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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Sebagai lembaga keuangan non bank, asuransi terorganisir secara rapi 

dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis terlihat 

secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi 

industri dikalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah 

langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik 

misalnya, merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk 

kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi sebaliknya bahwa selama melakukan 

aktivitas di pabrik, mereka  membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan 

proteksi terhadap keselamatan jiwanya, sehingga secara psikologi mereka 

mendapatkan ketenangan dan ketentraman selama melakukan aktivitas 

ekonominya. Di samping itu risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari 

atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika 

suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi, maka pilihan 

yang tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi.  

 Pada tahun 2009 lalu perusahaan keuangan raksasa di Amerika, Lehman & 

Brothers, tiba-tiba menyatakan bangkrut akibat kasus kredit  perumahan 

(subprime mortgage). Kemudian menyusul sebuah perusahaan asuransi raksasa di 

Amerika juga menyatakan pailit sebelum akhirnya disuntik dana oleh pemerintah 

AS sebesar $80 miliar US. Fenomena krisis ini menjadi bukti rentannya 

kemampuan ekonomi kapitalis berbasis riba. Ekonomi kapitalis yang dijuluki 

bubble economy ini memang dapat menggelembung besar, tetapi bisa pula 

langsung mengempis oleh hanya sebuah jarum kecil. Sistem ekonomi kapitalis 

yang didengung-dengungkan kehebatannya menjadi tidak terbukti dan hancur 

setelah mengalami depresi yang diperkirakan lebih buruk dari yang terjadi pada 

tahun 1930-an. 

 Untuk itu, sudah saatnya kita melirik, bahkan beralih ke sistem ekonomi 

syariah yang telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terbukti 
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andal. Pada krisis moneter 1997, bank-bank syariah di Indonesia tetap berdiri 

tegar sementara bank-bank konvensional lainnya berjatuhan. Namun patut kita 

sadari bahwa sistem ekonomi syariah bukan hanya sistem perbankan syariah, bank 

syariah hanya sebagian kecil dari praktik ekonomi syariah. Krisis keuangan dunia 

adalah momentum untuk menggali kesadaran berasuransi dengan asuransi syariah.  

  Asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama 

menggunakan mekanisme reasuransi dalam rangka menyebar risiko yang 

dikelolanya. Perbedaannya, dalam asuransi syariah tetap menggunakan sharing of 

risk, sementara asuransi konvensional menggunakan konsep transfer of risk. 

Perbedaan lainnya yang tampak jelas adalah dalam asuransi syariah menggunakan 

sistem bagi hasil dalam sistem pembiayaannya sementara dalam asuransi 

konvensional menggunakan sistem bunga (interest), sedangkan bunga dalam 

Islam adalah riba dan hukumnya haram. 

Al-Quran secara tegas mengancam perilaku riba dengan masuk neraka 

yang mereka kekal di dalamnya (QS.2:275). juga secara ekplisit menyebutkan riba 

sebagai perbuatan yang zalim (QS.2:278 dan QS.4:160). Hadits Nabi yang tegas 

mengutuk pelaku riba, juru tulis dan para saksinya (H.R Muslim). Riba menurut 

Nabi Saw lebih besar dosanya dari 33 kali berzina. Bahkan dikatakan oleh Nabi 

Saw. Bahwa riba memiliki 73 tingkatan, yang paling ringan daripadanya ialah 

seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri (Al-Hakim)  

Di Indonesia asuransi syariah  muncul pertama kali pada tahun 1990-an. 

Berawal dari metode ekonomi Islam yang dikembangkan oleh beberapa bank di 

Indonesia, salah satunya adalah Bank Muamalat yang kemudian diikuti oleh 

berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan nama PT Syarikat Takaful pada 

tahun 1994. PT Syarikat Asuransi Takaful Indonesia kemudian mengembangkan 

dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT 

Asuransi Takaful Umum (asuransi kerugian). 
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 Tabel 1.1  

Perkembangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 

Jenis Perusahaan 
Perkembangan Jumlah Perusahaan 

1994 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Asuransi Jiwa Syariah 1 1 2 2 2 2 2 2 

Asuransi Umum Syariah - 1 1 1 1 1 1 1 

Reasuransi Syariah - - - - - - - - 

Unit Usaha Syariah         

 Asuransi Jiwa - - 2 3 8 9 12 18 

 Asuransi Umum - - 6 11 13 15 19 22 

 Reasuransi - - - 1 2 3 3 3 

Total 1 2 11 18 26 30 37 46 

Broker Syariah        5 

Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dan Depkeu RI (Solusi Berasuransi 2009) 

 

Tabel 1.2  

Perkembangan Kontribusi Asuransi Syariah di Indonesia 

(dalam miliar rupiah) 

Tahun 

Kontribusi 

Asuransi 

Jiwa Syariah 

Pertumbuhan 

(%) 

Kontribusi 

Asuransi 

Umum 

Syariah 

Pertumbuhan 

(%) 

Kontribusi 

Asuransi 

Syariah 

Pertumbuhan 

(%) 

2005 192.81  118.48  311.29  

2006 306.29 59 191.43 62 497.72 60 

2007 965.34 215 269.70 41 1,235.04 148 

Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dan Depkeu RI (Solusi Berasuransi 2009) 

 

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 

perusahaan asuransi syariah telah berkembang pesat, dimana pada tahun 2003  

terdapat 11 perusahaan yang bergerak dibidang asuransi syariah dan pada tahun 

2008 telah bertambah menjadi 46 perusahaan. Pada tabel 1.2 menunjukan 

pertumbuhan yang signifikan, yaitu pada tahun 2007 kontribusi asuransi jiwa 

syariah telah tumbuh sebesar 215 %, kontribusi asuransi umum syariah tumbuh 



4 

 

sebesar 41 %  dimana secara keseluruhan kontribusi asuransi syariah telah tumbuh 

sebesar 148 % dari tahun 2005.  

Berdasarkan data lain, pada akhir tahun 2008 menunjukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40 persen, 

sementara asuransi konvensional hanya 22,7 persen.  Pada akhir 2009 lalu pangsa 

pasar asuransi syariah mencapai 2,9 persen. Premi bruto asuransi syraiah  tercatat 

mencapai Rp 2,62 triliun atau naik 51,9 % dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 

data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pertumbuhan asuransi syariah 

tahun 2010 diperkirakan tumbuh hingga 40%, atau jauh melampaui pertumbuhan 

rata-rata asuransi konvensional yang berkisar 20% per tahun, dan saat ini pelaku 

asuransi syariah terdapat 43 buah yang terdiri atas empat perusahaan asuransi 

syariah dan 39 unit asuransi dan reasuransi syariah (2010: 

http://www.republika.co.id). 

Di sisi lain ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan 

mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. 

Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih 

memilih jasa asuransi konvensional. Dari hasil survei Synovate, sebagian besar 

responden tidak tertarik kepada asuransi jiwa syariah. Survei ini mengambil empat 

kota besar yang menjadi basis penelitian yaitu Jakarta, Surabaya, Medan dan 

Bandung , 53 persen responden menyatakan tidak tertarik dan 27 persen 

menyatakan tertarik dan sisanya ragu-ragu. Diketahui pula alasan utama membeli 

produk syariah pada masyarakat Indonesia sebagian besar masih berupa ikatan 

keagamaan. Terindikasi beberapa kendala bagi asuransi syariah. Kendala terbesar 

yaitu masyarakat tidak mengenal adanya produk syariah dan mekanismenya. 

Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara lainnya 

adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan asuransi syariah. 

Perlu sekali mensosialisasikan asuransi syariah bukan saja berasal dari agama, 

tetapi memperlihatkan keuntungan (2010: http://bisnis.vivanews.com/news). 

Berdasarkan  hasil survei di atas  dapat ditarik kesimpulan  bahwa sebagian 

besar responden tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih 

jasa asuransi konvensional. Diketahui pula alasan utama membeli produk syariah 

http://www.republika.co.id/
http://bisnis.vivanews.com/news
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pada masyarakat Indonesia sebagian besar masih berupa ikatan keagamaan (sesuai 

dengan hukum Islam), juga diketahui bahwa kendala terbesar dari berkembangnya 

asuransi syariah adalah masyarakat tidak mengenal adanya produk asuransi 

syariah dan meknismenya. 

Sementara bedasarkan hasil survei awal yang dilakukan terhadap 30 orang 

mahasiswa Universitas Widyatama dari Fakultas Ekonomi yang sedang mengikuti 

mata kuliah topik khusus dalam akuntansi, terdapat beberapa hal yang sangat 

menarik berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai asuransi syariah dan 

minat mereka untuk menjadi peserta syariah. Tabel berikut merupakan hasil 

lengkap survei yang telah dilakukan mengenai hal tersebut : 

 

Tabel 1.3  

Hubungan Persepsi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Musytarakah 

terhadap Minat menjadi Peserta Asuransi Syariah 

NO 
PENGETAHUAN 

ASURANSI 
SYARIAH 

MINAT MENJADI PESERTA SURANSI 
SYARIAH JUMLAH 

YA % TIDAK  % 

1 MENGETAHUI 9 30% 17 57% 26 

2 TIDAK 1 3% 3 10% 4 

JUMLAH 10 33% 20 67% 30 

Sumber : Hasil olahan data lapangan, Agustus 2011.   

 

Dari tabel di atas, terdapat fakta yang menarik dimana terdapat 57 persen 

dari mahasiswa yang menjadi responden yang menjawab mengetahui mengenai 

asuransi syariah tetapi tidak berminat untuk menjadi peserta asuransi syariah. 

Selain itu, hal yang menarik juga muncul ketika ada 1 orang mahasiswa yang 

tidak mengetahui mengenai asuransi syariah tetapi berminat untuk menjadi peserta 

asuransi syariah. Kedua hal tersebut sangat menarik untuk dicermati. Seseorang 

yang mengetahui mengenai asuransi syariah diharapkan berminat untuk menjadi 

peserta asuransi syariah karena dengan pengetahuan yang dimilikinya mereka bisa 

menilai dan membandingkan keunggulan jasa yang ditawarkan oleh asuransi 

syariah. Namun, ternyata kebalikannya. Mereka mengetahui mengenai asuransi 
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syariah tetapi tidak berminat untuk menjadi peserta asuransi syariah. Begitu pun 

sebaliknya, ada juga mahasiswa yang tidak mengetahui mengenai asuransi syariah 

tetapi berminat untuk menjadi peserta syariah.  

Hal ini berarti adanya permasalahan di dalam persepsi mengenai asuransi 

syariah yang mana belum adanya pemahaman tentang asuransi syariah. Bahwa 

minat sebagian besar peserta asuransi memilih untuk menggunakan asuransi 

syariah dikarenakan masih berupa ikatan keagamaan dan bukan tertarik dengan 

produk dan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan didalamnya. Sehingga  

menimbulkan pertanyaan bagi penulis tentang kemungkinan persepsi atas bagi 

hasil yang ditawarkan produk asuransi syariah, apakah dengan mengetahui dan 

memahami hal tersebut akhirnya masyarakat memiliki persepsi positif mengenai 

bagi hasil pembiayaan mudharabah musytarakah dan akan timbul minat 

masyarakat untuk memilih asuransi syariah yang membuat banyak peserta 

asuransi konvensional kemudian akan beralih ke asuransi syariah dikarenakan 

asuransi syariah berhasil memberikan keuntungan emosional sekaligus 

keuntungan fungsional kepada seluruh pesertanya. 

Merujuk pada fakta-fakta dan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan 

awal bahwa ada hubungannya antara persepsi bagi hasil pada asuransi syariah 

terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah, sehingga selanjutnya peneliti  

akan melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Persepsi atas Bagi Hasil 

Pembiayaan Mudharabah Musytarakah terhadap Minat menjadi Peserta 

Asuransi Syariah.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Widyatama 

mengenai bagi hasil pada pembiayaan mudharabah musytarakah pada 

asuransi syariah. 

2. Bagaimana minat mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Widyatama untuk 

menjadi peserta asuransi syariah. 
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3. Seberapa besar hubungan persepsi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas 

Widyatama mengenai bagi hasil pada pembiayaan mudharabah musytarakah 

pada asuransi syariah terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis seberapa besar hubungan 

persepsi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Widyatama atas bagi hasil 

pembiayaan mudharabah musytarakah dengan minat menjadi peserta asuransi 

syariah. Sesuai dengan latar belakang penelitian dan pengidentifikasian masalah 

di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui persepsi mahasiswa jurusan akuntansi  Universitas Widyatama 

mengenai mengenai bagi hasil pada pembiayaan mudharabah musytarakah 

asuransi syariah. 

2. Mengetahui minat mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Widyatama untuk 

menjadi peserta asuransi syariah. 

3. Mengetahui seberapa besar  hubungan  persepsi mahasiswa jurusan akuntansi 

Universitas Widyatama mengenai bagi hasil pada pembiayaan mudharabah 

musytarakah terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan 

memberikan gambaran secara nyata mengenai bagi hasil pembiayaan mudharabah 

musytarakah dan minat menjadi peserta Asuransi Syariah. 

 Bagi Lembaga Pengelola Asuransi Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan mengenai 

bagaimana tindak lanjut dari fenomena bagi hasil pembiayaan 

mudharabah musytarakah berkaitan dengan  minat untuk menjadi peserta 

asuransi syariah. 
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 Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan mengenai bagi hasil pada pembiayaan mudharabah 

musytarakah sehingga dapat membantu masyarkat dalam menentukan 

keputusannya untuk menjadi peserta asuransi syariah atau tidak. 

 Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Perkembangan ekonomi syariah di masyarakat semakin pesat. Salah satu 

indikasinya adalah semakin banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang 

salah stunya adalah asuransi syariah dan masyarakat yang menjadi peserta dari 

asuransi syariah tersebut. Fenomena ini tentunya menjadi ketertarikan tersendiri 

yang harus juga dipahami oleh dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi 

sebagai penghasil sumber daya manusia agar mahasiswa-mahasiswa yang 

dihasilkan juga memahami kondisi terbaru dari trend yang ada.  

 Universitas Widyatama  sebagai salah satu universitas swasta terkemuka di 

Jawa Barat dan Indonesia tentunya juga merasa bahwa perkembangan asuransi 

syariah merupakan fenomena yang juga harus dipahami oleh mahasiswa. 

Tentunya untuk memfasilitasi perkembangan tersebut maka Universitas 

Widyatama juga memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai asuransi 

syariah kepada mahasiswanya khususnya pada mahasiswa Program Studi 

Akuntansi. Hal ini dituangkan dalam bentuk mata kuliah tertentu yaitu Topik 

Khusus Dalam Akuntansi. Dalam Mata Kuliah Topik Khusus tersebut, setiap 

perkembangan terbaru yang ada dicoba untuk diberikan kepada mahasiswa 

Akuntansi agar mereka memahami perkembang-perkembangan terakhir dari dunia 

akuntansi.  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh 

mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama mulai semester Ganjil tahun 

akademik 2007-2008. Tujuan dari diberikannya pengetahuan mengenai ekonomi 
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syariah pada mata kuliah Topik Khusus dalam Akuntansi adalah untuk 

memberikan pengetahuan mengenai ekonomi syariah agar mahasiswa dapat 

memahami jenis-jenis dan produk-produk ekonomi syariah serta hal-hal yang 

berkaitan dengan syariah tersebut. Selain itu, tujuan dari diberikannya topik 

tersebut adalah agar mahasiswa widyatama mampu bersaing dengan lingkungan 

luar dan juga sebagai bentuk pememenuhan kebutuhan pasar. 

 Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan 

berupa asuransi kebakaran. Kemudain pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi 

peningkatan lalu lintas perhubungan laut antarpulau sehingga berkembang pula 

asuransi pengangkutan laut. Dan asuransi jiwa baru dikenal pada awal ke-19. 

 

 Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) Republik Indonesia:  

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima 

suatu premi, unutuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 

  

Definisi asuransi menurut Green (http://www.perfspot.com) :  

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi 

resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan 

sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut 

secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. 

  

 Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang 

telah disebutkan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya 

suku Arab pada zama Nabi Muhammad SAW yang disebut aqilah. Aqilah dalam 

Dictionary of Islam yang disusun oleh Thomas Patrick diterangkan bahwa jika 

salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar 

sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari 

pembunuh. 
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Pengertian Asuransi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional MUI 

(Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001)  

Asuransi syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak 

melalui dana investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang memberikan 

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad 

(perikatan) yang sesuai dengan syariah. 

 

Pengertian Asuransi Syariah menurut PSAK 108 tentang Akuntansi 

Transaksi Asuransi Syariah (IAI, 2009) 

“Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan 

(men-tabarru’- kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan 

untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, 

atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan 

donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, 

bukan merupakan pendapatan entitas pengelola..” 

 

Di dalam sistem ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi 

dua kelompok (Zulkifli, 2003:13), yaitu :  

1. Akad tabarru (kontrak untuk transaksi kebajikan),  

Yang dimaksud dengan akad tabarru adalah akad yang digunakan 

untuk transaksi yang bersifat tolong-menolong tanpa mengharapkan 

adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, 

kecuali berharap mendapatkan balasan dari Allas SWT semata. Walaupun 

demikian, dalam transaksi yang bersifat tabarru’ ini dibolehkan untuk 

memungut biaya transaksi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan 

transaksi tabarru’ ini, sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus atau 

keuntungan material yang diperoleh. Yang termasuk transaksi dalam akad 

tabarru adalah akad qardh, akad rahn, akad hawalah, akad wakalah, akad 

wadi’ah, akad kafalah, dan akad wakaf.  

2. Akad tijarah (kontrak untuk transaksi yang berorientasi laba).  

Transaksi pada tijari sektor (sektor swasta) pada umumnya bersifat 

orientasi laba (profit oriented). Aktivitas pada sektor swasta ini berfungsi 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi. Institusi yang melaksanakan kegiatan 
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ini bisa perusahaan swasta murni ataupun perusahaan negara yang berciri 

swasta. Bentuk perusahaannya berupa perusahaan perseorangan maupun 

sharikah (seperti partnership, korporasi maupun lembaga koperasi).  

Akad tijarah dalam asuransi syariah antara lain : 

1. Mudharabah 

2. Mudharabah Musytarakah 

3. Wakalah bil Ujrah 

 

Pengertian Mudharabah menurut PSAK 105 tentang Akuntansi Syariah 

(IAI, 2010) 

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di 

antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial 

hanya ditanggung oleh pemilik dana.” 

  

Menurut Hosen (2008: http://nibrahosen.multiply.com/journal/ 

item/28/mudharabah) Mudharabah adalah: 

“Suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal 

atau yang disebut Rabb al-mal dengan pengelolanya yaitu yang disebut 

sebagai Mudharib.” 

 

 Tidak terbatas pada dua orang, Akad pembiayaan Mudharabah ini dapat 

dilakukan oleh beberapa Rabb al-mal dan beberapa Mudharib. Meskipun Akad 

pembiayaan Mudharabah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sangat 

dianjurkan untuk menuangkan Akad ini dalam perjanjian tertulis dengan 

menghadirkan saksi-saksi untuk menghindari kesalahpahaman dan persengketaan 

di kemudian hari. 

 Pembiayaan Mudharabah dapat dilakukan secara terbuka maupun secara 

terbatas. Dalam Mudharabah terbuka, kerjasama tidak dibatasi waktu, tempat, 

jenis usaha, jenis industri, pasar, konsumen, suppliers, dan lain sebagainya. 

Apabila ada satu saja pembatas, maka Mudharabah yang demikian disebut 

sebagai Mudharabah terbatas. Dalam hal Mudharabah dilakukan secara terbatas 

http://nibrahosen.multiply/
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maka mudharib harus mematuhi batasan-batasan yang disepakatinya dengan rabb 

al-mal. 

 Pada perjanjian pembiayaan Mudharabah ini, rabb al-mal menyetorkan 

modal usaha yang akan dikelola oleh mudharib dan hasil keuntungannya di bagi 

sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam persentase: 

50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba atau pendapatan yang akan 

diperoleh. Bagi hasil bisa dibagi dalam pendapatan (profit sharing) atau bagi laba 

(profit sharing). Pada akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari 

pembiayaan didapatkan, entitas syariah akan membagi keuntungan sesuai proporsi 

dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya.  

 Pada prinsip bagi hasil ini, 100% modal berasal dari rabb al maal dan 

100% pengelola bisnisnya dilakukan oleh mudharib. Kalau nantinya dari usaha 

tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya di bagi antara rabb al-

mal dengan mudharib, kalau hasil usahanya merugi, maka kerugian separuhnya di 

tanggung oleh rabb al-mal, sementara mudharib akan mengalami rugi waktu dan 

tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari mudharib 

maka sudah sepatutnya mudharib bertanggung jawab juga atas terjadinya kerugian 

pada usaha tersebut. 

 

Pengertian Musytarakah menurut (2008:http://id.wikipedia.org/w/ 

index.php?title=Musyarakah) adalah : 

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti 

mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain 

sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa 

arab berasal dari kata syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il mudhari’) 

syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); ertinya menjadi sekutu 

atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut erti asli bahasa arab, syirkah 

bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh 

dibezakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya, (An-Nabhani) 
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Pengertian Mudharabah Musytarakah menurut Fatwa DSN-MUI No. 

50/DSN-MUI/III/2006 : 

“Mudharabah Musytarakah merupakan salah satu akad mudharabah 

dimana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerja sama 

investasi tersebut.” 

 

Sebagai proses pengambilan keputusan, perilaku konsumen untuk menjadi 

peserta sangat dipengaruhi oleh faktor intern, seperti sikap, persepsi, motivasi, dan 

faktor ekstern, seperti pengaruh kelompok referensi, pendidikan, kondisi sosial 

dan keluarga. Di samping itu dari pihak asuransi ada beberapa akibat maupun 

faktor yang  dapat mempengaruhi minat peserta untuk menjadi peserta di suatu 

asurnsi. Seperti lokasi asuransi di kawasan strategis, segala sarana dan prasarana 

yang eksklusif yang memberikan kenyamanan, pelayanan yang cepat dan ramah, 

keamanan berinvestasi serta keuntungan yang  akan diberikan. Dengan 

mengetahui alasan peserta memutuskan untuk menjadi peserta asuransi, pihak 

asuransi akan mendapat gambaran mengenai siapa pesertanya, untuk keperluan 

apa, maupun siapa mereka.  

Menurut Wiyono (2007: 481) 

 ”Persepsi adalah anggapan langsung atas sesuatu” 

 

 Menurut Kamarullah (2005: http://tinjauan.blogdrive.com/ 

comments?id=1): 

“Persepsi adalah interpretasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia 

dan mengolah proses informasi tersebut.”  

 

Berdasarkan kedua pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa persepsi merupakan proses mengolah informasi dan memberikan 

anggapan langsung atas informasi tersebut.  

Dalam usaha menarik atau menumbuhkan minat beli konsumen, pemasar 

harus terlebih dahulu memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan, 

dimana minat akan timbul setelah adanya pengetahuan konsumen tentang suatu 

produk. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya, jika konsumen 

sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan.  

http://tinjauan.blogdrive.com/
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 Menurut  McCarthy (2002;298) pengertian minat beli adalah:  

“Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya” 

 

Minat beli merupakan pernyataan mental dari dari konsumen yang 

merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini 

sangat diperlukan oleh para pemesar untuk mengetahui minat beli konsumen 

terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan 

variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang. 

Menurut Solihin (2008;92), beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

beli antara lain: 

1. Karena product features: Dalam hal ini konsumen tertarik kepada suatu 

produk karena penampakannya menarik, misal : mobil mewah menarik minat 

karena desain produknya yang superior 

2. Karena product benefits: Dalam hal ini konsumen tertarik kepada suatu 

produk karena manfaat yang diberikan oleh produk tersebut, misal: konsumen 

tertarik terhadap kartu kredit karena memudahkan kegiatan berbelanja dan 

meningkatkan gengsi 

3. Karena informasi mengenai produk yang sampai kepada konsumen dari 

kelompok rujukan, influencer.  

Namun, minat yang kuat dari seorang konsumen tentu saja tidak muncul 

begitu saja. Kemunculan terjadi setelah melewati beberapa tahap, misalnya 

bagaimana konsumen melewati tahap perhatian lalu berlanjut ke tahap minat. 

Lebih jauh lagi bahwa konsumen tersebut bisa menuju ke tahap kehendak. Ketika 

sudah mencapai tahap ini, setidaknya calon konsumen sudah mempunyai 

keinginan yang kuat untuk menikmati jasa asuransi syariah tersebut namun belum 

menemukan waktu dan kesempatan yang tepat. Untuk bisa mencapai ke dalam 

tahapan-tahapan tersebut, maka diperlukan berbagai upaya dari lembaga pengelola 

asuransi syariah agar masyarakat setidaknya mengetahui mengenai asuransi 

syariah itu sendiri. 
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas, maka 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

“Persepsi atas bagi hasil pembiayaan Mudharabah Musytarakah memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap minat menjadi peserta asuransi 

syariah”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelatif dengan menggunakan pendekatan survei dimana prosedur 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa 

dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran keadaan 

yang terjadi secara nyata  serta mengungkapkan hubungan korelatif antara 
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variabel untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk 

memberikan saran. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan 

peninjauan langsung terhadap objek yang dipilih untuk menjadi objek 

penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan lebih akurat. 

2. Pendekatan Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian sebagai usaha memperoleh keterangan dan data dengan 

membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dan buku-buku literatur 

dan catatan-catatan kuliah serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh suatu pemahaman yang 

mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-

masalah yang diidentifikasi. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dilakukan kepada mahasiswa yang sedang 

menempuh  mata kuliah topik khusus dalam akuntansi di Universitas Widyatama. 

Sedangkan waktu penelitian (penyebaran dan pengumpulan kuesioner) 

berlangsung pada bulan Juli 2011 sampai dengan selesai. 


