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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Persepsi 

 Menurut Wiyono (2007: 481) : 

”Persepsi adalah anggapan langsung atas sesuatu” 

 

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

“Persepsi adalah interpretasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia 

dan mengolah proses informasi tersebut.”  

 

Menurut Siegel (1989: 36): 

“Persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan 

peristiwa, objek, dan orang-orang. Orang bertindak atas dasar persepsi 

mereka terlepas dari apakah mereka persepsi akurat atau tidak akurat 

mencerminkan realitas.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

persepsi merupakan proses mengolah informasi dan memberikan anggapan 

langsung atas informasi tersebut.  

Mekanisme persepsi merupakan suatu peristiwa psikologi dan proses 

eksternal yang membangkitkan persepsi yang mempengaruhi mata, saraf di 

bagian visual cortex, yang memberikan efek ke lingkungan yang dapat 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh susunan saraf pusat  

Manusia secara umum menerima informasi dari lingkungan lewat proses 

yang sama, oleh karena itu dalam memahami persepsi harus ada proses di mana 

ada informasi yang diperoleh lewat ingatan organisme yang hidup. Fakta ini 

memudahkan peningkatan persepsi individu, adanya stimulus yang 

mempengaruhi individu yang mencetuskan suatu pengalaman dari organisme, 

sehingga timbul berpikir yang dalam proses perseptual merupakan proses yang 

paling tinggi. 

 

 

http://tinjauan.blogdrive.com/
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Dalam keterkaitan proses persepsi ada 3 komponen yang sangat terkait 

diantaranya: 

1.      Pembelajaran dari pengalaman organisme terhadap stimulus 

2.      Ingatan dari organisme  

3.      Through dari komponen satu dan dua (Pembelajaran dan Ingatan). 

Berdasarkan penjelasan keterkaitan proses persepsi maka 

organisme/individu harus menerima informasi terlebih dahulu sebelumnya, 

dimana informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai bagi hasil 

pembiayaan mudharabah musytarakah. Hal ini dibutuhkan agar 

organisme/individu dapat memahami informasi yang diproses bersamaan dengan 

ingatan organisme/individu tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Eksternal atau dari luar : 

-       Concreteness, yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit di 

persepsikan dibandingkan dengan yang objektif . 

-        Novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk 

dipersepsikan dibandingkan dengan hal-hal yang lama. 

-        Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk 

menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibandingkan 

dengan gerakan yang lambat. 

-        Conditioned stimuli, stimulus yang di kondisikan seperti bel pintu, 

deringan telepon dan lain lain. 

2. Faktor Internal 

-        Motivasi, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk berespon 

terhadap istirahat 

-        Menarik, hal hal yang menarik lebih di perhatikan daripada yang 

tidak menarik. 

-        Kebutuhan, kebutuhan akan hal tertentu akan menjadi pusat 

perhatian. 

-        Asumsi, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman 

melihat, merasakan dan lain-lain 
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2.2 Bagi Hasil 

2.2.1 Pengertian Bagi Hasil 

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (IAI, 2010):  

“Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip 

bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar 

pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total 

pendapatan usaha.” 

 

Menurut Muchtasib (Tanpa Tahun Terbit: 

http://www.pkes.org/file/publication/bagi%20hasil%20in%20concept.doc): 

”Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan 

bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat 

antara kedua belah pihak atau lebih.” 

 

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bagi 

hasil merupakan perjanjian atau ikatan yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil dalam sistem asuransi  

syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam 

aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan 

terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi 

bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan 

harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak 

tanpa adanya unsur paksaan. 

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam syari’ah dapat 

diterapkan dalam empat model, yaitu: 

1. Profit sharing 

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. 

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah 

perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan 

lebih besar dari biaya total (total cost).  

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Istilah yang 

http://www.pkes.org/file/publication/bagi%20hasil%20in%20concept.doc
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sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan 

sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas 

hasil usaha yang telah dilakukan.     

Sistem profit and loss sharing  dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 

dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal 

(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, 

dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai 

porsi masing-masing.  

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya 

secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan 

upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.   

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan 

pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa 

negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan 

dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi 

balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang 

merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.     

2. Revenue Sharing  

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk 

kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti 

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. 

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang 

diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa 

(services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). 

Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian 

antara jumlah out put yang dihasilkan dari kagiatan produksi dikalikan dengan 

harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. 
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Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total 

cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) 

dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue 

pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha 

dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas 

barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat 

di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total 

selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi 

modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit). 

 

2.2.2 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha LKS 

 Perhitungan distribusi bagi hasil usaha yang dilakukan oleh LKS bisa 

mengacu pada ketentuan dasar yang diatur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN). Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas yang memiliki kewenangan 

untuk menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akad-akad transaksi syariah 

telah mengeluarkan Fatwa No. 15/DSN-MU/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan beberapa ketentuan 

antara lain: 

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan 

prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) 

dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah atau peserta)-nya. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya 

digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam 

akad. 
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2.3 Pembiayaan Mudharabah Musytarakah 

2.3.1 Pengertian dan Konsep Dasar Transaksi Mudharabah  

 Pengertian Mudharabah menurut PSAK 105 tentang Akuntansi 

Mudharabah (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 

diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya 

ditanggung oleh pemilik dana.” 

 

 Menurut Muhammad (2008: 275): 

 “Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola (mudharib).” 

 

 Menurut Shobirin (2008: http://www.pajb.net/dika/artikel/5.pdf): 

 “Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara rabb al-mal 

(investor) denganseorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai 

pengelola dalam berdagang.”  

 

 Menurut Institut Manajemen Bina Mulia Consulting Centre (2008:14): 

 “Suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak yaitu: 

 Pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk suatu usaha 

(disebut sebagai shahib al-mal). 

 Pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

dana/manajemen usaha (disebut sebagai mudharib).” 

 

 Sedangkan menurut Hosen (2008: http://nibrahosen.multiply. com 

/journal/item/28/mudharabah): 

 “Mudharabah yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis 

antara pemilik modal atau yang disebut sebagai Rabb al-Mal dengan 

pengelolanya yaitu yang disebut sebagai mudharib.” 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  

Mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (Rabb al-Mal) 

dengan pengusaha (Mudharib) yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam 

pengelolaan sebuah proyek. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

http://www.pajb.net/dika/artikel/5.pdf
http://nibrahosen.multiply/
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ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut (Asy Syarbasi, dikutip dalam Antonio, 2001: 98). 

 

Gambar 2.1  

Skema Transaksi Mudharabah 

 

 

2.3.2 Pengertian dan Konsep Dasar Transaksi Musytarakah 

 Pengertian Musytarakah menurut PSAK 106 tentang Akuntansi 

Musyarakah (IAI, 2010) : 

 “Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan 

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut 

meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.”  

 

 

Menurut (2008 : http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah) 

“Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah 

bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih 

menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa 
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sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, 

dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi 

Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama 

untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama 

dengan memadukan seluruh sumber daya.” 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  

Musyarakah merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk membuat 

suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Keuntungan usaha secara Musyarakah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila 

rugi ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi dana. 

 

Gambar 2.2  

Skema Transaksi Musytarakah 
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 2.3.3 Pengertian dan Konsep Dasar Transaksi Mudharabah Musytarakah 

Pengertian Mudharabah menurut PSAK 105 tentang Akuntansi 

Mudharabah (IAI, 2010) :  

“Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola 

dana meyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.” 

 

 Pengertian Mudharabah Musytarakah menurut Fatwa MUI (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.” 

 

 Sedangkan menurut (al-Zuhaily, 2002:107) : 

 “Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi 

modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan 

dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musyarkah sesuai porsi modal masing- 

masing. Kemudian, mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas 

dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah 

musytarakah.”  

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  

Mudharabah Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal 

(Rabb al-Mal) dengan pengusaha (Mudharib) yang memiliki keahlian atau 

pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek dimana mudharib ) menyertakan 

modalnya dalam kerja sama investasi tersebut. Keuntungan dibagi (terlebih 

dahulu) atas dasar musyarkah sesuai porsi modal masing- masing. Kemudian, 

mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. 
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Gambar 2.3  

Skema Transaksi Mudharabah Musytarakah 

 

 

Sementara itu dalam asuransi syariah, umumnya akad mudharabah 

musytarakah digunakan pada produk yang memiliki unsur investasi, seperti pada 

produk dana pendidikan, dana wakaf, dan dana haji. Bentuk sederhananya adalah 

nasabah (peserta) berperan sebagai shahibul maal (karena nasabah membayar 

premi dan premi tersebut diinvestasikandalam investasi-investasi syariah), 

sedangkan perusahaan asuransi syariah jugabertindak sebagai mudharib. Pada 

saatbersamaan, perusahaan asuransi syariah juga menyertakan dananya untuk 

diinvestasikan pada proyek investasi tertentu bersamaan dengan dana peserta. 

Apabila proyek investasi ini mendapat keuntungan, pertama-tama harus 

dibagi terlebih dahulu hasil investasi tersebut berdasarkan share dana yang 

diinvestasikan. Setelah itu dibagi kembali nisbah keuntungan antara nasabah dan 

asuransi syariah. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (contoh 70:30 untuk 

dana pendidikan, maka nasabah mendapatkan 70% dari hasil investasi, sedangkan 

asuransi syariah mendapatkan 30%). 
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Gambar 2.4  

Skema Transaksi Mudharabah Musytarakah  

Dalam Asuransi Syariah 

 

 

 

2.3.4 Landasan Fiqh dan Fatwa DSN tentang Transaksi Mudharabah 

Musytarakah 

 Mudharabah musytarakah merupakan akad yang memiliki dasar hukum, 

baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan 

hadits berikut ini: 

a. Landasan Al Qur’an dan Al Hadits 

1) Al Qur’an 

”...... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT ....”(QS Al Muzzammil: 20) 

 

”Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan 

carilah karunia Allah SWT .....”(QS Al Jumu’ah: 10) 

 

”Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia 

Tuhanmu......”( QS Al Baqarah: 198) 
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Surat Al Jumu’ah: 10 dan Al Baqarah: 198 sama-sama mendorong kamu 

muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. 

2) Al Hadits 

”Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 

Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia 

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 

lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan 

tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan 

Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani). 

 

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 ”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majjah No. 2280, 

Kitab At Tijarah). 

 

 Terhadap mudarabah musytarakah ini, salah seorang ulama terkemuka di 

dunia saat ini, Dr. Wahbah Al-Zuhaily mengemukakan: 

“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi 

modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan 

dibagi (trlebih dahulu) atas dasar musyarkah sesuai porsi modal masing- 

masing. Kemudian, mudharib mengambil porsinya dari keuntngan atas 

dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah 

musytarakah.” (al-Zuhaily, 2002:107) 

b. Fatwa DSN tentang Transaksi Mudharabah Musytarakah 

1) Fatwa DSN No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 

Musytarakah pada asuransi syariah 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai 

berikut: 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: 
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1. asuransi adalah asuransi jiwa, asurnsi kerugian dan reasuransi 

syari’ah; 

2. peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam 

reasuransi 

Kedua : Ketentuan Hukum 

1. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan 

asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah. 

2. Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi 

syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non 

tabungan. 

Ketiga : Ketentuan Akad 

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu 

perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. 

2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau 

dananya dalam investasi bersama dana peserta. 

3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta 

diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. 

4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana 

tersebut. 

5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:  

a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; 

b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; 

c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk 

asuransi yang diakadkan. 

6. Hasil investasi: Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan 

salah satu alternatif sebagai berikut: 

Alternatif I: 

a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai 

mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan 

nisbah yang disepakati. 
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b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan 

asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi 

(sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi 

modal atau dana masing-masing. 

Alternatif II: 

a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan 

asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi 

modal atau dana masing-masing. 

b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan 

asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi 

sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang 

disepakati. 

7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai 

musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau 

dana yang disertakan. 

Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah 

Musytarakah 

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib   

(pengelola) dan sebagai musytarik (investor). 

2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai 

shahibul mal (investor). 

3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non 

saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor). 

Kelima: Investasi 

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan 

investasi dari dana yang terkumpul. 

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 

Keenam: Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
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dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

2.4 Hubungan Persepsi Terhadap Bagi Hasil 

 Penelitian yang dilakukan oleh Eno Silvia (2006: abstrak) dengan judul 

Hubungan Persepsi Terhadap Sistem Bagi Hasil Dengan Intensi Menabung 

Dibank Syariah Pada Nasabah Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang 

Pattimura Semarang menunjukan  bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  

persepsi  terhadap  sistem  bagi  hasil  dengan  intensi  menabung  dibank  syariah.  

Semakin  positif  persepsi  terhadap  sistem  bagi  hasil,  maka  semakin  tinggi  

intensi  menabung  di bank syariah. Sebaliknya semakain negatif persepsi 

terhadap sistem bagi hasil,  maka intensi menabung di bank syariah semakin 

rendah. Koefisien  determinasi  yang  diperoleh  sebesar  0,835  berarti  bahwa  

persepsi  terhadap sistem bagi hasil memiliki sumbangan efektif sebesar 83,5%  

terhadap  intensi menabung  dibank  syariah. Sisanya  sebesar  16,5%  ditentukan  

oleh  faktor  lain  yaitu  sikap  terhadap  perilaku,  norma  subyektif,  dan  persepsi  

terhadap kontrol perilaku.  

 

 Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi 

mempunyai hubungan yg signifikan terhadap sistem bagi hasil dengan  intensi  

menabung  dibank  syariah. Dengan demikian mengacu pada penelitian di atas, 

peneliti mengajukan penelitian dengan judul  “Hubungan Persepsi atas Bagi 

Hasil Pembiayaan Mudharabah Musytarakah terhadap Minat menjadi 

Peserta Asuransi Syariah.” 

 

 

 

 



32 

 

 

 

2.5 Pengertian Minat 

 Definisi minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 744): 

 ”Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.” 

 

 Menurut Wiyono (2007: 406): 

 ”Minat merupakan keinginan yang kuat, gairah, kecenderungan hati yang 

sangat tinggi terhadap sesuatu.” 

 

 Menurut Abror (1993: 112) dalam bukunya menyatakan bahwa: 

”Minat mengandung unsur kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan 

konasi (kehendak). Unsur kognisi dalam arti minat tersebut didahului 

dengan pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat 

itu sendiri. Unsur emosi partisipasi atau pengalaman dalam objek atau 

aktivitas tertentu (biasanya rasa senang). Unsur konasi merupakan 

kelanjutan dari dua unsur tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk 

kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan.” 

 

Menurut Holland (2008: http://www. bpkpenabur.or.id/files/hal. 17-

35%20penguatan%20membaca.pdf): 

”Minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan 

ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat 

dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu dimana ia 

akan termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan kinerja yang 

tinggi.” 

 

Menurut Aiken (1994: 209) mengungkapkan: 

”Minat sebagai kesukaan terhadap kegiatan melebihi kegiatan lainnya.” 

 

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” 

 

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 
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sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan.  

Berdasarkan pernyataan diatas minat itu timbul didahului oleh 

pengetahuan dan informasi, kemudian disertai dengan rasa senang dan timbul 

perhatian terhadapnya serta ada hasrat dan keinginan untuk melakukannya. 

 Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian minat, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat merupakan: 

1. Kecenderungan untuk memikirkan dalam jiwa seseorang. 

2. Adanya pemusatan penelitian dari individu. 

3. Rasa senang yang timbul dalam diri individu terhadap objek. 

4. Keinginan dalam diri individu untuk mengetahui, melakukan dan 

membuktikan lebih lanjut. 

5. Pemusatan pikiran, perasaan dan kemauan terhadap objek karena menarik 

perhatian. 

Jadi dengan kata lain bahwa minat timbul didahului oleh pengetahuan dan 

informasi, kemudian disertai dengan rasa senang dan timbul perhatian 

terhadapnya serta ada hasrat dan keinginan untuk melakukannya. 

Minat menurut Hurlock (1995: 117) terbagi menjadi 3 aspek, yaitu: 

 a) Aspek kognitif 

Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari 

baik di rumah, sekolah dan masyarakat dan berbagai jenis media 

massa. 

b) Aspek Afektif 

Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam 

sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. 

Berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting 

yaitu, orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan minat tersebut dan dari sikap yang dinyatakan atau 

tersirat dalam berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu. 

c) Aspek Psikomotor 

Berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. 

Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan 

keunggulan meningkat meskipun ini semua berjalan lambat.” 
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Jika seseorang sangat menginginkan objek minat dalam waktu segera. 

Minat dapat ditimbulkan dengan cara (Effendi, 1993: 72): 

a) Membangkitkan suatu kebutuhan. 

b) Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau. 

c) Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik. 

Menurut Crow dan Crow yang dikutip oleh Bintang Bangsaku (2008: 

http://bawana.wordpress.com/2008/04/24/minat.html):  

”Ada 3 faktor yang mendasari timbulnya minat, yaitu: 

1. Faktor dorongan dari dalam 

Dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk 

melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. 

2. Faktor motivasi sosial 

Faktor ini merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar 

dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. 

3. Faktor emosional 

Minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor ini selalu 

menyertai seseorang dalam berhubungan dengan objek minatnya. 

 

 

Ketiga faktor timbulnya minat diatas didukung dengan beberapa pendapat 

para ahli, seperti menurut Khoiruddin (tanpa tahun terbit: 2): 

“Sebagai proses pengambilan keputusan, perilaku konsumen untuk 

menjadi nasabah sangat dipengaruhi oleh faktor intern, seperti sikap, 

persepsi, motivasi, dan faktor ekstern, seperti pengaruh kelompok 

referensi, pendidikan, kondisi sosial dan keluarga.” 

 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Synovate 

(http://bisnis.vivanews.com) menyatakan bahwa : 

” Alasan utama membeli produk syariah pada masyarakat Indonesia 

sebagian besar masih berupa ikatan keagamaan. Sekitar 65 persen 

responden menyatakan asuransi syariah sesuai hukum islam dan cocok 

bagi muslim. Responden yang menyatakan asuransi jiwa syariah dekat 

dengan ajaran islam sebanyak 27 persen, asuransi syariah merupakan 

asuransi muslim sebanyak 17 persen. Pertimbangan mengenai produk 

sendiri seperti keamanan, jaminan, dan investasi yang baik, mencakup 

sekitar 27 persen..” 

 

 

http://bawana.wordpress.com/2008/04/24/minat.html
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa minat yang juga didukung oleh beberapa riset adalah seperti di bawah ini: 

1. Faktor dorongan dari dalam (intern) meliputi sikap, persepsi, dan 

motivasi. 

2. Faktor motivasi sosial (ekstern) meliputi pengaruh kelompok referensi, 

pendidikan, kondisi sosial dan keluarga. 

3. Faktor emosional (emotional benefit) meliputi kesesuaian dengan 

syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba.  

Sementara 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 jasa 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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2.6 Pengertian Mahasiswa 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 613): 

 “Mahasiswa merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi.” 

 Mahasiswa secara harafiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi 

entah di universitas, institute atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid 

di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. 

Mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di 

masyarakat, dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa 

mampu berada sedikit di atas masyarakat. Mahasiswa juga belum tercekcoki oleh 

kepentingan-kepentingan suatu golongan, ormas, parpol, dsb. Sehingga 

mahasiswa dapat dikatakan (seharusnya) memiliki idealisme. Idealisme adalah 

suatu kebenaran yang diyakini murni dari pribadi seseorang dan tidak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menggeser makna kebenaran tersebut. 

Mahasiswa memang menjadi komunitas yang unik di mana dalam catatan 

sejarah perubahan selalu menjadi garda terdepan dan motor penggerak perubahan. 

Mahasiswa di kenal dengan jiwa patriotnya serta pengorbanan yang tulus tanpa 

pamrih . Namun hanya sedikit rakyat Indonesia yang dapat merasakan dan punya 

kesempatan memperoleh perndidikan hingga ke jenjang ini karena sistem 

perekomian di Indonesia yang kapitalis serta biaya pendidikan yang begitu mahal 

sehingga kemiskinan menjadi bagian hidup rakyat ini . 

Berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh 

mahasiswa, tidak sepantasnyalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan 

dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. 

Mahasiswa itu sudah bukan siswa yang tugasnya hanya belajar, bukan pula rakyat, 

bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan 

masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Oleh karena 

itu perlu dirumuskan perihal peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk 

menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut. 
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2.6.1 Fungsi Mahasiswa 

Berdasarkan tugas perguruan tinggi yang diungkapkan M.Hatta yaitu 

membentuk manusisa susila dan demokrat yang : 

1. Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat 

2. Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan 

3. Cakap memangku jabatan atau pekerjaan di masyarakat 

Berdasarkan pemikiran M.Hatta tersebut, dapat kita sederhanakan bahwa 

tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis, yang selanjutnya hal 

tersebut akan menjadi sebuah fungsi bagi mahasiswa itu sendiri. Insan akademis 

itu sendiri memiliki dua ciri yaitu : memiliki sense of crisis, dan selalu 

mengembangkan dirinya. 

Insan akademis harus memiliki sense of crisis yaitu peka dan kritis 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya saat ini. Hal ini akan tumbuh 

dengan sendirinya bila mahasiswa itu mengikuti watak ilmu, yaitu selalu mencari 

pembenaran-pembenaran ilmiah. Dengan mengikuti watak ilmu tersebut maka 

mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai masalah yang terjadi dan 

terlebih lagi menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. 

Insan akademis harus selalu mengembangkan dirinya sehingga mereka 

bisa menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa 

depan. 

Dalam hal insan akademis sebagai orang yang selalu mengikuti watak 

ilmu, ini juga berhubungan dengan peran mahasiswa sebagai penjaga nilai, 

dimana mahasiswa harus mencari nilai-nilai kebenaran itu sendiri, kemudian 

meneruskannya kepada masyarakat, dan yang terpenting adalah menjaga nilai 

kebenaran tersebut. 

 

2.6.2 Peran Mahasiswa 

Mahasiswa dengan segala kelebihan dan potensinya tentu saja tidak bisa 

disamakan dengan rakyat dalam hal perjuangan dan kontribusi terhadap bangsa. 

Mahasiswa pun masih tergolong kaum idealis, dimana keyakinan dan pemikiran 

mereka belum dipengarohi oleh parpol, ormas, dan lain sebagainya. Sehingga 
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mahasiswa menurut saya tepat bila dikatakan memiliki posisi diantara masyarakat 

dan pemerintah. 

Mahasiswa dalam hal hubungan masyarakat ke pemerintah dapat berperan 

sebagai kontrol politik, yaitu mengawasi dan membahas segala pengambilan 

keputusan beserta keputusan-keputusan yang telah dihasilkan sebelumnya. 

Mahasiswa pun dapat berperan sebagai penyampai aspirasi rakyat, dengan 

melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dilanjutkan dengan analisis 

masalah yang tepat maka diharapkan mahasiswa mampu menyampaikan realita 

yang terjadi di masyarakat beserta solusi ilmiah dan bertanggung jawab dalam 

menjawab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. 

Mahasiswa dalam hal hubungan pemerintah ke masyarakat dapat berperan 

sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu membantu 

menyosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tak jarang 

kebijakan-kebijakan pemerintah mengandung banyak salah pengertian dari 

masyarakat, oleh karena itu tugas mahasiswalah yang marus “menerjemahkan” 

maksud dan tujuan berbagai kebijakan kontroversial tersebut agar mudah 

dimengerti masyarakat. 

 

2.7 Asuransi  Syariah 

2.7.1 Pengertian Asuransi Syariah 

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. 
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Pengertian Asuransi Syariah menurut PSAK 108 tentang Akuntansi 

Transaksi Asuransi Syariah (IAI, 2010) : 

“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.” 

 

pengertian asuransi dalam Ensiklopedi hukum islam adalah : 

 “transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban 

membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan 

sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa 

pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. “ 

 

Asuransi Syariah menurut Praja (2008) adalah : 

 “Saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu 

dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul 

risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan 

dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru) yang 

ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.” 
 

 Falsafah dasar beroperasinya asuransi syariah yang menjiwai seluruh 

hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi 

mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh 

keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak 

dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan 

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan 

nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. 

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. 

Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Di mana kita telah mencatat 

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% 
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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 

(2009: http://www.republika.co.id). 

Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana 

masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus 

beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat 

berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah.  

Menurut Muhamad (2000: 25): 

“Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah: 

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jemis transaksi. 

2. Menjalankan bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan 

keuntungan yang halal. 

3.  Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. 

4. Larangan menjalankan monopoli. 

5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis 

dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.” 

 

Tabel 2.1  

Perbedaan Asuransi Syarih dan Asuransi Konvensional 

No. Pokok Asuransi  Syariah Asuransi Konvensional 

1 Fundamental 

Hukum dan 

Operasional 

 Filosofi mencari ridha 

Allah Swt, sehingga 

berdimensi dunia akhirat 

 Sumber hukum 

berdasarkan Al-Qur’an, 

Al-Hadist, dan hukum 

positif yang berlaku 

 Akad utama berdasarkan 

prinsip tabarru’, yaitu 

saling tolong menolong 

dan bukan semata-mata 

bertujuan komersial.  

 Filsofi berdimensi dunia 

saja 

 

 Sumber hukum berdasarkan 

hukum positif yang berlaku 

 

 

 Akad berdasarkan jual beli 

meskipun objeknya 

mengandung unsur 

ketidakpastian 

2 Falsafah  Tidak berdasarkan bunga 

(riba), spekulasi (maisir), 

dan ketidakjelasan 

(gharar) 

 Berdasarkan bunga 

3 Sistem 

Akuntansi 
 Menganut prinsip 

pemisahan entitas dana 

kelolaan, yaitu entitas 

dana tabarru’, entitas dana 

peserta, dan entitas dana 

 Tidak menganut prinsip 

pemisahan dana, semua 

dana dianggap satu entitas 

kepemilikan 

 

http://www.republika.co.id/
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pemegang saham 

 Membuat laporan yang 

berkaitan dengan sumber 

dan penggunaan dana 

zakat 

 Premi yang masuk 

kedalam perusahaan 

langsung dipisahkan 

kedalam akun yang 

bersesuaian 

 Sumber keuntungan 

berasal dari fee, bagi hasil, 

pembagian dari surplus 

underwriting dan biaya 

yang dibebankan pada 

awa kepesertaan serta 

biaya aministrasi dan 

lainnya 

 

 Tidak diwajibkan membuat 

laporan zakat 

 

 

 Secara umum tidak 

dipersyaratkan untuk 

memisahkan premi yang 

diteriama 

 

 Sumber keuntungan berasal 

dari biaya yang 

dibebankan, selisih bunga 

teknis, komisi reas, 

mortality gain, surrender 

gain, dan biaya administrasi 

lain. 

4 Manajemen 

(Good 

Corporate 

Governance) 

 Dalam struktur organisasi 

memiliki Dewan 

Pengawas Syariah dengan 

tugas dan fungsi 

memastikan bahwa 

operasional perusahaan 

tidak menyimpang dari 

prinsip syariah 

 GCG mengacu pada 

hukum syariah dan hukum 

positif 

 Struktur  organisasi tidak 

mensyaratkan adanya 

Dewan Pengawas Syariah 

 

 

 

 

 

 GCG berdasarkan 

ketentuan hukum positif 

Sumber: Solusi Berasuransi (2009: 59) 

 

2.7.2 Konsep Dasar Asuransi Syariah 

 Konsep dasar asuransi syariah adalah prinsip ta’awun (saling tolong 

menolong). Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan di antara dua pihak yang 

bersepakat yaitu perusahaan asuransi dan peserta asuransi.  
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Tabel 2.2 

Konsep Dasar Asuransi Syariah 

Asuransi Syariah dibangun atas 

dasar saling bertanggung jawab 

Dalam muamalah jual-beli terdapat unsur 

ibadah ketika dua pihak yang bertransaksi 

saling bertanggung jawab. Antara perusahaan 

asuransi dan peserta asuransi harus 

memahami tanggung jawab masing-masing 

dari akibat akad yang disetujui bersama. 

Asuransi Syariah dibangun atas 

dasar saling bekerja sama 

Kaum muslim harus membangun komitmen 

untuk bekerjasama. Seorang muslim sudah 

selayaknya menjadi peserta asuransi pada 

persahaan asuransi syariah yang juga dimiliki 

oleh seorang muslim kerjasama ini 

menguatkan bangunan ekonomi umat 

sehingga kemudian kaum muslim benar-

benar bisa berperan besar untuk kemaslahatan 

dunia.  

Asuransi Syariah dibangun atas 

dasar saling melindungi 

Asuransi Syariah dibangun atas dasar saling 

melindungi yang sebenar-benarnya 

melindungi bukan sekedar proteksi yang 

diberikan sebagai jasa atau iming-iming 

kepada peserta asuransi. 

 

Asuransi Syariah dibangun atas 

dasar saling menyelamatkan 

Islam adalah agama keselamatan. Kaum 

muslim disunahkanuntuk memberi dan 

menjawab salam yang mengandung doa 

keselamatan. Perusahaan asuransi hendaknya 

dapat mewujudkan rasa aman sebagai buah 

dari keselamatan. 

Asuransi Syariah dibangun atas 

dasar profesionalitas 

Profesionalitas adalah sebuah ukuran untuk 

dapat maju dan bersaing menghadapi 

tantangan dunia modern yang semakin 

meminggirkan ataupun mengubur prinsip-

prinsip syar’i. Seorang pengelola asuaransi 

syariah haruslah profesional dan memiliki 

keterampilan serta ilmu yang memadai untuk 

mempromosikan asuransi syariah. Pada 

dasarnya seorang profesional adalah mereka 

yang memiliki ilmu, akhlak, dan keseriusan 

berikhtiar pada jalan yang benar. 

Profesionalitas akan menjadi indikator 

kemajuan dan kemampuan menghadapi 

berbagai perubahan zaman. 
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2.7.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah 

 Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih 

mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang 

perasuransian. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu : 

”Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung 

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu 

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.” 

 

Pengertian diatas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi 

Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip 

syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam 

kaitannya kegiatan administrasinya.  

Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa 

Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa 

tersebut dikeluarkan kareni regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman 

untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi 

Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk 

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum 

memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu:  

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang kemudian 

dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha 

asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prisnip syariah…”. Ketentuan yang 

berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai 

persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan 



44 

 

 

 

perusahaan reasuransi dengan prisnip syariah. Pasal 32 mengenai pembukaan 

kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi konvensional. Dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang 

dengan prinsip syariah dari perushaan asuransi dan perusahaan reasuransi 

dengan prinsip syariah. 

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah 

tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus 

dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 

dengan prinsip syariah. 

3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 

Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. 

Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan 

perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari: 

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah; 

2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; 

3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek; 

4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; 

5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah; 

6. Unit penyertaan reksadana syariah; 

7. Penyertaan langsung syariah; 

8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi; 

9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bagunan, kendaraan bermotor, 

dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran 

ditangguhkan); 

10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil); 

11. Pinjaman polis; 
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2.7.4 Akad Dalam Asuransi Syariah 

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 

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 
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2.7.5 Produk Asuransi Syariah 

1. Takaful Individu 

a. Takaful Dana Investasi 

Merupakan suatu jaminan dana dalam mata uang rupiah maupun dollar 

Amerika Serikat bagi ahli warisnya jika nasabah meninggal dunia lebih 

awal ataupun sebagai bekal hari tuanya. 

b. Takaful Dana Haji 

Merupakan suatu perlindungan dana untuk perorangan yang menginginkan 

dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah maupun 

dollar Amerika Serikat. 

c. Takaful Dana Siswa 

Merupakan suatu jaminan dana pendidikan sampai sarjana dalam mata 

uang rupiah maupun dollar Amerika Serikat.  

d. Takaful Dana Jabatan 

Merupakan suatu jaminan santunan dalam mata uang rupiah maupun 

dollar Amerika Serikat bagi ahli warisnya jika nasabah meninggal dunia 

lebih awal ataupun tidak bekerja lagi dalam masa perjanjian.  

e. Takaful al-Khairat Individu 

Merupakan suatu jaminan santunan bagi ahli warisnya jika nasabah 

meninggal dunia dalam masa perjanjian. 

f. Takaful Kecelakaan Diri Individu 

Merupakan suatu jaminan santunan bagi ahli warisnya jika nasabah 

meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa perjanjian. 

g. Takaful Kesehatan Individu 

Merupakan suatu jaminan dana santunan rawat inap, operasi bagi 

perorangan jika nasabah sakit dalam masa perjanjian.  

2. Takaful Group 

a. Tabungan al-Khairat dan Tabungan Haji 

Merupakan suatu program bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah 

haji yang pendanaannya melalui iuran bersama dengan keberangkatan 

bergilir.  
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b. Tabungan Kecelakaan Siswa 

Merupakan suatu jaminan bagi siswa, mahasiswa atau pesertanya dari 

resiko kecelakaan yang berakibat cacat total tetap maupun sebagian atau 

meninggal dunia.  

c. Takaful Wisata dan Perjalanan 

Merupakan suatu jaminan bagi peserta biro perjalanan dan wisata / travel 

ke dalam maupun luar negeri dari resiko cacat total tetap maupun sebagian 

atau meninggal dunia.  

d. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan 

Merupakan suatu jaminan santunan karyawan pada perusahan, organisasi 

atau perkumpulan lainnya.  

e. Takaful Majlis Ta’lim 

Merupakan suatu jaminan penyediaan santunan bagi ahli waris jama’ah, 

jika nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian.  

f. Takaful Pembiayaan 

Merupakan suatu jaminan pelunasan hutang, jika nasabah meninggal dunia 

dalam masa perjanjian.  

3. Takaful Umum 

a. Takaful Kebakaran 

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada 

kebakaran dari sumber percikan api, sambaran petir, ledakan, dan 

kejatuhan pesawat, maupun bencana alam.  

b. Takaful Kendaraan Bermotor 

Merupakan suatu perlindungan sebagian atau seluruh kendaraan terhadap 

kerugian maupun kerusakan akibat dari kecelakaan, pencurian serta 

tanggung jawab hukum pihak ketiga.Untuk kerugian akibat huru-hara, 

pemogokan umum, serta kecelakaan diri pengemudi dan penumpang akan 

dikenakan tambahan premi. 
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c. Takaful Rekayasa 

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada 

pekerjaan pembangunan. Perlindungan ini meliputi alat-alat, konstruksi 

mesin / baja serta tanggung jawab pihak ketiga. 

d. Takaful Pengangkutan 

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan 

barang, pengiriman uang pada pengangkutan baik melalui darat, laut dan 

udara. 

e. Takaful Rangka Kapal 

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada 

mesin maupun rangka kapal sebagai akibat dari kecelakaan dan musibah 

lainnya.Untuk kerugian uang tambang, perang dan tanggung gugat dari 

pihak ketiga akan dikenakan tambahan premi. 

f. Asuransi Takaful Aneka 

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan 

sebagai akibat dari resiko yang tidak terduga, tidak dapat diperhitungkan 

pada polis-polis yang ada. 

 

2.8 Hubungan Persepsi Atas Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah 

Musytarakah terhadap Minat menjadi Peserta Asuransi Syariah 

Pada uraian sebelumnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi 

minat diantaranya adalah faktor dorongan dari dalam, motivasi sosial dan 

emosional. Faktor dorongan dari dalam dan motivasi sosial berperan sebagai 

pendukung untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan faktor emosional 

sebagai cara pandang serta keinginan seseorang terhadap sesuatu. Minat 

merupakan pengetahuan dan informasi, kemudian disertai dengan rasa senang 

akan menimbulkan perhatian terhadapnya serta ada hasrat dan keinginan untuk 

melakukannya.  

Hasil contoh mengenai persepsi atas bagi hasil sebelumnya menunjukkan 

bahwa bagi hasil pada beberapa asuransi syariah lebih kecil keuntungannya 

daripada bunga asuransi konvensional yang disertai dengan tidak dijalankannya 
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syariat Islam. Ketidakpuasan ini menimbulkan tingkat minat masyarakat untuk 

menjadi peserta asuransi syariah menjadi menurun akibat dampak negatif dari 

bagi hasil asuransi syariah.  

Dari uraian di atas dapat ditarik arti bahwa persepsi atas bagi hasil 

pembiayaan mudharabah musytarakah memiliki hubungan terhadap minat 

masyarakat menjadi peserta asuransi syariah. Bagi individu, penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat memungkinkan timbulnya usaha-usaha 

peningkatan perhatian terhadapnya. Bagi organisasi penelitian mengenai minat 

dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tarik terhadap minat masyarakat. 

Sementara penelitian mengenai persepsi atas bagi hasil pembiayaan mudharabah 

musytarakah bagi organisasi adalah dalam rangka meningkatkan perbaikan 

keuntungan-keuntungan fungsional (ekonomis) dan emosinal yang dituntut oleh 

peserta. Selanjutnya minat masyarakat akan meningkat dan memilih asuransi 

syariah serta banyak peserta asuransi konvensional yang kemungkinan akan 

beralih ke asuransi syariah. Hal ini dikarenakan asuransi syariah berhasil 

memberikan keuntungan emosional sekaligus keuntungan fungsional kepada 

seluruh pesertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


