
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan investasi yang tidak ternilai harganya. Masa depan yang cerah 

didapatkan dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas juga diharapkan dapat 

menciptakan manusia yang berilmu dan berbudi pekerti. Namun, pada kenyataannya pendidikan 

di Indonesia tidaklah murah. Apalagi, pendidikan yang berkualitas tinggi. Tidak semua kalangan 

dapat memperoleh pendidikan yang layak apalagi berkualitas tinggi. 

Melihat kondisi betapa mahalnya pendidikan saat ini, terutama pada masa mendatang, 

menjadi salah satu alasan bagi perbankan untuk menyediakan produk yang berhubungan dengan 

tabungan pendidikan. Perkembangan tabungan pendidikan saat ini mengalami peningkatan, 

dikarenakan banyak masyarakat yang menyadari betapa pentingnya pendidikan saat ini. 

Sehingga banyak orang tua yang tertarik untuk membuka rekening tabungan yang berkaitan 

dengan pendidikan untuk masa depan putra-putrinya walaupun ada harga yang harus dibayar 

berupa premi asuransi yang biasanya melekat pada produk tabungan pendidikan yang ditawarkan 

oleh perbankan.  

Ada empat manfaat yang dapat diperoleh bila memilih tabungan pendidikan. Satu, 

kepastian dana untuk pendidikan anak yang dapat disesuaikan dengan rencana. Dua, kedisiplinan 

dalam menabung. Tiga, adanya kerjasama dengan pihak asuransi, sehingga ketika terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan dengan penabung, asuransi akan dapat memproteksi pembiayaan 

pendidikan anak. Empat, sebagai sarana alternatif. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21 tahun 2008, tabungan adalah 

simpanan berdasarkan akad wadî’ah atau investasi dana berdasarkan mudhārabah atau akad lain 



 

 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut 

syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Tabungan dalam bentuk investasi ( mudhārabah ) dapat berupa tabungan berjangka, yaitu 

tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban 

maupun tabungan pendidikan yang dikhususkan untuk pembiayaan pendidikan anak di masa 

yang akan datang. 

Pada saat ini telah ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan 

deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun 

nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan 

kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu. 

Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini lebih besar daripada tabungan biasa namun 

lebih kecil daripada tabungan deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah 

yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, 

sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan 

keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencana pendidikan untuk putra-

putrinya, biasanya dalam tabungan berencana ini diletakkan pula asuransi jiwa di dalammya ( M. 

Nurianto Al-Arif, 2010 : 34 ). 

PT. Bank Syariah Mandiri ( BSM ) yang beralamat di Bandung Timur Plaza Blok A Jalan 

A.H. Nasution No. 46A Ujungberung Bandung Jawa Barat merupakan salah satu Bank Syariah 

yang menawarkan produk tabungan berjangka berbasis tabungan pendidikan.  Dalam 

Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri diantaranya menawarkan tabungan pendidikan yang 

diberi nama Tabungan Investa Cendekia yang menggunakan akad mudhārabah muthlaqah, Bank 



 

 

mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh kemudian dibagihasilkan antara 

nasabah dengan Bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.  

 Tabungan Investa Cendekia ( TIC ) merupakan tabungan berjangka untuk keperluan 

uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap ( installment ) dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi. Jumlah setoran bulanan                    ( installment ) sepenuhnya ditentukan 

oleh penabung sesuai dengan pilihan pada Formulir Aplikasi TIC dengan jumlah minimum 

sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dengan kelipatan selanjutnya adalah Rp. 50.000 ( lima 

puluh ribu rupiah ). Maksimum bulanan sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ). 

Selama jangka waktu TIC, penabung berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas 

setoran bulanan ( installment ) yang meliputi pembayaran premi asuransi dan setoran tetap ke 

TIC. Pembayaran setoran bulanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis ( 

auto debet ) dari rekening penabung yang  

terdapat pada bank ( Rekening Asal ) ke TIC, dan sehubungan dengan hal tersebut, penabung 

dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan langsung dari rekening 

asal pada setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebetan 

sebagaimana telah ditentukan dalam Formulir Aplikasi TIC. 

Untuk pembayaran premi asuransi, Bank akan melakukan pendebetan pada setiap 

bulannya dari rekening TIC sebesar 2,5%-6,5% dari nilai setoran bulanan              ( installment ) 

yang telah dipilih penabung sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi TIC. Penabung 

tidak berhak atas sebagian atau seluruh premi yang dibayarkan selama masa setoran TIC. 

Tabungan dalam status batal adalah TIC yang tidak lagi memberikan manfaat asuransi 

disebabkan karena penabung menunggak setoran selama tiga bulan berturut-turut, atau ditutup 

sebelum jangka waktu TIC berakhir, atau telah melewati jangka waktu TIC. 



 

 

Tabungan Investa Cendekia ( TIC ) merupakan produk kerja sama atau co-branding 

antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan PT. Bank Syariah Mandiri. Produk tabungan 

kolaborasi antara dua perusahaan berbasis syariah tersebut telah berjalan sejak tahun 2004. 

Tabungan Investa Cendekia memberikan manfaat perlindungan Asuransi hingga 100 kali lipat 

dari setoran bulanan ( http:// takaful-keluarga-bayar-klaim-tabungan-bsm/Diakses 5-12-2012 ). 

Atas dasar pertimbangan bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, 

perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Bagi mayoritas umat Islam Indonesia, 

asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum 

maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ataukah tidak? 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah menjelaskan bahwa Asuransi Syariah ( ta’min, takaful atau tadhamun ) adalah 

usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi 

dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

resiko tertentu melalui akad ( perikatan ) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung 

gharar ( penipuan ), maysir ( perjudian ), riba, zhulm ( penganiayaan ), risywah     ( suap ), 

barang haram, dan maksiat. 

Akad dalam asuransi syariah adalah akad tijārah dan/ atau akad tabarru’. Akad tijārah 

adalah akad mudhārabah, sedangkan akad tabarru’ adalah akad hibah. Dalam akad ini, 

sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu 

pembayaran premi, jenis akad ( tijārah atau tabarru’ ) dengan menyebut syarat-syarat yang 

disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dalam akad tijārah ( mudhārabah ) 



 

 

perusahaan bertindak sebagai mudhārib ( pengelola ) dan peserta bertindak sebagai shāhibul 

maal ( pemegang polis ), sedangkan dalam akad tabarru’ ( hibah ), peserta memberikan hibah 

yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Kedudukan perusahaan 

hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah saja. Akad tijārah dapat diubah menjadi akad 

tabarru’ jika para pihak telah melepaskan haknya, sedangkan akad tabarru’ tidak dapat diubah 

menjadi jenis akad tijārah ( Abdul Manan, 2012 : 250 ). 

Berbeda dengan asuransi syariah, dalam asuransi konvensional mengenal istilah uang 

hangus atau loss premium, yaitu peserta tidak sanggup lagi melanjutkan perjanjian atau putus di 

tengah perjanjian, tidak dapat menarik uangnya kembali karena uang tersebut oleh peserta 

asuransi telah dibebankan kepada berbagai macam biaya penetapan sehingga polis tidak 

memiliki nilai tunai. Dalam kondisi seperti ini, peserta berada pada posisi yang terzalimi. 

Padahal, dalam bermuamalat tidak dibenarkan adanya praktek yang saling menzalimi. Oleh 

sebab itu, para ahli hukum Islam tidak membenarkan adanya uang hangus. 

Adapun dalam asuransi syariah tidak mengenal adanya loss premium karena perusahaan 

hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya. Jika peserta 

mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, ia masih dapat mengambil uangnya sebagai 

hasil tabungannya ( Khoril Anwar, 2007 : 42 ). 

Pada Produk Tabungan Investa Cendekia, penabung bertindak sebagai pemilik modal ( 

shāhibul maal ) dan Bank bertindak sebagai pengelola                    ( mudhārib ). Sedangkan 

dalam asuransi yang melekat pada Produk Tabungan Investa Cendekia, penabung bertindak 

sebagai  pemilik modal ( shāhibul maal ) dan Bank bertindak sebagai intermediary antara 

penabung dan Perusahaan Asuransi, dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga. 



 

 

Pada asuransi yang melekat pada Produk Investa Cendekia, jika asuransi tersebut 

termasuk dalam akad tabarru’, maka wajar apabila premi yang selama ini dibayarkan akan 

hangus, karena pada prinsipnya, dana yang masuk dalam dana tabarru’, seluruh peserta sudah 

mengikhlaskan dananya untuk kepentingan tolong-menolong apabila ada peserta yang terkena 

musibah. Sedangkan dalam akad tijārah ( mudhārabah ), status kepemilikan dana masih menjadi 

milik peserta asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. 

Jika seperti itu, apakah penabung dapat memilih untuk tidak mendapatkan fasilitas atau 

manfaat asuransi yang melekat pada Tabungan Investa Cendekia, jika kemungkinan dana yang 

mereka bayarkan untuk premi akan hangus jika tidak adanya klaim yang terjadi selama masa 

kontrak dalam produk Tabungan Investa Cendekia? Sedangkan dana yang awalnya ditujukan 

untuk dana pendidikan akan berkurang karena setiap bulan telah dikurangi dengan biaya premi 

yang harus dibayar karena manfaat asuransi yang melekat pada Tabungan Investa Cendekia 

tersebut. Jika seperti itu, apa perbedaan operasional antara asuransi konvensional dan asuransi 

syariah yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia? 

 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Masalah penelitian dalam skripsi ini adalah dalam hal asuransi yang melekat pada Produk 

Tabungan Investa Cendekia, yaitu apabila selama berlakunya Tabungan Investa Cendekia tidak 

terjadi klaim pada penabung, maka premi yang selama ini dibayar yaitu sebesar 2,5%-6,5% dari 

nilai setoran bulanan akan hangus dan akan dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Disini, 

terdapat ketidakjelasan akad dalam asuransi yang melekat pada Produk Tabungan Investa 

Cendekia tersebut, apakah termasuk dalam akad tijārah ( mudhārabah ) ataukah akad tabarru’ ( 

hibah )? 



 

 

Bertitik tolak dari rumusan masalah ini dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Investa Cendekia pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

2. Bagaimana Keterlibatan Asuransi pada Akad Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

3. Bagaimana Harmonisasi Antara Akad Mudhārabah dalam Fikih Muamalah dengan 

Pelaksanaan Akad Mudhārabah serta Keterlibatannya dengan Asuransi pada Produk 

Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Investa pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. 

2. Untuk mengetahui Keterlibatan Asuransi pada Akad Tabungan Investa Cendekia di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. 

3. Untuk mengetahui Harmonisasi Antara Akad Mudhārabah dalam Fikih Muamalah dengan 

Pelaksanaan Akad Mudhārabah serta Keterlibatannya dengan Asuransi pada Produk 

Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Akademik 



 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori seputar permasalahan 

premi dalam produk Tabungan Investa Cendekia dengan akad mudhārabah muthlaqah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran secara tertulis 

demi pengembangan produk Tabungan Investa Cendekia di masa mendatang. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai tambahan informasi 

bagi mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian yang memiliki relevansi terhadap 

bisnis Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah. 

2. Praktisi 

a. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat 

khususnya orang tua untuk memilih tabungan pendidikan untuk masa depan putra-

putrinya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Daeng Naja ( 2011 : 19 ) yang mengutip dari Az-Zarqa, dalam pandangan syara, 

akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-

sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang 

mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan 

kehendak masing-masing, harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak 

yang berakad itu disebut dengan ijāb dan qabūl. Ijāb adalah pernyataan pertama yang 

dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk 



 

 

mengikatkan diri. Adapun qabūl adalah pernyataan pihak lain setelah ijāb yang menunjukkan 

persetujuan untuk mengikatkan diri. 

Dalam hubungannya dengan kegiatan operasional perbankan syariah, Bank Indonesia 

dalam beberapa ketentuannya juga memberikan definisi akad, yaitu perjanjian tertulis yang 

memuat ijāb ( penawaran ) dan qabūl ( penerimaan ) antara bank dan pihak lain yang berisi hak 

dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan prinsip syariah, dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ( Daeng Naja, 2011 :  20 ). 

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam ( 2006 : 66 ) membagi 

akad menjadi dua bagian yaitu akad tabarru’ dan akad tijārah/ mu’awadhah. 

1. Akad Tabarru’ 

Akad tabarru’ ( gratuitous contract ) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut 

not-for profit transaction ( transaksi nirlaba ). Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-

menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pada hakikatnya akad tabarru’ tidak 

digunakan untuk transaksi  bisnis yang mencari keunungan komersial. Dalam akad tabarru’, 

pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun atau 

mengambil laba kepada pihak lain. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut 

boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya ( cover the cost ) yang 

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’. 

2. Akad Tijārah 

Akad tijārah/ mu’awadhah ( compensaional contract ) adalah segala macam perjanjian 

yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari 

keuntungan, sehingga akad ini bersifat komersial. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang 



 

 

diperolehnya, akad tijārah dibagi menjadi dua kelompok, yakni natural certainty contracts dan 

natural uncertainty contracts. 

Natural certainty contracts ( NCC ) dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan 

aset yang dimiliki, karena aset tersebut merupakan objek pertukaran, baik barang atau jasa. 

Pertukaran tersebut harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah ( quantity ), mutu ( 

quality ), harga ( price ), dan waktu penyerahannya ( time of delivery ). Dalam kontrak ini 

masing-masing pihak berdiri sendiri tidak ada pertanggungan resiko bersama. Yang termasuk 

dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. 

Sedangkan dalam natural uncertainty contracts, pihak-pihak yang bertransaksi saling 

mencampurkan asetnya ( baik real assets maupun financial assets ) menjadi satu kesatuan, dan 

kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini tidak 

memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya, yang termasuk 

dalam kontrak ini adalah musyārakah, mudhārabah dan lain-lain. 

Sebagaimana dalam kaidah hukum, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan 

belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, 

kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur’an dan Hadist yang melarangnya, baik secara 

eksplisit maupun implisit (  Adiwarman A. Karim, 2006: 29 ). 

Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri diantaranya menawarkan tabungan 

pendidikan yang diberi nama Tabungan Investa Cendekia yang menggunakan akad mudhārabah 

muthlaqah. Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan berjangka dalam valuta rupiah 

dengan jumlah setoran bulanan tetap ( installment ) yang dilengkapi fasilitas perlindungan 

asuransi. 



 

 

Dalam asuransi konvensional dikenal dengan istilah transfer of risk             ( pemindahan 

resiko ), yang bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Dalam 

mekanisme pertanggungan di industri asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan 

dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Dalam mekanisme tersebut benar-benar 

terjadi transfer of fund, sehingga kepemilikan dana berpindah dari peserta ke Perusahaan 

Asuransi. Kepemilikan dana tersebut berpindah, jika suatu saat terjadi musibah atau resiko, maka 

yang menanggung adalah Perusahaan Asuransi, karena resiko telah berpindah sebagai 

konsekuensi dari pembayaran premi ( Muhammad Syakir Sula, 2004 : 359 ). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Syariah ( ta’min, takaful 

atau tadhamun ) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ 

pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad ( perikatan ) yang syariah adalah 

akad yang tidak mengandung gharar ( penipuan ), maysir ( perjudian ), riba, zhulm       ( 

penganiayaan ), risywah ( suap ), barang haram, dan maksiat. 

Melihat kepada pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui bahwa antara asuransi 

konvensional dan syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-

sama saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dan lainnya 

menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi takaful, ( syariah 

) tanggung-menanggung resiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan 

cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. 

Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak  sebagai fasilitator saling menanggung 



 

 

di antara para peserta asuransi. Adapun pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung 

antara perusahaan dengan peserta asuransi ( Abdul Manan, 2012 : 239 ). 

Praktek asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur’an, tidak ada sebuah 

ayatpun secara nyata menjelaskan tentang praktek asuransi. Al-Qur’an hanya mengakomodasi 

beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau 

semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan 

datang. Oleh sebab itu, praktek asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam 

praktek asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia. 

Al-Qur’an surat Al-Maidah ( 5 ) ayat 2, Allah SWT berfirman : 

 ....                               

     

“….Tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” ( Soenarjo, dkk., 2004 : 141 ). 

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian 

uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial ( tabarru’ ) yang digunakan untuk 

menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah. 

Kemudian dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ( 2 ) ayat 261, Allah SWT berfirman : 

                                   

               



 

 

Perumpamaan ( nafkah yang dikeluarkan oleh ) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan ( ganjaran ) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha 

luas ( karunia-Nya ) lagi Maha Mengetahui ( Soenarjo, dkk., 2006 : 55 ). 

Firman tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah 

dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktek asuransi 

yang dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat tabarru’. 

Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakkan harta pada jalan Allah SWT, karena 

pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami 

musibah di kemudian hari. 

Sedangkan Hadist yang berkaitan dengan asuransi yaitu Hadist Riwayat Muslim dari Abu 

Hurairah r.a. yaitu : 

ِِ ا َهْن فَرَّ َج َعْن ُهْسِلٍن ُكْر بَتً ِهْن ُك َر ِب ا لدُّ ْنيَا , فَرَّ َج ا ّلّل َعْنوُ, ِهْن ُكَر ِب يَْو ِم ا ْلِقيَا َهتِ  ََ ا ّلّل فِ  َعْو   , 

ِِ اَ ِخْيِو )ر َ ا ه هسلن عن ا ب  ىر يرة( لعَْبِد َها دَ ا َم ا ْلعًْبدُ فِ ْ  َعْو    

 

“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan 

melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-

Nya selama ia ( suka ) menolong saudaranya             ( Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI, 2006 : 411 ). 

Berdasarkan uraian hadist tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara 

sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang 

berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan 

apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. 

Dalam kaitan dengan asuransi, Hadist ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran 

premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial ( tabarru’ ) yang akan digunakan untuk 



 

 

membantu dan mempermudah urusan bagi orang atau anggota yang mendapatkan musibah dan 

bencana. 

Asuransi yang melekat pada Tabungan Investa Cendekia ( TIC ) tersebut merupakan jenis 

Asuransi Syariah Keluarga ( Asuransi Jiwa ). Asuransi Jiwa merupakan bentuk asuransi yang 

memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri 

asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian 

adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya 

ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan 

diterima oleh peserta yang mengalami musibah/ yang masih hidup. ( Ahmad Azhar Basyir, 2012 

: 271 ) 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian  

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu : 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung yang bertempat di Bandung Timur Plaza Blok A Jalan A.H. Nasution No. 46A 

Ujungberung Bandung Jawa Barat, Telp./fax 022-87880001/022-87880004 dan PT. Asuransi 

Takaful Keluarga yang bertempat di Jalan. Gatot Subroto No. 88D Bandung. Penulis berusaha 

menuturkan, menggambarkan dan menafsirkan data yang ada tentang Akad Tabungan Investa 

Cendekia dan Keterlibatan Asuransi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung yang terjadi saat ini. 

2. Metode Penelitian 



 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan 

fakta yang terjadi mengenai Akad Tabungan Investa Cendekia dan Keterlibatan Asuransi pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. Adapun alasan 

penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu 

mengungkap, menggali dan menganalisis berbagai fenomena empirik yang terjadi. Karena 

rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini 

penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan/ memaparkan, menganalisis dan 

menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai  Akad Tabungan Investa 

Cendekia dan Keterlibatan Asuransi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung. 

3. Menentukan Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer diambil dari informan yang dapat memberikan keterangan 

tentang kegiatan penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber informasi tersebut didapat dari 

informan wawancara dengan ibu Rianda Anggraini, selaku Customer Service dan Ibu Irma 

Afra Nurtanti selaku PJ.Operation Officer  di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ujungberung Bandung serta Bapak Agus Ma’sum selaku Kepala Administrasi 

Pelayanan dan Pemasaran di PT. Asuransi Takaful Keluarga. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder didapatkan dari berbagai referensi sebagai penguat antara lain 

didapat dari arsip-arsip, dokumen resmi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung serta brosur-brosur serta berbagai sumber lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang penulis teliti. 



 

 

4. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta studi 

kepustakaan. 

Menurut Creswell ( 1998 ) penelitian kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang 

pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah, jelas pemeriksaan bahwa 

menjelajah suatu masalah sosial dan manusia, peneliti membangun suatu kompleks, gambaran 

holistik, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, 

dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami ( Djam’an Satori, Aan Komariah, 2009 : 

103 ). 

Dilihat dari tujuan dan metode/ tekniknya ( Cik Hasan Bisri, 2004 : 272 ) penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap 

pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Data yang diperoleh penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah, 

yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad Tabungan Investa Cendekia dan Keterlibatan 

Asuransi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Syaodih N ( 2006 : 220 ) mengatakan bahwa, observasi ( observation ) atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 



 

 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung ( Djam’an Satori, Aan Komariah, 

2009 : 103 ). 

Observasi digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

melakukan pengamatan secara langsung, mengenai rumusan masalah yang penulis angkat, 

dimana penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung dan PT. Asuransi Takaful 

Keluarga, untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Sudjana ( 2000 : 234 ) mengemukakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan 

data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya ( interviewer ) dengan pihak 

yang ditanya atau penjawab ( Djam’an Satori, Aan Komariah, 2009 : 130 ). 

Wawancara digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dan sebagai studi 

pendahuluan untuk menemukan rumusan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan 

dengan cara tanya jawab antara penulis dengan bagian Customer Service dan PJ. Operasional 

Officer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung mengenai 

Akad Tabungan Investa Cendekia dan Keterlibatan Asuransi pada  Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. Wawancara dilakukan penulis sebagai data 

tambahan yang betul-betul objektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang 

diteliti ( http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kepustakaan/ Diakses 5-12-2012 ). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kepustakaan/


 

 

Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan 

dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui 

analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya ( 

Djam’an Satori, Aan Komariah, 2009 : 97 ). 

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Aplikasi Tabungan Investa Cendekia di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. 

b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang 

diteliti. 

c. Menelaah data. 

d. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran. 

e. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 


