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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai mahluk sosial selalu dihadapkan pada berbagai persoalan 

hidup yang didalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus 

dihadapi, baik yang bersifat material maupun bersifat spiritual. Di antara berbagai 

kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat materal cenderung lebih 

diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko material yang sulit 

diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung 

diluar kemampuannya. Risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi pada 

kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaan.
1
 

Risiko dalam dunia bisnis yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian 

akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau lainnya. Oleh karena itu, setiap 

risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan 

kerugian yang lebih besar. Itulah yang melatar belakangi manusia berasuransi, 

yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang 

sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.  

Asuransi yang pertama kali di dirikan adalah asuransi takaful di Sudan 

pada tahun 1979. Kemudian bisnis asuransi melebarkan sayapnya hingga ke 

negara-negara Eropa dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Di indonesia, 

asuransi dibawa oleh belanda melalui perdagangan pemerintahan kolonial pada 
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sektor perkebunan dan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, pesatnya 

perkembangan asuransi sangat dirasa kan oleh bangsa Indonesia, tepatnya tanggal 

24 februari tahun 1994 merupakan awal mulanya tonggak asuransi syariah berdiri 

di Indonesia. 

Di Indonesia perusahaan asuransi syariah telah diperkenalkan pada tahun 

1994 walaupun menjadi trend sejak tahun 2010-2011. Hingga saat ini asuransi 

syariah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia 

di dominasi oleh kaum muslim sehingga permintaan akan asuransi syariahpun 

semakin tinggi. Produk asuransi syariah ini di dasarkan pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, yang menjelaskan tentang tujuan 

asuransi dan pedoman operasional asuransi syariah.
2
 

Landasan operasional asuransi syariah di Indonesia secara struktural masih 

menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum 

(konvensional). Baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi 

syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 

4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dalam 

perkembangannya, perusahaaan asuransi syariah  memiliki beberapa kendala yang 

harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari sesama perusahaan asuransi 

syariah ataupun bank syariah yang menyediakan produk asuransi.
3
 Selain itu, 

pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah dan 
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tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap asuransi syariah itu sebagai 

suatu kebutuhan juga menjadi pekerjaan rumah dan tantang tersendiri perusahaan 

asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu, setiap perusahaan 

asuransi syariah harus mencari strategi untuk menjaring nasabah sebanyak 

mungkin dan menjadikan dirinya market leader. 

Asuransi syariah 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 risiko tertentu 

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut 

merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milikpeserta secara 

kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar asuransi 

syariah adalah saling menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) 

antar sesama peserta asuransi. 

Perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi seperti hal nya 

perusahaan asuransi konvensional. Premi yaitu sejumlah uang yang harus 

dibayarkan setiap bulannya sebagai kewaiban dari tertanggung atau 

keikutsetaannya di asurasni. Besarnya premi atau keikutsertaan di asuransi yang 

harus di bayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan 

memperhatikan keadaan-keadaan tertanggung. Pendapatan premi dapat diartikan 

sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas 

pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi 

yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana tabarru’ untuk dilakuka 

pengelolaanselanjutnya oleh perusahaan. Selain berasal dari pendapatan premi, 
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dana tabarru’ juga dibentuk dai hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus 

underwriting dana tabarru’ yang didistriusikan kembali ke dana tabarru’.
4
 

Fatwa Dewan Syarian Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, dana tabarru’ 

adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh 

peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan Dana 

Tabarru’ Pooling Fund) sesuai dengan kesepakatan.
5

 Dana tabarru’ yang 

diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini 

mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 

Tahun 2010 yang menyatakan bahwa enitas pengelola asuransi syariah tidak 

berhak menggunakan dana tabarru’ untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai 

wakil pengelola dana tersebut.
6

 Akan tetapi, dana tabarru’ yang diterima 

perusahaan diinvestasikan sebagai hasil investasinya seluruhnya menjadi 

penambah dana tabarru’ atau sebagian menjadi penambah dana tabarru’ dan 

sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. 

Investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan 

untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil 

investasi seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa, untuk apresiasi nilai 

investasi atau untuk memanfaatkan surplus kas untuk memperoleh pendapatan 

dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk 

investasi angka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi bisa berkaitan 
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dengan berbagai macam aktivitas seperti menginvestasikan sejumlah dana pada 

aset real (tanah, emas, mesin, atau bangunan) maupun pada aset financial 

(deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya 

dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko 

aktivitas investasi yang mereka lakukan juga mencakup investasi pada aset-aset 

financial lainnya yang kompleks seperti warrants, option, dan futures maupun 

ekuitas internasional.
7
  

Perusahaan melakukan kegiatan investasi untuk menjaga agar dana tetap 

stabil bahkan meningkat. Investasi adalah menanamkann atau menempatkan aset, 

baik berupa harta maupun data, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan 

hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.  

Cadangan Dana Tabarru’ merupakan cadangan yang dibentuk dari surplus 

underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. 

Berdasarkan pengertian tersebut, cadangan dana tabarru’ muncul karena adanya 

surplus underwrting. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam 

mendefinisikan surplus pada asuransi syariah. Meurut Acounting and Auditing 

Organizing for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dalam standar akuntansi 

No.13, Surplus adalah kelebihan dari total kontribusi peserta selama periode 

tertentu dikurangi toal klaim, reasuransi (retakaful) dan semua beban provisi. 

Menurut Islamic Fnancial Service Board (IFSB) N0.8 terkait standar Corporate 

Govement Takaful, surplus adalah sisa dai pendapatan kontribusi peserta setelah 

                                                           
7
 Eduardus Tendelilin, Portofolio dan Investasi, cetakan1, (Yogyakarta penerbit Kanisus, 

2010), hlm 2. 



 

 

 

6 

 

 

 

dikurangi biaya-biaya klaim dan provisi lalu ditambah dengan hasil investasi 

(investment return).
8
 

Korelasi antara pendapatan premi dan hasil investasi dengan cadangan 

dana tabarru’, tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen 

underwriting oleh perusahaan asuransi syariah. Underwriting merupakan proses 

menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat 

ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan 

dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan 

cara mengentimasi risiko yang akann ditanggung pada masa yang akan datang. 

Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dai proses 

underwriting akan menghasilkan surplus/defisit underwriting.
9
 

Surplus underwriting terdapat beberapa faktor yang memepengaruhi yaitu 

total pendapatan premi, total beban underwriting dan hasil investasi beban klaim 

dari semua unsur tersebut. Pendapatan premi merupakan pendapatan yang berasal 

dari premi asuransi dan premi reasuransi nasabah yang dibayarkan kepada 

perusahaan setelah dipotong ujrah atau fee. Sedangkan beban underwriting 

merupakan beban perusahaan yang berupa klaim ganti rugi nasabah dann komisi 

kepada agen, broken atau perusahaan lain. Hasil dari proses underwriting 

kemudian di alokasikan untuk dua hal : dibagikan kepada peserta atau entitas 

pengelola dan membentuk dana tabarru’. 
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Mengacu pada deskriptif di atas, ada ketertarikan peneliti untuk 

menganalisis pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan 

Dana Tabarru’. Obyek penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti, yaitu PT 

Asuransi Sinarmas Syariah. Adapun data perkembangan Pendapatan Premi, Hasil 

Investasi dan Cadangan Dana Tabarru’ PT Asuransi Sinarmas Syariah periode 

2014-2016 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana 

Tabarru’ PT.Asuransi Sinarmas Syariah 2014-2016 

 

Tahun Triwulan Pendapatan Premi Hasil Investasi 
Cadangan Dana 

Tabarru’ 

2014 

I 10.742 292 2.078 

II 21.585 ↑ 707 ↑ 2.552 ↑ 

III 32.596 ↑ 1.265 ↑ 1.504 ↓ 

IV 44.144 ↑ 1.783 ↑ 1.316 ↓ 

2015 

I 12.267 ↓ 529 ↓ 727 ↓ 

II 24.795 ↑ 966 ↑ 3.846 ↑ 

III 38.002 ↑ 1.199 ↑ 4.680 ↑ 

IV 52.057 ↑ 1.845 ↑ 5.540 ↑ 

2016 

I 22,612,19 ↓ 826,21 ↓ 8.797,67 ↑ 

II 37.515,56 ↑ 1.768,93 ↑ 9.541,67 ↑ 

III 49.250 ↑ 2.998 ↑ 11.668 ↑ 

IV 61.483,44 ↑ 3.493 ↑ 10.398,50 ↓ 

Sumber : www.sinarmas.co.id di akses tanggal 17 Maret 2017 
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Data tabel di atas disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 
 

    Grafik 1.1 

Perkembangan Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Cadangan Dana 

Tabarru’ PT Asuransi Sinarmas Syariah 

Periode 2014-2016 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa Pendapatan Premi, 

Hasil Investasi dan Cadangan Dana Tabarru’ mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya.  Pada tahun 2014 triwulan III Cadangan Dana Tabarru’ mengalami 

penurunan menjadi 1.504 sedangkan Pendapatan Premi mengalami kenaikan 

menjadi 32.596 dan Hasil Investasi mengalami kenaikan menjadi 1.256. triwulan 

ke IV Cadangan Dana Tabarru’ kembali mengalami penurunan menjadi 1.316. 

Sedangkan Pendapatan Premi mengalami kenaikan menjadi 44.144 dan Hasil 

Investasi mengalami kenaikan menjadi 1.783. 

Tahun 2015 triwulan I Pendapatan Premi mengalami Penurunan menjadi 

12.267 dan Hasil Investasi mengalami penurunan menjadi 529, sedangkan 

Cadangan Dana Tabarru’ mengalami penurunan menjadi 727.  Triwulan II 

Pendapatan Premi mengalami kenaikan menjadi 24.795 dan Hasil Investasi 

mengalami kenaikan menjadi 966, sedangkan Cadangan Dana Tabarru’ 

mengalami kenaikan menjadi 3.846. Triwulan III Pendapatan Premi dan Hasil 

Investasi mengalami kenaikan menjadi 38.002 dan 1.199, sedangkan Cadangan 
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Dana Tabarru’ ikut mengalami kenaikan menjadi 4.680. Triwulan IV Pendapatan 

Premi dan Hasil Investasi mengalami kenaikan menjadi 52.057 dan 1.845, 

sedangkan Cadangan Dana Tabarru' ikut mengalami kenaikan menjadi 5.540. 

Tahun 2016 triwulan I Pendapatan Premi mengalami penurunan menjadi 

22.612,19 dan Hasil Investasi mengalami penurunan menjadi 828,21, sedangkan 

Cadangan Dana Tabarru’ mengalami kenaikan menjadi 8.797,67. Triwulan ke IV 

Pendapatan Premi mengalami kenaikan menjadi 61.481,49 dan Hasil Investasi 

mengalami kenaikan menjadi 3.493, sedangkan Cadangan Dana Tabarru’ 

mengalami penurunan menjadi 10.398,50. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi 

yang mempengaruhi Cadangan Dana Tabarru’.  Oleh karena itu, peneliti memilih 

judul PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI 

TERHADAP CADANGAN DANA TABARRU’ PADA PT ASURANSI 

SINARMAS SYARIAH PERIODE  2014-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang 

dikaji oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana 

Tabarru’ pata PT.Asuransi Sinarmas Syariah? 

2. Seberapa besar pengaruh Hasil  Investari terhadap Cadangan Dana Tabarru’ 

pada PT.Asuransi Sinarmas Syariah ? 
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3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap 

Cadangan Dana Tabarru’, pada PT.Asuransi Sinarmas Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil identifikasi dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi terhadap 

Cadangan Dana Tabarru’ di PT.Asuransi Sinarmas Syariah. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Hasil Investasi terhadap 

Cadangan Dana Tabarru’ di PT.Asuransi Sinarmas Syariah. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil 

Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ di PT.Asuransi Sinas Mas 

Syariah 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1.  Kegunaan teoritis 

a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap 

Cadangan Dana Tabarru’ di PT Asuransi Sinarmas Syariah. 

b. Mengembangkan konsep dan teori Pendapatan Premi dan Hasil Investasi 

serta pengaruhnya terhadap Cadagan Dana Tabarru’ pada perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti 
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selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi 

kontribusi bagi perkembangan imu pengetahuan. 

2. Kegunaan  Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini di harapkan agar peneliti dapat memperoleh 

tambahan infomasi dan pengetahuan tentang Asuransi Syariah serta sebagai 

sarana latihan penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam 

masalah yang sebenarnya. 

b. Bagi Dunia Akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi untuk penelitian atau bahan ajar terkait dengan Asuransi Syariah 

c. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian Asuransi 

Syariah untuk semakin berkembang di Indonesia terutama yang berkaitan dengan 

pendapatan premi,kalaim dan hasil investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


