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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan jasa asuransi yang berlandaskan syariah diwali 

dengan nilai beroperasinya asuransi jiwa takaful pada tahun 1994. Dimana 

kenyataannya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan itu, menyadari bahwa 

kehidupan dunia penuh dengan ketidakpastian didalamnya, antara lain mengenai 

kapan, karena apa kematian itu terjadi. [1] 

Manusia pada intinya dihadapkan pada ketidakpastian dalam menghadapi 

atau menjalankan roda kehidupan ini. Oleh karena itu keberadaan perusahaan 

asuransi diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisir resiko akibat 

peristiwa dialami manusia. 

Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah 

yang tepat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan untuk perlindungan, 

karena asuransi dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang. Banyak jenis dan 

corak dari asuransi, begitu pula dengan sifat dan tujuan asuransi. Namun perlu 

dikaji kembali juga tentang manfaat dana dan juga partisi dana secara lebih jelas 

untuk disetorkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Apakah sudah 

optimum dan didalamnya tidak terdapat maisir, riba, dan gharar. 

Perkembangan asuransi syariah belakangan ini diburu banyak orang, 

dalam dana Takaful operator didasarkan pada tiga model Takaful keluarga yang 

dikaji dalam skripsi ini adalah dana Takaful Fulnadi yaitu dana pendidikan. 

Dari kajian yang sebelumnya model integrasi, kelemahan yang signifikan 

dari model sebelumnya adalah proposal untuk nasabah tidak terperinci secara jelas 

dan komplit, dan juga dana premi yang berkurang. Dalam partisi dari dana 

asuransi syariah fulnadi apabila diketahui formula umumya maka nasabah dan 

perusahaan bisa mengoptimisasikan dana keuntungan dan juga menambahkan 

manfaat atau produk baru. 

Maka pada Tugas Akhir ini, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Pengembangan Produk Fulnadi Takaful Melalui Penambahan Manfaat Santunan 
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Biaya Rumah Sakit dan 49 Penyakit Kritis yang Diperoleh Melalui Partisi 

Manfaat Santunan Kematian Non Kecelakaan dan Kecelakaan”.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini memiliki beberapa 

rumusan masalah, yaitu:  

1. Bagaimana cara pengembangan produk asuransi Fulnadi Takaful? 

2. Bagaimana persamaan matematika pada produk asuransi Fulnadi Takaful? 

3. Bagaimana penambahan manfaat dari produk asuransi Fulnadi di Takaful? 

4. Bagaimana Penentuan nilai premi dari produk asuransi Fulnadi di 

Takaful? 

1.3  Batasan Masalah 

 Dalam penulisan Tugas akhir ini penulis akan lebih fokus untuk 

membahas: 

1. Pengembangan produknya ialah menambahkan hospital bills (santunan 

rumah sakit) dan 49 Penyakit Kritis. 

2. Formula perhitungan tahapan pendidikan Fulnadi Takaful. 

3. Margin di asumsikan 7%. 

4. Periode pembayaran premi asuransi syariah selama 10 tahun. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah sebelumnya 

penulis sampaikan, penulisan memiliki tujuan, antara lain: 

1. Mengetahui cara pengembangan produk asuransi Fulnadi Takaful. 

2. Mengetahui persamaan matematika pada produk asuransi Fulnadi Takaful 

3. Mengetahui penambahan manfaat dari mode integrasi perusahaan asuransi 

Fulnadi Takaful. 

4. Mengetahui Penentuan nilai premi dari produk asuransi Fulnadi di 

Takaful. 
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1.5  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah mengkaji sumber pustaka 

seperti jurnal, skripsi, buku dan yang lainnya yang berkaian dengan asuransi 

syariah, akad wakalah, mengunjungi kantor kantor Takaful di sekitaran Bandung. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika penulisannya, skripsi ini terdiri dari lima bab serta 

daftar pustaka di mana dalam beberapa bab terdapat beberapa sub bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi pembahasan dan analisis dalam 

skripsi ini, yang terdiri atas asuransi syariah, asuransi unit link. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pembahasan utama dari skripsi, yang meliputi pembahasan 

mengenai langkah-langkah mengembangkan produk dan memvalidasi 

rancangan produk baru. 

BAB IV STUDI KASUS DAN ANALISIS 

Bab ini berisi hasil dari rancangan produk baru dan hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis skripsi dan 

berisi saran untuk kebaikan kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA  

Berisi beberapa referensi berupa buku, jurnal, dan literatur yang 

mendukung penulisan skripsi ini. 

 

 

 

  


