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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di 

dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik 

yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai 

kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih 

diperhatikan oleh masyarakat modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat 

material sulit di atasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti 

ditanggung di luar kemampuannya.
1
  

Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi manusia berasuransi, yaitu 

untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-

waktu dapat menimpa mereka. Dalam industri jasa yang bergerak di bidang sektor 

jasa keuangan dalam menghimpun dana masyarakat, asuransi merupakan salah 

satu yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah. 

Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam 

memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersial maupun 

bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan, 

pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup 

yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. 

Hal inilah yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi., 

banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya. 
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Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam 

bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil tentuan dunia 

Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (reinaissance). 

Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak 

ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang 

menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada 

sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk 

keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar 

untuk pengimbangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif. 

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Per-

asuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab 

hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2
 

Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis 

yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi 

maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pendanaan. 

Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada 

pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi 

juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat 
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dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi melalui penarikan 

premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan asuransi akan di investasikan 

lebih lanjut di bidang bidang bisnis yang produktif. Investasi tersebut akan sangat 

berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan bisnis 

asuransi yang semakin cepat maka perusahaan pun mulai meningkatkan 

layanannya dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien dan efektif. 

Dunia Timur (dalam hal ini dunia Islam) memandang lembaga keuangan 

yang berbasis pada dunia perbankan dan perasuransian adalah sebagai sesuatu 

yang baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam praktik kehidupan umat 

Islam. Dari sini, diperlukan adanya proses purifikasi dan sentuhan nilai-nilai 

kelslaman terhadap kedua lembaga keuangan tersebut (perbankan dan 

perasuransian). Logika yang mudah dipahami dalam posisi seperti ini adalah 

keharusan dalam melakukan proses "Islamisasi" terhadap segala sesuatu yang 

berasal dari dunia Barat. 

Asuransi dalam literatur kelslaman lebih banyak bernuansa sosial daripada 

bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan 

oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan 

praktik asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas 

dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan 

berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (social 

vision) yang menjadi landasan utama (eminent), dan visi ekonomi (economic 

vision) yang merupakan landasan perifera. Menurut majalah Investor pada tahun 

2014, setidaknya saat ini telah tercatat dua puluh empat perusahaan asuransi yang 
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beroperasi penuh secara syariah dan dua puluh lima perusahaan asuransi 

konvensional yang membuka unit usaha syariah. 

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa 

kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari sesama perusahaan 

asuransi syariah ataupun bank syariah yang menyediakan produk asuransi. Selain 

itu, pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah dan 

tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap asuransi syariah itu sebagai 

suatu kebutuhan juga menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri yang 

harus dipecahkan oleh industri asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya. 

Untuk itu, setiap perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk 

menjaring nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya market leader. 

Salah satu hal yang membedakan asuransi syariah adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong di antara 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 milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas 

pengelola.  Selanjutnya, pengelolaan ekuitas oleh perusahaan akan menghasilkan 

laba yang akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut.  

Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dan asuransi lainnya yang 

dirancang terutama untuk melindungi terhadap suatu peril (bencana/musibah) 

tertentu adalah, bahwa asuransi jiwa mempunyai fungsi tambahan, yaitu fungsi 

akumulasi (tabungan), kecuali asuransi jiwa berjangka (term insurance). Sebagian 

premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan 

suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya akan merupakan dana investasi 

yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. 
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Namun, sebelum dana tersebut diserahkan kepada pihak tertanggung, 

perusahaan asuransi akan memutarkan sebagian premi yang telah dibayar ke 

dalam beberapa investasi. Hasil dari investasi tersebut salah satu pendapatan bagi 

perusahaan dan akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang 

polis juga untuk pertumbuhan dan pengembangan serta kegiatan operasional 

perusahaan lainnya.. 

Berikut data Jumlah Dana Peserta dan Investasi pada Surat Berharga 

Syariah terhadap Pendapatan Operasional Investasi pada PT. Asuransi Sinar Mas 

Syariah tahun 2014-2017 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Tabel 1.1 

Data Perkembangan Jumlah Dana Peserta, Investasi pada Surat 

Berharga Syariah dan Pendapatan Operasional Investasi 

di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017
3
 

Dalam jutaan rupiah 

Periode 
Jumlah 

Dana Peserta 

Investasi Pada 

Surat Berharga 

Syariah 

Pendapatan 

Operasional 

Investasi 

Tahun Triwulan           (   
2014 I 5,211.00  166,264.00  1,443.00  

 II 5,638.00 ↑ 184,086.00 ↑ 1,113.00 ↓ 

 III 5,875.00 ↑ 192,651.00 ↑ 1,650.00 ↑ 

 IV 5,725.00 ↓ 172,637.00 ↓ 2,609.00 ↑ 

2015 I 6,550.00 ↑ 174,086.00 ↑ 1,385.00 ↓ 

 II 7,524.00 ↑ 203,656.00 ↑ 1,230.00 ↓ 

 III 7,877.00 ↑ 210,421.00 ↑ 1,558.00 ↑ 

 IV 8,566.00 ↑ 234,494.00 ↑ 1,450.00 ↓ 

2016 I 8,459.50 ↓ 237,573.99 ↑ 2,922.53 ↑ 

 II 7,766.46 ↓ 284,782.57 ↑ 2,263.70 ↓ 

 III 9,318.00 ↑ 297,887.00 ↑ 2,304.00 ↑ 

 IV 8,914.99 ↓ 304,098.17 ↑ 2,076.27 ↓ 

2017 I 10,645.05 ↑ 303,855.27 ↓ 3,564.67 ↑ 

 II 9,557.37 ↓ 337,612.10 ↑ 5,832.15 ↑ 

                                                           
3
 Editor, “Laporan Neraca Keuangan Asuransi Sinar Mas Syariah Tahun 2014-2017”, 

dalam www.sinarmas.co.id, diakses tanggal 12 Oktober 2017. 

http://www.sinarmas.co.id/
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Selanjutnya, data perkembangan Jumlah Dana Peserta, Investasi pada 

Surat Berharga Syariah dan Pendapatan Operasional Investasi di PT. Asuransi 

Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017 akan peneliti gambarkan dalam sebuah 

grafik di bawah ini: 

Grafik 1.1 

Data Perkembangan Jumlah Dana Peserta, Investasi pada Surat Berharga 

Syariah dan Pendapatan Operasional Investasi  

di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terdapat perkembangan Jumlah Dana 

Peserta, Investasi pada Surat Berharga Syariah dan Pendapatan Operasional 

Investasi di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017 yang cukup 

fluktuatif. Pada tahun 2014 triwulan II Jumlah Dana Peserta dan Investasi pada 

Surat Berharga Syariah mengalami kenaikan, sedangkan Pendapatan Operasional 

Investasi mengalami penurunan. Lain halnya pada triwulan IV, ketika Jumlah 

Dana Peserta dan Investasi pada Surat Berharga Syariah mengalami penurunan, 

Pendapatan Operasional Investasi justru mengalami peningkatan. Pada tahun 

2015, triwulan I, II dan IV, kembali Jumlah Dana Peserta dan Investasi pada Surat 

Berharga Syariah mengalami peningkatan sedangkan Pendapatan Operasional 

Investasi harus mengalami penurunan. 
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Menurut Andri Soemitra,
4
 secara teori, bagi perusahaan, kenaikan jumlah 

dana peserta akan berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk 

dikelola. Hasil investasi inilah yang kemudian menjadi pintu masuk pendapatan 

perusahaan yang selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan 

operasionalnya.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Dana 

Peserta dan Invetasi pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan 

Operasional Investasi di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017. 

Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam 

sebuah penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Dana Peserta dan Investasi pada 

Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan Operasional  Investasi di PT. 

Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumya, maka 

penelitian ini bermaksud menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Dana 

Peserta dan Invetasi pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan 

Operasional Investasi di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017. 

Adapun permasalahan-permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan yang signifikan antara Jumlah Dana Peserta terhadap 

Pendapatan Operasional Investasi secara parsial di PT. Asuransi Sinar Mas 

Syariah Periode 2014-2017? 
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 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), cet-7, 

hlm. 279 
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2. Adakah hubungan yang signifikan antara Investasi pada Surat Berharga 

Syariah terhadap Pendapatan Operasional Investasi secara parsial di PT. 

Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017? 

3. Adakah hubungan yang signifikan antara Jumlah Dana Peserta dan Invetasi 

pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan Operasional Investasi 

secara simultan di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

jawaban atas masalah-masalah yang dirumuskan di atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara Jumlah 

Dana Peserta terhadap Pendapatan Operasional Investasi secara parsial pada 

PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-2017; 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara 

Investasi pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan Operasional 

Investasi secara parsial pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2014-

2017; 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara Jumlah 

Dana Peserta dan Invetasi pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan 

Operasional Investasi secara simultan pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah 

Periode 2014-2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan 

seperti yang dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis adalah  yang akan diterima oleh pihak-pihak atau 

tempat yang terkait. Berikut kegunaan  akademis yang dapat dihasilkan: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

ilmu keuangan khususnya mengenai Pengaruh Jumlah Dana Peserta dan 

Investasi pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan Operasional  

Investasi; 

b. Bagi peneliti, dapat membandingkan teori yang dipelajari dalam 

perkuliahan dengan penelitian langsung mengenai Pengaruh Jumlah Dana 

Peserta dan Investasi pada Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan 

Operasional Investasi di perusahaan asuransi syariah; 

c. Bagi peneliti lain, dapat menjadikan bahan referensi jika ingin melanjutkan 

penelitian mengenai, Pengaruh Jumlah Dana Peserta dan Investasi pada 

Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan Operasional Investasi. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis adalah yang akan diterima oleh pihak-pihak atau tempat 

yang terkait. Berikut kegunaan praktis yang dapat dihasilkan: 

a. Bagi PT. Asuransi Sinar Mas Syariah dapat memberikan masukan yang 

berguna bagi pihak manajemen perusahaan asuransi dalam mengelola 

keuangannya; 

b. Bagi PT. Asuransi Sinar Mas Syariah memberikan informasi pentingnya 

pelaksanaan mengenai upaya meningkatkan Pendapatan Operasional 

Investasi. 


