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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan yang semakin berkembang pada saat ini, kemungkinan ada 

banyak resiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar pula. Dengan 

adanya alasan tersebut maka semakin besar masalah yang akan dihadapi manusia 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghadapi resiko tersebut 

maka dari itu masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin 

kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak 

mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi 

masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut. Untuk itulah yang 

melatarbelakangi manusia bersasuransi, yaitu untuk mengantisipasi resiko yang 

sewaktu-waktu akan menimpa mereka. 

Disamping itu tidak dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia 

adalah muslim. Oleh karena itu dalam beberapa tahun belakangan ini banyak 

lembaga-lembaga keuangan yang sistem-sistem operasionalnya berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Saat ini asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang 

signifikan dan semakin meningkat dibandingkan dengan asuransi konvensional. 

Berdasarkan statistik perasuransian yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi 

Syariah Indonesia, jumlah perusahaan dan unit asuransi dan reasuransi syariah 

dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan.  

Tabel 1 berikut memperlihatkan pertumbuhan perusahaan asuransi prinsip 

syariah.
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Tabel 1.1 

Data Pertumbuhan Jumlah Asuransi Syariah tahun 2012-2016 

No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 

 1 Perusahaan asuransi 

jiwa dengan prinsip 

syariah 

3 3 3 5 6 

2 Perusahaan asuransi 

jiwa umum yang 

memiliki unit 

syariah 

17 17 18 19 21 

3 Perusahaan asuransi 

kerugian syariah  

2 2 2 3 4 

4 Perusahaan asuransi 

kerugian syariah 

yang memiliki unit 

syariah 

20 24 23 24 24 

5 Perusahaan 

Reasuransi yang 

Memiliki Unit 

Syariah 

3 3 3 3 2 

6 Perusahaan 

Reasuransi dengan 

prinsip syariah 

0 0 0 0 1 

 Jumlah/total 45 49 49 54 58 

Sumber Data: OJK 

Dari data diatas menunjukan bahwa perkembangan asuransi syariah di 

Indonesia dari tahun 2012-2016 semakin meningkat. Pada tahun 2016, jumlah 

perusahaan asuransi syariah di Indonesia bertambah menjadi 58 industri 

perusahaan yang terdiri dari 6 Perusahaan asuransi jiwa syariah, 4 Perusahaan 

asuransi umum syariah, 21 Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa,  24 Unit 

Syariah Perusahaan Asuransi Umum, dan 3 Unit Syariah Perusahaan Reasuransi. 

Selain tabel diatas berikut grafik yang menggambarkan pertumbuhan jumlah 

perusahaan asuransi di Indonesia dari tahun 2014-2016. 
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Pertumbuhan Asuransi Syariah 

 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Asuransi Syariah 

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan asuransi 

mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2012-2016. Pada tahun 

2016 total jumlah asuransi syariah sebanyak 58 perusahaaan. Terdiri dari 

perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah sebanyak 6, 21 perusahaan 

asuransi jiwa syariah yang memiliki unit syariah, perusahaan asuransi kerugian 

syariah sebanyak 4 perusahaan, 24 perusahaan asuransi kerugian syariah yang 

memiliki unit syariah, ada 2 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah dan 

yang terakhir 1 perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. 

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa 

kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari sesama perusahaan 

asuransi syariah atau pun bank syariah yang menyediakan berbagai produk 

asuransi. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asuransi syariah 

dan tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap bahwa asuransi sebagai 
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kebutuhan untuk menghadapi resiko dimasa yang akan datang juga menjadi 

kendala bagi perusahaan asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya. 

Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk 

mendapatkan nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya market leader. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 asuransi 

syariah (Ta’min, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong 

diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam membentuk aset atau 

tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut merupakan donasi 

dengan syarat tertentu dan merupakan pendapatan entitas pengelola. 

Asuransi sebagai suatu perusahaan juga membuat laporan keuangan untuk 

menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak 

yang berkepentingan. Menurut PSAK No 101, tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi (Bayinah dkk, 2017:62). Laporan keuangan juga 

menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya 

yang dipercayakan kepada mereka.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan 

keuangan untuk mengukur underwriting dana tabarru’ dalam perusahaan asuransi 

syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan kontribusi dan 

pendapatan investasi. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Fadlullah (2014) bahwa Pendapatan Premi dan Pendapatan 
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Investasi berpengaruh positif terhadap dana tabarru’ (studi pada PT. Asuransi 

Sinarmas Syariah). 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam mekanisme pengelolaan dana pada 

asuransi syariah terdapat alokasi distribusi dana yaitu dana tabarru’. Akad yang 

mendasari kontrak asuransi syariah adalah Akad Tabarru’ (Akad Tolong 

Menolong). Menurut Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Akad tabarru’ 

pada asuransi syariah merupakan akad yang harus melekat pada semua produk 

asuransi. Dengan demikian Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang 

dilakukan antar peserta atau pemegang polis dan dilakukan dalam bentuk hibah 

dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan 

komersil. Dalam akad tabarru’ para peserta memberikan dana hibah yang 

digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang sedang tertimpa musibah 

yang disebut dengan dana tabarru’. 

Dana tabarru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para 

peserta yang manamekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi 

syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Oleh karena itu dana tabarru’ disimpan 

dalam satu rekening khusus dimana apabila ada yang mendapat musibah, dana 

klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru’ yang sudah diniatkan 

oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong. Dengan adanya dana 

tabarru’ ini dari peserta asuransi syariah maka semua dana untuk menanggung 

resiko dihimpun oleh peserta sendiri.  

Dalam hal ini yang menjadi potensi permasalahan adalah ketika dana 

tabarru’ tersebut melonjak yang disebabkan karena dana tabarru’ akan terus 
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bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pendapatan kontribusi (premi) 

dan pendapatan investasi, sedangkan klaim yang dibayarkan dari dana tabarru’ 

kepada peserta lebih sedikit dari jumlah keseluruhan dana tabarru’, maka yang 

terjadi pada perusahaan adalah surplus dalam pengelolaan dana tabarru’ yang kita 

pahami sebagai surplus underwriting. Underwriting yakni proses seleksi berupa 

penilaian dan pengklasifikasian risiko dari calon peserta untuk menentukan 

besaran premi/kontribusi yang harus dibayarkan, yang mana hal ini dilakukan 

oleh tim penilai (underwriters). 

Salah satu fenomena yang menarik terjadi pada beberapa perusahaan yang 

yang mengalami defisit underwriting dana tabarru’ yaitu PT Asuransi Takaful 

Keluarga pada tahun 2010 mengalami defisit sebesar 2.565  juta rupiah. Berikut 

grafik yang menunjukan bahwa perusahaan tersebut mengalami defisit 

underwriting dana tabarru’.  

Fenomena Defisit Underwriting Dana Tabarru Pada PT Asuransi Takaful 

Keluarga pada tahun 2010 

 
Gambar 1.2 

Fenomena Defisit Underwriting pada PT Asuransi Takaful Keluarga 
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Pada grafik diatas PT Asuransi Takaful Keluarga unit syariah pada tahun 

2010 perusahaan mengalami defisit underwriting dana tabarru’ yaitu sebesar 

2.565 juta rupiah. Meskipun premi yang diterima perusahaan pada dua periode 

tersebut cukup besar yaitu 174.924 juta rupiah, tetap saja perusahaan mengalami 

defisit karena belum baiknya perusahaan dalam menerapkan manajemen 

underwriting, di mana jumlah klaim lebih besar dari pada premi yang diterima 

perusahaan.  

Dengan adanya defisit tersebut menyebabkan perusahaan tidak bisa 

memberikan tambahan terhadap cadangan dana tabarru’. Dan sebaliknya, defisit 

tersebut mengakibatkan saldo dana tabarru’ berkurang karena untuk menutup 

defisit yang terjadi.  

Sama hal nya dengan PT Tugu Pratama Indonesia di tahun 2012 dan 2013 

mengalami desisit secara berturut turut sebesar 183 juta rupiah, meskipun 

mendapatkan pendapatan kontribusi sebesar 58.608 juta rupiah dan mendapatkan 

investasi sebesar 9.103 juta rupiah pada tahun 2012. Pada tahun 2013 perusahaan 

mengalami defisit sebesar 2.830 juta rupiah, meskipun pendapatan kontribusi 

pada saat itu cukup besar yaitu 45.558 juta rupiah tetap saja perusahaan 

mengalami defisit underwriting dana tabarru’. Berikut grafik yang 

menggambarkan defisit perusahaan: 
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Fenomena Defisit Underwriting Dana Tabarru Pada PT Tugu Pratama 

Indonesia di tahun 2012 dan 2013 

 

 

Gambar 1.3 

Fenomena Defisit Underwriting pada PT Tugu Pratama Indonesia 

 

Berbeda dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia pada tahun 2014-

2015 mengalami penurunan surplus underwriting yaitu pada tahun 2014 sebesar 

739 juta rupiah turun pada tahun 2015 menjadi 393 juta rupiah. 

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi juga 

mengena istilah premi (kontribusi) yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh 

nasabah atau peserta asuransi kepada entitas pengelola. Kontribusi dibayarkan 

agar dapat memperoleh manfaat dari dana tabarru’ dan dana investasi peserta 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi 

tersebut (Bayinah dkk, 2017:26). 

Berdasarkan hal tersebut maka pendapatan kontribusi dapat diartikan 

sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas 

pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan 

kontribusi tersebut dikumpulkan kedalam dana tabarru’ untuk dilakukan 

pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan. Selain dari pendapatan kontribusi, dana 
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tabarru’ juga berasal dari pendapatan investasi yang diterima oleh perusahaan 

yang kemudian di distribusikan kembali ke dana tabarru’. 

Dana tabarru’ yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui 

sebagai pendapatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika 

(2013) dalam jurnal Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link 

Syariah menjelaskan bahwa melalui proses analisis data dapat disimpulkan bahwa 

produk unit link syariah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad tabarru’, 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21 mengenai pedoman asuransi syariah dan 

Fatwa No.53 mengenai akad tabarru’. Sebagian besar perusahaan asuransi telah 

mengaplikasikan konsep syariah pada pengelolaan dana premi dalam unit link 

syariah karena perusahaan asuransi telah menempatkan dana-dana investasinya di 

Jakarta Islamic Index (JII) untuk menghindari riba. 

Pernyataan Standar Akuntansi  (PSAK) No.108 tahun 2016 yang  

menyatakan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana 

tabarru’ dengan dua ketentuan, yang pertama yaitu untuk akad asuransi syariah 

jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru’ 

sesuai periode akad asuransi, sedangkan untuk akad asuransi syariah jangka 

panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru’ pada saat 

jatuh tempo pembayaran dari peserta. 

Selain dari pendapatan kontribusi, perusahaan asuransi syariah juga 

melakukan kegiatan investasi untuk menjaga agar dana perusahaan tetap stabil 

bahkan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sawitri 

(2012) dalam jurnal Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia 
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menjelaskan tentang investasi pada beberapa perusahaan asuransi diantaranya 

perkembangan investasi PT Asuransi Allianze pada tahun 2007-2009. Deposit 

mudharabah mengalami kenaikan jumlah investasi setiap tahun. Reksadana 

syariah mengalami kenaikan jumlah investasi setiap tahun dan pada tahun 2009 

terjadi kenaikan yang cukup tinggi. 

Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan kontribusi dan pendapatan  

investasi dengan dana tabarru’, tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi 

manajemen “underwriting” oleh perusahaan asuransi syariah. Seperti yang sudah 

dijelaskan diawal manajemen underwriting dilakukan untuk proses menyeleksi 

risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung 

oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut maka perusahaan dapat 

menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara 

mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih 

antara pendapatan yang diterima dan resiko yang ditanggung dari proses 

underwriting akan menghasilkan surplus/defisit underwriting. 

Menurut Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 jika terdapat surplus 

underwritting atas dana tabarru’ maka boleh dilakukan beberapa alternatif yaitu 

diantaranya boleh diperlakukan sebagai dana tabarru’ dalam akun tabarru’. 

Sedangkan jika terjadi defisit underwritting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), 

maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekukarngan tersebut dalam 

bentuk Qardh (pinjaman), pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi 

disisihkan dari dana tabarru’. 
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Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dari itu penulis akan 

mengkaji tentang pengaruh pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi 

terhadap underwriting dana tabarru’. Penelitian tersebut akan penulis lakukan 

pada beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Untuk membahas lebih 

jauh mengenai pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi terhadap 

underwriting dana tabarru’, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PENGARUH PENDAPATAN KONTRIBUSI DAN PENDAPATAN 

INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU’ PADA 

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam  latar  belakang  masalah  yang  telah dijelaskan,  

maka dapat  diidentifikasi  permasalah  sebagai  berikut: 

1. Masih terjadi dilema terkait siapa saja yang berhak mendapatkan surplus di 

asuransi syariah 

2. Terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang mengalami defisit 

underwriting dana tabarru’ 

3. Masih belum baiknya perusahaan menerapkan manajemen underwriting 

sehingga menyebabkan premi yang diterima perusahaan lebih kecil 

dibandingkan dengan klaim yang harus dibayar oleh perusahaan 

4. Masih rendahnya penerimaan kontribusi (premi) pada asuransi syariah jika 

dibandingkan dengan asuransi konvensional. 
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5. Perusahaan perasuransian syariah belum variatif dalam menginvestasikan 

dana yang sebagian besar dana nya di investasikan dalam bentuk deposito 

syariah 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan kontribusi terhadap underwriting dana 

tabarru’? 

2. Bagaimana pengaruh pendapatan investasi terhadap underwriting dana  

tabarru’? 

3. Bagaimana pengaruh pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi terhadap 

underwriting dana tabarru’? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh pendapatan kontribusi terhadap underwriting dana tabarru’,  mengukur 

seberapa besar pengaruh pendapatan hasil investasi terhadap underwriting dana 

tabarru’dan untuk mengukur seberapa besar  pengaruh pendapatan premi dan hasil 

investasi terhadap underwriting  dana tabarru’. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini digarapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang akuntasi dan lembaga keuangan lainnya, 

sehingga penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian 

yang akan datang terkait dengan akuntansi asuransi syariah.
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