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MOTTO 

 
ـــوا اللـــَه ِإن اللـــ مثِْ َواْلُعـــْدَواِن َواتـُق ـــى اْإلِ ـــاَونُوا َعَل ـــِرب َوالتـْقـــَوى َوَال تـََع ـــى اْل ـــاَونُوا َعَل َه َوتـََع

  )2: املآئدة(َشِديُد اْلِعَقاِب 
Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan 
dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat besar siksanya" (Q.S. al-Maidah ayat 2).*1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 

1*  Tim Penyelenggara Penterjemah  Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: 
Mujamma' Khadim al-Haromain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 
H, h. 156-157. 
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ABSTRAK 
 

Praktek dalam produk mabrur di Asuransi Bumi Putera Semarang pemilik 
dana (rabb maal) akan mendapatkan premi tabungan yang terkumpul, 
mudharabah (bagi hasil) dan santunan kebajikan (santunan tolong menolong) 
sehingga dana yang diasuransikan aman dan amanah sesui syari’at Islam. Namun 
apakah dalam praktek riel, akad mudharabah dalam Penerapan akad mudharabah 
dalam bisnis asuransi syariah melalui produk mabrur di Asuransi Bumi Putera 
mampu mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai 
tambah (value added) dari perspektif konsumen/nasabah, menjadi salah satu hal 
menarik untuk di teliti lebih lanjut 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme 

akad mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang 
menurut tinjauan hukum Islam? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 
perhitungan akad mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera 
Semarang? 

 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, 

data diperoleh memalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang 
terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terdiri 
dari tahapan reduksi data, display data dan penyajian data. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Mekanisme akad mudharabah tabungan 
mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dirancang secara khusus 
untuk memprogramkan kebutuhan kehidupan  dengan tentram, tanpa khawatir 
meninggalkan keluarga, pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana 
premi yang terkumpul dari peserta asuransi usaha penginvestasiaannya  
diserahkan penuh kepada pihak perusahaan Asuransi yang tentu saja 
penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah 2) Tinjauan 
hukum Islam terhadap perhitungan akad mudharabah tabungan mabrur di 
Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang adalah boleh karena kedua belah pihak 
telah melakukan kesepakatan di awal dengan kumpulan dana peserta 
diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari’ah Hasil investasi dibagikan menurut 
sistem bagi hasil (mudharabah) 70% peserta dan 30%. Selain itu proses akad juga 
terhindar dari adanya gharar bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana 
untuk membayar setiap klaim yang akan diambil dari akad tabungan mabrur 
Asuransi Syariah Bumi Putera, rekening tabungan dan hasil investasi. Namun 
beban biaya yang diberlakukan pada peserta asuransi tidak sesuai dengan hukum 
Islam karena ada unsur pemaksaan dan tambahan dalam akad yang dilakukan 
sehingga muncul ketidakadilan. Kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak 
merugikan salah satu pihak. Karena salah satu syarat syahnya suatu perjanjian 
atau akad adalah harus sama-sama ridha artinya akad/perjanjian yang diadakan 
oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. 

 
Kata kunci: Analisis, Praktek Mudharabah, Tabungan Mabrur  
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