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MOTTO 

 

ْحَمةَ يَْوَم َخلَقَهَا ِمائَةَ َرْحَمٍة فَأَْمَسَك  َ َخلََق الرَّ ِعْنَدهُ تِْسًعا َوتِْسِعيَن َرْحَمةً َوأَْرَسَل فِي َخْلقِِه إِنَّ َّللاَّ

ْحَمِة لَْم يَْيأَْس ِمْن الْ  ِ ِمْن الرَّ ََجنَِّة َولَْو يَْعلَُم ُكلِِّهْم َرْحَمةً َواِحَدةً فَلَْو يَْعلَُم اْلَكافُِر بُِكلِّ الَِّذي ِعْنَد َّللاَّ

ِ ِمْن الْ  َعَذاِب لَْم يَيأَْس ِمْن النَّارِ اْلُمْؤِمُن بِالَِّذي ِعْنَد َّللاَّ . 

Artinya 

Sesungguhnya Allah Swt menciptakan rahmat, pada hari penciptaannya Allah Swt 

menciptakan 100 rahmat, kemudian Dia menahan disisi-Nya 99 rahmat, dan 

melepeskan untuk seluruh ciptaannya satu rahmat. Jadi, jika orang kafir 

mengetahui seluruh rahmat yang ada pada sisi Allah Swt, maka dia tidak akan 

putus asa dari (mendapatkan) surga, dan Jika seorang yang beriman mengetahui 

seluruh bentuk azab yang ada pada sisi Allah Swt, maka dia tidak akan merasa 

aman dari neraka.(shahih al-Bukhary) 

 

 

 “Apa pun yg engkau hadapi dalam kehidupan ini, jangan pernah putus harapan 

dari rahmat Allah; karena rahmatNya meliputi segala” 

.”(Gus Mus) 

  

  



PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Dengan mengucap syukur kepada allah SWT atas di berikannya kesehatan 

jasmani dan rohani dan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha 

keras yang di iringi dengan do’a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna 

dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya 

sederhana ini kepada orang-orang yang selalu di samping penulis yang senantiasa 

mengingatkan, dan terkhusus untuk orang-orang yang selalu mengisi ruang kosong 

dalam kesendirian di kampus IAIN Walisongo Semarang. Saya persembahkan karya ini 

untuk orang-orang yang penuh arti dalam melengkapi cerita kehidupan penulis berada 

dalam ruang dan waktu kehidupan penulis : 

 Bapak  Abdul Manaf dan ibu Chasanah terhormat dan tercinta yang senantiasa 

mengorbankan jiwa dan raganya untukku. Dan  Terima kasih tiada batasnya 

atas semua yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. Tanpa do’a dan 

ridlo bapak dan ibu saya tidak pernah dapat  menjadi seperti sekarang ini. 

Semoga Allah SWT memberi kesehatan, murah rizqi, dan panjang umur 

kepada bapak  dan ibuku tercinta. Amin ya robbal alamin. 

 Kakak kakakku yang tercinta khususnya  mas Abdul Muis, mas Nor Aslikhan 

mas , Abdul khalim , dan mbak Titik se keluarga yang sehari hari menemani, 

terima kasih atas semua dukungan, do’a dan motivasinya . Terima kasih atas 

semuanya  semoga di beri rahmat, kelancaran rizki, dan kebaikan kebaikan 



dalam menjalani hidup, khusunya mbak titik semoga diberi mukjizat 

kesembuhan dalam penyakitnya dan di beri umur panjang dan kesehatan oleh 

Allah SWT , Amin ya rabbal alamin. 

 Teman-teman kos kliwonan, mas hasim, uqi coki, ocol, wahyu semoga di beri 

kelancaran dalam bekerja dan mudah rizki Allh SWT. 

 Seluruh kawan-kawan kos  yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, 

terima kasih atas motivasi kalian semua. Semoga kalian selalu sukses. 

 Untuk sesorang yang kusayangi Willys Anggar Pratiwi terimakasih atas 

dukungan dan semangatnya baik berupa moral dan moril, semoga dalam 

pekrjaan skripsinya di beri kelancaran Amin ya robbal alamin. 
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ABSTRAK 

 

 

 

Sistem Asuransi syariah saat ini hadir ditengah masyarakat ditujukan sebagai salah satu 

solusi kongkrit menyelesaikan permasalahan seluruh kalangan. Asuransi syariah terbuka 

bagi siapapun yang ingin merencanakan persiapan seseorang di masa depan bila 

sewaktu-waktu mengalami musibah/kerugian, disini asuransi dapat membantu kesulitan 

nasabah tersebut karena asuransi syariah berprinsip tolong-menolong. Penulis 

melakukan penelitian di Prudential kantro agency cabang kudus 1 untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan dana dan penerapan  tabarru’ yang ada pada Asuransi Jiwa 

Prudentilal Life assurance kantor agency cabang kudus 1. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan 

data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis 

pendekatan diskriptif.  

Adapun dari hasil penelitian, Mekanisme pengelolaan dana Prudentilal Life 

Assurance Eastpring Invesment Grup prudential dilakukan di kantor pusat yang ada di 

Jakarta. Untuk dana tabarru’ sendiri dikelola oleh perusahaan dan diinvestasikan ke 

beberapa saham dan obligasi yang di anggap mempunya instrumen hasil investasi yang 

baik dan tentunya sesuai dengan kaidah syariah. Dalam penginvestasian dana tersebut 

mengandung resiko rendah, sedang, tinggi tergantung kinerja dari saham dan obligasi 

tersebut. Dari hasil penelitian untuk pelaksanaan pemberian dana tabarru’ diberikan 

kepada nasabah yang mana perusahaan sebagai sumber dana atau pengelola 

perrealisasian klaimm dari ahli waris para peserta/ nasabah. 

. 

 

 

Kata Kunci : Mekanisme Pengelolaan Dana tabarru’, Penerapan akad tabarru’, Analisis 

mekanisme pengelolaan dana tabarru’ menurut Syariah  

  



KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufiq, 

hidayah, karunia dan nikmat bagi hambanya. Khusus bagi penulis hingga saat ini masih 

diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya penulisan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Analaisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada 

PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 Dalam Kajian Hukum 

Islam. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, 

arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo yang 

saya hormati. 

2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

3. Ibu Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku pembimbing 1 yang senatiasa 

membing dalam penyelesaian sekripsi ini 



4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag Pembimbing II yang senantiasa meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan  pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini.. 

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini 

membekali ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.   

 Tak kecil harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penyusun 

dokumentasikan dalam bentuk karya sederhana ini dapat bermanfaat menjadi 

salah satu coretan tinta dalam hasanah ilmu dan pengetahuan. Penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripi ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan 

dari pembaca untuk menuju proses kesempurnaan.  

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya 

bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembca pada umumnya. 

 

Semarang, 10 desember 2014 

Penulis, 

 

 

Abdul muid 

092411005 
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