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ABSTRAK 

 

Nila Fauzatul Choqiqoh, Studi Pendapat Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unissula 

tentang Praktik Asuransi Syariah. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah 

Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

2019. 

Di Indonesia jumlah perusahaan asuransi syariah terus meningkat. Meskipun 

demikian, tampaknya keterlibatan orang Islam didalam usaha asuransi belum bisa 

secara optimal, karena masih adanya keraguan tentang kedudukan hukumnya 

menurut Islam. Begitu juga Unissula yang merupakan Universitas Islam yang 

tentunya diyakini memahami masalah asuransi syariah yang hingga sampai saat 

ini masih menjadi kontroversial ditengah masyarakat. Masalah asuransi syariah 

tentunya telah menjadi konsumsi para Dosen tetap yang berada di Fakultas 

Ekonomi Unissula. Tidak dapat dipungkiri, mereka selalu berhubungan dengan 

masalah ekonomi, namun faktanya tidak semua dosen Fakultas Ekonomi Unissula 

sepenuhnya memahami asuransi terutama dalam asuransi syariah. Selain itu, 

keberhasilan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengembangkan asuransi syariah 

tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, namun pada kenyataannya partsispasi 

dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah masih sangat 

minim.  

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud memahami secara langsung fenomena dan 

permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan (field research). Jenis 

sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan observasi sedangkan data 

sekunder yaitu buku referensi, jurnal, internet dan dokumen lain. Metode analisis 

data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data interaktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman Dosen tetap 

Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik Asuransi Syariah belum sepenuhnya 

memahami konsep asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, 

karena masih adanya anggapan bahwa asuransi merupakan transaksi yang 
melawan takdir. Padahal  kita ketahui bahwa Unissula merupakan sebuah kampus 

Islam yang tentunya diyakini memahami masalah asuransi syariah. Dengan 

kurangnya pemahaman terkait praktik asuransi syariah sehingga dapat 

mempengaruhi partisipasi Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula terhadap 

Asuransi Syariah dimana hanya ada satu dosen yang ikut berpartisipasi dalam 

asuransi syariah. Meskipun demikian, namun semua dosen mendukung dengan 

adanya asuransi syariah. 
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