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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas model penetu dana tabarru’ pada asuransi umum syariah 

melalui pertumbuhan premi, pertumbuhan beban klaim, dan pertumbuhan tata 

kelola perusahaan. Dana tabarru’ adalah jumlah dana yang diberika sebagai 

tanggungjawab dari perusahaan asuransi syariah kepada peserta asuransi syariah. 

Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana 

mudharabah dan atau dana tabarru’. Beban klaim adalah nilai pertanggungan dari 

perusahaan asuransi untuk peserta asuransi sebagai pertanggungjawaban atas 

kerugiannya. Tata kelola perusahaan yang biasa dikenal dengan Good Corporate 

Governance (GCG) dari Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI) 

adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang 

kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan 

perusahaan. Berdasarkan kajian teori yang mendalam dan kritis, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan premi 

terhadap pertumbuhan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi umum syariah di 

Indonesia. 2) Bagaimana pengaruh pertumbuhan beban klaim terhadap 

pertumbuhan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. 

3) Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pertumbuhandana tabarru’ 

pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Metode pengumpulan sampel 

menggunakan metode purposive sampling artinya dengan mempertimbangkan 
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karakteristik populasi yaitu perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar di 

OJK tahun 2015-2018 yang data laporan keuangan nya telah dipublikasikan. Data 

dalam penelitian ini melalui data sekunder pada laporan keuangan di setiap 

perusahaan asuransi.Data ini kemudian dianalisis menggunakan E-Views 10 dengan 

menggunakan regresi panel. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan premi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dana tabarru’ 

pada asuransi umum syariah, jika pertumbuhan premi yang dibayarkan oleh peserta 

asuransi meningkat maka pertumbuhan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi 

umum syariah juga meningkat. Premi yang diterima oleh asuransi dikelola dengan 

baik untuk dana tabarru’. Ini membuktikan bahwa perusahaan asuransi telah 

melaksanakan fungsi nya dengan baik. Pertumbuhan beban klaim berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan dana tabarru’ pada asuransi umum syariah, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan beban klaim yang diajukan oleh 

peserta asuransi maka semakin tinggi pula pertumbuhan dana tabarru’ yang 

dikeluarkan oleh perusahaan asuransi umum syariah. Ini membuktikan bahwa tidak 

ada nasabah asuransi yang kecewa, karena beban klaim yang diajukan terpenuhi 

dengan dana tabarru.Tata kelola perusahaan memperkuat pengaruh pertumbuhan 

premi terhadap pertumbuhan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi umum 

syariah.Ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah dewan 

komisaris dan dewan pengawas syariah dalam perusahaan tersebut sehingga dapat 

meningkatkan jumlah nasabah yang bergabung dalam perusahaan asuransi ini. Jadi, 

dapat meningkatkan jumlah premi yang diterima sehingga berdampak pada 

pertumbuhan di setiap tahunnya yang akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan 
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dana tabarru’ pada perusahaan asuransi umum syariah.Tata kelola perusahaan 

memperkuat pengaruh pertumbuhan beban klaim terhadap pertumbuhan dana 

tabarru’ pada perusahaan asuransi umum syariah. Ini membuktikan bahwa 

perusahaan telah melakukan tata kelola dengan baik dalam menyalurkan dana 

tabarru’ dari beban yang diajukan. Pengaruh pertumbuhan beban klaim terhadap 

pertumbuhan dana tabarru’ perlu adanya tata kelola perusahaan secara terus 

menerus. 
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