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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka akad waka>lah 

bil ujrah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Tanwir Nusantara Yogyakarta 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan akad waka>lah bil ujrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga 

terdapat beberapa unsur yang terkait di dalamnya yaitu formulir peserta 

asuransi, pernyataan calon peserta pemegang polis kepada perusahaan dengan 

pengelolaan dana, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus polis serta 

ilustrasi polis. Akad waka>lah bil ujrah dinyatakan secara jelas dan mendetail 

pada Formulir yang diberikan kepada nasabah termasuk di dalamnya syarat 

ketentuan serta besaran jumlah ujrah yang dikenakan. 

2. Adapun kesesuaian pelaksanaan akad waka>lah bil ujrah PT. Asuransi Takaful 

Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta sudah sesuai dengan Maqa>s}id al-

Syari>‘ah Imam al-Sya>tibi>. Hal ini dapat dilihat dari waka>lah bil ujrah dan 

akad tabarru’ di mana pada kedua akad tersebut mempunya tujuan yaitu 

saling tolong menolong antar sesama peserta pemegang polis (maqa>s}id al-

syari>‘ah, hifz }h al-diin). Asuransi syariah yang berperan dalam membantu 

nasabah untuk melindungi jiwa pada pencegahan ketika terjadi suatu 

bencana, masuk dalam kategori hifz }h al-nafs (memelihara jiwa). Selain dari 
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pada itu, pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara 

Yogyakarta yang mengadakan seminar kecil, pelatihan sebagai 

pengembangan Sumber Daya Manusia baik buat nasabah pemegang polis 

atau agen-agen PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu kategori 

dari maqa>s}id al-syari>‘ah pada poin hifz }h al-‘akl (memelihara akal). Maqa>s}id 

al-syari>‘ah selanjutnya yaitu hifz }h al-nasl memelihara keturunan, artinya 

dengan nasabah mengikutsertakan keluarganya sebagai penerima manfaat 

asuransi. Dapat dipahami ketika pemegang polis meninggal dunia atau terjadi 

musibah, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan manfaat dari asuransi 

syariah. Maqa>s}id al-syari>‘ah yang terakhir adalah hifz }h al-ma>l memelihara 

harta, di mana pihak perusahaan membantu dalam pengelolaan dana tabarru’ 

pada setiap pemegang polis. Dalam pengelolaan dana inilah kita bisa lihat 

bahwa pihak perusahaan sudah sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan masukan terhadap 

pihak Perusahaan agar lebih giat lagi dalam pemasaran, promosi, dan 

mengosialisasikan keberadaan asuransi syariah berdasarkan akad waka>lah bil 

ujrah kepada masyarakat. 

Adapun saran untuk peneliti lanjutan agar lebih mendalam lagi 

pembahasan waka>lah bil ujrah dari segi produk asuransi dan ditinjau maqa>s}id al-

syari>‘ah. 




