
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian analisis pelaksanaan 

akad tabarru’ pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Bandar lampung, 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan akad tabarru’ pada asuransi takaful keluarga Bandar 

Lampung bertujuan untuk tolong-menolong dan berbuat baik terhadap 

peserta asuransi maupun masyarakat pada umumnya, dan bukan untuk 

tujuan komersial semata. Karena mereka mempercayai bahwa siapa 

saja yang membantu saudaranya yang mendapat musibah maka akan 

mendapatkan pahala yang amat besar dari  Allah SWT. Dana tabarru’ 

ini yang telah diberikan dengan ikhlas oleh para peserta asuransi 

diperuntukkan oleh sesama peserta takaful yang terkena musibah atau 

mengalami risiko. Dana Klaim diambil dari rekening dana tabarru’ 

yang terkumpul, dana tersebut berasal dari pemotongan rekening 

tabungan para peserta yang telah di sepakati di awal perjanjian. Dana 

tabarru’ terletak pada semua produk takaful baik yang bersifat individu 

maupun kumpulan. 

2. Menurut pandangan ekonomi Islam Pelaksanaan akad tabarru’ pada 

asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung telah sesuai dengan nilai-

nilai yang ada pada ekonomi Islam yaitu menjalankan nilai adil, 
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khilafah, dan juga takaful. Dapat dilihat nilai adil tersebut terletak pada 

kesamaan dalam meletakkan dana tabarru’ pada semua produk takaful 

dan menetapkan dana tabarru’ sesuai dengan umur, jenis kelamin dan 

manfaat takaful. Nilai Khilafah atau kepemimpin selalu ditanamkan 

dalam diri setiap peserta asuransi supaya memiliki rasa tanggung 

jawab dan rasa empati yang tinggi. Kemudian Nilai takaful yaitu 

dengan memberikan dana tabarru’ berarti telah menanamkan nilai 

saling menjamin diantara para peserta takaful untuk saling 

menanggung, di sinilaih peran asuransi syariah sebagai lembaga untuk 

menjembatani dan mengelola masyarakat untuk saling bertakaful. 

B. Saran  

` Bedasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis, 

maka penuis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait: 

1. Untuk Perusahaan 

a. Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung hendaknya lebih 

gencar dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan lagi 

asuransi syariah kepada masyarakat, khususnya dikalangan para 

akademisi, agar eksistensi asuransi syariah ini lebih diketahui. 

2. Untuk Peneliti Lain 

a. Untuk akademisi penelitian diharapkan dapat dilanjutkan oleh 

peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda 

sehingga dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam. 


