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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim 

terbesar di dunia dengan presentasi penduduk muslim ,menurut BPS, sebesar 87,2% 

(Yahya, 2020). Tentu hal tersebut menjadi prospek yang bagus bagi usaha yang 

berbasis syariah, baik di sektor riil maupun sektor keuangan syariah. Perkembangan 

industri keuangan syariah di Indonesia sendiri tidak terlepas dari perkembangan 

industri perbankan syariah. Berangkat dari kesuksesan Bank Muamalat, 

bermunculan lembaga-lembaga keuangan lainnya tak terkecuali asuransi syariah 

(Julian, 2016). Namun, penggunaan produk lembaga keuangan syariah di Indonesia 

masih jauh dari harapan, salah satunya industri perasuransian syariah. Menurut data 

OJK menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah baru 

sekitar 6,7%, dimana dari presentase tersebut 22% di antaranya telah menggunakan 

produk asuransi jiwa syariah (KNKS , 2020).  

Penggunaan produk asuransi syariah tidak terlepas dari sejauh mana 

masyarakat mengetahui dan memahami tentang produk tersebut. Apabila kita 

melihat data OJK dalam Survei Nasional : Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 

tahun 2016 mencatatkan bahwa tingkat literasi masyarakat mengenai asuransi 

syariah secara keseluruhan adalah 7,4% (OJK, 2016). Capaian tersebut masih 

rendah daripada tingkat literasi terhadap perbankan syariah yang mencapai 19%. 

Apabila kita lihat lebih spesifik lagi, tingkat literasi masyarakat terhadap asuransi 

jiwa syariah jauh lebih rendah yakni hanya sebesar 4,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari 100 orang di Indonesia yang baru terliterasi mengenai asuransi jiwa 

syariah hanya sebesar 4 orang saja. Akan tetapi pada tahun 2019, bahwa tingkat 

literasi keuangan syariah berhasil meningkat ke 8,93%. Adapun, tingkat inklusi dari 

industri keuangan syariah pada tahun 2016 adalah sebesar 11,1% (OJK, 2016).  

Apabila kita fokuskan dari segi sektoralnya, sektor perasuransian syariah, 

menurut OJK (2016) memiliki tingkat inklusi 1,9%. Dapat diartikan bahwa dari 100 

orang, yang baru menggunakan jasa asuransi syariah hanya 2 orang. Namun pada 

tahun 2019, tingkat inklusi justru menurun ke angka 9%. Ini menunjukkan adanya 
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permasalahan ketika tingkat literasi tidak berkorelasi positif dengan tingkat 

inklusinya. 

Penetrasi asuransi syariah di Indonesia memang tergolong rendah. 

Menurut penelitian Kurniawaty (2017) dan Kuat (2016) menjelaskan bahwa faktor 

yang mempengaruhi niat berasuransi yaitu harga, atau yang selanjutnya disebut 

dengan kontribusi, yang ditawarkan oleh operator asuransi syariah. Harga dinilai 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat berasuransi syariah.. Implikasinya 

semakin tinggi kontribusi maka niat masyarakat akan semakin rendah. Hal itu 

nampaknya menjadi salah satu penghambat perkembangan inklusifitas dari 

lembaga asuransi karena Indonesia masih tergolong negara yang berpendapatan 

menengah. 

Menurut Bank Dunia, Indonesia telah berada di klasifikasi pendapatan 

yang baru yaitu menjadi negara dengan pendapatan menengah atas (upper-middle 

income) (Badan Pusat Statistik, 2020) atau secara nominal, per tahun 2019, 

pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 4.050 atau Rp 57.298.300/tahun. 

Sedangkan premi atau kontribusi dari asuransi jiwa khususnya syariah, berkisar dari 

Rp 150.000,00 sampai dengan Rp 12.000.000,00 per tahun. Hal itu bisa 

mengindikasikan adanya minat yang rendah dari masyarakat untuk menjadi peserta 

asuransi jiwa. Apalagi ditambah dengan adanya dampak pandemi pada 

perekonomian yang terjadi sejak 2020 lalu. 

Bulan Maret 2020 lalu keadaan dunia diguncang oleh mewabahnya virus 

baru yakni virus corona,tak terkecuali di Indonesia. Semenjak hadirnya virus 

tersebut, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berubah. Menurut BPS, dilansir 

Kontan (2020), tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,9% yoy 

di kuartal I-2020. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang terinfeksi 

virus corona,pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menahan 

mobilitas masyarakat agar penularan virus dapat ditekan. Hal tersebut memiliki 

implikasi turunnya tingkat perekonomian, tercermin dari pertumbuhan ekonomi di 

kuartal II-2020 dan kuartal III-2020 yang mengalami pertumbuhan negatif yakni 

masing-masing tumbuh minus di angka 5,32% dan 3,49%. Dengan peristiwa 

terjadinya pertumbuhan minus pada dua kuartal berturut-turut maka Indonesia telah 

mengalami resesi ekonomi sejak saat itu. 
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Namun, di tengah pandemi seperti sekarang ini justru industri asuransi 

jiwa syariah menunjukkan capaian yang positif. Dilansir kontan.co.id,pada kuartal 

I-2020 capaian kinerja asuransi jiwa syariah lebih baik daripada kinerja asuransi 

jiwa konvensional (Kontan, 2020) yang direfleksikan melalui jumlah kontribusi 

bruto asuransi jiwa syariah yang mencapai Rp 3,31 Triliun atau mengalami 

pertumbuhan sekitar 5,08% yoy dibandingkan dengan kuartal yang sama di periode 

sebelumnya. Sedangkan untuk asuransi jiwa konvensional di kuartal yang sama 

justru mengalami penurunan sebesar 2,16% yoy. 

Menurut laporan OJK , selama pandemi kontribusi bruto mengalami 

pertumbuhan yang fluktuatif diikuti dengan penetrasi yang juga cenderung 

berfluktuasi. Adapun gambar mengenai kontribusi bruto dan penetrasi asuransi jiwa 

syariah dari Juli 2020 sampai Juli 2021 adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 1. 1 

Pertumbuhan Kontribusi Bruto dan Penetrasi Asuransi Jiwa Syariah 

Sumber : Statistik IKNB Syariah Periode November OJK (2020) 

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi bruto 

asuransi jiwa syariah memiliki tren yang fluktuatif terutama pada akhir bulan 

Desember – Januari yang mengalami penurunan drastis namun dapat kembali 

merangkak naik hingga akhir bulan Juli 2021. Adapun tingkat penetrasinya 

pertumbuhannya berfluktuasi bahkan cenderung menurun. 



4 
 

Rifa Mutiara, 2022 
PERILAKU BERASURANSI JIWA SYARIAH DI MASA PANDEMI DENGAN RELIGIOSITAS SEBAGAI 
VARIABEL MODERASI (SURVEI PADA ASURANSI JIWA PRUDENTIAL UNIT USAHA SYARIAH) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Selain itu, perkembangan asuransi jiwa syariah di Indonesia selama ini 

perkembangannya masih fluktuatif. Dapat dilihat dari gambar mengenai 

perkembangan aset asuransi jiwa syariah selama lima tahun terakhir : 

 
Gambar 1. 2 

Aset Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020 
Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia,2020 

Dapat dilihat dari gambar 1.1 tersebut bahwa nilai aset asuransi jiwa 

syariah di Indonesia mengalami fluktuasi. Penurunan mulai terjadi pada tahun 

2018, dimana pertumbuhan hanya terjadi Rp 0,99 Triliun saja dari periode 

sebelumnya. Sejak tahun 2018 pertumbuhan tercatat masih fluktuatif. Hal tersebut 

dapat terjadi karena pertumbuhan perekonomian yang terjadi pada periode tersebut. 

Adapun market share dari asuransi jiwa syariah masih memiliki persentase 

yang kecil dalam market share perasuransian Indonesia.. Berikut adalah data 

market share asuransi jiwa syariah dari tahun 2016-2020: 
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Gambar 1. 3 

Market Share Asuransi Jiwa Syariah 2016-2020 
Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia,2016-

2020 

Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2019 

market share perasuransian syariah sebesar 3,31% dibandingkan dengan market 

share Industri Keuangan Non Bank secara keseluruhan. Market share  

perasuransian syariah tersebut paling banyak didominasi oleh operator reasuransi 

syariah sebesar 7,71%, selanjutnya asuransi jiwa syariah sebesar 6,35%, dan 

terakhir asuransi umum syariah sebesar 3,60%. Pada gambar 1.2, di sana terlihat 

bahwa market share dari asuransi jiwa syariah berfluktuasi namun memiliki tren 

yang cenderung positif. Akan tetapi market share tersebut masih terhitung rendah. 

Rendahnya market share ini salah satunya karena kurangnya minat masyarakat 

untuk membeli produk asuransi syariah (Ismanto, 2019). 

Salah satu operator asuransi yang memiliki unit syariah terbesar di 

Indonesia adalah operator asuransi Prudential. Di tengah keadaan sulit seperti 

sekarang menurut Presiden Direktur Prudential Indonesia, pandemi Covid-19 

sangat berdampak pada industri asuransi pada umumnya. Hal tersebut 

menyebabkan pasar menjadi volatil dibandingkan periode sebelumnya. Namun, 

pada pasar asuransi jiwa syariah salah satu produk dari asuransi jiwa syariah 

Prudential mampu bertahan dengan torehan angka 30 ribu peserta selama masa 

pandemi Hal tersebut direspons baik oleh masyarakat karena produk yang 
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ditawarkan memuat fitur-fitur sederhana dengan kontribusi yang terjangkau oleh 

masyarakat (Republika, 2020). Dilansir dari laman resmi Prudential, bahwa 

kontribusi yang ditawarkan perbulan adalah Rp 280.000,00 – Rp 500.000/bulan dan 

untuk kontribusi tunggal minimun harga yang ditawarkan adalah Rp 400.000 – Rp 

12.000.000,00 (Prudential, 2020). 

Kemampuan beradaptasi yang dilakukan oleh Prudential tersebut memang 

perlu dilakukan. Hal itu disebabkan karena perkembangan dari industri keuangan, 

syariah memerlukan lembaga yang mampu mengerti permintaan dari konsumen 

sebagai prioritas utama (Rindani Dwihapsari, 2019). Hal ini juga merefleksikan 

bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif juga sebagai pedoman hidup 

yang sangat mendorong aktivitas manusia dalam berbagai hal seperti : 

kewirausahaan, keilmuan, industri, ekonomi, dan sebagainya (Juliana A. R., 2020). 

Hal tersebut juga dapat menjadi landasan untuk mendorong partisipasi masyarakat 

muslim di dalam industri asuransi jiwa syariah. 

Niat pembelian terhadap asuransi syariah tergantung pada beberapa faktor. 

Menurut Raza (2019) niat masyarakat terhadap asuransi dengan menggunakan 

variabel dari theory planned of behavior mengungkapkan bahwa variabel sikap, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku berdampak positif terhadap niat untuk 

berpartisipasi dalam skema takaful. Selain itu, Penelitian Aziz dkk tahun 2019 

mengenai “Factors That Influence Individuals’ Intentions To Purchase Family 

Takaful Mediating Role Of Perceived Trust”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sikap memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan niat beli asuransi jiwa syariah. 

Hasil penelitian tersebut didukung penelitian-penelitian lain seperti pada penelitian 

(Masud et al., 2020), (Ferinaldy et al., 2019), (Raza et al., 2019), (Newaz et al., 

2016), (Yunita Ningtyas, 2021), (Larasati et al., 2018),(Azizam et al., 2020), dan 

(Memon et al., 2020). Namun ada penelitian yang tidak mendukung hasil tersebut 

seperti pada penelitian (Destiana & Tairas, 2021) dan (Sitti Noer Halid, Frederik, 

2019). 

Penelitian Amron dkk tahun 2018 menunjukkan bahwa variabel norma 

subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi pembelian 

produk. Dimana norma subjektif berpengaruhi positif dan signifikan oleh informasi 

mulut ke mulut secara elektronik dan media konvensional. Hal tersebut didukung 
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oleh penelitian (Masud et al., 2020), (Dwinanda Delanuari & Srikartikowat, 2020), 

(Ferinaldy et al., 2019), (Destiana & Tairas, 2021), (Sitti Noer Halid, Frederik, 

2019), dan (Azizam et al., 2020). Namun pada penelitian lain hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel norma subjektif tidak berpengaruh signifikan 

terhadap intensi seperti pada penelitian (Yunita Ningtyas, 2021) dan (Memon et al., 

2020). 

Hasil penelitian Raza menunjukkan bahwa variabel persepsi kontrol 

perilaku,sikap, dan norma objektif berdampak positif terhadap niat untuk 

berpartisipasi dalam skema takaful. Selain itu, faktor-faktor lain seperti relatif 

keuntungan dan kecocokan yang dirasakan juga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat perilaku, sedangkan kesadaran dan risiko yang dirasakan tampaknya 

memiliki pengaruh negatif pada niat perilaku (Raza et al., 2019). Hasil penelitian 

yang menyatakan persepsi kontrol perilaku memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap penggunaan asuransi syariah meliputi penelitian (Masud et al., 

2020), (Ferinaldy et al., 2019), (Memon et al., 2020), (Rachbini, 2018), dan 

(Khibran, 2019). Namun pada penelitian lain hasil menunjukkan bahwa variabel 

persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif namun tidak signifikan terdapat pada 

penelitian (Sitti Noer Halid, Frederik, 2019) dan (Azizam et al., 2020).  

Religiositas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya niat masyarakat menggunakan asuransi syariah. Menurut penelitian 

(Newaz et al., 2016) yang menyebutkan bahwa untuk produk asuransi syariah, 

penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan langsung yang signifikan antara 

religiositas dengan niat beli produk asuransi syariah. Hal ini didukung dalam 

penelitian (Masud et al., 2020), (Sharma et al., 2017), (Othman et al., 2018), 

(Alzadjal et al., 2021), dan (Khibran, 2019). Namun pada penelitian (Kusumajati et 

al., 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli terhadap investasi, hasil tersebut didukung oleh 

penelitian lain seperti pada penelitian (Ferinaldy et al., 2019), (Hassan & Abbas, 

2019), (Memon et al., 2020), dan (Bukhari et al., 2020). 

Penelitian mengenai intensi terhadap perilaku pun sudah banyak dilakukan 

seperti halnya pada penelitian (Effendi et al., 2020) meneliti tentang “ Model 

Perilaku Nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Di Medan” 
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yang hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel niat memiliki pengaruh 

dan signifikan terhadap perilaku untuk menggunakan jasa BPRS. Pada umumnya, 

penelitian mengenai intensi terhadap perilaku memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan seperti pada penelitian (Vizano et al., 2021), (Othman et al., 2018), 

(Bukhari et al., 2020), (Osman & Muhammed, 2017), dan (Kadengkang & Linarti, 

2020). Akan tetapi penelitian yang terkait tema perilaku peserta asuransi jiwa 

syariah masih minim dilakukan sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, untuk meneliti intensi peserta 

dalam keikutsertaan pada asuransi jiwa syariah dan impilkasinya terhadap perilaku 

berasuransi syariah di masa pandemi terdiri dari beberapa faktor. Maka penulis 

tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “Perilaku Berasuransi Syariah Di 

Masa Pandemi Dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada 

Asuransi Prudential Unit Usaha Syariah)” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang dapat 

ditemukan adalah : 

1. Potensi industri asuransi jiwa syariah masih belum terserap dengan optimal. 

Dengan rendahnya tingkat literasi dan inklusi asuransi jiwa syariah (OJK, 

2016). 

2. Selain masih rendah, tingkat inklusi dari asuransi jiwa syariah di tahun 2019 

pun mengalami penurunan. Semula di tahun 2016 tingkat inklusi keuangan 

syariah sebesar 11,1%. Sementara di tahun 2019 menjadi 9% (KNKS , 

2020). 

3. Market share asuransi jiwa syariah masih tergolong rendah disebabkan oleh 

rendahnya minat masyarakat untuk berasuransi syariah (Ismanto, 2019). 

4. Harga atau kontribusi dari asuransi jiwa syariah yang tergolong tinggi. 

Padahal harga ini menjadi faktor determinan dari minat masyarakat untuk 

berasuransi jiwa syariah (Kurniawaty, 2017) dan (Kuat, 2016). 

5. Terjadinya pandemi dan pembatasan sosial secara masif membuat 

perekonomi mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik, 2020). 
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6. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat asuransi jiwa syariah dan capaian 

positif yang diraih oleh operator asuransi jiwa syariah di tengah pandemi 

(OJK, 2020). 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan 

adalah : 

1. Bagaimana gambaran dari sikap terhadap asuransi jiwa syariah, norma 

subjektif, persepsi kontrol perilaku, ,religiositas intensi, dan perilaku 

berasuransi syariah? 

2. Bagaimana pengaruh sikap terhadap asuransi jiwa syariah terhadap niat 

peserta dalam berasuransi jiwa syariah di masa pandemi? 

3. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap niat peserta dalam 

berasuransi jiwa syariah di masa pandemi? 

4. Bagaimana pengaruh kontrol perilaku terhadap niat peserta dalam 

berasuransi jiwa syariah di masa pandemi? 

5. Bagaimana pengaruh niat peserta dalam berasuansi jiwa syariah terhadap 

perilaku berasuransi syariah di masa pandemi? 

6. Apakah religiositas memoderasi sikap,norma subjektif,dan kontrol perilaku 

terhadap intensi dan perilaku berasuransi jiwa syariah di masa pandemi? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan menganalisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi peserta asuransi jiwa syariah di 

masa pandemi melalui pendekatan theory of planned behavior (TPB) dengan 

menggunakan beberapa variabel dependen dan independen. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti yakni dapat bermanfaat baik 

itu secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu ekonomi dan keuangan berbasis syariah guna memperkaya khazanah 

konsep maupun teori tentang asuransi jiwa syariah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi peserta dalam berasuransi jiwa syariah. Selanjutnya, 

penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk para stakeholders operator 

asuransi jiwa syariah serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

upaya peningkatan pengelolaan asuransi jiwa syariah dan peningkatan dana 

tabarru’ maupun dana lainnya dalam tujuan memperluas tolong-menolong 

diantara umat.  
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