
KESENJANGAN ANTARA KONSEP AKAD TABARRU’ 

DENGAN PELAKSANAANNYA DALAM ASURANSI 

SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE FUTURE 

TEAM CABANG KUDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

Dalam Ilmu Ekonomi Syariah 

 

Oleh: 

RIA PURNAMASARI 

NIM : 212166 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/ES 

2017 



ii 

  



iii 

 

  



iv 

PERNYATAA  N KEASLIAN 

 
Nama : Ria Purnamasari 

NIM  : 212166 

Jurusan/Prodi :  Syariah/ES 

Judul Skripsi   :  Kesenjangan Antara Konsep Akad Tabarru’ Dengan 

Pelaksanaannya Dalam Asuransi Syariah Di PT 

Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus 

 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Kudus, 23 Februari 2017 

Yang membuat penyataan, 

Peneliti 

 

 

 

 

Ria Purnamasari 

NIM : 212166 

 

 

  



v 

MOTTO 

 

 

 

          ………………..    

 

 
“ Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai 

Dengan Kesanggupannya” 

(QS: Al-Baqarah 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan skripsi ini kepada: 

 

 Ayahku Suwasi dan Ibuku Jasmi tersayang, ku persembahkan karya kecil 

ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada 

terhingga atas kasih sayang serta do’a dalam  setiap nafasnya dan selalu 

memberi motivasi, dukungan dan mensuport dalam mengerjakan skripsi 

dari awal sampai akhir. 

 Untuk Kakaku tersayang Rina Dewi dan keponakan kecilku Cetta yang 

selalu memberikan dukungan, do’a motivasi dan menjadi penyemangat 

dalam setiap langkahku. 

 Keluarga besarku yang memberikan perhatiannya selama pembuatan 

skripsi ini. 

 Almamater tercinta, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. 

ALHAMDULILLAH,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaanirrahiim....... 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tidak lupa 

penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan 

semoga dapat syafaatnya di hari kiamat nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sakolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi 

ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. H. Murtadho Ridwan, Lc., M.Sh selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali ilmu 

agama dan pengetahuan yang insyaallah akan bermanfaat dalam kehidupan 

penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. 

6. Segenap Karyawan di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang 

Kudus yang telah memberikan ijin dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 



viii 

7. Ayah, Ibu, kakak, dan keluarga besarku yang telah memberikan dorongan 

do’a, moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan 

Allah SWT membalasnya. 

8. Semua sahabat (Aqil, Ais, Ainur, Kak Zum, Uswatun, Syarif, Shodiq, 

Handayani, Mbak Khoir, Mbak Titin, Mbak Fuah, Dek Novi, Iin, Zulfikar, 

Bu Ika, teman-teman KKN dan sahabat PPL dll) yang selalu menemani dan 

memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. 

9. Teman-teman kelas EI C angkatan 2012 khususnya buat sahabatku yang 

selalu ada dalam suka dan duka yang sama-sama berjuang dalam menyusun 

skripsi ( iroh, indah, azizah, riris, mbak diah, Nurul) 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih 

dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT. 

Akhinya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang 

disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat 

banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

 

Kudus, 23 Februari 2017 

  Penulis 

 

Ria Purnamasari 

NIM : 212166 

 

 


