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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Shari>’ah dalam Proses Underwriting 

Produk Personal Accident di BUMIDA Syariah Surabaya (Studi pada PT Asuransi 

Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya)” ini merupakan hasil 

penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses 

underwriting pada produk personal accident di BUMIDA Syariah Surabaya dan 

bagaimana penerapan prinsip shari >’ah dalam proses underwriting pada produk 

personal accident di BUMIDA Syariah Surabaya. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

alat analisis deskriptif analitis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari hasil wawancara dengan underwriter PT Asuransi Umum Bumiputera 

Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses underwriting pada produk 

personal accident di BUMIDA Syariah Surabaya dilakukan dengan melalui beberapa 

tahapan berupa identifikasi risiko, estimasi risiko, penilaian risiko. Proses 

underwriting tersebut dilakukan bertujuan untuk menentukan diterima atau di 

tolaknya calon peserta asuransi khususnya produk asuransi kecelakaan diri (personal 
accident) PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya. 

Penerapan prinsip shari >’ah dalam proses underwriting pada produk personal accident 
di BUMIDA berlaku pada saat ditentukan besarnya premi yang harus dibayarkan 

peserta. Prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan yang menjadi prinsip terkuat 

yang diterapkan dalam proses underwriting di BUMIDA. Dengan penerapan prinsip 

shari>’ah dalam proses underwriting, maka kegiatan asuransi akan berjalan sesuai 

shari>’ah Islam. 

Proses underwriting pada produk personal accident di BUMIDA Syariah 

Surabaya berguna untuk memperjelas hak dan kewajiban peserta dalam kegiatan 

asuransi di BUMIDA. Dengan diterapkan prinsip transparan, keadilan, 

keseimbangan, realistis, fleksibel, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir yang 

sesuai shari>’ah Islam dalam proses underwriting sebagai wujud kegiatan asuransi di 

BUMIDA dapat menunjukkan identitas dan eksistensi BUMIDA sebagai perusahan 

asuransi dengan sistem syariah. 

Secara efektif penerapan prinsip shari >’ah dalam proses underwriting pada 

produk personal accident di BUMIDA Syariah Surabaya sebaiknya dipertahankan 

dan ditingkatkan karena kegiatan yang bersifat positif dapat memberikan dampak 

yang positif juga bagi yang melakukan kegiatan tersebut. 
 


