
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalarn kehidupan ini rnanusia tidak pernah lepas dari risiko, yaitu 

suatu kerugian yang pemunculannya tidak pasti. Meskipun rnanusia telah 

berupaya untuk rnelindungi harta bendanya atas kernungkinan kerugian yang 

timbul narnun banyak kejadian yang tidak dapat dielakkan seperti bencana 

alarn, kecelakaan, pencurian, perarnpokan dan lain-lain. Bagi orang-orang 

yang rnengalarninya kejadian-kejadian tersebut akan berdarnpak pada 

kerugian baik materi rnaupun non rnateri. 

Dalarn rnasyarakat sosial, biasanya orang yang tertimpa bencana akan 

rnenerirna sumbangan-sumbangan dari tetangga, kerabat atau orang-orang 

yang bersirnpati kepadanya. Namun jumlah sumbangan ini tidak pasti, hanya 

sekedarnya saja sehingga sering tidak dapat menutup kerugian yang tirnbul. 

Orang menginginkan perlindungan keuangan setidaknya dalam jurnlah 

minimum tertentu. Hal-ha1 sernacarn inilah yang rnendorong orang untuk 

rnembeli polis asuransi dengan harapan dapat rnernindahkan risiko yang 

ditanggungnya kepada pihak lain dalam ha1 ini perusahaan asuransi. 

Seiring dengan perkernbangan kebutuhan rnanusia maka jenis 

asuransi juga berkernbang, jenis asuransi yang saat ini dikenal antara lain 

adalah asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa dan asuransi 

rnobil. 



Saat ini keberadaan asuransi rnobil seharusnya sernakin dibutuhkan, 

karena banyaknya risiko yang tirnbul berkenaan dengan kepernilikian rnobil. 

Perkernbangan jurnlah kendaraan terrnasuk rnobil yang setiap hari berlalu 

lalang di jalan raya tidak seirnbang dengan perkernbangan sarana jalan raya 

itu sendiri. Dengan kata lain jurnlah mobil yang ada terus bertarnbah 

sernentara mas jalan raya yang tersedia relatif tidak bertarnbah. Akibatnya 

kemacetan sering terjadi dirnana-rnana dan kecelakaan antar kendaraan 

kerap terjadi. 

Belurn lagi ditambah dengan kehadiran kendaraan roda dua (motor) 

yang perkernbangannya seperti jarnur di rnusirn hujan, semakin menarnbah 

keruwetan lalu lintas dan rnenarnbah risiko kecelakaan bagi pemilik rnobil. 

Adapun perkernbangan jurnlah kendaraan berrnotor dan 

perkembangan mas jalan raya di lndonesia diperlihatkan pada Tabel 1. dan 

Tabel 2. berikut ini. 

Tabel I. Perkernbangan jumlah kendaraan di lndonesia 
(dalam satuan unit) 

Jenis Kendaraan 

Mobil Penurnpang 
Bis 
Twk 
Motor 

TOTAL  

Tabel 2. Perkernbangan ruas jalan di lndonesia 
(dalam kml 

Somber: BPS Indonesia, 2005 

TAHUN 

Jenis Jalan 

Jalan Aspal 
Jalan Belurn Aspal 

T O T A L  

2000 
3,038,913 
666.280 

1,707,134 
13,563,017 
18,975,344 

Sumber: BPS Indonesia. 2005 

TAHUN 

2001 
3,261,807 
687,770 

1,759,547 
15,492,148 
21,201,272 

2002 
3,403,433 
714,222 

1,865,398 
17,002,140 
22,985,193 

2001 
212,935 
148,847 
361,782 

1999 
203.374 
152.577 
355,951 

2000 
203,214 
152,737 
355,951 



Di samping masalah kecelakaan, masalah keamanan juga masih 

meresahkan pemilik mobil, banyak terjadi kasus-kasus perampasan, 

pencurian dan perampokan mobil. Dalam salah satu upaya untuk 

meminimalkan kerugian tersebut, pemilik mobil membeli polis asuransi 

dengan harapan risiko-risiko di atas dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. 

Per Desember 2003, terdapat 169 perusahaan asuransi yang memiliki 

izin dari Departemen Keuangan (Investor, 2004) seperti yang terlihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah perusahaan Asuransi di Indonesia 

Jenis Perusahaan 

Dengan makin banyaknya jumlah perusahaan asuransi maka 

persaingan menjadi makin kompetitif, masing-masing perusahaan berusaha 

untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Oleh karena itu, penting bagi 

perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

untuk benar-benar memperhatikan kepuasan pelanggannya sebab dengan 

terpenuhinya kebutuhan atau kepuasannya maka pelanggan cenderung akan 

loyal dan tidak akan beralih ke perusahaan asuransi lainnya. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan maka perusahaan harus mengetahui apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggannya. 

Jumlah Perusahaan 
Asuransi Jiwa 
Asuransi Umum 
Asuransi Sosial 
Asuransi Reasuransi 

Total 

58 
102 
5 
4 
169 

Sumber : Investor, 2004 



1.2. ldentifikasi Masalah 

Seperti halnya perbankan, perusahaan asuransi juga mengelola dana 

masyarakat. Per Desember 2003 terdapat 169 perusahaan asuransi yang 

memiliki izin dari Departemen Keuangan sehingga persaingan yang terjadi 

antar perusahaan sangat ketat, masing-masing perusahaan melakukan 

berbagai strategi guna meningkatkan pangsa pasar mereka. Ada perusahaan 

yang menerapkan strategi diversifikasi produk, ada juga yang melakukan 

penekanan harga dan ada perusahaan yang menempatkan segi pelayanan 

sebagai strategi utamanya. 

Strategi penekanan harga memang sangat menarik karena biasanya 

konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah, namun 

strategi ini sebenarnya tidak mudah dilakukan. Apabila masing-masing 

perusahaan rnelakukan penekanan harga ke tingkat yang paling rendah 

rnaka akan terjadi perang harga yang pada jangka panjang sebenarnya akan 

mematikan perusahaan itu sendiri. Dalam menetapkan harga hendaknya 

tetap diperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan 

sehingga penentuan harga produk tidak membuat perusahaan mengalami 

kerugian. 

Mengingat perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa maka sernestinya persaingan terjadi pada faktor layanan, karena 

layanan merupakan ha1 yang penting untuk diperhatikan agar pelanggan 

dapat merasa puas sehingga dalam jangka panjang dapat rneningkatkan 

pangsa pasar perusahaan. Ada berbagai macam layanan yang ditawarkan 



oleh perusahaan asuransi, misalnya layanan derek, layanan darurat, layanan 

ambulance, layanan bengkel dan lain-lain. 

Garda Oto sebagai market leader dalam bidang asuransi kendaraan 

bermotor menyadari ha1 tersebut. Dibandingkan dengan asuransi lain yang 

sejenis, tarif premi Garda Oto lebih tinggi. Hal ini karena Garda Oto 

rnenyadari bahwa perang harga bukan merupakan strategi yang baik untuk 

unggul dalarn persaingan. Garda Oto lebih memilih untuk memberikan 

layanan yang dapat memuaskan pelanggan. Untuk dapat memberikan 

layanan yang dapat memuaskan pelanggan maka perlu diketahui layanan 

apa yang dibutuhkan pelanggan dan faktor-faktor apa saja yang relevan 

dengan kepuasan pelanggannya. 

1.3. Perurnusan Masalah 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor kunci yang perlu 

diperhatikan oleh suatu perusahaan agar dapat unggul dalam persaingan 

yang semakin kompetitif. Oleh karena itu perusahaan sebagai produsen 

harus mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi atau yang berkaitan 

dengan kepuasan konsurnen. Di sisi lain kepuasan bersifat dinamis, artinya 

kepuasan dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda menurut waktu 

dan tempat. Oleh sebab itu identifikasi tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan dalam setiap aspek layanan menjadi suatu ha1 yang penting untuk 

diketahui oleh perusahaan. 



Rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Garda Oto terhadap kualitas 

layanan perusahaan Asuransi Astra Buana. 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Garda 

oto. 

c. Bagaimana hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan Garda Oto 

dengan loyalitas pelanggan Garda Oto. 

d. Hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sehingga 

dapat memuaskan pengguna jasa Garda Oto. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk : 

a. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan Garda 

Oto di Jakarta, baik kepuasan total maupun nilai kepuasan di setiap 

atribut. 

b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Garda Oto. 

c. Menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan dengan loyalitas 

pelanggan Garda Oto. 

d. Merumuskan program peningkatan pelayanan terhadap pelanggan 

pemegang polis asuransi Garda Oto. 



15 Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan : penelitian ini bermanfaat untuk menentukan strategi 

dalam memberikan kepuasan kepada konsumen melalui cara 

peningkatan layanan sehingga pada akhirnya dapat unggul dalam 

persaingan perusahaan Asuransi yang sangat kompetitif dan dapat 

meraih konsumen sebanyak-banyaknya. 

Bagi peneliti : penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh seiama 

ini. 

1.6. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah : 

a. Kegiatan penelitian ini dilakukan terhadap pemegang polis asuransi 

Garda Oto yang pernah melakukan klaim. 

b. Studi penelitian ini dilakukan di kantor - kantor cabang Garda Oto di 

Jakarta. 

c. Waktu penelitian adalah April sampai dengan Juni 2005. 




