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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Struktur ekonomi Indonesia lebih dari 30 tahun telah mengalami 

perubahan yang cukup berarti. Perubahan ini antara lain ditandai dengan 

penekanan perekonomian dari sektor manufaktur berkembang ke arah sektor jasa. 

Salah satu sektor jasa yang berperan akhir-akhir ini adalah industri jasa asuransi. 

Seirama dengan perkembangan ekonomi modern, dan ditambah lagi untuk negera-

negara yang tingkat kestabilannya kadang tidak menentu semakin mendukung 

perkembangan industri asuransi. 

Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam 

negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika 

dibandingkan dengan industri manufaktur dan perkembangan industri perbankan 

yang berjalan cukup pesat. Padahal industri asuransi dengan segala aspek dan 

bentuknya sangat luas pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian pada 

umumnya. Asuransi khususnya asuransi jiwa merupakan penghimpun sekaligus 

pengerah dana masyarakat melalui akumulasi premi yang diinvestasikan di 

berbagai aktivitas perekonomian guna menunjang pembangunan, selain itu 

asuransi merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat dan juga objek pemasukan keuangan Negara. 

Perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir ini menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dari segi 

premi mengalami peningkatan sebesar 20 – 30 persen (AAJI, 2013a). Ketika 

terjadi krisis tahun 2008, premi neto asuransi jiwa tercatat Rp. 48.38 triliun. 

Tahun 2009, meningkat sebesar 23.49% menjadi RP. 59.75 triliun. Tahun 2010 

asuransi jiwa membukukan premi neto Rp. 72,53 triliun atau naik 20,87%, tahun 

2011 premi naik menjadi 23,6% dan pada tahun 2012 naik 14% menjadi Rp. 107 

triliun. Seiring dengan pertumbuhan industri asuransi yang cukup baik maka 

persaingan diantara perusahaan asuransi-pun semakin ketat. Lebih lanjut dari data 

AAJI, saat ini total perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia adalah 47 

perusahaan, terdiri dari 1 perusahaan asuransi jiwa BUMN (Jiwasraya), 28 

perusahaan asuransi lokal, dan 18 perusahaan asuransi patungan joint venture.  

Walaupun perkembangan industri terus meningkat namun penetrasi 

asuransi di Indonesia masih rendah. Saat ini, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia 

masih di bawah 2%. Pencapaian ini termasuk rendah dibandingakan dengan 

Negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia. Pada akhir 

tahun 2012, penetrasi asuransi di Indoensia tercatat sekitar 1.31%. Penetrasi 

asuransi dihitung berdasarkan rasio antara pendapatan premi bruto industri 

asuransi komersial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). PDB pada tahun 2012 

tercatat Rp. 8.241 triliun, sedangkan premi bruto non audit sebesar Rp. 107,9 

triliun. Selain itu kemampuan masyarakat membeli produk-produk asuransi atau 

densitas asuransi di Indonesia sepanjang 2012 tercatat Rp. 445.942, turun 21% 

dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 566.809.  
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Tabel 1 Perkembangan penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Penetrasi (%) 0.82 1.15 1.01 1.10 1.13 1.31 

Densitas 123.4 202.8 220.6 266.9 566.8 445.9 

ICPS 8.18 10.38 10.02 12.63 12.29 na 

 Sumber :  Statistik 2012 Perasuransian (OJK 2013) 

 

Tabel 1 memberikan informasi mengenai perkembangan penetrasi dan 

densitas asuransi di Indonesia dari tahun 2007-2012, terlihat angka yang 

sebenarnya semakin lama cenderung meningkat, namun angkanya masih relatif 

rendah. Indikator lainnya pertumbuhan asuransi adalah kontribusi premi asuransi 

terhadap tabungan (insurance contribution in private saving/ICPS), yang 

mencerminkan besarnya prosentase nilai premi asuransi dibandingkan dengan 

tabungan masyarakat. Besarnya insurance contribution in private saving pada 

tahun 2011 adalah sebesar 12.29%, kondisi tersebut mencerminkan bahwa jumlah 

dana yang dialokasikan oleh masyarakat untuk membayar premi sebesar 12.29% 

dari jumlah dana yang ditabung di bank. 

 Berdasarkan data tingkat penetrasi, densitas dan kontribusi asuransi 

menunjukkan bahwa peningkatan dan pertumbuhan asuransi di Indonesia sampai 

dengan sekarang masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap perkembangan perekonomian nasional. Tapi perbandingan angka 

penetrasi, densitas, dan kontribusi asuransi jiwa di Indonesia yang rendah dengan 

pendapatan premi asuransi jiwa yang tinggi menggambarkan bahwa pasar 

asuransi jiwa masih sangat berpotensi dan terus berkembang pesat. Hal yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dalam menyikapi kesadaran masyarakat 

yang masih rendah Melihat pasar potensial dari industri asuransi yang besar, maka 

banyak perusahaan asuransi bermunculan di Indonesia, baik perusahaan asuransi 

domestik maupun perusahaan asuransi asing yang berlomba-lomba menarik 

banyak nasabah. 

 Saat ini pangsa pasar asuransi jiwa di Indonesia masih di dominasi oleh 

perusahaan patungan (joint venture) dan beberapa perusahaan nasional. PT 

Prudential Life (Prudential) meraih pangsa pasar tertinggi dengan perolehan 

18,46%, di tempat kedua ditempati oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 

(Simas) dengan 10,42%, disusul oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 

(Manulife) sebesar 8,26%, kemudian PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

(Allianz) 7,95%. Tabel 3 memperlihatkan perolehan pangsa pasar asuransi jiwa di 

Indonesia berdasarkan pendapatan premi. 

Pangsa pasar asuransi jiwa di Indonesia jika dilihat pada Tabel 2, lebih 

banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan patungan asing (joint venture). Hal 

ini dapat disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut jeli dalam melihat 

kebutuhan dan budaya dari masyarakat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia 

yang belum mengerti dan sadar akan manfaat program asuransi dan besarnya 

minat masyarakat terhadap produk tabungan membuat perusahaan-perusahaan 

patungan yang ingin merebut pangsa pasar asuransi jiwa di Indonesia dari 

penguasa pangsa pasar saat itu (Bumiputera dan Jiwasraya) membuat suatu 

produk yang dapat menstimulus minat beli masyarakat terhadap produk asuransi. 
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Tabel 2 Data pendapatan premi netto 10 besar asuransi jiwa di Indonesia 

No Nama Asuransi 
2012 (Jutaan 

Rupiah) 
pangsa pasar (%) 

1 PT Prudential Life Assurance 18,649,803 18.46 

2 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 10,523,635 10.42 

3 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 8,349,766 8.26 

4 PT Asuransi Allianz Life Indonesia 8,033,707 7.95 

5 PT Indolife Pensiontama 6,279,001 6.22 

6 PT Asuransi Jiwa Mega Life 5,829,834 5.77 

7 PT Axa Mandiri Financial Services 5,614,452 5.56 

8 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 5,604,877 5.55 

9 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 5,390,697 5.34 

10 PT AIA Financial 4,974,789 4.92 

 
Lainnya 21,779,183 21.56 

 
Total 101,029,744 100 

Sumber : Statistik 2012 Perasuransian (OJK 2013) 

 

Sekitar tahun 1996-1997 diperkenalkan sebuah produk asuransi berbasis 

investasi yang lebih dikenal dengan nama unitlink, dan Prudential merupakan 

salah satu pelopor produk ini. Program ini kemudian menjadi primadona 

perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Tahun 2012 tingkat pertumbuhan unitlink 

sebesar 37.7%, sementara itu akumulasi premi dari bisnis baru produk asuransi 

jiwa tradisional hanya tumbuh 6.5% pada periode yang sama (Rahim 2013). Hal 

ini disebabkan karena persepsi masyarakat terhadap manfaat langsung dari produk 

unit-link yaitu sebagai produk tabungan dan juga memberikan perlindungan 

terhadap risiko kematian.   

Persaingan ketat antara perusahaan asuransi jiwa, membuat setiap 

perusahaan berusaha menetapkan strategi pemasaran yang efektif untuk 

menguasai pasar. Masing-masing perusahaan mencoba untuk 

mengkomunikasikan konsep marketing mix dalam menciptakan keunggulan 

bersaing dan mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Pada 

konsep tersebut diungkapkan bahwa dalam sistem pemasaran jasa modern 

terdapat tujuh bauran pemasaran (7 P’s) yang saling terkait satu dengan yang 

lainnya. Bauran tersebut meliputi product, price, place, promotion, people, 

physical evidence, dan proccess. Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005) aktivitas-

aktivitas pemasaran perusahaan yang tergabung dalam bauran pemasaran tersebut 

merupakan faktor-faktor eksternal dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. 

  

 

Rumusan Masalah 

 

 

Hasil pemaparan berbagai pada latar belakang menjelaskan bahwa industri 

asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke 

tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan industri asuransi 

mengalami perkembangan yang cukup baik. Tetapi industri asuransi masih harus 

ditingkatkan karena penetrasinya masih rendah. Peningkatan tentu tidak hanya 

dari segi premi seperti yang tercantum pada Tabel 2, tapi juga diimbangi oleh 

kenaikan jumlah pemegang polis. 
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Jumlah perusahaan asuransi jiwa yang cukup banyak dengan berbagai 

macam produk yang ditawarkan membuat kondisi persaingan pasar saat ini 

cenderung bersifat “buyer market”, dimana supply (penawaran) barang lebih besar 

daripada demand (permintaan). Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih bebas 

memilih dan menentukan pemenuhan kebutuhan mereka. Peranan manajemen 

pemasaran dalam hal ini sangatlah penting dan diperlukan, yaitu bagaimana 

pemasar mampu membujuk konsumen agar dapat menggunakan atau 

membelanjakan uangnya untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang 

ditawarkan. Selain itu tantangan tersendiri ketika menjual asuransi adalah 

kesadaran konsumen akan pentingnya berasuransi, menurut Hermawati (2010), 

kesadaran asuransi berpengaruh terhadap permintaan asuransi jiwa. Saat ini masih 

banyak masyarakat Indonesia belum sadar mengenai manfaat asuransi yang 

sebenarnya.  

Keputusan pembelian asuransi jiwa merupakan keputusan pembelian yang 

diperluas. Setiap calon nasabah asuransi jiwa ketika akan membeli salah satu 

produk asuransi jiwa akan mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan akan 

produk tersebut, menilai risiko-risiko yang akan timbul, kemudian pencarian 

informasi mengenai produk akan dilihat dari berbagai sumber, dan ketika 

mengevaluasi alternatif calon nasabah tersebut membutuhkan keyakinan yang 

kuat untuk memilih produk dan produsen yang paling tepat. Setiap nasabah 

asuransi jiwa dapat membeli lebih dari satu polis asuransi jiwa dari berbagai 

perusahaan asuransi jiwa, sehingga kepuasan sangat penting bagi calon nasabah 

asuransi jiwa. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Engel et al. 

(1995), mengenai keputusan pembelian yang diperluas. Berdasarkan ciri tersebut 

dan tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap asuransi jiwa, maka diperlukan 

suatu strategi pemasaran yang efektif untuk menumbuhkan minat beli masyarakat 

Indonesia terhadap produk-produk asuransi jiwa. Salah satu strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa saat ini adalah melakukan usaha 

pemasaran dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang terdapat pada 

bauran pemasaran, yaitu : strategi harga, produk yang inovatif, promosi yang 

atraktif, rancangan distribusi yang baik, proses pelayanan yang berkualitas, bukti 

fisik yang menyediakan infrastruktu yang lebih baik dan karyawan/orang yang 

menitik beratkan pada pelayanan (Muthukumar et al. 2014). Penting bagi 

perusahaan asuransi jiwa untuk mengetahui apakah hal-hal yang telah perusahaan 

lakukan terkait dengan bauran pemasaran sudah sesuai dengan kebutuhan dari 

masyarakat serta seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian suatu 

produk asuransi jiwa.  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kontribusi setiap dimensi bauran pemasaran (7P) terhadap 

keputusan pembelian konsumen asuransi jiwa ? 

2. Manakah variabel bauran pemasaran (7P) yang paling berpengaruh 

pada konsumen dalam memutuskan pembelian asuransi jiwa ? 

3. Bagaimana implikasi manajerial untuk perusahaan asuransi jiwa di 

Indonesia dalam upaya menumbuhkan minat masyarakat untuk 

membeli asuransi jiwa ?   
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Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan pada sub-bab 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kontribusi setiap dimensi bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian konsumen asuransi jiwa 

2. Menganalisis variabel bauran pemasaran yang paling dominan berpengaruh 

dalam keputusan pembelian konsumen asuransi jiwa. 

3. Merekomendasikan upaya ideal bagi manajemen perusahaan asuransi jiwa 

dalam mendorong kegiatan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

 

 .   

Manfaat Penelitian 

 

 

1. Bagi industri asuransi jiwa, penilitian ini berguna untuk melihat bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemasaran yang telah 

mereka lakukan, sehingga bisa terus berinovasi dalam menciptakan produk 

dan memperbaiki pelayanan mereka terhadap pelanggan, sehingga bisa 

menumbuhkan minat masyarakat dalam membeli produk-produk asuransi 

jiwa yang mereka tawarkan. 

2. Bagi institusi pendidikan, studi mengenai pengaruh bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian memang sudah banyak dilakukan, namun 

untuk industri jasa dan khususnya asuransi jiwa masih jarang dilakukan, 

terutama di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah khasanah kajian dalam ilmu pemasaran khususnya untuk sektor 

asuransi.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini hanya sebatas melihat bagaimanakah 

hubungan antara variabel bauran pemasaran dan keputusan pembelian. Bauran 

pemasaran yang diambil disini adalah 7Ps (Product, Price, Promotion, Place, 

Process, Physical evidence, People), dan dikembangkan berdasarkan objek yang 

diteliti. Penelitian ini dibatasi pada produk asuransi jiwa individu. Responden 

adalah masyarakat yang paling tidak punya sedikit pengetahuan mengenai 

asuransi. Penelitian ini merupakan studi kasus, yang mengambil contoh di Kota 

Bogor. Pemilihan kota Bogor, karena merupakan salah satu kota satelit Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, sebagai salah satu kota tempat tinggal sebagian 

masyarakat yang bekerja di Jakarta, sehingga membuat kota ini didiami oleh 

masyarakat dari beragam latar belakang. 

 

 

 

 




