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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Sebagai suatunegara kepulauan, sektor maritim merupakan sektor yang 

signifikan bagi Indonesia, oleh sebab itu transportasi laut merupakan satu hal yang 

penting. Untuk mengantisipasi kurangnya jumlah kapal, pada awalnya pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 

Nasional yang menyebutkan bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan 

pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Dari penyataan tersebut terlihat bahwa 

pelayaran Indonesia menggunakan Asas Cabotage, artinya pelayaran yang 

dilakukan dalam wilayah pabean Indonesia haruslah menggunakan kapal milik 

nasional. Selain itu, Asas Cabotage merupakan hak untuk melakukan 

pengangkutan penumpang, barang, dan pos secara komersial dari satu pelabuhan 

ke pelabuhan yang lain di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.  

Asas Cabotage sendiri mulai digalakkan pada paruh akhir 2005. Setelah 

sembilan tahun pelaksanaan kebijakan nasional Asas Cabotage ini, memang telah 

terbukti dapat meningkatkan investasi nasional. Hal ini terlihat dari perkembangan 

moda transportasi laut di Indonesia. Jika dilihat pada Tabel 1, terlihat bahwa pada 

2014 tercatat ada 14,156 unit kapal nasional. Angka tersebut bertambah sebanyak 

7,728 unit atau tumbuh sebesar 183% jika dibandingkan pada tahun 2006 yang 

tercatat sebanyak 6,041 unit. 

 

Tabel 1Perkembangan jumlah armada laut Indonesia  

Tahun Jumlah Armada Laut 

2006 6,428 

2007 7,154 

2008 8,165 

2009 9,164 

2010 9,945 

2011 10,092 

2012 11,791 

2013 13,120 

2014 14,156 

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (Dit. LALA), Ditjen Hubla / Directorate  of Traffic 

and   Sea Transport, Directorat General  Sea Transportation 

 

Seiring dengan berkembangnya industri dan kebutuhan akan transportasi 

laut yang semakin meningkat, maka semakin banyak pula jumlah kapal yang 

beroperasi di wilayah Indonesia. Pada akhir abad ke-20 kecelakaan serta musibah 

yang melibatkan kapal semakin banyak terjadi dan dengan frekuensi yang lebih 

tinggi. Hal ini diduga terpicu dengan pertumbuhan penduduk dunia yang secara 

langsung maupun tidak langsung ikut menyebabkan bertambahnya kebutuhan 
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sehingga bertambah ramai pula angkutan melalui laut dan akibatnya lalu lintas 

perkapalan semakin ramai dengan berbagai jenis dan ukuran kapal serta variasi 

muatan. 

Di sisi lain, terkait dengan pengoperasian kapal banyak faktor risiko yang 

dapat timbul baik risiko yang bersifat eksternal maupun internal seperti kecelakan 

kerja, tabrakan kapal, hilang atau rusaknya muatan, ganti rugi dari tuntutan 

pengelola terminal atas kerusakan fasilitas pelabuhan, ganti rugi dan biaya 

pembersihan akibat pencemaran laut dan/atau sungai, tanggung jawab terhadap  

penyingkiran bangkai kapal, dan lain sebagainya. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, 

kecelakaan pada kapal meliputi: 

1. Kapal Tenggelam 

2. Kapal Terbakar 

3. Tabrakan Kapal 

4. Kecelakaan Kapal yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia dan  kerugian 

harta benda 

5. Kapal kandas 

Salah satu cara untuk menanggulangi risiko yang dapat terjadi akibat 

pengoperasian kapal yaitu dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) 

kepada pihak lain, dimana pihak lain sebagai penerima risiko dan mampu 

mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada 

perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada 

pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu 

dengan apa yang disebut dengan perjanjian asuransi. Asuransi Marine Hull atau 

asuransi rangka kapal didisain khusus untuk memberikan jaminan komprehensif 

terhadap kapal, mesin, dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran 

(navigational perils). Marine hull and machineries menjamin risiko-risiko antara 

lain bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan, dan lain-lain (perils of 

the seas), kebakaran, ledakan, pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar 

kapal, perompakan (piracy), dan lain-lain. Tingginya risiko kecelakaan angkutan 

laut membuat jaminan standar asuransi rangka kapal tidak memberikan jaminan 

all risk. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi kerugian. Sebagai salah satu 

pelaku bisnis dalam industri asuransi umum di Indonesia, PT. Asuransi Jasa 

Indonesia mengalami pertumbuhan di tahun 2013. Perusahaan berhasil 

membukukan pendapatan premi sebesar Rp. 4,002 miliar yang berarti tumbuh 

sebesar 4,23% dari realisasi tahun 2012. Sejalan dengan pertumbuhan pasar 

asuransi umum secara nasional pada tahun 2013, perolehan total premi untuk 

segmen usaha korporasi juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 104,89 miliar 

(3,44%) dibanding dengan realisasi tahun 2012. Perolehan besar ini didapat dari 

lima lini usaha utama yaitu: Engineering, Rangka Kapal, Aneka, Asuransi 

keuangan dan Oil & Gas. Proporsi pendapatan premi PT. Asuransi Jasa Indonesia 

ini dapat dilihat pada Gambar 1, sementara pada Tabel 2 secara kasat mata 

memang asuransi Rangka Kapal terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 

2009 – 2013 dan merupakan salah satu kontributor total premi terbesar. 
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Sumber: Annual Report PT. Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2013 

Gambar 1  Proporsi pendapatan premi  PT. Asuransi Jasa Indonesiatahun 2013 

 

 

Tabel 2 Perkembangan perolehan total premi PT. Asuransi Jasa Indonesia untuk 

segmen usaha korporasi (dalam miliar rupiah) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Marine 

Cargo 
33,492 34,977 28,456 37,423 39,773 29,836 

Property/Fire 700,522 812,166 716,250 860,953 1,154,746 1,111,809 

Aviation 389,391 580,489 617,824 624,767 721,165 542,374 

Engineering 61,828 72,948 65,450 76,911 109,625 198,791 

Marine Hull 119,778 198,151 209,993 251,759 291,191 313,850 

Various 40,267 62,184 52,509 50,940 74,090 81,701 

Financial 

Insurance 
101,598 94,273 91,008 113,905 91,195 107,337 

Oil & Gas 309,552 385,909 339,082 423,303 564,611 765,588 

TOTAL 1,756,428 2,241,097 2,120,572 2,439,782 3,046,395 3,151,287 

Sumber: Annual Report PT. Asuransi Jasa Indonesia tahun 2008 dan 2013 

 

Pada Gambar 2 terlihat meskipun tiap tahunnya selalu ada peningkatan 

jumlah pendapatan total premi dari asuransi Marine Hull, laju pertumbuhan total 

premi relatif menurun dibandingkan dengan lini usaha lain. Pada Gambar 1, 

terlihat bahwa pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang signifikan pada total 

pendapatan premi dari lini usaha asuransi Marine Hull. Namun, sejak saat itu 

pendapatan premi dari lini usaha asuransi Marine Hull ini relatif menurun hingga 

tahun 2013. Penurunan ini disebabkan karena adanya selektifitas obyek 

pertanggungan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

 

Marine Cargo

Property/Fire

Aviation

Engineering

Marine Hull

Various

Financial 
Insurance

Oil & Gas



4 
 

 
Sumber: Annual Report PT. Asuransi Jasa Indonesia tahun 2006 dan 2013 (diolah) 

Gambar 2 Perbandingan pendapatan dan laju pertumbuhan pendapatan total premi 

AsuransiMarine Hull 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Ceruk bisnis yang kecil membuat pelaku usaha asuransi tidak banyak yang 

tertarik menggarap lini bisnis asuransi rangka kapal. Tercatat tidak lebih dari 20 

persen perusahaan asuransi nasional yang menawarkan produk jaminan asuransi 

rangka kapal. Mayoritas perusahaan asuransi umum lebih tertarik memfokukan 

diri pada segmen usaha otomotif maupun properti yang dianggap lebih 

menjanjikan jika dilihat dari sisi bisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

rendahnya pasar asuransi maritim ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran 

perusahaan swasta yang belum mendaftarkan kapalnya untuk diasuransikan, 

meskipun Undang-Undang telah mewajibkan seluruh kapal yang berlayar ke laut 

wajib untuk memiliki asuransi kapal, namun dalam prakteknya jumlah kapal yang 

diasuransikan masih sangat rendah baik untuk asuransi mesin maupun kecelakaan 

kapal. 

Kesadaran berasuransi semakin rendah dengan tingginya premi asuransi 

maritim. Hal ini berkaitan dengan tingginya risiko yang diemban oleh perusahaan 

asuransi ketika memberikan jasa asuransi rangka kapal ini. Harga premi yang 

tinggi ini wajar adanya karena apabila terjadi kecelakaan kapal, perusahaan 

asuransi bisa menderita rugi hingga tiga kali lipat dari harga kapal. Dari data 

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pada kuartal tiga tahun 2014, klaim 

asuransi rangka kapal relatif besar yaitu naik 53,4 persen atau sebesar Rp. 546.7 

miliar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013 yang hanya sebesar 

Rp. 356.3 miliar. Berdasarkan data yang sama, pangsa pasar asuransi rangka kapal 

(marine hull) adalah 3% dari total pangsa pasar asuransi umum. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 3. Pendapatan premi asuransi rangka kapal sendiri hingga 

triwulan III 2014 adalah sebesar Rp 1,18 triliun, jumlah ini meningkat sebesar 

12,7% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan jumlah Rp. 

1,04 triliun. 
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Sumber: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Tahun 2014 

Gambar 3 Pangsapasar asuransi umum hingga triwulan tiga tahun 2014 

 

Salah satu pelaku  di bidang asuransi maritim adalah Asuransi Asuransi 

Central Asia dengan proteksi asuransi rangka kapalnya yang menawarkan 

perlindungan sehingga pelaku bisnis maritim seperti perusahaan pelayaran dan 

pemilik kapal dapat tenang dalam menjalankan bisnisnya. Asuransi rangka kapal 

pada Asuransi Central Asiamenjamin rangka kapal berikut dengan peralatannya 

untuk berbagai jenis kapal seperti kapal tanker, kapal barang, kapal penumpang, 

kapal container, kapal RORO, kapal curah, dan lain sebagainya. Asuransi 

ASKRIDA juga memiliki dua produk asuransi maritim yaitu produk asuransi 

rangka kapal dan asuransi pengangkutan barang. Adapun asuransi rangka kapal 

menjamin kerugian atau kerusakan atas rangka dan mesin kapal yang disebabkan 

oleh bahaya-bahaya laut, sedangkan asuransi pengangkutan barang menjamin 

kerugian, kerusakan, dan tanggung jawab terhadap barang atau kepentingan yang 

dipertanggungkan di laut. 

PT. Tugu Pratama Indonesia juga berencana menggarap lebih optimal lini 

bisnis yang berhubungan langsung ataupun turunan dengan sektor maritim. 

Darmawan (2015) dalam artikelnya di indonesianindustry.com memaparkan 

bahwa Presiden Direktur PT. Tugu Pratama Indonesia berencana akan mengambil 

peluang dari sektor maritim, baik dari asuransi pengangkutan, asuransi rangka 

kapal, dan asuransi pelabuhan. PT. Tugu Pratama Indonesia dikenal cukup handal 

dalam sektor asuransi maritim. Untuk asuransi pengangkutan barang, perusahaan 

ini menduduki peringkat keempat dengan pangsa pasar 15 persen, sementara 

untuk asuransi rangka kapal perusahaan menduduki peringkat kelima dengan 

pangsa pasar 13 persen. PT. Asuransi Jasa Indonesia juga merupakan perusahaan 

asuransi yang menawarkan produk asuransi maritim. Perusahaan yang berstatus 

Badan Usaha Milik Negara ini sedang melakukan pembenahan diri untuk 
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menangkap peluang aktifitas usahanya terkait usaha kapal seperti asuransi rangka 

kapal dan asuransi pengangkutan kapal (marine cargo) dengan tujuan untuk 

mendorong industri perkapalan dalam negeri. 

Pada Tabel 3 dijabarkan mengenai pendapatan premi dari tiga  perusahaan 

asuransi yang menawarkan produk asuransi rangka kapal dengan pendapatan 

premi tertinggi. Dari ketiga perusahaan tersebut, asuransi rangka kapal dari PT. 

Asuransi Jasa Indonesia memang memiliki pendapatan asuransi paling besar tiap 

tahunnya, namun jika dicermati lebih dalam terlihat bahwa peningkatan  

pendapatan PT. Asuransi Jasa Indonesia pada tahun 2013 jauh lebih kecil 

dibandingkan perusahaan Asuransi Central Asia dan Asuransi Astra. Pada tahun 

2013, peningkatan pendapatan premi PT. Asuransi Jasa Indonesia hanya sebesar 

Rp.22,659 miliar, sementara perusahaan Asuransi Central Asia berhasil 

mendapatkan peningkatan pendapatan premi sebesar Rp.34,974 miliar dan 

Asuransi Astra sebesar Rp.32,459 miliar. Hal ini perlu diteliti lebih dalam 

mengapa peningkatan pendapatan premi PT. Asuransi Jasa Indonesia lebih sedikit 

dibandingkan kedua perusahaan asuransi lainnya. 

 

Tabel 3Pendapatanpremi asuransi rangka kapal beberapa perusahaan asuransi 

Perusahaan 2011 2012 2013 

Asuransi Jasa Indonesia 251,759 291,191 313,850 

Asuransi Central Asia 66,369 101,343 134,718 

Asuransi Astra 59,525 68,657 101,116 

Sumber: Annual Reports Perusahaan Asuransi Tahun 2011-2013 

 

Berdasarkan visi perusahaan “Menjadi perusahaan yang tangguh dalam 

persaingan global dan menjadi market leader di pasar domestik” PT. Asuransi 

Jasa Indonesia harus mampu memberikan proteksi berkualitas tinggi serta 

berperan aktif dan berdaya saing tinggi dalam pasar domestik. Untuk itu, 

perusahaan dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi serta berorientasi pada pelayanan demi kepuasan pelanggan. 

Dengan banyaknya pesaing dalam sektor asuransi maritim ini, tantangan yang 

dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia sangatlah besar. Banyak strategi yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah meningkatkan kepuasan 

nasabah agar nasabah menjadi loyal.  

Telah dipaparkan sebelumnya, salah satu tantangan perusahaan asuransi 

Indonesia adalah untuk menghadapi kompetisi terbuka di pasar global. 

Peningkatan pendapatan premi yang relatif sedikit mungkin disebabkan oleh 

banyak perusahaan pelayaran yang menutup asuransi kapalnya di perusahaan lain 

dibandingkan dengan menutupnya di PT. Asuransi Jasa Indonesia. Ditambah lagi 

PT. Asuransi Jasa Indonesia sendiri belum pernah melakukan/menyebarkan 

kuesioner kepuasan nasabahnya. Melihat hal ini, dalam penelitian akan dianalisis 

bagaimana kepuasan nasabah selama ini terhadap pelayanan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia dan melihat apakah ada pelayanan-pelayanan yang membutuhkan 

perbaikan.  

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang diambil adalah mengenai 

kepuasan nasabah, karena jika melihat beberapa penelitian terdahulu banyak yang 

menyatakan kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap loyalitas 
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pelanggan.Penelitian mengenai kepuasan nasabah asuransi sebelumnya telah 

dilakukan oleh Abrori (2013) dengan objek penelitian sebuah perusahaan asuransi 

di kota Bogor, Hindarwati dan Jayasari (2014) serta Rosmawati (2015) dengan 

objek penelitian PT. Asuransi Jasa Raharja. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya ini adalah mengenai segmen lini bisnis yang dianalisis. Ketiga 

penelitian di atas menganalisis nasabah asuransi di lini bisnis retail, sementara 

penelitian ini menganalisis nasabah asuransi dalam lini bisnis korporasi juga 

dalam penelitian ini tidak mencari pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah tetapi hanya memaparkan kepuasan nasabah korporat terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dan merancang 

alternatif perbaikan dengan menggunakan metode Quality Function 

Deployment(QFD). 

Dari penjelasan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan perusahaan pelayaran terhadap asuransi Marine 

Hull di PT Asuransi Jasa Indonesia di DKI Jakarta? 

2. Atribut pelayanan apa saja yang menjadi prioritas utama dalam perbaikan 

pelayanan PT. Asuransi Jasa Indonesia? 

3. Implikasi manajerial apa saja yang dapat dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa 

Indonesia untuk memperbaiki kualitas pelayanannya? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat kepuasan perusahaan pelayaran terhadap asuransi 

Marine Hull dari PT Asuransi Jasa Indonesia DKI Jakarta. 

2. Mengidentifikasi atribut-atribut pelayanan apa saja yang menjadi prioritas 

utama dalam perbaikan layanan PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

3. Membuat alternatif perbaikan terhadap atribut-atribut kualitas pelayanan yang 

kinerjanya masih kurang memuaskan di mata nasabah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Dengan mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas jasa yang 

telah diberikan selama ini dan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki 

pengaruh besar, diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen PT. 

Asuransi Jasa Indonesia dalam memperbaiki, meningkatkan citra kualitas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan pelayaran agar menjadi lebih baik 

dan dapat memenuhi harapan yang diinginkan pelanggan secara berkelanjutan dan 

efektif.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




