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1 PENDAHULUAN 

 

 
      Latar Belakang 

Perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan 

nonjasa (Kuntjoroadi dan Safitri 2009). Asuransi adalah salah satu lembaga 

keuangan yang bergerak di bidang jasa dan merupakan Lembaga Keuangan Non-

Bank. Pengertian lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang 

melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak 

langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga 

dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan pertanggungan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan 

ayat 246 adalah sebagai berikut, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu 

persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak penanggung (assuradur) akan 

mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa tertentu, 

sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan 

premi kepada pihak penanggung”.  

Industri asuransi jiwa berhasil membukukan pertumbuhan positif  di tengah 

melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan asuransi Indonesia 

masih di bawah rata-rata dunia, Asia, dan ASEAN. Pertumbuhan asuransi di 

Indonesia sebesar 2,1 persen untuk total premi, sedangkan rata-rata dunia, Asia, 

dan ASEAN beturut-turut sebesar 6,28%, 5,37%, dan 3,35%. Posisi densitas 

asuransi juga relatif sama yaitu masih dibawah rata-rata dunia. Premi per kapita 

Indonesia berturut-turut sebesar USD 77 untuk total premi, USD 59 untuk 

asuransi jiwa, dan USD 18 untuk asuransi umum. Nilai tersebut masih di bawah 

Singapura, Malaysia, dan Thailand yang bertutur-turut sudah mencapai USD 

2388, USD 341, dan USD 214 untuk total premi, namun masih di atas Filipina 

dan Vietnam sebesar USD 54 dan USD 23. Densitas asuransi yang rendah 

tersebut bisa dipahami karena jumlah penduduk Indonesia yang lebih besar. 

Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar jika mengandalkan potensi 

penduduk tersebut, apalagi jika didukung dengan pertumbuhan pendapatan. 

Pertumbuhan asuransi di Indonesia dapat dilihat dari laporan keuangan 

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai induk organisasi asuransi jiwa 

di Indonesia yang merupakan wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi 

dan reasuransi untuk pengembangan asuransi jiwa dan merupakan sarana 

berkomunikasi, penyaluran aspirasi peningkatan profesionalisme para pelaku 

asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia, sekaligus menjadi mitra pemerintah 

Republik Indonesia dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha 

asuransi jiwa dan reasuransi yang berkontribusi pada perekonomian nasional.  
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Tabel 1 Industry Analysis Q3 tahun 2015 Industri Asuransi Jiwa di Indonesia oleh  

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)  

Hasil    Q3 2015 Q3 2014 Pertumbuhan (%)

Total Tertanggung    56,66 Juta Orang 54,51 Juta Orang 3,9

  - Individu   16,74 Juta Orang 15,21 Juta Orang 10,1

  - Kumpulan 39,92 Juta Orang 39,31 Juta Orang 1,5

Total Pendapatan (Income)   Rp   89,10 Triliun  Rp 120,86 Triliun -26,3

  - Total Pendapatan Premi Rp 100,80 Triliun Rp 86,92 Triliun 16

       Total Premi Bisnis Baru Rp   57,60 Triliun Rp 49,35 Triliun 16,7

       Total Premi Lanjutan Rp   43,21 Triliun  Rp 37,57 Triliun 15

  - Hasil Investasi Rp  -15,91 Triliun Rp 30,21 Triliun -152,7 

  - Klaim Reasuransi Rp  2,06 Triliun Rp 1,73 Triliun 19,1

  - Pendapatan Lainnya Rp     2,14 Triliun Rp   2,00 Triliun 7,1

Total Klaim dan Manfaat yang dibayarkan Rp 61,76 Triliun  Rp 55,77 Triliun  10,7

Total Aset Rp 355,37 Triliun Rp 337,64 Triliun  5,2

  - Jumlah Investasi Rp 307,29 Triliun Rp 292,61 Triliun 5

Jumlah tenaga distribusi berlisensi 447,407 Orang  360,870 Orang 24  
 

Sumber : Data dirangkum dari 53 perusahaan asuransi jiwa dari total 54 perusahaan asuransi jiwa  

 anggota AAJI 
 

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan perkembangan kinerja 

industri asuransi jiwa di tanah air sampai dengan kuartal ketiga 2015, yang 

menunjukkan bahwa meski pertumbuhan perekonomian Indonesia masih 

melambat di sembilan bulan pertama tahun 2015, industri asuransi jiwa tetap 

membukukan kinerja positif. Ketahanan industri asuransi jiwa di tengah dinamika 

pasar terbukti dari meningkatnya total pendapatan premi yang mencapai lebih dari 

Rp100 triliun yang utamanya dikontribusikan oleh pertumbuhan premi bisnis 

baru. Jumlah tertanggung individu pun terus meningkat di tengah perekonomian 

yang melambat. Hal ini merefleksikan optimisme pasar dan semakin 

meningkatnya kesadaran serta kebutuhan masyarakat untuk memiliki proteksi 

perlindungan diri melalui layanan asuransi jiwa dalam kondisi apapun.  

Peningkatan total pendapatan premi sebesar 16% yaitu dari Rp 86,92 triliun 

terjadi di tahun 2014 menjadi Rp 100,80 triliun di tahun 2015 dalam kuartal yang 

sama, dimana Premi Bisnis Baru menjadi penyumbang utama total pendapatan 

premi dengan kontribusi sebesar 57,1%.  Premi Bisnis Baru sendiri tumbuh 

sebesar 16,7% dari Rp 49,35 triliun menjadi Rp 57,60 triliun pada kuartal ketiga 

2015. Premi Lanjutan juga turut mendorong peningkatan total pendapatan premi 

dengan pertumbuhan sebesar 15% yaitu dari Rp 37,57 triliun menjadi Rp. 43,21 

triliun di periode yang sama. Peningkatan total pendapatan premi di tengah 

kondisi ekonomi saat ini membuktikan semakin kuatnya pemahaman masyarakat 

akan manfaat jangka panjang produk-produk asuransi jiwa terhadap perencanaan 

keuangan. Miao (2012) dalam penelitiannya pada beberapa perusahaan asuransi di 

Cina, menjelaskan bahwa penentuan premi tidak sama antara satu produk asuransi 

dengan produk lainnya. Selain itu, pembayaran premi juga mempunyai jangka 

waktu yang berbeda. Secara umum kebanyakan produk asuransi sangat fleksibel 

untuk jangka waktu pembayaran ini, nasabah bisa membayarkan secara bulanan 

maupun tahunan. Hasil Investasi pada kuartal ketiga 2015 ini tampak turun 

sebesar 152,7% atau sebesar - Rp 15,9 triliun yang disebabkan oleh masih 

terjadinya pelambatan laju pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi di pasar modal 

Indonesia.  
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Penurunan Hasil Investasi ini disebabkan karena pelaku industri asuransi 

jiwa melakukan antisipasi dengan menempatkan investasinya pada portofolio 

yang lebih aman, Reksadana masih menjadi portofolio yang paling diminati, 

namun demikian pada kuartal ketiga 2015 tren investasi juga tampak bergerak ke 

produk-produk lain seperti deposito dan properti yang memiliki tingkat risiko 

lebih kecil. Walau hasil investasi terlihat menurun dibanding periode yang sama 

tahun lalu, namun Jumlah Investasi yang dicatatkan industri asuransi 

menunjukkan peningkatan sebesar 5% dari yang sebelumnya Rp 292,61 triliun 

menjadi Rp 307,29 triliun pada periode yang sama. Pertumbuhan jumlah investasi 

menunjukkan optimisme industri asuransi jiwa terhadap potensi perbaikan pasar 

saham dan strategi pemerintah yang dipercaya akan memberikan ruang bagi 

industri asuransi jiwa untuk memperbaiki hasil investasi ke depannya. 

Peningkatan jumlah investasi lebih lanjut mendorong peningkatan Total Aset 

industri yang sampai kuartal ketiga 2015 naik sebesar 5,2% menjadi Rp 355,37 

triliun dari Rp 337,64 triliun di periode yang sama di tahun 2014. Pemerintah 

berfokus penuh untuk kembali meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, 

dan industri asuransi jiwa mendukung strategi penguatan ekonomi ini dengan 

mempertahankan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.   

Persaingan global dan peningkatan produktivitas menjadi isu penting 

apabila ingin mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable 

competitive advantage) (Ellitan 2006). Perusahaan yang berhasil adalah 

perusahaan yang melaksanakan konsep pemasaran yang berorientasi kepada 

konsumen (Suhartini 2012). Seluruh perusahaan anggota AAJI berkomitmen 

untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, yang ditunjukkan 

salah satunya dengan secara responsif melakukan pembayaran klaim nasabah 

yang sesuai dengan manfaat serta syarat dan ketentuan produk yang dimiliki. Pada 

kuartal ketiga 2015, Total Klaim dan Manfaat yang dibayarkan oleh industri 

asuransi jiwa tumbuh 10,7% menjadi Rp 61,76 triliun dari Rp 55,77 triliun di 

periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan pembayaran klaim oleh 

industri terdiri utamanya terdiri dari klaim penebusan (surrender) sebesar 46.6%, 

yang mengalami kenaikan sebanyak 15,5% dibandingkan kuartal yang sama di 

tahun lalu, serta dari penarikan sebagian (partial withdrawal) sebesar 21,9% yang 

jika dibandingkan dengan periode sebelumnya meningkat sebesar 1,9%. 

Pertumbuhan kedua jenis klaim tersebut masih lebih baik (lebih rendah) 

dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini yang mencapai 

masing-masing 32,1% dan 23,7%.    

Saaty dan Ansari (2011) mengatakan bahwa aktivitas pasar asuransi, 

seperti intermediary finansial, intermediary financial dan sebagai provider dalam 

mentransfer risiko dan mengidentifikasi serta mempromosikan perkembangan 

ekonomi melalui perizinan risiko yang berbeda untuk disusun lebih efisien. 

Perlambatan ekonomi saat ini juga mempengaruhi keputusan nasabah dalam 

mengajukan klaim penebusan dan penarikan sebagian, agar tersedia dana tunai 

untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan hidup.  Pertumbuhan jumlah tenaga 

pemasar tidak diragukan menjadi unsur kunci dalam mendorong pertumbuhan 

industri asuransi jiwa di Indonesia. Bertambahnya jumlah tenaga pemasar 

berlisensi yang profesional dalam mensosialisasikan manfaat asuransi ke semakin 

banyak anggota masyarakat di seluruh pelosok nusantara akan memastikan bangsa 

Indonesia terproteksi dengan baik. Jalur keagenan masih tetap merupakan 
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kontributor terbesar terhadap total premi dengan kontribusi sebesar 45,3%, yang 

disusul oleh kontribusi dari saluran bancassurance sebesar 36,6% dan saluran 

distribusi alternatif lainnya sebesar 18,1%. Target asosiasi untuk mencapai 

500.000 agen di akhir tahun dapat terealisasi. Di kuartal tiga AAJI mencatat 

pertumbuhan jumlah agen sebesar 24% atau menjadi 447.407 orang. Yulinda dan 

Harlyanti (2009) mengatakan bahwa agen atau tenaga pemasaran dalam 

perusahaan asuransi jiwa merupakan ujung tombak perusahaan untuk mendapat 

kepercayaan dari konsumen. Upaya edukasi AAJI dan para anggotanya mengenai 

karir agen asuransi antara lain lewat kampanye „Semua Pasti Bisa‟, serta pola 

rekrutmen dan pengembangan agen yang bertanggung jawab  akan dapat semakin 

membuka lapangan kerja dan menumbuhkan kewiraswastaan seluas-luasnya, serta 

mendukung visi regulator untuk tingkat inklusi keuangan yang semakin baik ke 

depannya (Hendrisman 2016).  

PT Asuransi Jiwa Taspen yang merupakan perusahaan asuransi yang baru 

berdiri tahun 2014 milik salah satu perusahaan BUMN sebagai tempat penelitian. 

Menurut manajemen PT Asuransi Jiwa Taspen, peluang perusahaan ini dalam 

pencapaian target yang ditetapkan akan sangat besar, akan tetapi hal tersebut 

belum maksimal dikarenakan adanya keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber 

daya manusia. Data nasabah PT Asuransi jiwa Taspen per Juni 2016 dibagi dalam 

3 kategori yaitu BUMN, PNS dan Umum, masing masing sebanyak 555.586 

peserta dari 25 BUMN, 12.079 peserta dari PNS, dan 22.834 peserta dari umum. 

Jumlah nasabah tersebut masih sangat jauh dibandingkan populasi Pegawai di 119 

BUMN dan data PNS dari Badan Pusat Statistik per tahun 2014 sebanyak 4,4 Juta 

di Indonesia. 

Jumlah PT Asuransi Jiwa Taspen pada Desember 2015 mencatat aset 

perseroan sebesar Rp 2,7 triliun atau meningkat 528 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Dari sisi laba, Taspen Life mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 

244 persen atau senilai Rp 42,7 miliar dibandingkan pada 2014 senilai Rp 12,4 

miliar. Berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2015, Taspen Life tercatat 

memiliki Risk Base Capital (RBC) atau tingkat kecukupan modal pada 194 persen 

atau telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keungan (OJK) terkait tingkat 

solvabilitas paling sedikit 120 persen. Dari sisi aset, Taspen Life juga telah masuk 

peringkat perusahaan asuransi kelas menengah, dari 54 Perusahaan asuransi jiwa 

di Indonesia saat ini Taspen Life di urutan 21 (Sumaryono, 2016). 

Tabel 2 Posisi PT Asuransi Jiwa Taspen di industri asuransi jiwa Indonesia 

NO. NAMA PERUSAHAAN JUMLAH ASET Q3 2015
1 PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE 55,520,857

2 PT ASURANSI JIWA MANULIFE 34,018,056

3 PT AIA FINANCIAL (d/h. PT AIG Life) 33,492,304

4 PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA 26,716,931

5 PT ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 26,615,986

6 PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) 23,861,143

7 PT ASURANSI JIWA SINAR MAS MSIG 20,119,397

8 PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES 19,462,675

9 PT INDOLIFE PENSIONTAMA 15,256,533

10 PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE 14,229,061

17 PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA 4,675,796

18 PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA 4,647,102

19 PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA (d/h. PT AJ Arta Mandiri Prima) 3,645,454

20 PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA 3,387,688

21 PT ASURANSI JIWA TASPEN 2,685,264

28 PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA 1,242,630

31 PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI 707,276

34 PT MNC LIFE ASSURANCE (PT UOB Life Sun Assurance) 442,977

35 PT ASURANSI FINANCIAL WIRAMITRA DANADIAKSANA (d/h. PT Agrapana Aksata) 435,994

38 PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA (d/a. PT Multicor Life Insurance) 364,659

39 PT ASURANSI JIWA RELIANCE *new 338,473

40 PT ASURANSI JIWA BCA 281,444

44 PT ASURANSI JIWA CAPITAL INDONESIA 185,369

45 PT PASARAYA LIFE INSURANCE 128,031

46 PT CENTRAL ASIA FINANCIAL *new 115,602

47 PT LIPPO LIFE ASSURANCE 111,198

48 PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES *new 107,228

49 PT ASURANSI JIWA SINANSARI INDONESIA 104,903  
Sumber : Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), 2015 
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Ukuran kesehatan Perusahaan Asuransi diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan 

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Target tingkat 

solvabilitas paling rendah adalah 120% dari modal minimum berbasis risiko. 

Pertumbuhan ratio pencapaian solvabilitas PT Asuransi Jiwa Taspen dilihat dari 

laporan keuangan triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 pada tabel 3 sangat baik, 

yaitu sebesar 161,18% ditriwulan 2. Dibandingkan dengan ratio pencapaian 

solvabilitas di Triwulan 2 tahun 2015 memang pada tahun 2016 mengalami 

penurunan tapi masih diatas ketentuan ukuran kesehatan perusahaan asuransi. 

 

Tabel 3 Laporan tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwa Taspen 

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan Triwulan I Tahun 2016 Triwulan II Tahun 2016 Triwulan II Tahun 2015

Aset yang diperkenanankan 2,710,940.29                2,798,629.41                 2,639,828.75                 

Liabilitas (kecuali pinjaman Subordinasi) 2,408,315.48                2,456,843.29                 2,320,880.27                 

Jumlah Tingkat Solvabilitas 302,624.81                   341,786.12                     318,948.48                     

Jumlah Modal Minimum Berbasis Resiko 208,482.08                   212,048.87                     144,395.48                     

kelebihan/kekuranagn Batas Tingkat Solvabilitas 94,142.73                      129,737.25                     174,553.00                     

Ratio Pencapaian Solvabilitas (dalam%) 145.16 161.18 220.89  
Sumber: OJK Laporan Triwulan I dan II Juni 2016 PT Asuransi Jiwa Taspen, 2016 

 

Perumusan Masalah 

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin lama semakin menonjol akan 

kompleksitas, persaingan, perubahan, dan ketidakpastian (Afrillita 2013). 

Kehadiran PT Asuransi Jiwa Taspen di tengah-tengah industri asuransi jiwa di 

tanah air memberikan warna tersendiri dengan segmen market Perbankan, BUMN 

dan PNS. Banyak sekali peluang bagi PT Asuransi Jiwa Taspen dalam 

mengoptimalkan penjualan produk yang ada pada segmen market tersebut yang 

masih belum memiliki pesaing saat ini. Produk-produk yang dibuat oleh PT 

Asuransi Jiwa Taspen, mengikuti kebutuhan nasabah (tailor made). Keberhasilan 

PT Asuransi Jiwa Taspen dalam mencapai tujuan, harus didasari strategi prioritas 

yang tepat. Keputusan manajemen yang kurang tepat akan membuat perusahaan 

ini tidak tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Mengingat pentingnya 

perusahaan dalam memahami antara lain apa kebutuhan nasabah (pengembangan 

produk), bagaimana sistem IT menjadi penunjang utama pelayanan ke nasabah, 

bagaimana pengembangan pasar dan memiliki SDM yang handal. Berdasarkan 

uraian pada latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, 

yaitu: 

1. Sejauh mana faktor internal dan eksternal mempengaruhi posisi PT 

Asuransi Jiwa Taspen? 

2. Apakah alternatif strategi yang tepat dijalankan PT Asuransi Jiwa Taspen? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, secara rinci dan spesifik penelitian 

bertujuan untuk : 
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1. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi eksistensi PT Asuransi Jiwa Taspen 

2. Merumuskan alternatif strategi yang tepat dijalankan di PT Asuransi Jiwa 

Taspen  

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi antara lain: 

1. Manajemen PT Asuransi Jiwa Taspen dalam menentukan strategi bisnisnya 

dimasa yang akan datang,  

2. Menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan,  

3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dalam Industri Jasa Asuransi Jiwa di Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada mengidentifikasi 

dan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi eksistensi 

PT Asuransi Jiwa Taspen dan merekomendasikan strategi alternatif apa yang tepat 

bagi PT Asuransi Jiwa Taspen. Perumusan strategi dilakukan pada strategi tingkat 

fungsional. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Pengertian Strategi 

Kompetitor adalah faktor ancaman yang cukup penting dalam eksistensi 

perusahaan (Sidabutar 2007). Kemunculan suatu produk yang sukses di pasar 

akan diikuti oleh para pesaingnya yang berjenis sama dengan produk tersebut, 

maka perlu adanya peningkatan dalam hal strategi pemasaran perusahaan agar 

tetap eksis di pasar, mencari laba yang maksimal dan tentunya mencapai visi misi 

perusahaan (Noor 2014). Proses analisis dan pemilihan strategi menjadi salah satu 

kegiatan pokok bagi manajemen (Kurniawati dan Sari 2009). Strategi adalah aksi 

potensi yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumberdaya 

perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi mempengaruhi 

perkembangan jangka panjang perusahaan karena berorientasi ke masa yang akan 

datang (David 2011). Dalam suatu organisasi, strategi dapat dibedakan menjadi 

stategi level korporat, strategi level unit bisnis dan strategi level fungsional. 

Strategi level korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur 

kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit bisnis lebih dari satu. 

Strategi korporat adalah strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan bisnis 

korporat secara keseluruhan yang mencakup bagaimana mengelola dan 

mengintegrasikan seluruh bisnis. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan 

jangka panjang perusahaan karena berorientasi ke masa yang akan datang (David 

2007).  
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