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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang                                                                                                                                  

Asuransi merupakan pertanggungan suatu perjanjian, yang dimana seseorang 

penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima 

suatu premi untuk memeberikan penggantian kepadanya karena suatu keinginan, 

kerusakan, atau kehilangan keutungan yang diharapkan, yang mungkin akan di 

deritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau pasti 

(Latumaerissa,2011:447). Dapat di katakan bahwa Asuransi sifatnya membantu 

jangka panjang yang tidak mengakibatkan kerugian. 

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil 

(sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar 

yang belum pasti (Salim,2007:1) Asuransi saat ini telah berkembang menjadi 

suatu Instansi yang menarik yang mempunyai peranan penting dalam menunjang 

dunia bisinis, keluarga maupun masyarakat, namun bisa dilihat sebagian 

masyarakat indonesia yang belum memahami ataupun mengenal secara jelas 

mengenai asuransi dan fungsi asuransi. Kata asuransi pun belum terlalu akrab di 

mata masyarakat. salah satu penyebabnya adalah tingkat perekonomian  sebagian 

masyarakat Indonesia yang belum bisa dikatakan mapan, sehingga alokasi 

pendapatan sebagian masyarakat pun hanya cukup untuk pembelian kebutuhan 

pokok, dari pada di investasikan. Sehingga berdampak walaupun dikatahui bahwa 

asuransi mempunyai banyak manfaat, namun dengan pembayaran premi 
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dikatakan sebagai pengeluaran cuma-cuma yang dikatakan kurang penting 

dibandingkan dengan kebutuhan pokok yang berupa pangan, sandang, papan dan 

pendidikan. 

Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap 

kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat 

atau hidupnya yang terlalu lama (Salim,2007:3) banyak diantara mereka yang 

berkecimpung dalam dunia asuransi, berbicara mengenai Asuransi hampir selalu 

terkait dengan pembicaraan mengenai sakit atau meninggal dunia, sehingga 

sebagian dari masyarakat tidak merasa begituh penting karena beranggapan 

bahwa asuransi jiwa lebih terfokus kepada sakit atau meninggal dunia. maka dari 

itu harus diluruskan adalah Asuransi bukan hanya di beli untuk seseorang yang 

nantinya harus meninggal dunia, tetapi asuransi juga mempunyai berbagai macam 

produk yang tujuan untuk membantu masyarakat dalam jangka  waktu panjang 

misalanya salah satu produk Asuransi Mitra Beasiswa Berencana yang merupakan 

program asuransi yang menggunakan basis tabungan pada umumnya. mitra 

Beasiswa yang menjamin biaya pendidikan anak mulai dari taman kanak-kanak 

sampai ke perguruan tinggi. dari tahun ketahun biaya pendidikan semakin mahal 

apalagi biaya pendidikan untuk pergguruan tinggi yang terasa sanggat mahal. 

Maka dengan keadaan yang seperti ini diharuskan untuk setiap orang tua bisa 

merencanakan secara matang agar bisa menyekolahkan anak hingga sampai 

kejenjang perguruan tingggi.  

Asuransi mitra beasiswa juga memeberikan keuntungan bagi nasabah yang 

bergabung di Asuransi Bumiputera dengan memberikan jaminan kepada peserta 
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untuk biaya pendidikan anak, maka dari itu dengan mengikuti asuransi mitra 

beasiswa pendidikan anak dapat berjalan lancar tanpa ada kendala-kendala dalam 

biaya, dengan cara peserta yang menginvestasikan uang mereka kepada pihak 

perusahaan asuransi dan pihak perusahaan asuransi akan mengelolanya. Dan 

mereka akan mendapatkan hasil dari invetasi ketika anak mereka menempuh 

jenjang pendidikan tertentu. Dengan mitra beasiswa berencana, setiap orang tua 

tidak hanya disiplin mempersiapkan dana tabungan bagi setiap jenjang 

pendidikan, tapi juga menyiapakan perlindungan asuransi bagi anak apabila 

terjadi sesuatu yang tidak dihendaki. Sehingga tidak perlu khawatir pendidikan 

anak berhenti di tengah jalan. 

Persaingan dalam dunia usaha merupakan salah satu faktor yang tidak bisa di 

hindari, Maka persaingan bukan hambatan untuk tetap maju. Dalam menghadapi 

hal ini maka perusahaan perlu meningkatkan Sumber daya perusahaannya agar 

dapat bertahan dan tetap unggul dalam persaingan. Sumber daya perusahaan, 

termasuk didalamnya adalah tenaga penjualan perusahaan, merupakan salah satu 

komponen yang mendukung pendapatan perusahaan. 

Selain itu, setiap perusahaan juga di tuntut untuk memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan pilihan-pilihan stratejiknya dibidang pemasaran sehingga 

mampu untuk beradaptasi didalam lingkungan yang bergerak dinamis. Hal ini 

dapat di pahami mengigat setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk 

mewujudkan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya untuk jangka panjang. 

Melihat kenyataan ini, sumber daya perusahaan harus dikelola dengan upaya-
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upaya yang sistematis guna menghasilkan superior value bagi para nasabah 

(Ferdinand,2000:18). 

Dalam lingkungan kompetatif nasabah, semakin menuntut pelayanan yang 

terus meningkat dari tanagga penjualan perusahaan (Rackman dalam Liu dan 

Leach, 2001:14) Frankwick dkk (2001:15) menjelaskan bahwa pertumbuhan 

pendapatan (revenue growth) dari penjualan produk jasa sangat tergantung dari 

kemampuan menarik nasabah baru, menjaga para nasabah yang telah ada, dan 

merubah keberadaan nasabah potensial menjadi nasabah sejati.  

Terdapat berbagai permasalahan yang komplek dalam ruang lingkup 

pelayanan jasa dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis akan menjadi 

penyebab timbulnya ketidakpuasan para nasabah. Pelayanan yang diinginkan 

seorang nasabah apabila semua kebutuhan yang dinginkan dapat terpenuhi dengan 

kemampuan tenaga penjualan dalam meningkatkan status nasabah menjadi 

nasabah sejati, itu ditentukan oleh kemampuan dalam menumbuhkan kepercayaan 

dalam diri nasabah tanpa ada keraguan nasabah.  

Salah satu topik yang menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan upaya 

perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu dengan mengoptimalkan 

kemampuan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah yang secara langsung sangat menentukan kelanjutan kerjasama dengan 

para nasabah apabila para nasabah merasa sangat puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh sipemberi pelayanan tersebut. Tanpa adanya unsur kepuasaan sulit 

bagi perusahaan untuk menjalin hubungan berkelanjutan dengan para nasabah. 

Kepuasaan nasabah terhadap sipemberi pelayanan sebagai hal yang bermanfaat 
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dan menguntungkan perusahaan, mengingat kepuasan nasabah dapat berimplikasi 

pada loyalitas nasabah terhadap perusahaan. Dengan adanya pengukuran 

kepuasaan nasabah merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan 

yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif apabila nasabah merasa tidak puas 

terhadap satu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat 

dikatakan tidak efektif dan tidak efisien. Berdasarkan uraian latar belakang ini, 

maka pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan yang di berikan Oleh pihak 

Asuransi Mitra Beasiswa pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Kayutangan Kota 

Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepuasaan nasabah terhadap pelayanan pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Kayutangan Kota Malang? 

2. Kebijakan apa yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Cabang Kayutangan 

Kota Malang dalam peningkatan kepuasaan nasabah? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi terarah untuk menghindari kemungkinan pembahasan 

yang menyimpang dari pokok permasalahan, hingga nantinya mendapatkan hasil 

yang maksimal maka perlu adanya batasan masalah. Dalam hal ini dibatasi 
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permasalahan yang lebih menitik beratkan pada tingkat kepuasan nasabah dan 

juga kebijakan yang dilakukan dalam peningkatan kepuasaan nasabah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kepuasaan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Kayutangan Kota Malang 

2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Kayutangan Kota Malang dalam peningkatan kepuasan nasabah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan  

 Dapat memberikan masukan tentang pengembangan mitra beasiswa yang 

berhubungan dengan peningkatan kepuasaan nasabah yang sesuai dengan 

aturan-aturan terhadap pelayanan nasabah. 

 Dapat menambah motivasi untuk peningkatan pelyanan terhadap peserta 

sehingga nasabah tetap merasa puas dan menjadi nasabah sejati dalam 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti  

 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian 

berikutnya, utama tentang kepuasan pelanggan. 

 Dapat dijadikan refrensi bagi calon peneliti Asuransi 


