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 BAB 1  

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan di era globalisasi seperti ini, banyak sekali perusahaan 

yang di kelola dengan baik, khususnya perusahaan jasa Asuransi. Banyak 

perusahaan jasa Asuransi yang terdapat di wilayah Surabaya.Salah satunya 

adalah Asuransi Prudential Life Assurance Surabaya. Untuk menghadapi 

persaingan di era sekarang ini, perusahaan jasa Asuransi Prudential Life 

Assurance berupaya untuk mempertahankan dan gencar sekali dalam 

meningkatkan penjualan produk agar dapat selalu bersaing. 

Dalam dunia ekonomi khususnya bisnis pemasaran produk merupakan 

kunci utama dalam kesuksesan suatu perusahaan. Banyak realita yang terjadi 

bahwa kelemahan utama mereka ada pada pemasaran produknya. Indonesia 

yang memiliki berlimpah bahan baku dan tenaga kerja namun tetap saja 

terhambat dengan pemasarannya. Oleh sebab itu, perusahaan harus 

mempunyai rencana pemasaran dan strategi dalam menyelesaikan kendala ini. 

Pentingnya pemasaran menyebabkan para marketer untuk selalu terus 

berupaya memanagemen strategi dengan tepat dalam memenuhi kebutuhan 

pasar dan tujuan perusahaan jasa Asuransi.  

  



2 
 

Setiap orang selalu menghadapi banyak resiko dalam kehidupannya dan 

kita tidak dapat  memprediksi secara pasti resiko apa yang akan diterima dan 

seperti apa resiko tersebut. Oleh karena itu setiap orang memerlukan 

perlindungan terhadap resiko yang akan ditanggung melalui jasa asuransi. 

Ada tiga jenis resiko pribadi yang dapat diasuransikan yaitu meninggal dalam 

usia dini, sumber dana untuk hidup terlalu lama, dan kesehatan buruk. Hal ini 

hanya dapat dilakukan dengan asuransi jiwa. 

Sesungguhnya, setiap orang pasti membutuhkan jasa asuransi jiwa. 

Asuransi jiwa selain dapt memberikan perlindungan terhadap kerugian 

finansial, juga memberi manfaat psikologis, seperti rasa aman dan 

terlindungi. Manfaat psikologis itu diperlukan agar seorang dapat 

menjalankan peran sosial maupun profesinya tanpa rasa takut apabila terjadi 

resiko yang mengancam jiwanya di kemudian hari.  

PT. Prudential Life Assurance, merupakan sebuah grup perusahaan jasa 

keuangan terkemuka di Inggris. Didirikan pada tahun 1995, Sebagai bagian 

dari Grup yang berpengalaman lebih dari 165 tahun di industri asuransi jiwa, 

Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di 

Indonesia. 

Sejak meluncurkan produk  asuransi yang dikaitkan dengan investasi 

(unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan 

pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.Sampai 30 Juni 2014, 

Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran 

di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential 
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Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah melalui lebih dari 200.000 

tenaga pemasar di 371 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh 

nusantara (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, 

Batam, dan Bali). 

Di samping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk 

yang  dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para 

nasabahnya di Indonesia mulai PRUmychild, PRUlink assurance account, 

PRUlink investor account, PRUsyariah assurance account dan PRUlink 

syariah assurance account.  

Berdasarkan uraian diatas konsep tentang asuransi perlu dipahami oleh 

setiap orang yang berprofesi dalam bidang penjualan jasa asuransi, mereka 

para tenaga pemasar atau agen asuransi tidak akan mungkin dapat 

meyakinkan prospek kepada calon nasabahnya tanpa pemahaman materi 

secara menyeluruh.   

Dari penjelasan diatas dapat diambil judul  “Strategi PT. Prudential 

Life Assurance Dalam Peningkatkan Penjualan Produk Melalui 

Financial Agent (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang 

Surabaya).” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan 

yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Prosedur Perekrutan Financial Agent dalam meningkatkan 

penjualan produk melalui Financial Agent? 
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2. Apa saja Kewajiban dan Sanksi terhadap Financial Agent di 

PT.Prudential Life Assurance? 

3. Bagaimana strategi PT. Prudential Life Assurance dalam meningkatkan 

penjualan produk melalui Financial Agent? 

4. Apa saja kendala PT. Prudential Life Assurance dalam pelaksanaan 

peningkatan produk  melalui Financial Agent?  

5. Bagaimana kebijakan PT. Prudential Life Assurance dalam mengatasi 

kendala peningkatan produk melalui Financial Agent?  

 

C. Batasan Masalah 

Dalam pembatasan ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini penulis 

membatasinya  hanya pada strategi PT. Prudential Life Assurance, kendala 

dan kebijakan pada pelaksanaan dalam peningkatkan penjualan produk 

melalui  Financial Agent di PT. Prudential Life Assurance Cabang Surabaya.  

D. Tujuan Penelitian 

Dari penjabaran diatas, dapat diketahui tujuan dari pembahasan yang 

ingin diungkapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tentang prosedur perekrutan Financial Agent baru Pada PT. 

Prudential Life Assurance Cabang Surabaya. 

2. Untuk mengetahui Kewajiban dan Sanksi terhadap Financial Agent di 

PT.Prudential Life Assurance. 
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3. Mengetahui strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan 

produk penjualan melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan motivasi 

baru kepada Financial Agent. 

4. Mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan dalam meningkatkan 

Produk Prudential Life Assurance menggunakan analisis SWOT pada 

PT.Prudential Life Assurance Cabang Surabaya. 

5. Mengetahui kebijakan perusahaan dalam mengatasi kendala dengan 

melihat Analisis SWOT pada PT.Prudential Life Assurance.  

 

E. Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penelitian tentang strategi PT.  Prudential Life 

Assurance dalam meningkatkan penjualan produk melalui Financial Agent di 

PT. Prudential Life Assurance  Cabang Surabaya adapun tujuan yang akan 

disampaikan kepada pembaca adalah: 

1. Bagi Lembaga 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, 

evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan penjualan produk 

Prudential Life Assurance melalui Financial Agent. 

b. Mempererat hubungan kerjasama antara lembaga dan pihak terkait. 

2. Peneliti Lain. 

a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak yang ingin  melakukan 

pengembangan ilmu lebih dalam mengenai penelitian sejenis. 
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b. Dapat memberikan informasi mengenai lembaga keuangan bank 

yang juga bergerak dalam bidang asuransi. 

 

 


