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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dan peningkatan terhadap penggunaan jasa asuransi 

pendidikan mitra beasiswa dari tahun ke tahun telah menjadi perhatian di 

kalangan masyarakat. Tingginya biaya pendidikan saat ini tak bisa dipungkiri 

bahwa biaya pendidikan saat ini memang mahal. Kalau mengikuti jenjang 

pendidikan formal, biaya pendidikan yang terasa paling mahal adalah 

perguruan tinggi. Keadaan ini memaksa kita untuk merencanakan secara 

matang agar bisa menyekolahkan anak hingga kejenjang perguruan tinggi. 

Selain tinggi, biaya pendidikan juga selalu naik tiap tahunnya. 

Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang telah melayani 

masyarakat dengan jasa pelindungan asuransi yang lebih memahami dan 

menentramkan adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Asuransi 

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera bekerja dengan menunjang tinggi nilai-nilai 

kejujuran dan niat baik bagi kepentingan seluruh nasabah. Kepercayaan 

nasabah senantiasa dipelihara dengan baik berdasarkan kode etik yang 

berlaku dalam industri asuransi. Dengan landasan ini Asuransi Jiwa Bersama 

(AJB) Bumiputera menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar 

yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung risiko 

keuangan dari musibah yang mungkin terjadi.  

Jenis produk asuransi Mitra Beasiswa yang ditawarkan oleh 

Bumiputera secara khusus merupakan program asuransi menggunakan basis 
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tabungan yang menggabungkan type asuransi jenis konvensional atau 

tradisional pada umumnya. Mitra Beasiswa akan menjamin biaya pendidikan 

anak tercinta anda mulai Taman Kanak-Kanak sampai anak anda belajar di 

Perguruan Tinggi. Kelebihan dari asuransi jenis ini, nominal dana anda sudah 

pasti dan anda pun juga dapat mengetahuinya sejak awal kontrak asuransi 

bersama Bumiputera. 

Adapun keuntungan-keuntungan dari asuransi mitra beasiswa  

Bumiputera ini bagi nasabahnya antara lain adalah memberikan jaminan 

kepada nasabah untuk biaya pendidikan anak mereka. Sebenarnya mengikuti 

asuransi pendidikan ini hampir sama dengan menabung untuk pendidikan 

masa depan anak mereka, yaitu nasabah menginvestasikan uang mereka 

kepada pihak perusahaan asuransi dan pihak perusahaan asuransi akan 

mengelolanya. Hasil investasi itu sendiri akan diterima nasabah ketika anak 

mereka menempuh jenjang pendidikan tertentu. Sehingga pendidikan anak 

mereka dapat terjamin selama masih mengikuti asuransi pendidikan ini. 

Apabila nasabah meninggal dunia dan masa asuransi masih berlangsung, 

maka uang yang diinvestasikan oleh nasabah tersebut dijamin tetap diberikan 

kepada anak dari nasabah tersebut. Selain itu, dengan mengikuti asuransi 

pendidikan dapat memotivasi anak untuk belajar karena biaya pendidikannya 

sudah terjamin. 

Salah satu kegiatan pemasaran yang di lakukan oleh perusahaan 

asuransi bumiputera dalam memperkenalkan produk asuransi mitra beasiswa 

kepada masyarakat adalah dengan menggunakan promosi personal selling 
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atau penjualan pribadi. Tujuan kegiatan promosi personal selling adalah 

memberitahukan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang 

keberadaan produk, tentang kemanfaatan, tentang keunggulan, tentang 

atribut-atribut yang dimiliki, tentang harga, di mana dan cara 

memperolehnya. Kegiatan promosi menjadi penting apalagi di era 

keterbukaan informasi ini. Masyarakat telah di buat kenyang dengan 

informasi yang membanjir. Oleh karena itu pihak dari asuransi harus memilih 

cara yang efektif untuk bisa menyampaikan berita kepada masyarakat dengan 

efektif. 

Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang digunakan 

oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi 

juga sering dikatakan sebagai “proses berlanjut” karena dapat menimbulkan 

rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. 

Pemasaran merupakan salah satu faktor terpenting  yang dapat 

mempengaruhi kemajuan suatu lembaga asuransi.  Kegiatan pemasaran 

asuransi merupakan salah satu pilar utama dan sebagai ujung tombak dalam 

bisnis asuransi. Tingkat persaingan yang semakin ketat dan keras di bisnis 

asuransi sehingga diperlukan jaringan kerja yang luas, tenaga pemasaran yang 

tangguh dan perlu didukung dengan database nasabah dan calon nasabah 

yang terintegrasi dalam rangka menyusun strategi pemasaran yang handal. 

Perusahaan atau lembaga asuransi harus mengadakan komunikasi atau 

promosi dengan nasabah dan calon nasabah. Karena promosi merupakan 

kunci keberhasilan dalam penyampaian produk atau jasa kepada nasabah dan 
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calon nasabah. Hal ini tidak terlepas kaitannya dengan semakin tajamnya 

persaingan antar lembaga asuransi. 

Konsep pemasaran adalah bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi terdiri dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, 

serta memberikan kepuasan yang di harapkan secara efektif dan efisien 

(Kotler, 1993). 

Dengan adanya peluang bagi asuransi BUMIPUTERA untuk bersaing 

dengan lembaga asuransi lainnya, maka lembaga asuransi BUMI PUTERA 

perlu melakukan kegiatan promosi personal selling untuk menarik nasabah 

yang terus-menerus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah Mitra Beasiswa pada AJB 

Bumiputera cabang Kayutangan tahun 2012-2014? 

2. Bagaimana pelaksanaan  personal selling oleh agen AJB Bumiputera 

dalam meningkatkan jumlah nasabah mitra beasiswa? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh agen AJB Bumiputera dalam 

pelaksanaan personal selling dan bagaimana solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut? 
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C. BATASAN MASALAH 

Dalam pembatasan ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini penulis 

membatasinya hanya pada pelaksanaan personal selling yaitu menjelaskan 

perkembangan nasabah Mitra Beasiswa pada AJB Bumiputera Cabang 

Kayutangan Tahun 2012, 2013, 2014 dan pelaksanaan personal selling oleh 

agen AJB Bumiputera serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

personal selling oleh agen AJB Bumiputera dan solusi untuk mengatasinya. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk memberikan gambaran perkembangan jumlah nasabah Mitra 

Beasiswa pada AJB Bumiputera Cabang Kayutangan tahun 2012-2014. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan personal selling oleh agen AJB 

Bumiputera dalam meningkatkan jumlah nasabah. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi  dalam pelaksanaan  personal 

selling oleh agen AJB Bumiputera dan solusi untuk mengatasi kendala 

tersebut. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian tentang pelaksanaan personal selling  AJB 

Bumiputera Cabang Kayutangan dalam  meningkatkan jumlah nasabah mitra 

beasiswa adapun tujuan yang akan disampaikan kepada pembaca adalah: 

1. Bagi Lembaga 
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Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi AJB 

BUMIPUTERA dalam menerapkan program promosi personal selling 

yang efektif sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah yang akan 

datang. 

2. Peneliti Lain 

- Dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan personal selling 

mitra beasiswa dalam meningkatkan jumlah nasabah. 

- Sebagai bahan rujukan / literature bagi pihak yang ingin melakukan 

pengamatan lebih dalam mengenai penelitian sejenis. 

 


