
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Asuransi telah berkembang menjadi suatu  industri yang menarik dan  memiliki 

peranan penting dalam menunjang dunia bisnis, keluarga dan masyarakat. Namun sebagian 

masyarakat Indonesia masih belum memahami  asuransi. Budaya asuransi pun belum terlalu 

akrab bagi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah tingkat perekonomian yang belum 

mapan pada sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga alokasi pendapatan masyarakat 

mayoritasnya masih habis untuk membeli kebutuhan pokok, daripada membelanjakannya 

untuk asuransi. Dampaknya, meskipun asuransi memiliki banyak manfaat, namun premi 

yang harus dibayar seringkali  dianggap sebagai pemborosan dan kurang penting derajatnya 

dibandingkan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, dan pendidikan. 

Banyak diantara mereka yang  pertama kali berkecimpung dalam dunia asuransi 

jiwa,merasa bahwa berbicara tentang asuransi hampir selalu terkai dengan pembicaraan 

mengenai sakit atau meninggal dunia. Hal ini kemudian memunculkan perasaan tidak enak 

atau bahkan mengurangi rasa percaya diri ketika harus berkomunikasi dengan prospek. 

Hal pertama yang harus diluruskan adalah asuransi dibeli bukan karena seseorang 

harus meninggal dunia, tetapi karena yang ditinggalkan harus tetap hidup. Asuransi penting 

dalam kehidupan manusia karena manusia sepanjang hidupnya menghadapi resiko. 

Persaingan usaha merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dalam 

menghadapi hal ini maka setiap perusahaan perlu meningkatkan sumber daya perusahaannya 

agar dapat bertahan, selebihnya agar unggul dalam bersaing. Sumber daya perusahaan, 



termasuk di dalamnya adalah tenaga penjualan perusahaan, merupakan komponen yang 

mendukung pendapatan perusahaan.  

Selain itu, setiap perusahaan juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan pilihan-pilihan stratejiknya dibidang pemasaran sehingga mampu untuk 

beradaptasi di dalam lingkungan yang bergerak dinamis. Hal ini dapat dipahami mengingat 

setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kelangsungan 

hidupnya untuk jangka panjang. Melihat kenyataan ini, sumber daya perusahaan harus 

dikelola dengan upaya-upaya yang sistematis guna menghasilkan superior value bagi para 

nasabah (Ferdinand, 2000).  

Dalam lingkungan kompetitif, nasabah semakin menuntut pelayanan  yang terus 

meningkat dari tenaga penjualan perusahaan (Rackman 2000 dalam Liu dan Leach, 2001). 

Frankwick dkk (2001) menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan (revenue growth) dari 

penjualan produk dan jasa sangat tergantung dari kemampuan menarik nasabah baru, 

menjaga para nasabah yang telah ada, dan merubah keberadaan nasabah potensial menjadi 

nasabah sejati. 

Berbagai permasalahan yang komplek dalam bisnis pelayanan jasa dan perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah menjadi sebab timbulnya ketidakpuasan para 

nasabah. Hal ini berimplikasi pada kenyataan bahwa kesuksesan penjualan perusahaan pada 

era sekarang ini tergantung dari loyalitas nasabah. Tenaga penjualan perusahaan memegang 

peranan besar dalam kondisi seperti ini. Kemampuan para tenaga penjualan dalam 

meningkatkan status nasabahnya menjadi nasabah sejati ditentukan oleh kemampuan tenaga 

penjualan dalam menumbuhkan kepercayaan dalam diri para nasabah. Oleh karena itu, 



perusahaan perlu menekankan pada aspek peningkatan kemampuan para tenaga 

penjualannya. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Frankwick dkk (2001) sendiri telah 

menunjukkan hasil bahwa peningkatan status hubungan antara para tenaga penjualan dengan 

para nasabah akan memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja atau pendapatan yang 

akan diperoleh perusahaan. Perusahaan yang berhasil meningkatkan kondisi para nasabah 

potensialnya menjadi nasabah sejati akan mendapatkan jaminan berupa peningkatan 

penjualan produk perusahaan.  

Salah satu topik yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan upaya perusahaan 

dalam menghadapi persaingan adalah mengoptimalkan fungsi tenaga penjualan. Tenaga 

penjualan sebagai wakil perusahaan yang langsung berhubungan dengan para nasabah 

sangat menentukan kelanjutan kerjasama dengan para nasabah tersebut. Hal ini dapat dicapai 

bila para nasabah merasa puas dalam menjalin hubungan dengan tenaga penjualan tersebut. 

Tanpa adanya unsur kepuasan sulit bagi perusahaan untuk menjalin hubungan berkelanjutan 

dengan para nasabah. Kepuasan nasabah terhadap para tenaga penjualan dipandang sebagai 

hal yang bermanfaat dan menguntungkan perusahaan, mengingat kepuasan nasabah dapat 

berimplikasi pada loyalitas nasabah terhadap perusahaan. 

Keahlian tenaga penjualan pada umumnya sering ditunjukkan melalui tindakan-

tindakan atau solusi-solusi yang diberikan mereka untuk nasabah. Selanjutnya, seorang 

tenaga penjualan harus mampu menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada nasabah 

agar nasabah dapat menjadi yakin untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik. Untuk 

dapat menyampaikan informasi, tenaga penjualan perlu memiliki pengetahuan yang baik 



mengenai produk dan  juga solusi-solusi yang mampu membantu nasabah (Liu dan Leach 

2001). 

Dyer (1987 dalam Kristina, 2005) menyebutkan kepercayaan nasabah terhadap 

tenaga penjual telah diyakini sebagai faktor penentu kesuksesan penjualan dan sebagai 

fasilitator proses pertukaran. Sedangkan menurut Crosby, Evans dan Cowles (1990 dalam 

Kristina, 2005) kepercayaan pada tenaga penjual merupakan suatu keadaan dimana nasabah 

dapat mengandalkan tenaga penjualan dalam memenuhi kebutuhannya dan menepati janji.  

Kinerja agen nasabah asuransi atau yang disebut Financial Consultan dapat 

dijadikan tolak ukur bagi nasabah tentang kepuasan nasabah terhadap pelayanan jasa 

asuransi oleh Financial Consultan.  Setelah melihat pernyataan-pernyataan di atas, tenaga 

Financial Consultan memiliki peran penting dalam mencari nasabah, maka peneliti 

mengambil judul “Kepuasan Nasabah Terhadap Financial Consultant Pada Perusahaan 

Asuransi AXA Financial Indonesia Cabang Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut 

: 

1. Bagaimana perkembangan  jumlah nasabah pada PT. AXA Financial Indonesia pada 

tahun 2010-2012 cabang Malang? 

2. Bagaimana karakteristik   nasabah pada PT AXA Financial Indonesia cabang Malang? 

3. Bagaimana penerapan kinerja Financial Consultant sesuai dasar-dasar Financial 

Consultant terhadap pelayanan 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 permasalahan yang lebih menitik 

beratkan pada perkembangan nasabah dan penerapan kinerja Financial Consultan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perkembangan nasabah asuransi di PT. AXA Financial Indonesia 

Cabang Malang  

2. Untuk mengetahui karakteristik nasabah  asuransi di PT. AXA Financial Indonesia 

Cabang  Malang 

3. Untuk mengetahui hasil penerapan kinerja Financial Consultant sesuai dasar-dasar 

Financial Consultant terhadap pelayanan nasabah 

 

E. Manfaat 

 

Adapun beberapa manfaat yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

- Dapat memberikan evaluasi/masukan tentang kinerja Financial Consultan yang. 

sesuai dasar-dasar Financial Consultant terhadap pelayanan nasabah 

- Dapat menambah motivasi kerja untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak 

2. Bagi peneliti 

- Dapat dijadikan  referensi bagi calon peneliti auransi 



- Dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti lain 

 


