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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebutuhan akan asuransi pada perkembangan ekonomi yang modern 

saat ini banyak diminati oleh masyarakat dan membuat lembaga keuangan 

non bank seperti perusahaan asuransi juga mengalami perkembangan dalam 

membuat berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti 

asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi laut, asuransi angkatan udara dan 

asuransi angkatan darat, tetapi pada umumnya masyarakat cenderung memilih 

asuransi jiwa sebab semua makhluk hidup pasti akan mengalami resiko di 

suatu masa. 

 Lembaga asuransi sebagai lembaga keuangan non bank berperan 

penting dalam memberikan pertanggungan kepada masyarakat yang bersedia 

berkontribusi dengan premi yang dibayarkan sebagai iuran tanggungan. 

Impak asuransi jiwa bagi nasabah yang akan didapat dari ikut sertaannya 

dalam perasuransian ialah rasa akan nyaman dalam diri serta menambah 

ketenangan jiwa sebab resiko yang dihadapi akan dijamin oleh pihak 

penanggung yaitu pihak asuransi. Masyarakat akan merasa aman dan nyaman 

dalam aktivitasnya dan tidak perlu takut apabila resiko tingkat ringan sampai 

berat  terjadi pada saat yang tidak terduga di suatu waktu seperti sakit, 

kecelakaan, tidak dapat bekerja ataupun tulang punggung keluarga 

meninggal. (BNI Life, 2015) 
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Peluang yang muncul dari resiko-resiko yang mungkin terjadi 

membuat perusahaan-perusahaan asuransi mulai beroperasi untuk mengambil 

pangsa pasar di Indonesia yang memiliki potensi besar guna memaksimalkan 

peluang dalam mingkatkan produktivitasnya. Melihat peluang akan 

pentingnya asuransi yang berkembang sekarang, PT. BNI Life Insurance 

membuat berbagai produk asuransi guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang modern serta mengantisipasi ancaman strategi dari kompetitor, berbagai 

produk yang dibuat antara lain seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, 

unit link, pensiun serta syariah. (BNI Life, 2015) 

Adanya berbagai pilihan produk asuransi yang ditawarkan oleh BNI 

Life Insurance membuat masyarakat akan lebih tertarik dan peluang 

perebutan pangsa pasar akan lebih besar, selain itu distribusi produknya 

memiliki 4 cara efektif yaitu Agency, Bancassurance, Employee Benefits, 

serta syariah. Sedangkan saluran distribusi BNI Life Insurance mempunyai 

kantor pemasaran mandiri di berbagai kota-kota besar, salah satunya adalah 

Kantor Pemasaran Mandiri Kota Malang. Produk yang ditawarkan oleh PT. 

BNI Life Insurance KPM Malang kepada masyarakat sangat bervariatif yang 

meliputi asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan dan asurnasi unit link. BNI Life 

Insurance juga sangat  membantu dan mempermudah akses dalam transaksi 

dan informasi seperti pembayaran premi, informasi nilai aktifa bersih atau 

NAB, NAB syariah, rumah sakit rekanan, formulir, serta fund fact sheet atau 

lembar kerja bulanan.  Salah satu produk  unggulan yang diproduksi oleh PT. 
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BNI Life Insurance adalah spectra link yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengasuransikan jiwanya serta berinvestasi dalam jangka panjang. 

Spectra Link merupakan program perlindungan jiwa dan investasi 

yang secara khusus disediakan oleh pihak BNI Life Insurance kepada 

masyarakat guna mendapatkan kemudahan dalam perencanaan financial 

sekaligus perlindungan jiwa. Perencanaan dana hari tua, perencanaan 

pendidikan anak, perencanaan tabungan dan investasi akan lebih mudah 

dilakukan dengan produk Spectra Link.(BNI Life, 2015) 

Adanya kompetitor yang banyak  di era perkembangan zaman 

menjadikan PT. BNI Life Insurance melakukan tindakan antisipasi melalui 

strategi pemasaran untuk mendapatkan  pangsa pasar guna memaksimalkan 

profit gaining dengan cara menggiatkan pemasaran produk serta kembali 

membuat inovasi terbaru dan pelayanan terbaru bagi nasabah.  

Berdasarkan latarbelakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis 

perlu mengangkat judul “Strategi Pemasaran Produk Spectra Link PT. BNI 

Life Insurance Kota Malang” sebagai bahan penulisan Tugas Akhir.  

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalh sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah produk Spectra Link PT. BNI 

Life Insurance KPM Malang 

2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran produk Spectra 

Link  pada PT BNI Life Insurance KPM Malang 
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3. Apa strategi pemasaran produk Spectra Link yang diterapkan PT BNI Life 

Insurance KPM Malang 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar rumusan 

permasalahan yang diteliti tidak melebar dari yang sudah ditentukan dan 

penulis menekankan strategi pemasaran asuransi jiwa yang terjadi di PT BNI 

Life Inserance Kota Malang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah untuk mengetahui: 

1. Perkembangan jumlah nasabah produk Spectra Link 

2. Kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran produk spectra link PT 

BNI life Insurance KPM Malang 

3. Strategi pemasaran produk spectra link PT BNI life Insurance KPM 

Malang 

2.   Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian laporan ini adalah : 

1. Bagi PT BNI Life Insurance Cabang Malang 

Sebagai acuan dalam pengambilan kebijaksanaa yang 

berkaitan dengan masalah perasuransian di PT BNI Life Insurance 

Kota Malang 
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2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di 

masa yang akan datang 

 


