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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan 

perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. 

Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan 

mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung 

dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia 

bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan 

mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat 

kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk 

mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu 

anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. 

 Suatu perusahaan harus mampu menjamin kelangsungan kehidupan 

perusahaan tersebut, harus berkembang dan membuat perusahaan mampu 

bersaing dengan tujuan utama untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. 

Karena masyarakat yang makin beragam kebutuhannya, akan lebih selektif 

dalam memilih perusahaan yang mampu memberikan kualitas pelayanan yang 

terbaik. 
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 Hal ini merupakan dampak dari semakin tingginya tuntutan nasabah 

untuk memperoleh kepuasan yang maksimal dalam bentuk kecepatan 

pelayanan, kenyamanan, kelengkapan, dan kepraktisan yang mengharuskan 

pihak perusahaan asuransi dapat memenuhinya. Untuk itu usaha pemasaran 

akan produk-produk asuransi tidak mudah, artinya suatu perusahaan asuransi 

untuk selalu mengkaji strategi pemasaran yang telah ditetapkan yang tentunya 

dengan kondisi saat ini. 

 Pihak asuransi haruslah menyadari akan pentingnya pemasaran, sebab 

pemasaran merupakan suatu alat untuk memperkenalkan produk-produk 

asuransi yang kita tawarkan pada calon nasabah. Salah satu cara pihak 

asuransi untuk menarik minat calon nasabahnya yaitu dengan memberikan 

berbagai rangsangan dan keunggulan-keunggulannya, kemudahan-kemudahan 

dalam melakukan transaksi yang tidak didapat oleh perusahaan asuransi lain. 

 Salah satu produk Asuransi yang dapat dimanfaatkan oleh calon 

nasabah adalah produk mitra sehat. Mitra sehat dirancang khusus bagi 

seseorang yang mengalami gangguan kesehatan dan harus terbaring di rumah 

sakit namun tetap ingin produktif. Program ini tidak hanya menyiapkan dana 

ketika menjalani rawat inap di rumah sakit tetapi sekaligus memberi 

kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif dari 

pengembangan dana premi asuransi yang dibayar. 

 Banyak masyarakat menginvestasikan  dananya di perusahaan 

Asuransi, karena yang pertama untuk investasi di samping itu untuk 

keamanannya dan manfaat-mnfaat tambahan lainnya. Pada dasarnya 
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perkembangan jumlah nasabah yang semakin lama semakin meningkat, maka 

beberapa perusahaan melakukan pengembangan terhadap produk-produk, 

terutama pada produk Mitra sehat itu sendiri. 

 Oleh sebab itu, perusahaan Asuransi saat ini melakukan berbagai 

macam upaya peningkatan jumlah nasabah dengan cara memasarkan suatu 

produk dan jasa demi meningkatkan jumlah nasabah. 

 Mengingat pentingnya peranan dari program Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 maka dipilih judul . 

“Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Asuransi Mitra 

Sehat  Pada Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Kantor Cabang 

Malang Singosari”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengajuan produk mitra sehat pada asuransi jiwa 

bersama bumiputera ? 

2. Berapa jumlah nasabah,kendala dan solusi apa yang dihadapi dalam 

memasarkan produk mitra sehat pada Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera? 

3. Apa saja upaya pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah produk 

mitra sehat pada asuransi jiwa bersama ? 
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1.3. Batasan Masalah 

 Agar penelitian bisa berfokus pada tujuan yang diteliti, maka 

penelitian dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan strategi pemasaran 

produk asuransi mitra sehat pada asuransi jiwa bersama bumiputera. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuannya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan  produk mitra sehat  pada Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera . 

2. Untuk mengetahui jumlah nasabah,kendala dan solusi apa yang dihadapi 

dalam memasarkan produk mitra sehat pada Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera. 

3. Untuk mengetahui  upaya pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah 

produk mitra sehat pada asuransi jiwa bersama . 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga usaha 

a. Sebagai tambahan informasi untuk memperkasa ilmu pengetahuan 

yang ada di program studi. 

b. Sebagai acuan atau bahan pustaka penulisan berikutnya. 
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2. Bagi penulis 

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang dunia asuransi. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai informasi yang jelas agar menjadi mengerti dan sadar dari 

ketidaktahuannya akan informasi-informasi yang kurang jelas. 

 


