
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Di zaman sekarang asuransi  memegang peranan penting dalam 

memberikan  kepastian proteksi bagi  manusia yang bersifat komersial 

maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap 

kesehatan, pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian. Salah satu 

kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah 

kebutuhan akan jasa asuransi. Hal inilah yang mendorong berkembang 

pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir akan 

jaminan keselamatan hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak 

bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai 

jenis polis, salah satunya pada saat sekarang ini yaitu BNI Life Insurance. 

Seorang manusia di dalam suatu  masyarakat sering menderita suatu kerugian 

karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya 

mendapat kecelakaan  dalam  perjalanan di  darat, di laut atau di udara. 

Apabila kerugian yang dialami kecil dan dapat ditutup dengan uang simpanan, 

maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan 

tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. 

Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan  

tersebut di atas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin 

mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan yaitu risiko yang terjadi. 
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Resiko adalah beban  kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa 

di luar kesalahannya, misalkan : rumah seseorang terbakar sehingga 

pemiliknya mengalami kerugian. Inilah resiko yang harus ditanggung 

pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti  

(uncertainty of financial loss); di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu  

ketidakpastian  dan  kerugian. Karena besarnya resiko ini dapat diukur 

dengan  nilai barang  yang  mengalami peristiwa di luar kesalahan 

pemiliknya,  resiko  ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian 

dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan resiko ini diimbangi 

dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian 

(penanggung) setiap bulan atau tahun., bergantung pada perjanjian yang 

tertuang dalam polis. Manfaat peralihan resiko inilah yang diperoleh 

konsumen (tertanggung)1 .  

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian adalah  perjanjian antara  dua pihak atau lebih, dengan mana 

pihak penanggung  mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima 

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung  karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau 

tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
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Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi 

pemerintah adalah yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat, seperti pada perbankan dan asuransi. 

Salah satu yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya 

kemakmuran rakyat adalah perkembangan industri asuransi . Dewasa ini 

industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis yang menarik 

dan mempunyai peranan yang  tidak kecil dalam  kehidupan ekonomi 

maupun dalam  pembangunan ekonomi terutama dalam bidang  pendanaan . 

Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada 

pemegang polis, perusahaan asuransi dan  mereka yang terlibat didalamnya, 

tetapi juga memberikan  kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Hal 

ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi 

melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan asuransi 

akan di investasikan lebih lanjut di bidang bidang bisnis yang produktif. 

Investasi tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat  dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin 

cepat maka perusahaan pun mulai meningkatkan layanannya dengan 

menciptakan layanan yang cepat, efisien dan efektif.  

Salah satu upaya untuk menciptakan efisiensi tersebut, perusahaan 

asuransi  menyiapkan  draft-draft  perjanjian dalam polis asuransinya, dalam 

bentuk tercetak dan menjadikan kontrak atau  perjanjian menjadi baku. Dalam 

situasi kontrak yang diciptakan dalam keadaan  tercetak dan diupayakan 
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dalam bentuk baku oleh perusahaan asuransi, sering terjadi pihak konsumen 

menjadi pihak yang lemah. 

Dalam hal ini, Bank bertugas untuk menjual dengan direct atau tele 

marketing dan proses pembayaran untuk itu dapat dilakukan dengan  

autodebet credit card atau rekening tabungan. Sedangkan perusahaan 

Asuransi, bertugas dalam segala hal yang berhubungan dengan Polis 

Asuransi, dimulai dari penerbitan polis,  claim asuransi, perubahan polis, 

pemulihan polis, dan lain-lain. 

Bisnis Perasuransian di Indonesia hampir sama tujuannya dengan bisnis 

perbankan. Nama-nama perusahaan asuransi jiwa, seperti Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 tergolong perusahaan asuransi yang cukup dikenal 

masyarakat. Namun demikian, jika dibandingkan  dengan  industri perbankan, 

industri perasuransian kurang banyak  mendapat perhatian konsumen. 

Sebagian besar konsumen cenderung  memisahkan sebagian penghasilannya 

untuk disimpan di bank daripada digunakan untuk asuransi. Konsumen masih 

sering merasakan bahwa asuransi tak melindungi aktivitasnya, bahkan 

cenderung merugikannya meskipun kesan itu tak semuanya benar. 

Seperti gambaran yang telah dipaparkan di atas, maka sering timbul 

permasalahan yang berupa perilaku para pengusaha cenderung 

menyalahgunakan ide efisiensi dan kecepatan pelayanan, yang 

melatarbelakangi penyiapan draft-draft perjanjian asuransi dalam bentuk 

tercetak, menjadi kontrak-kontrak yang secara situasional atau teknis 



5 
 

diupayakan bersifat baku  dengan tujuan untuk melindungi kepentingan  

setiap pelaku usaha, termasuk untuk melindungi pihak pengusaha dari 

potensi-potensi kerugian atau kewajiban lain yang secara   normal, 

sebenarnya masih merupakan konsekuensi yang harus ditanggungnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di Asuransi BNI Life di kota Malang karena BNI Life 

merupakan  lembaga asuransi yang sudah memiliki brand image dari BNI itu 

sendiri yang sangat terkemuka di kota Indonesia, sehingga lembaga asuransi 

ini sudah sangat dipercayai dan  sangat diminati oleh masyarakat khususnya 

masyarakat kota  Malang, selain itu BNI Life merupakan anak perusahaan 

dari PT.Bank Negara Indonesia, sehingga tidak diragukan lagi akan kualitas 

dan kuantitas dari produk yang dimilikinya. Maka dari itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISA FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH  MENGIKUTI 

ASURANSI BNI LIFE  DI KOTA MALANG”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

perumusan masalah yang dapat diambil adalah “Apakah faktor 

proteksi,saving dan investasi yang mempengaruhi keputusan nasabah 

mengikuti asuransi BNI Life ?”. 
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C. BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tidak meluas maka perlu diadakan batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbatas pada salah satu produk 

asuransi BNI Life yaitu Spectra Link. 

 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui apakah faktor proteksi,saving dan  investasi yang 

mempengaruhi keputusan nasabah mengikuti asuransi BNI Life. 

2. Kegunaan Penelitian : 

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

a. Bagi Perusahaan Asuransi BNI Life Malang diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berguna sehingga bisa sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajer pemasaran dan manajer produksi dalam 

menciptakan produk-produk baru,sehingga diversifikasi produk 

lebih banyak dan produk-produk baru tersebutpunya nilai lebih 

dibanding produk yang dimiliki oleh bank-bank pada umumnya.  

b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk 

menambah informasi tentang produk asuransi BNI Life.  
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c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

referensi atau untuk digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya.  

 


