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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi merupakan penyampaian pesan, informasi, gagasan, 

emosi dan sebagainya melalui lambang-lambang atau simbol-simbol dari 

komunikator (pembuat pesan) kepada komunikan (penerima pesan) melalui 

media yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan individu lain 

(Wiryanto, 2004:5). Definisi dari Shannon dan Weaver (1949) menyebutkan 

bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling 

mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas 

pada bentuk komuni- kasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, 

lukisan, seni dan teknologi (Wiryanto, 2004:7).  

Perkembangan pasar global menjadi tantangan tersendiri bagi 

organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan dunia seperti perkembangan 

teknologi yang begitu pesat dan arus informasi yang tanpa batas, baik yang 

berorientasi penuh profit oriented maupun yang sebatas berfungsi melayani 

publik. Karena itu di perlukan berbagai macam strategi yang matang untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. 

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi adalah 

dengan penerapan marketing communication yang efisien dan efektif. Dengan 

maksud mengetahui dan memahami segala hal yang berkaitan dengan 

keperluan khalayak umum. marketing communication  sendiri merupakan 

suatu cara bagaimana menciptakan komunikasi dua arah antara pihak pemberi 
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pelayanan/pembuat produk dengan pelanggan/masyarakat umum. Sehingga 

tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara keduanya. 

Dan dalam aplikasi tentang marketing communication  sendiri dapat kita lihat 

seperti yang ada dalam PT. Asuransi Jiwa Central Asia atau CAR asuransi 

sebagai perusahan jasa layanan yang bergerak dalam spesifikasi layanan 

public yakni asuransi jiwa. 

Perkembangan teknologi dewasa ini dapat meningkatkan persaingan antar 

perusahaan jasa asuransi jiwa. Tingginya tingkat persaingan yang terjadi menuntut 

perusahaan untuk mempunyai strategi yang tepat dalam mencapai tujuannya. 

Mengingat keberadaan konsumen merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan, 

maka perusahaan menyadari betapa sentralnya peranan konsumen 

Perusahaan harus mengerti keinginan dan kebutuhan konsumen dalam 

usahanya agar konsumen mendapat kepuasan yang optimal. Perusahaan 

menyadari bahwa pelanggan yang loyal bisa menghasilkan pendapatan yang 

besar selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi 

resiko kehilangan pelanggan dengan mengabaikan keluhan dan bertengkar 

mengenai masalah-masalah kecil tidak dapat dianggap remeh. Apabila 

perusahaan menimbulkan pelanggan tidak puas maka ia akan menceritakannya 

pada setiap orang, misalnya, orang yang mendengar cerita sedih tadi 

menceritakannya kepada sebelas orang yang menceritakannya kepada sebelas 

orang yang lain dan seterusnya. Jelas kata-kata yang buruk dari mulut ke 

mulut lebih cepat daripada kata-kata yang baik dan dengan mudah bisa 

meracuni sikap publik mengenai produk (Kotler, 2003:89). 
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Membahas tentang perusahaan profit oriented dalam konteks 

penelitian ini adalah perusahaan asuransi, berdasarkan data yang peneltii kutip 

dari halaman kompas.com pada tanggal terbit 02/04/2017, 17:15 WIB. 

Perkembangan industri asuransi di Indonesia terbilang cukup positif. Dari segi 

aset, terjadi pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir. Data Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pada 2012 total aset industri asuransi 

mencapai Rp 584,02 triliun. Pada akhir 2016, asetnya lompat menjadi Rp 

968,92 triliun. Penetrasi dan densitas asuransi juga makin tinggi. Penetrasi 

asuransi menggambarkan perkembangan asuransi jika dibandingkan dengan 

perkembangan produk domestik bruto (PDB). Sedangkan densitas 

menggambarkan pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia untuk asuransi 

dalam setahun. Salah satu dari perubahan tersebut adalah semakin ramainya 

persaingan dalam memasarkan produk industri dan jasa termasuk produk jasa 

asuransi, sehingga perusahaan jasa asuransi PT. Asuransi Jiwa Central Asia 

Raya Cabang Blitar merasakan betapa pentingnya strategi marketing 

communication dengan segala aspeknya, termasuk diantaranya bagaimana 

menyusun strategi dan daya saing. Strategi itu diantaranya dengan melayani 

nasabah sebaik-baiknya, memperbaiki mutu produk jasa, perbaikan teknologi 

pemasaran dan strategi-strategi lainnya dalam menjawab dan memenuhi selera 

keinginan dan kebutuhan nasabah yang makin kompleks dan berkembang 

secara dinamis.  

Perusahaan jasa asuransi PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya-CAR 

Asuransi telah melakukan perbaikan dalam berbagai bidang termasuk 
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pengembangan produk-produk asuransi. Sekitar tahun 2013, PT. Asuransi 

Jiwa Central Asia Raya khususnya cabang Blitar mulai menghadapi berbagai 

market challenger di bidang produk asuranasi, yaitu menyangkut kemampuan 

daya saing dan pelayanan nasabah yang optimal. Kenyataan menunjukkan 

bahwa dewasa ini telah hadir berbagai produk asuransi yang dipasarkan oleh 

perusahaan-perusahaan jasa asuransi yang sudah beroperasi sejak lama dan 

memformulasikan segmen-segmen yang semula hanya dilayani dengan 

features yang tampaknya tidak kalah menariknya dengan produk-produk jasa 

asuransi seperti perusahaan asuransi luar negeri yang beroperasi di Indonesia. 

Makin pentingnya aspek komunikasi pemsaran dalam bisnis asuransi 

kiranya tidak bisa dipungkiri, hal ini ditunjang kebijaksanaan perusahaan yang 

berdampak mendorong timbulnya persaingan di bidang pemasaran antar 

sesama perusahaan asuransi. Persaingan bisnis jasa asuransi memberi 

konstribusi terhadap peningkatan keunggulan dalam hal fasilitas pendukung 

marketing communication jasa asuransi, terutama di bidang produk-produk 

jasa asuransi. Produk-produk asuransi PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya 

Cabang Blitar semakin dituntut untuk memiliki daya saing tinggi, yaitu 

produk-produk asuransi yang menjadi perhatian harus mampu memberikan 

nilai tambah (value added) yang lebih baik kepada nasabah. Agar perusahaan 

tetap hidup dan berkembang, mutlak memerlukan daya saing yang handal, 

kuantitasnya relative stabil dan bila mungkin diperoleh dengan prosedur yang 

mudah dan besar polisnya terjangkau nasabah. 
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Hal tersebut membuat tim marketing melalui teknik komunikasi 

pemasaran dari setiap kota regular di Indonesia memberikan kiat-kiat untuk 

mensosialisasikan hal tersebut bagi para pengguna CAR di Blitar. Peran 

marketing communication dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat 

besar. Hal ini terlihat dari definisi marketing communication yang bertujuan 

untuk menciptakan mememelihara dan mengembangkan hubungan yang 

harmonis dengan pihak lain yaitu publik. Dalam hal ini tim Marketing PT 

CAR Insurance Blitar memiliki peran komunikasi yang membentuk sebuah 

hubungan yang menciptakan mutual understanding antara organisasi dengan 

publiknya. 

Perusahaan harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan 

masyarakat disekitarnya dengan cara menjalin hubungan / relasi dengan 

publik khsusunya tentang komunikasi pemasaran. Tolak ukur target dan 

evaluasi pada saat melakukan pemasaran, komunikasi pemasaran adalah 

bagian dari strategi yang terus dilakukan agar mendapat hasil atau tinjauan 

sebagai dasar bagaimana kemudian sebuah perusahaan harus berkembang, 

atau membenahi system penjualan ataupun proses pemasaran kepada target 

atau konsumen beli mereka. Menurut Ruslan (2005:37) strategi hakikatnya 

adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan 

harus mampu menujukkan bagaimana teknik operasionalnya 
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Dengan latar belakang tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk 

membuat sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul Komunikasi Pemasaran 

Pada Perusahaan Asuransi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada 

PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya-CAR Life Insurance cabang Blitar) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut kemudian bisa diambil rumusan masalah 

bagaimana komunikasi pemasaran pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya-

CAR Life Insurance cabang Blitar dalam meningkatkan nasabah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan komunikasi 

pemasaran pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya-CAR Life Insurance 

cabang Blitar dalam meningkatkan nasabah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmu pengetahuan serta wawasan dalam dunia akademik bagi mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi ketika akan melaksanakan penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait komunikasi pemasaran, baik itu dari divisi marketing 

atau public relation pada sebuah perusahaan 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

pengetahuan baru bagi mahasiswa tentang komunikasi pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


