
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu bisnis memiliki tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan bisnis, 

namun setiap perusahaan lebih mengutamakan penciptaan pelanggan baru dari pada 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada (Ferinadewi, 2008). Tujuan dari 

mempertahankan pelanggan adalah membentuk loyalitas pelanggan. Loyalitas 

pelanggan merupakan perilaku yang didasari oleh beberapa keputusan. 

Pelanggan yang loyal akan memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan 

dan meningkatkan profabilitas perusahaan. Seorang pelanggan dikatakan loyal atau 

setia apabila pelanggan tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur 

atau mewajibkan konsumen membeli paling sedikit dua kali selang waktu tertentu 

(Griffin, 2010). Loyalitas pelanggan terbentuk dari penilaian pelanggan terhadap 

kualitas produk atau jasa yang di terimanya berdasarkan harapan yang telah 

terkonsep dalam pikirannya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi pelanggan 

menjadi loyal terhadap sebuah perusahaan yaitu relationship marketing 

(Pasaribu,2017), customer value (Rahi,2016), ataupun trust (Fihartini,2010). 

Relationship marketing, dapat dikatakan sebagai proses pertumbuhan, 

pengembangan, dan pemeliharaan dalam jangka panjang yang menimbulkan 

hubungan biaya efektif dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan lain-lain yang 

saling menguntungkan (Tandjung, 2004). Relationship marketing merupakan 

jalinan relasi positif jangka panjang dengan para pelanggan berpotensi 
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memberikan aliran laba jangka panjang pula bagi perusahaan (Tjiptono dan 

Chandra, 2016). Salah satu pendekatan pemasar saat ini yang digunakan perusahaan 

adalah relationship marketing, dengan prinsip pemasar yang menekankan pada 

hubungan baik dalam jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan distributor. 

Persaingan yang terjadi antar perusahaan jasa pun semakin kompetitief. Hal 

tersebut mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran dengan 

sebaik-baiknya untuk menarik konsumen di pasar (Wijayanti, 2012).  

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa relatioship marketing berpengaruh 

positif terhadap customer loyalty. Penelitian tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Pasaribu (2017) artinya semakin baik relationship marketing maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang diharapkan oleh konsumen, sehingga 

konsumen akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Dan variabel yang juga 

mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu customer value.  

Customer value merupakan perbedaan antara keuntungan yang didapat 

pelanggan dibanding dengan biaya yang dikeluarkan ( Kotler dan Keller, 2012). 

Nilai pelanggan merupakan selisih antara total nilai tambah yang diperoleh 

konsumen dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Customer value 

menyangkut manfaat dan pengorbanan, di mana pelanggan akan membandingkan 

perolehan dari manfaat dan pengorbanan yang dilakukan (Buchari, 2011). 

Pada penelitian terdahulu bahwa customer value berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahi 

(2016) yang menunjukkan bahwa nilai pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sehingga terbentuknya pelanggan yang 
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loyal dan akan melakukan pembelian ulang terhadap produk jasa tersebut. Setelah 

customer value, variabel berikutnya yaitu kepercayaan atau trust.  

Trust merupakan kemauan untuk membuat dirinya peka terhadap tindakan 

yang diambil oleh orang yang dipercayainya berdasarkan pada rasa kepercayaan 

dan tanggung jawab. ketika suatu pihak mempunyai keyakinan bahwa pihak lain 

yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reabilitas dan integritas, maka dapat 

dikatakan ada kepercayaan (Gafen, 2000). Kepercayaan merupakan faktor paling 

krusial dalam setiap relasi, sekaligus berpengaruh pada loyalitas (Sheth dan Mittal, 

dalam Tjiptono,2014). 

Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis. Kepercayaan ini tidak begitu 

saja dapat diakui oleh pihak lain/mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari 

awal dan dapat dibuktikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa trust 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Fihartini,2010). 

Menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah merupakan faktor yang membangun 

loyalitas nasabah asuransi untuk tetap bertahan pada suatu perusahaan asuransi. 

Pada perkembangan pasar asuransi jiwa kuartal ketiga 2017, pelaku usaha 

mencatatkan kenaikan hasil investasi yang cukup signifikan. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mencatat sampai bulan September industri asuransi jiwa 

mengantongi hasil investasi sebesar Rp 30,73 triliun. Jumlah ini melompat 32,8% 

dari posisi pada periode yang sama di tahun kemarin yang sebanyak Rp 23,1 triliun  

(www.keuangan.kontan.co.id/news/hasil-investasi-asuransi-jiwa-naik-32/12/2017). 

Pada saat ini banyak sekali perusahaan asuransi jiwa di indonesia, baik 

perusahaan nasional maupun perusahaan asuransi jiwa yang memiliki jaringan 

http://www.keuangan.kontan.co.id/news/hasil-investasi-asuransi-jiwa-naik-32/12/2017
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internasional. Salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yaitu PT. 

Asuransi Jiwasraya yang berdiri sejak tahun 1859, perusahaan ini mampu bersaing 

dengan perusahaan asuransi lain hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2018 Jiwasraya 

menjadi market challanger, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Top Brand Index Perusahaan Asuransi Jiwa 

Sumber: www.topbrand-award.com/02/2018 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan asuransi Jiwasraya mampu 

bersaing dengan perusahaan asuransi jiwa lainya. Dengan persaingan tiga tahun 

terkahir perusahaan asuransi Jiwasraya menunjukkan presentase yang stabil, dan 

perusahaan lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 PT. Asuransi 

Jiwasraya mengalami kenaikan dan menempati posisi kedua pada TOP Brand 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan masih memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya. 

MEREK 
TBI 

2016 2017 2018 

Prudential Life Assurance 33.1% 31.8% 29.8% 

AJB Bumiputera 1912 11.1% 10.7% 9.0% 

Manulife Indonesia 7.0% 6.1% - 

Jiwasraya 5.8% 5.8% 9.0% 

Allianz Life Indonesia 3.2% 3.4% 6.7% 

AXA Mandiri 3.7% 3.2% 8.8% 

http://www.topbrand-award.com/02/2018
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PT. Asuransi Jiwasraya juga meraih penghargaan BUMN performance 

excellence dengan level band good performance dan dengan raihan skor sebesar 

502,25. Penghargaan ini tentunya menjadi penyemangat bagi Jiwasraya agar dapat 

terus melakukan pembenahan sistem tata kelola dan pengendalian kinerja yang 

lebih baik kedepannya. Selain itu, kinerja dari perusahaan dengan selalu 

mengutamakan pelanggan, membuat hubungan antara perusahaan dengan nasabah 

semakin baik dan pelanggan akan setia terhadap perusahaan. 

(www.bumn.go.id/Jiwasraya-Raih-BUMN-Performance-Excellence-Award-

2017/02/2018).  

Terlihat dari fenomena tersebut asuransi Jiwasraya merupakan penyedia jasa 

asuransi jiwa yang tertua sehingga tingkat pengalaman yang didapat oleh 

perusahaan ini sangat lah banyak. Pelayanan yang diberikan selalu melakukan 

inovasi terhadap konsumen, dan juga pada lini produk – produk asuransi yang 

ditawarkan tidak menyasar pada jiwa saja melainkan pada segi kesehatan, 

pendidikan, dan jaminan hari tua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa konsumen 

akan  menjadi loyal terhadap perusahaan asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya.  

Berdasarkan uraian – uraian yang menjelaskan antara Relatioship Marketing, 

Customer Value dan Trust terhadap loyalitas pelanggan, maka peneliti tertarik 

mengambil judul penelitian yaitu, “Pengaruh Relationship Marketing, Customer 

Value, dan Trust terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT Asuransi Jiwasraya 

cabang kota Malang.” 

 

http://www.bumn.go.id/Jiwasraya-Raih-BUMN-Performance-Excellence-Award-2017/02/2018
http://www.bumn.go.id/Jiwasraya-Raih-BUMN-Performance-Excellence-Award-2017/02/2018
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dan pembatsan masalah yang tersebut diatas, 

rurmusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah relationship marketing berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada PT. Asuransi Jiwasraya cabang kota Malang ? 

2. Apakah customer value berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

PT. Asuransi Jiwasraya cabang kota Malang ? 

3. Apakah trust berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Asuransi 

Jiwasraya cabang kota Malang ? 

4. Diantara variabel – variabel diatas, variabel apakah yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Asuransi 

Jiwasraya cabang kota Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian 

ini : 

1. Untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas 

pelanggan pada PT. Asuransi Jiwasraya cabang kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh customer value  terhadap loyalitas pelanggan 

pada PT. Asuransi Jiwasraya cabang kota Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh trust terhadap loyalitas pelanggan pada PT. 

Asuransi Jiwasraya cabang kota Malang.  
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4. Untuk mengetahui variabel independen yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap variabel dependen loyalitas pelanggan pada PT. Asuransi

Jiwasraya cabang kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi pihak - pihak lain 

terkait yaitu : 

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan

tentang pemasaran khususnya pada kesetiaan pelanggan atau loyalitas

pelanggan pada objek asuransi jiwa.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer

pemasaran pada industri asuransi jiwa yang menerapkan relationship

marketing, customer value, dan trust dalam membuat strategi bisnisnya.


