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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sektor asuransi adalah lembaga pemupuk dana. Kebutuhan jaminan dana 

untuk perlindungan dirasa penting oleh masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan 

resiko kerugian yang dihadapi masyarakat seperti finansial, kegagalan pendidikan, 

musibah, bahkan kematian. Resiko merupakan kondisi ketidakpastian yang dapat 

menimbulkan kerugian. Dalam prinsip asuransi, mekanisme perlindungan atau 

proteksi untuk menghindari resiko kerugian keuangan yakni dengan mengalihkan 

resiko kepada pihak lain (Triandaru, 2006). 

Kebutuhan akan jasa asuransi merupakan sarana finansial dalam tata 

kehidupan berumah tangga untuk menghadapi resiko atas harta benda yang 

dimiliki. Meskipun banyak cara untuk menangani resiko, tetapi asuransi 

merupakan metode yang efektif digunakan karena manfaat asuransi yakni 

menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung untuk resiko yang akan 

dialami oleh masyarakat. 

Seringkali, faktor pendapatan menghambat keinginan seseorang untuk 

berasuransi. Mereka beranggapan bahwa hanya orang yang berpenghasilan tinggi 

mampu untuk berasuransi, padahal untuk kalangan bawah telah ada premi yang 

disediakan. Disisi lain, faktor usia nasabah, dan beban tanggungan keluarga juga 

mempengaruhi permintaan seseorang untuk berasuransi. Dimana faktor tersebut 

memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

permintaan suatu barang atau jasa yakni harga barang atau jasa itu sendiri, harga 

barang lain, pendapatan rata-rata masyarakat, selera masyarakat, jumlah penduduk, 

ramalan keadaan dimasa yang akan datang (Samuelson, 2006).
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Bisnis asuransi sepenuhnya berbanding lurus dengan kepercayaan 

nasabah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah, semakin tinggi pula 

prospek perusahaan asuransi untuk maju. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah  tingkat  kepercayaan  nasabah maka semakin  rendah  pula  prospek 

perusahaan  untuk  maju. Salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia 

yakni AJB Bumiputera yang berdiri sejak tahun 1912 dengan berbagai 

macam produk yang dikembangkan.  

Berbagai macam produk dan manfaat asuransi pada AJB Bumiputera 1912 

seperti asuransi jiwa yang menjamin seluruh resiko hidup yang kita hadapi, 

asuransi kesehatan untuk melindungi dari resiko penyakit dan biaya pengobatan, 

asuransi yang berkaitan dengan resiko harta benda yang kita miliki, bahkan 

kejadian yang terjadi di luar kendali kita misalnya kebakaran, banjir, maupun 

kematian. Hal tersebut akan membawa dampak yang buruk bagi kita. Oleh karena 

itu, fungsi utama asuransi yaitu untuk mengalihkan resiko-resiko tersebut dari 

pihak tertantung kepada pihak lain atau disebut dengan penanggung. Pihak 

penanggung akan menyediakan pengamanan finansial serta ketenangan untuk 

tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah 

kecil untuk potensi kerugian yang akan dialami. 
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Seiring dengan banyaknya produk asuransi, asuransi jiwa mitra 

beasiswa adalah produk yang paling banyak diminati masyarakat. Berikut 

adalah tabel jumlah nasabah asuransi jiwa perorangan pada Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 di Kantor Unit Layanan Administrasi Singosari 

pada tahun 2017: 

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan Di Kantor Unit 

Layanan Administrasi Singosari 

Asuransi Jiwa Perorangan Jumlah Nasabah Prosentase (%) 

Mita Beasiswa 525 20% 

Mita Permata 465 18% 

Mita Melati 355 14% 

Mita Cerdas 216 8% 

Mita Sehat 458 18% 

Mita Warisan Plus 325 12% 

Mita Proteksi Mandiri 159 6% 

BP Smart 102 4% 

Jumlah 2605 100% 

Sumber : Data penelitian diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mitra beasiswa adalah 

produk yang paling diminati oleh masyarakat yakni sebanyak 525 orang 

dengan prosentase tertinggi sebesar 20%. Mitra permata juga banyak 

diminati oleh masyarakat tetapi tidak lebih dari mitra beasiswa yakni 

sebanyak 465 orang dengan prosentase 18%, nasabah mitra melati sebanyak 

355 orang dengan prosentase 14%, nasabah mitra cerdas sebanyak216 orang 

dengan prosentase 20%, nasabah mitra sehat sebanyak  458 orang dengan 

prosentase 18%,  nasabah mitra warisan plus sebanyak 325 orang dengan 

prosentase 12%, nasabah mitra proteksi mandiri sebanyak 159 orang dengan 
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prosentase 6%,  dan BP Smart merupakan produk yang jarang diminati 

masyarakat yakni hanya diperoleh 102nasabah saja dengan prosentase 

terendah yakni 4%, 

Produk asuransi mitra beasiswa banyak diminati orang karena 

mereka berpikir bahwa biaya pendidikan saat ini sangatlah mahal.Setiap 

orang tua khawatir dengan melonjaknya biaya sekolah akan menghalang 

pendidikan anaknya. Untuk itu, salah satu cara menghadapi resiko 

kegagalan dalam pendidikan yakni dengan menjadi nasabah asuransi yang 

tergolong dalam produk asuransi pendidikan bernama Mitra Beasiswa yang 

menjamin pembiayaan pendidikan anak sepenuhnya. Pembiayaan ini bisa 

dimulai dari TK, SD, SMP,SMA, hingga jenjang perguruantinggi. Produk 

inivdirancangvkhusus agar anak-anak mendapatkan dana kelangsungan 

belajar secara teratur untuk kelanjutan pendidikan anak hingga lulus. 

Meskipun orangtua mereka meninggal, ia akan mendapatkan dana karena 

program ini ditujukan untuk memberi masa depan yang lebih baik.  

Dari uraian di atas, terlihat bahwa asuransi mitra beasiswa memiliki 

potensi pengembangan yang cukup besar dengan adanya kebutuhan 

masyarakat. Faktor utama yang perlu diamati dalam hal ini adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan yang dilihat dari sudut pandang 

konsumen sebagai pengguna jasa asuransi. oleh karena itu, peneliti  tertarik  

mengambil  judul  dengan  tema “Analisis Permintaan Asuransi Mitra 

Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Kantor 

Unit Layanan Administrasi Singosari”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh variabel pendapatan nasabah, usia nasabah, dan 

beban tanggungan keluarga terhadap permintaan asuransi Mitra Beasiswa pada 

AJB 1912 Bumiputera di Kantor Unit Layanan Administrasi Singosari? 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk menghindari agar penelitian ini tidak 

menimpang terlalu jauh dan menghindari permasalahan yang ada, maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1.. Penelitiannini hanya meneliti nasabah yang memiliki polis asuransi 

MitraBeasiswa di Kantor Unit Layanan Administrasi Singosari. 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan pendapatan nasabah, usia 

nasabah dan beban tanggungan keluarga. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan 

nasabah, usia nasabah, dan beban tanggungan keluarga terhadap permintaan 

asuransi Mitra Beasiswa pada AJB 1912 Bumiputera di Kantor Unit 

Layanan Administrasi Singosari. 
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain: 

a. Bagi Perusahaan

Sebagai referensi dan memberi masukan yang berguna bagi pihak

perusahaan untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan penerapan

sistem permintaan asuransi mitra beasiswa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya digunakan untuk ilmu pengetahuan serta

berguna sebagai bahan acuan perbandingan untuk mengembangkan

masalah yang sejenis dengan penelitian ini.


