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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dewasa ini dapat meningkatkan persaingan 

antarPerusahaan jasa keuangan. 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 harus benar-benarmenyadari 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 dalam jangka panjang. Hal ini harus disikapi dengan baik 

oleh perusahaan.Perusahaan harus dapat mengantarkan nilai terbaik pada 

konsumen,dengan demikian perusahaan memiliki kemungkinan yang kecil 

terhadap resiko kehilangan pelanggan.Pelanggan yang tidak puas bisa sangat 

merugikan perusahaan karena pelanggan yang tidak puas tersebut sangat berpotensi 

untuk menceritakan kelemahan produk kepada rekannya atau orang lain.Kata-kata 

yang buruk dari mulut ke mulut lebih cepat dari pada kata-kata yang baik dan 

dengan mudah bisa meracuni sikap publik mengenai produk (Kotler, 2002).
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Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia 

menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan 

geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari 

semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan 

mereka. 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai 

macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah 

salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini 

tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang 

menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah 

dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki. 

Persaingan perusahaan asuransi yang semakin ketat menuntut perusahaan 

asuransi untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin. Aspek penting yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan agar dapat bersaing adalah aspek pemasaran, oleh 

sebab itu perusahaan perlu melakukan manajemen pemasaran yang baik. Menurut 

Kotler (2002:9),pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial dan pelaksanaan, 

pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 

organisasi. 

Manajemen pemasaran memiliki cakupan yang sangat luas. Salah satu aspek 

penting dari manajemen pemasaran perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang 

sangat dinamis perlu direspon dengan baik oleh perusahaan. Perilaku konsumen 



 

 

3 

 

adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam pencariannya untuk 

membeli, menggunakan,mengevaluasi, dan membuang produk, jasa, dan ide yang 

mereka kira dapat memenuhikebutuhan mereka (Schiffman dan Kanuk, 1997:6). 

Konsumen membuat banyak keputusan dalam memilih barang atau jasa yang 

akan dibelinya.Salah satu bagian terpenting dari perilaku konsumen adalah 

keputusan pembelian konsumen. Menurut kotler (2002:183), perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis. Konsumen dalam membeli suatu produk dengan mempertimbangkan 7 

hal, yaitu : jenis produk, bentuk produk, pemilihan merek, tentang penjualannya, 

jumlah produk, waktu pembelian, dan cara pembayaran. 

Pentingnya aspek pemasaran dalam bisnis asuransi kiranya tidak bisa 

dipungkiri, hal ini ditunjang kebijaksanaan perusahaan yang berdampak mendorong 

timbulnya persaingan di bidang pemasaran antar sesame perusahaan asuransi. 

Persaingan bisnis jasa asuransi memberi konstribusi terhadap peningkatan 

keunggulan dalam hal fasilitas pendukung pemasaran jasa asuransi, terutama di 

bidang produk-produk jasa asuransi.Produk-produk asuransi AJB Bumiputera 1912 

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. 

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan Asuransi Jiwa Nasional milik 

bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 
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di Magelang, Jawa Tengah dengan nama “Onderlingen Levensverzekenring 

Maatschappij Persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda” atau disingkat 

O.L.MD.PGHB. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh para pengurus Gerakan 

Nasional Budi Utomo dengan misi meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki 

mutu kehidupan guru Bumi Putera (Pribumi) serta meningkatkan hak dan martabat 

bangsa Indonesia. AJB BumiPutera 1912 memiliki banyak kantor cabang yang 

tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.  

AJB Bumiputera 1912 menyediakan berbagai jenis produk antara lain: 

asuransi jiwa,mitra sehat, mitra guru, mitra permata,mitra asri,mitra abadi,mitra 

melati, mitra cerdas dan mitra beasiswa,mitra proteksi mandiri.Salah satu produk 

yang relatif baru dari perusahaan ini adalah asuransi mitra proteksi mandiri. Produk 

asuransi Mitra proteksi mandiri adalah produk yang dirancang khusus sebagai 

menawarkan solusi bagi Anda yang ingin menciptakan sendiri kesejahteraan 

keluarga tanpa mengharapkan kontribusi pihak lain. pada masyarakat membuat 

produk ini semakin menarik. 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai salah satu perusahaan 

asuransi di Indonesia perlu memperhatikan perilaku konsumen agar dapat bersaing 

atau bahkan menjadi pemimpin pasar untuk jasa asuransi. Perusahaan perlu 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih 

produk,termasuk asuransi mitra proteksi. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengatahui faktor-faktor yang 

membuat nasabah memilih produk mitra proteksi mandiri pada ASURANSI JIWA 

BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PONOROGO. Oleh karena itu 
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penulis memilih judul tugas akhir, “PERTIMBANGAN NASABAH DALAM  

MEMILIH PRODUK ASURANSI MITRA PROTEKSI MANDIRI PADA 

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PONOROGO”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pertimbanan nasabah melalui  Promosi dan harga Terhadap Keputusan 

memilih produk  asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang 

Ponorogo? 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas mengenai pertimbangan 

nasabah memilih produk mitra proteksi mandiri pada asuransji jiwa bersama 

bumiputera cabang ponorogo 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan : 

1. Untuk mengatahui pertimbangan nasabah dalam memilih produk mitra proteksi 

mandiri pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Ponorogo. 
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Manfaat : 

a. Bagi Lembaga 

1) Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi perusahaan AJB Bumiputera 

1912 untuk dapat mengetahui pertimbangan nasabah dalam memilih  produk 

asuransi mitra proteksi mandiri pada asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 

cabang ponorogo. 

2) Sebagai salah satu langkah awal dalam terbinanya kerja sama yang lebih baik 

antara Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Ponorogo dengan 

lembaga pendidikan, khususnya program studi Diploma III Manajemen 

Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Penulis 

Sebagai menambah wawasan dan pengetahuan di bidang asuransi 

khususnya tentang pertimbangan nasabah dalam memilih produk asuransi. 


