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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jurnal penelitian 

terdahulu sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut 

merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan 

penelitian ini :  

Pada jurnal yang dikemukakan oleh (Alamsyah Bahtiar danRuswanti 

Endang ,2013) yang melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI NIAT MEMBELI PRODUK ASURANSI JIWA 

SINARMAS DI KOTA TANGERANG” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi pembelian terhadap niat beli. 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari sikap konsumen terhadap minat beli. 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepercayaan konsumen terhadap minat 

beli. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari motivasi 

pembelian, sikap konsumen, kepercayaan konsumen terhadap minat beli. 

(SaragihH) ,yang melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN 

DALAM MENGGUNAKAN JASA ASURANSI  JIWA PADA PT ASURANSI 

BUMIPUTERA 1912 CABANG PEKANBARU “ 
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hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psicological simultan memiliki dampak positif dan signifikan 

keputusan pelanggan menggunakan asuransi jiwa bersama. Sebagian budaya, 

sosial dan faktor-faktor personnal memiliki dampak signifikan keputusan 

pelanggan tetapi tidak untuk faktor psikologi. Pengaruh dominan keputusan 

pelanggan adalah faktor kebudayaan. 

B. Pengertian Asuransi 

Menurut (Ali,H,1993:3) memberikan definisi tentang asuransi sebagai 

berikut : 

asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. 

C. Pengertian Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa adalah suatu asuransi yang bertujuan menanggung orang 

terhadap kerugian finansial yang tak terduga, yang disebabkan karena 

meninggalnya terlalu cepat ataupun hidupnya terlalu lama. Atau definisi 

asuransi jiwa yaitu suatu kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan 

perusahaan asuransi atau insurer, yang dimana pihakasuransi berjanji untuk 

membayarkan nominal uang kalau terjadi resiko kematian terhadap pihak 

pemegang asuransi/polis. 

 



9 

 

 

 

 

D. Jenis – jenis Asuransi 

1. Asuransi Term Life 

Asuransi yang hanya memberikan proteksi dalam jangka waktu tertentu 

saja sesuai dengan yang disepakati. 

2. Asuransi Whole Life 

Asuransi ini mengandung nilai tabungan. Masa proteksi nya pun lebih 

panjang lebih dari 99 tahun. Asuransi ini disebut juga penyempurnaan 

dari asuransi term life yang tidak memiliki nilai tunai. Pada asuransi 

whole life, ketika kontrak berakhir dan tertanggung masih sehat walafiat, 

ada nilai tunai yang diberikan. 

3. Asuransi Endowment 

pertanggungan resiko yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tabungan. 

Endowment banyak diaplikasikan untuk tabungan pendidikan, dan juga 

sebagai dana pension 

(Kasmir : 295). 

E. Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel bauran pemasaran 

yangpenting untuk dilakukan perusahaan dalam usaha pemasaran untuk 

produk atau jasanya. Promosi merupakan aktivitas yang menyampaikan 

manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya (Kotler dan 

Amstrong, 2006). Biasanya konsumen akan mencari informasi tentang 



10 

 

 

merek (brandinformation) sebelum mereka memilih suatu merek produk 

atau layanan jasa. Informasi melalui mereka biasanya mereka dapatkan dari 

iklan ataupun promosi yang dilakukan oleh perusahaan.  

Menurut Martin L. Bell dalam Swastha dan Irawan (2005) promosi 

adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Di sisi yang lain menurut 

Tjiptono (2008) promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang 

dibeli pelanggan. Sedangkan pengertian promosi menurut Alma (2006) 

adalah : “Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan 

meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan 

untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan 

calon konsumen”. Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian 

pesan bersifat memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali kepada 

konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya 

F. Harga 

Harga berkaitan erat dengan dengan kemampuan finansial 

konsumendalam melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2006) harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 
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memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk jasa. 

Harga ialah pengorbanan riil dan materil yang diberikan oleh konsumen 

untuk memperoleh atau memiliki produk mempertimbangkan beberapa 

hal,seperti membanding bandingkan harga sebelum menggunakan layanan 

jasa, memilih layanan jasa yang harga dasarnya murah, memilih layanan 

jasa yang harganya sebanding dengan kualitasnya atau berbagai alasan 

lainnya. Harga sebagai salah satu dari bauran pemasaran memiliki dimensi 

strategis seperti yang dikemukakan (Chandra, 2002 dalam F.Tjiptono 2006) 

yaitu : 

a. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement 

ofvalue). Nilai adalah perbandingan antara persepsi terhadap 

manfaat(perceived benenfits) dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untukmendapatkan produk. 

b.  Harga merupakan aspek yang tampak jelas ( visible ) bagi pembeli. 

c. Harga adalah determinan utama permintaan. Berdasarkan hukum 

permintaan ( the law of demand ), besar kecilnya harga 

mempengaruhikuantitas produk yang dibeli konsumen. Semakin 

mahal harga, semakinsedikit permintaan produk yang bersangkutan 

dan sebaliknya. 

d. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. Harga adalah 

satusatunyaunsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan 

bagiperusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar 

kecilnya labadan pangsa pasar yang diperoleh. 
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e. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat. 

Hargamerupakan elemen dalam bauran pemasaran yang paling 

mudah diubahdan diadaptasikan dengan dinamika pasar. 

f. Harga mempengaruhi citra dan strategi positioning dalam pemasaran 

jasaprestisius yang mengutamakan ciri kualitas dan eksklusivitas, 

hargamenjadi unsur penting. Konsumen cenderung mengasosiasikan 

hargadengan tingkat kualitas jasa. . 

g.  Harga merupakan masalah yang dihadapi oleh para manager.Harga 

merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh konsumenpada saat 

melakukan pembelian. Sebagian konsumen bahkanmengidentifikasi 

harga dengan nilai. Terdapat konsumen-konsumen tertentuyang 

dapat menetapkan harga sebagai hal yang paling utama saat 

akanmemutuskan membeli produk ( Schechter dan Bishop,1984 

Dalam Zeithaml1988, 13). Sehingga suatu produk harus tepat dalam 

penentuan danpenetapan harga jualnya sehingga dapat diterima oleh 

konsumen dengantidak mengabaikan kualitasnya produk tersebut. 

 

G. Kualitas 

Kualitas layanan merupakan hal penting yang selalu 

perusahaanberikan pada konsumen agar dapat memenangkan persaingan di 

hati konsumen, Menurut American Society for Quality Control, kualitas 

adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk 

atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan yang 
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telah ditentukan atau bersifat laten (Lupiyoadi, 2001). Menurut Rangkuti 

(2002) kualitas jasa didefinisikan sebagai penyampaian jasa yang akan 

melebihi tingkat kepentingan pelanggan. Menurut Wyckof (dalam 

Lovelock, 1988) yang dikutip dalam F.Tjiptono (2007), kualitas jasa 

merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Sehingga baiik buruknya kualitas jasa tergantung kepada 

kemampuan penyedia jasa memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten. Service quality adalah suatu instrumen yang digunakan oleh 

pelanggan untuk menilai pelayanan atau jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. Kotler (2006) mengatakan bahwa kualitas jasa (service quality) 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan, persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa adalah jasa yang diharapkan (expected service) 

dan jasa yang dipersepsikan (perceived value). Kualitas jasa harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 

2006). 

 

 


