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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewasa ini, segala sesuatu memiliki resiko baik itu resiko kecelakaan, 

sakit maupun kematian yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. oleh karena 

itu  segala sesuatu perlu dipersiapkan dengan baik, tak luput juga mengenai 

kesehatan yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh setiap orang. Dari data 

WHO ditemukan bahwa peningkatan biaya kesehatan tahunan di Indonesia 

mencapai hingga 36 persen selama 10 tahun terakhir (Rahma, 2017). Oleh karena 

itu peranan asuransi dalam mengantisipasi apabila terjadi sakit maupun hal-hal 

yang tidak diinginkan sangatlah penting dalam membantu meringankan biaya 

yang harus dikeluarkan pada saat pengobatan. Dari data BPS tercatat ada 229 

perusahaan asuransi yang terdaftar di tahun 2019, yang menawarkan berbagai 

jenis produk kesehatan dalam menjamin ketenangan para nasabahnya dalam 

membayarkan biaya-biaya yang tinggi saat dirawat di rumah sakit maupun 

membayarkan manfaat bagi nasabah yang cacat dan meninggal dunia, agar 

keluarga yang ditinggalkan terlindung keuangannya. Hal ini membuat para 

perusahaan asuransi saling bersaing dalam membuat konsumen tertarik agar 

membuat para nasabah loyal kepada perusahaannya. Dalam UU RI No.2 Tahun 

1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa asuransi jiwa adalah 

perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan 

dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungjawabkan. 

 

Menurut Kotler dalam Nurhadi (2017) produk yang ditawarkan dalam sektor jasa 

merupakan produk yang tidak berwujud, yang berupa suatu tindakan maupun 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, serta 

tidak mengakibatkan perpindahan suatu kepemilikan apapun. Seperti contohnya 

pada sektor pendidikan, perbankan, perasuransian dan lain sebagainya. Oleh 
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karena itu pelayanan merupakan hal utama yang dianggap penting dalam 

menentukan baik atau tidaknya kualitas jasa yang ditawarkan. Hal yang penting 

dalam penggunaan jasa ialah faktor kepuasan (Kotler dan Armstrong, 2018). 

Dalam membuat konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan, maka 

diperlukan usaha yang diperlukan oleh perusahaan dalam membuat konsumen 

menjadi loyal. Terkait hal ini dapat diupayakan dengan cara pemberian hadiah dan 

juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan secara langsung kepada 

para konsumen. 

 

Pada tahun 2020 ini telah terjadi pandemi yang terjadi hampir di seluruh belahan 

negara. Dari informasi WHO per september 2020 telah mengakibatkan banyaknya 

jumlah kematian sekitar lebih dari satu juta umat manusia diakibatkan oleh Virus 

yang disebut Coronavirus (COVID-19) . Asuransi berperan cukup penting dalam 

menangani dan membantu para nasabah dalam mengklaim baik berupa santunan 

rawat inap yang lebih memadai maupun santunan bagi nasabah yang meninggal 

dunia. Sekretaris Jenderal ASEAN Insurance Council (AIC) Evelina Pietruschka 

menilai industri asuransi di ASEAN bisa menjadi kontributor penting bagi 

perekonomian mengingat kemampuannya dalam menyediakan pembiayaan dalam 

jangka panjang, juga menyediakan perlindungan untuk berbagai aktivitas 

perekonomian. 

 

Menurut data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan bahwa 

pada 2019, tingkat dari penetrasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai 1,2% 

jika dibandingkan dengan total data PDB (Produk Domestik Bruto). Hal ini 

membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan asuransi masih minim. 

Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pada tahun 2017 menyatakan index literasi 

asuransi di Indonesia baru mencapai 15,87 persen. Penyebab akan rendahnya 

kesadaran masyarakat di Indonesia untuk ikut berasuransi disebabkan oleh 

berbagai hal, seperti anggapan masyarakat bahwa asuransi bukanlah kebutuhan 

pokok (Idris, 2017). Pada golongan asuransi jiwa papan atas dengan aset total di 



 

3 
 

atas Rp.25 triliun, tiga posisi terbaik diraih oleh PT Prudential Life Assurance, PT 

Indolife Pensiontama, dan PT AIA Financial (Bata, 2019). 

 

Oleh karena itu diperlukan upaya dari para agen asuransi untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan asuransi, baik berupa penjelasan mengenai asuransi, 

memberikan kualitas pelayanan yang baik dan memberikan hadiah agar konsumen 

bisa menjadi loyal serta merekomendasikan kepada para rekan dan relasi nasabah 

tersebut. Jika hal ini berhasil maka strategi dalam kualitas pelayanan yang baik 

sudah tercapai dan akan menguntungkan pihak perusahaan (Kotler & Keller, 

2016). 

 

Samer (2018) mengatakan bahwa loyalitas merupakan sesuatu yang sulit 

didapatkan, karena loyalitas hanya bisa didapatkan atas suatu rasa kepuasan 

seseorang yang berbeda-beda tingkatannya, loyalitas cenderung sulit didapatkan 

namun mudah kehilangan hanya karena hal-hal sepele seperti sedikit rasa 

ketidakpuasan. Keberhasilan suatu perusahaan jasa erat kaitannya dengan 

kemampuan perusahaan tersebut dalam membangun loyalitas pelanggan. 

 

Pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen tentu saja akan meningkatkan 

volume penjualan yang berarti akan meningkatkan laba perusahaan (Kotler & 

Keller, 2016). Loyalitas konsumen tersebut akan menjadi tujuan yang ingin 

dicapai oleh suatu perusahaan dalam mempertahankan pelanggannya dari 

berbagai saingan usaha yang sejenis. Jika perusahaan bisa mendapatkan loyalitas 

pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan akan tetap bertahan meski dalam 

perekonomian yang cenderung tidak stabil di era ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas maka dapat disimpulkan 

rumusannya masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah kualitas pelayanan yang baik dapat berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen asuransi jiwa Prudential di Bandar Lampung? 

2. Apakah promosi pemberian hadiah membentuk loyalitas konsumen asuransi 

jiwa Prudential di Bandar Lampung? 

3. Apakah kualitas pelayanan yang baik dengan pemberian hadiah bersama-

sama berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen asuransi jiwa 

Prudential di Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini ialah 

untuk menganalisis dan mengetahui: 

1. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan loyalitas konsumen 

asuransi jiwa Prudential di Wilayah Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. 

2. Besarnya pengaruh promosi pemberian hadiah terhadap loyalitas pelanggan 

asuransi jiwa Prudential di Wilayah Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. 

3. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan dan pemberian hadiah terhadap 

loyalitas pelanggan asuransi jiwa Prudential di Wilayah Teluk Betung, Kota 

Bandar Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak - pihak yang membutuhkan 

informasi atau berkaitan dengan penelitian ini.. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu 

pengetahuan mengenai Lifestyle dan kebutuhan masyarakat terhadap 

asuransi khususnya nasabah Asuransi Prudential. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa 

saran atau informasi dalam merancang strategi dan pelayanan 

perusahaan yang berdampak pada loyalitas nasabah pada Asuransi 

Jiwa Prudential serta sebagai bahan pertimbangan keputusan di masa 

mendatang.  

b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi refrensi serta berguna bagi 

peneliti yang akan meneliti masalah sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


