
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan merupakan pasar yang 

potensial  untuk  memasarkan  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  suatu  perusahaan. 

Tumbuhnya perusahaan jasa di Indonesia merupakan suatu peluang yang dapat diharapkan 

memiliki kontribusi bagi perekonomian Indonesia. 

Besarnya jumlah penduduk yang diikuti oleh semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat 

membuat  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  menyadari  akan  pentingnya  menjamin 

kesehatan, keselamatan jiwa, harta dan lan sebagainya.    Hal ini merupakan peluang yang 

besar  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  menawarkan  produk  atau  jasa  yang  memberikan 

jaminan  kesehatan,  keselamatan  jiwa,  harta  dan  lain  sebagainya.  Perusahaan  ini  dikenal 

masyarakat sebagai perusahaan asuransi.

Di  Indonesia  ada  dua  klasifikasi  jenis  asuransi  yg  ditawarkan  di  masyarakat  antara  lain 

asuransi swasta dan asuransi pemerintah. Asuransi swasta terdiri dalam empat produk yaitu 

asuransi  jiwa,  asuransi  harta,  asuransi  kebakaran  dan  laut,  dan  asuransi  kecelakaan  dan 

jaminan (casualty dan surety).  Asuransi jiwa terdiri  dari  tiga jenis asuransi yaitu asuransi 

jiwa, annuitet, dan asuransi kesehatan. Sedangkan asuransi harta dibagi menjadi empat jenis 

produk yaitu asuransi

kerusakan atau kerugian, asuransi tanggung jawab, asuransi kesehatan, dan asuransi jaminan. 

Asuransi pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib (Hasyim,2002:11).

Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  No.2  Tahun  1992  tentang  Usaha 
Perasuransian :



Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan 
mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  dengan  menerima 
premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu 
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Meskipun cukup banyak perusahaan asuransi yang berkembang saat ini, tetapi masih banyak 

masyarakat  yang  kurang  tertarik  untuk  mengikuti  program  asuransi.  Hal  ini  disebabkan 

kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. 

Dengan  demikian,  hal  terpenting  bagi  sebuah  perusahaan  asuransi  dalam  menawarkan 

produknya  diharapkan  dapat  menumbuhkan  minat  masyarakat  serta  menyadari  akan 

pentingnya asuransi dan memberikan manfaat asuransi bagi masyarakat. 

Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan  produk asuransi,  membuat  perusahaan  asuransi 

harus melakukan barbagai  upaya untuk memperkenalkan dan menawarkan produk-produk 

asuransi  agar  masyarakat  menjadi  lebih  tertarik  mengikuti  program asuransi.  Perusahaan 

asuransi  harus  menganalisis  peluang  pasar.  Peluang  ini  memberikan  kesempatan  kepada 

perusahaan  untuk  menawarkan  produknya.  Salah  satu  cara  untuk  menawarkan  produk 

melalui kegiatan promosi.

Promosi merupakan salah satu cara untuk bisa bersaing dalam merebut pasar. Promosi itu 

dapat berupa periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. Berdasarkan 

wawancara awal yang dilakukan penulis  pada bulan Januari 2010 di salah satu perusahaan 

asuransi  dan  beberapa  peserta  asuransi,  diketahui  bahwa  promosi  yg  dilakukan  oleh 

perusahaan  asuransi  antara  lain,  menggunakan  promosi  langsung  yaitu  kunjungan 

langsung/silaturahmi kepada peserta asuransi dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi 

nama-nama  orang  yang  akan  ikut  asuransi,  pusat  pengaruh  (centre  of  influence),  dan 

pengamatan  pribadi  (personal  observation).  Selain  itu,  promosi  juga  dilakukan  dengan 



periklanan, yaitu melalui brosur-brosur, spanduk, surat kabar, majalah-majalah, tabloid, dan 

situs internet. Untuk mendukung semua itu perusahaan memerlukan wiraniaga yg berkualitas.

Asuransi diharapkan dapat melindungi masyarakat dari berbagai macam resiko yang dihadapi 

oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. 

Disamping perlindungan dan jaminan, asuransi juga menawarkan berbagai manfaat antara 

lain mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk meminimalisasi terjadinya resiko.

Perusahaan  asuransi  pada  umumnya  memiliki  tim survei  yang sudah berpengalaman  dan 

dapat memberikan rekomendasi kepada calon peserta untuk memperkecil terjadinya resiko 

pada  calon  peserta.  Asuransi  juga  bisa  berfungsi  sebagai  tabungan.  Dalam  rangka 

meminimalisasi resiko masyarakat, produk-produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan 

asuransi  meliputi  :  asuransi  kesehatan,  asuransi  rumah  tinggal  dan  kendaraan,  asuransi 

pendidikan, asuransi tanggung gugat pribadi, asuransi laut, asuransi jiwa dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang asuransi jiwa karena dari data yang 

diperoleh  jumlah  peserta  asuransi  jiwa  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  peserta  jenis 

asuransi lainnya (www.google.com).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 

Asuransi  Jiwa adalah  perjanjian  antara  2 (dua)  pihak atau lebih,  dengan mana pihak 
tertanggung  dengan  menerima  premi,  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Pada  dasarnya  sikap  masyarakat  cenderung  tidak  memperhatikan  resiko-resiko  yang 

dihadapinya.  Sikap  masyarakat  terhadap  hadirnya  asuransi  belum  menjadikan  asuransi 

sebagai kebutuhan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa asuransi dapat memperbaiki 

atas  kerugian  yang  akan  ditanggung,  ikut  terjun  dalam  kegiatan-kegiatan  pencegahan 

kerugian, membasmi kehawatiran serta sebagai wadah untuk berinvestasi.

Pada  kenyataan  saat  ini  masyarakat  belum menyadari  pentingnya  berasuransi,  salah  satu 

penyebabnya adalah kurangnya wiraniaga mengenalkan dan mempromosikan produk-produk 



asuransi,  keuntungan-keuntungan  apa  saja  yang  bisa  didapat  apabila  masyarakat  menjadi 

peserta  di  asuransi  tersebut  dan  lain  sebagainya.  Masyarakat  juga  beranggapan  bahwa 

berasuransi  tidak  ada  gunanya,  dikarenakan  masih  kurangnya  pengetahuan  mereka  akan 

pentingnya asuransi untuk masa yang akan datang. Sikap itu sendiri dalam kaitannya dengan 

pemasaran sering dipahami sebagai sebuah kenyataan yang memainkan peranan utama dalam 

membentuk perilaku konsumen, yaitu dalam memutuskan merek apa yang akan dibeli.

Menurut Husein (2000:25)

Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecendrungan seseorang yang relatif 

konsisten terhadap suatu objek atau gagasan.

Sikap  seseorang  terhadap  suatu  objek  yang  bisa  berbentuk  perasaan  mendukung  atau 

memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavovable) 

pada  objek tersebut.  Dengan demikian  dapat  dikatakan bahwa sikap merupakan kesiapan 

untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan caraa-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksudkan 

merupakan  kecendrungan  potensial  untuk  bereaksi  dengan  cara  tertentu  apabila  individu 

dihadapkan pada stimulus (rangsangan) yang menghendaki adanya respon. Dalam penelitian 

ini, stimulus yang dimaksud adalah wiraniaga.

Sikap berguna bagi pemasaran dalam banyak cara, yaitu untuk melihat keefektifan kegiatan 

pemasaran, membantu mengevaluasi tindakan pemasaran sebelum diterapkan di dalam pasar 

yang sesungguhnya, juga sikap sangat berhasil dalam membentuk pangsa pasar dan memilih 

pangsa target. Sikap konsumen ditentukan pula oleh wiraniaga.

Wiraniaga  berfungsi  sebagai  penghubung  perusahan  dengan  pelanggan.  Keberhasilan 

perusahaan perlu didukung oleh unsur-unsur yang ada yang salah satunya adalah strategi di 

dalam manjemen penjualan (Ferdinand dalam Setiobudi, 2007:21). Pengelolaan manajemen 



penjualan  yang  kurang  baik  akan  mempengaruhi  keberhasilan  perusahaan.  Dimana 

manajemen  penjualan  memandang  tenaga  penjualan  adalah  ujung  tombak  kegiatan 

pemasaran untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan ( Ferdinand dalam Setiobudi, 

2007:21).

Senada  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Cravens  dalam  Setiobudi (2007:22)  dalam 

Setiobudi   yang  menyatakan,  bahwa  bagian  terpenting  dari manajemen  penjualan  yang 

dipandang  sangat  mempunyai  peranan dalam  keberhasilan  perusahaan  adalah  dalam 

pengelolaan  tenaga penjualnya.  Hal  ini  juga  telah  diteliti  oleh  Barker  dalam  Setiobudi 

(2007:22) bahwa  peranan  seorang  tenaga  penjual  sangat  menentukan kesuksesan  sebuah 

penjualan,  kesuksesan  tersebut  ditandai dengan  kemampuan  tenaga  penjual  untuk 

membangun hubungan baik dengan pelanggan dan rekan kerja dalam lingkungan perusahaan. 

Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Teas  dalam  Setiobudi (2007:22)  menemukan 

bahwa kesuksesan perusahaan dalam mengelola segala sumber daya yang berkaitan dengan 

tenaga penjualan akan mendukung keberhasilan perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan 

perusahaan.

Cravens  et  al,  1993:47  dalam  Setiobudi  ,2007:22  menyatakan  bahwa  tenaga  penjualan 

memberikan pengaruh langsung pada  hasil  dari  penjualan.  Kinerja  tenaga  penjual  adalah 

bagian  terpenting  yang  sangat  memegang  peranan  dalam  sebuah  manajemen  penjualan. 

Tenaga  penjualan  mempunyai  peranan  penting  untuk  menjembatani  hubungan  antara 

perusahaan dengan nasabah, selain menjalankan fungsi rutin menjual produk, mereka juga 

harus mampu mengikuti perubahan kondisi pasar yang dapat berguna bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakannya. Untuk meningkatkan kinerja seorang tenaga penjualan 

perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam mengelola faktor – faktor yang mendukung 

kinerja  tenaga penjualan,  banyak faktor  yang mempengaruhi  tenaga penjualan untuk bisa 

mencapai  kinerja  yang  di  harapkan  oleh  perusahaan,  salah  satu  faktor  tersebut  adalah 



ketrampilan menjual yang dimiliki oleh tenaga penjualan (Spiro dan Weitz dalam Setiobudi, 

2007:23).

Tenaga  penjual  yang  bisa  memenuhi  hasil  maksimal  bagi  perusahaan  tentunya  memiliki 

ketrampilan menjual (selling skill) yang baik, di mana ketrampilan menjual yang dimiliki 

oleh  tenaga penjualan akan bisa berkembang dan meningkat  seiring  pengalaman maupun 

pembelajaran yang dilakukan. 

Keterampilan menjual digambarkan sebagai sebuah orientasi dari seseorang untuk berusaha 

melakukan perbaikan dan meningkatkan kemampuan serta penguasaan atas pekerjaan yang 

menjadi  tanggungjawabnya  (Sujan  dalam Setiobudi,  2007:23).  Seorang  tenaga  penjualan 

harus  mempunyai  serta  mengerti  ketrampilan  menjual  dari  tingkat  yang  paling  dasar 

(Syzmansky  dalam  Setiobudi,  2007:23).  Kemampuan  seorang  tenaga  penjual  dalam 

melaksanakan tugas penjualannya diharapkan mampu membawa perusahaan mencapai hasil 

yang diinginkan, tentunya melalui ketrampilan yang dimiliki.

Sikap  konsumen  bergantung  oleh  peran  seorang  wiraniaga. Wiraniaga  memiliki 

keanekaragaman dan luasnya tugas, maka konsumen dalam hal ini masyarakat memiliki opini 

yang saling bertolak belakang tentang status tenaga penjual yakni:

A. Status tenaga penjual rendah kerena adanya sikap bahwa:

- Menjual hanya untuk keuntungan penjual.

- Untuk dapat menjual perlu berbohong dan curang terhadap pembeli.

- Sifat pekerjaan yang menuntut banyak waktu untuk berpergian maka keluaraga merupakan 

faktor kedua dalam profesi.

- Pekerjaan sebagai tenaga penjual dapat dilakukan oleh orang lain.

B. Status tenaga penjual tinggi, karena adanya sikap bahwa :

- Tugas menjual adalah tugas untuk menjembatani permintaan dan penawaran.



- Kepuasan  tenaga  penjual  adalah  tercapai  laba  perusahaan  melalui  kepuasan 

konsumen.

- Sifat  pekerjaan  tenaga penjual  memungkinkan diperolehnya  penghasilan  diatas 

rata-rata sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga.

- Tugas tenaga penjual menuntut pengabdian penuh dan karirnya tidak dibatasi usia.

- Pekerjaan  tenaga  penjual  membutuhkan  keuletan,  sabar,  pengetahuan  dan 

keterampilan sehingga tidak semua orang sanggup.

- Kemampuan  seorang  wiraniaga  sangat  diperlukan  bagi  sebuah  perusahaan 

asuransi dengan tujuan agar terjadi perubahan-perubahan yang baik dari seseorang 

dalam menjadi peserta. Kecakapan menjual merupakan suatu perhatian besar dan 

seksama karena  kegiatan  asuransi  jiwa merupakan kegiatan  yang berhubungan 

dengan manusia dalam berbagai aspek manusiawinya dengan segala pola tindak 

yang  berbeda  ragam  kebutuhannya.  Oleh  karena  itu  dalam  penjualan  polis 

asuransi  jiwa  diperlukan  kemampuan  wiraniaga  yang  berdaya  guna  yaitu 

keterampilan menjual yang bersifat kreatif.

Kendala dalam mengelola asuransi jiwa adalah kurangnya minat masyarakat berasuransi jiwa 

dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat akan pentingnya berasuransi. 

Hal  ini  ditambah  dengan  adanya  sikap  negatif  masyarakat  terhadap  wiraniaga  yang 

menawarkan asuransi. Untuk mengatasi hal itu perusahaan jasa harus merancang strategi dan 

program pemasaran secara lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya dan lebih proaktif 

dalam mendapatkan calon peserta asuransi.  Strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan 

harus disesuaikan dengan produk yang ditawarkan.

Salah  satu  perusahaan yang menyadari pentingnya wiraniaga  yang berkualitas  adalah  PT 

Asuransi  Bumi  Asih.  Dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuannya,  perusahaan  berusaha 



memasarkan polis asuransi sebanyak-banyaknya. Premi yang terkumpul kemudian dijadikan 

dana bagi usaha yang memerlukan ( PT Asuransi Bumi Asih, 2010).

PT Asuransi Bumi Asih beralamat di Jalan Raden Intan No. 205 Bandar Lampung. Produk 

asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan adalah asuransi jiwa.  Jenis  produk asuransi jiwa 

yang ditawarkan PT Asuransi Bumi Asih dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Produk Asuransi Jiwa PT  Asuransi Bumi Asih 

Bandar Lampung 2010

No Jenis Asuransi JIwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asih Beasiswa Mandiri
Asih Ibadah Rohani
Asih Kesehatan Individu Rawat Inap
Asih Wisata dan Perjalanan
Asih Tabungan Anak Asuh
Asih Kecelakaan Diri

Sumber : PT  Asuransi Bumi Asih, 2010

Kemudahan  berasuransi  tentunya  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  masyarakat.PT 

Asuransi Bumi Asih memberikan kemudahan untuk menjadi peserta asuransi baru. Adapun 

syarat-syarat untuk menjadi peserta asuransi pada PT Asuransi Bumi Asih meliputi :

1. Menyerahkan bukti identitas diri (KTP, SIM, dan lain-lain)

2. Mengisi formulir Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)

3. Mengisi formulir perjanjian



4. Menyetorkan  dana  tabungan  awal  untuk  masing-masing  jenis  asuransi  jiwa  yang 

dipilih

Selain  memberikan  kemudahan  dalam  persyaratan  berasuransi,  PT  Asuransi  Bumi  Asih 

dalam memberikan harga relatif dapat terjangkau oleh peserta asuransinya. Tujuan penetapan 

harga  yang  relatif  dapat  terjangkau  dimaksudkan  agar  seluruh  lapisan  masyarakat  dapat 

menikmati  produk asuransi  jiwa  pada  PT Asuransi  Bumi  Asih.  Untuk mengetahui  harga 

produk asuransi jiwa pada PT Asuransi Bumi Asih dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Harga Produk Asuransi Jiwa PT Asuransi Bumi Asih 2010

Jenis Produk Harga Premi Per bulan  (Rp.)
Asih Beasiswa Mandiri
Asih Ibadah Rohani
Asih Kesehatan Individu Rawat Inap
Asih Wisata dan Perjalanan
Asih Tabungan Anak Asuh
Asih Kecelakaan Diri

300.000
350.000
300.000
250.000
200.000
300.000

Sumber : PT  Asuransi Bumi Asih Bandar Lampung, 2010

Dalam  memasarkan  produk  asuransinya,  PT  Asuransi  Bumi  Asih  melakukan  promosi. 

Promosi merupakan arus informasi yang persuasif dilakukan oleh organisasi atau individu, 

setelah calon  pembeli  dapat  dipengaruhi,  diharapkan akan terjadi  jual  beli.  Selain  tenaga 

penjual yang sering disebut wiraniaga pada Asuransi Bumi Asih, promosi yang dilakukan 

adalah dengan promosi langsung yaitu :  kunjungan langsung yang berusaha mendapatkan 

nama-nama orang        (referred lead), pusat pengaruh (contre of influence), pengamatan 

pribadi (personal observation). Selain itu promosi juga dilakukan oleh kantor pusat       PT 

Asuransi Bumi Asih melalui periklanan menggunakan brosur-brosur, spanduk yang di tempel 

di depan kantor, surat kabar kota, majalah-majalah bisnis, tabloid wanita, dan situs internet. 

Untuk melakukan promosi tersebut diperlukan wiraniaga yang berkualitas. 



Produk asuransi jiwa sifatnya tidak bisa diraba, sehingga dalam memasarkan produk tersebut 

dilakukan dengan cara langsung melalui tenaga penjual. Untuk dapat memasarkan produk 

asuransi  jiwa  PT   Asuransi  Bumi  Asih  mempekerjakan  beberapa  wiraniaga.  Pemasaran 

produk asuransi jiwa yang dilakukan oleh wiraniaga harus dapat meyakinkan calon peserta 

asuransi  tentang manfaat yang diperoleh dengan memegang polis asuransi. 

Untuk menciptakan wiraniaga yang dapat memasarkan produk asuransi jiwa dengan baik, 

langkah yang dilakukan oleh  PT Asuransi  Bumi Asih yakni  memberikan pendidikan dan 

pelatihan  tentang  pemasaran  produk  asuransi  sebelum  seorang  wiraniaga  tersebut 

melaksanakan kegiatannya. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh seorang wiraniaga 

meliputi; (1) pengenalan produk, agar wiraniaga mengerti akan produk-produk asuransi yang 

akan  dijual.  (2)  cara  berkomunikasi  yang  baik,  sehingga  calon  peserta  tertarik  untuk 

mengikuti asuransi. (3) cara menawarkan produk, dengan tujuan agar pengguna asuransi jiwa 

benar-benar  yakin  dan  percaya  akan  manfaat  serta  keamanan  dari  produk  asuransi  yang 

ditawarkan. 

Adapun jumlah wiraniaga pada PT Asuransi Bumi Asih Bandar Lampung dapat dilihat pada 

Tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Wiraniaga PT Asuransi Bumi Asih 

Bandar Lampung  2005-2009

Tahun Jumlah Wiraniaga
(Orang)

2005
2006
2007
2008
2009

30
25
27
32
35

Sumber : PT  Asuransi Bumi Asih



Berdasarkan  tabel  3  diketahui  bahwa   perusahaan  menambah  jumlah  wiraniaga  untuk 

mendapatkan lebih banyak calon peserta asuransi.

Cara wiraniaga menginformasikan produk asuransi  bumi asih itu  dapat  membentuk sikap 

konsumen  terhadap  produk  asuransi  yang  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  jumlah 

peserta  asuransi.   Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  penulis  Januari  2010  dengan 

beberapa peserta  asuransi  Bumi Asih diketahui  bahwa cara wiraniaga berkomunikasi  dan 

menawarkan  produk  berpengaruh  terhadap  keputusan  mereka  untuk  membeli  produk 

asuransi. 

Sikap  konsumen terhadap  asuransi  dapat  dilihat  dari  aspek kognitif,  afektif  dan  perilaku 

terhadap asuransi tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti aspek kognitif yaitu 

mengevaluasi  sikap  konsumen terhadap cara  wiraniaga  menjual  produk asuransi.  Adapun 

jumlah peserta asuransi jiwa pada PT Asuransi Bumi Asih  adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah  Peserta Asuransi Jiwa Pada PT Asuransi Bumi Asih

Bandar Lampung 2005-2009

Tahun Jumlah Peserta
(Orang)

Perubahan
(%)

2005
2006
2007
2008
2009

2.650
2.985
3.012
3.115
3.353

-
12,64
0,90
4,75
6,28

Rata-rata 6,14

Sumber: PT Asuransi Bumi Asih 2010



Berdasarkan  tabel  1.4  peserta  asuransi  berfluktuasi,  namun  memiliki  kecendrungan 

mengalami  peningkatan.  PT  Asuransi  Bumi  Asih  juga  menetapkan  target  penjualannya. 

Adapun target dan realisasi penjualan produk asuransi jiwa          PT Asuransi Bumi Asih 

dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Penjualan Polis Asuransi Jiwa

PT Asuransi Bumi Asih Bandar Lampung 2005-2009

Tahun Target
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Pencapaian
 (%)

2005

2006

2007

2008

2009

250.000.000

285.000.000

321.000.000

321.000.000

340.000.000

185.000.000

210.000.000

210.000.000

269.000.000

277.000.000

74,00

73,68

65,42

83,80

81,47
Rata-rata 75,67

Sumber: PT Asuransi Bumi Asih 2010

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa pencapaian target penjualan asuransi berfluktuasi,  tetapi 

target penjualan belum tercapai. Pada tahun 2009 tingkat pencapaia PT Asuransi Bumi Asih 

lebih rendah dari tahun 2008. Belum tercapainya target dapat disebabkan oleh wiraniaga yang 

kurang proaktif untuk mendapatkan peserta asuransi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul penelitian “ Analisis Sikap Konsumen Atas Wiraniaga  Pada 

Asuransi Jiwa        PT  Asuransi Bumi Asih di Bandar Lampung”

1.2 Permasalahan



Berdasarkan  uraian  di  atas   diidentifikasi  masalah  bahwa belum tercapainya  target  yang 

ditetapkan oleh PT Asuransi Bumi pada Tabel 1.5 yang antara lain disebabkan oleh sikap 

calon peserta asuransi yang kurang tertarik terhadap cara wiraniaga yang menawarkan produk 

asuransi.

Berdasarkan  hal  tersebut  maka  masalah  dalam penelitian  ini  yaitu:  Bagaimanakah  Sikap 

Konsumen atas Wiraniaga Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Bumi Asih di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan:

Untuk mengetahui sikap konsumen atas wiraniaga pada asuransi jiwa pada PT  Asuransi 

Bumi Asih di Bandar Lampung.

Manfaat Penulisan:

1. Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih.

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Lampung 

    khususnya Jurusan Manajemen.

1.4 Kerangka Pemikiran

Asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dimana tertanggung mengikat diri pada 

penanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi  untuk  memberi  penggantian  kepada 



tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan karena 

suatu peristiwa yang tidak pasti. 

Asuransi merupakan jasa yang memberikan perlindungan-perlindungan dari berbagai macam 

resiko yang dihadapi oleh masyarakat.  Manusia selama hidup selalu dikelilingi oleh resiko 

seperti  kecelakaan,  kehilangan  dan  lain-lain.  Yang  menjadi  kendala  adalah  kurangnya 

informasi yang sampai pada masyarakat tentang apa itu asuransi dan kurangnya kemampuan 

perusahaan  asuransi  meyakinkan  masyarakat  bahwa  mengikuti  program  asuransi  adalah 

tindakan bijaksana dan menguntungkan.

Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting perannya, karena 

dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat memberikan perlindungan-perlindungan atas resiko 

yang  dihadapi  masyarakat.  Selain  itu  pula  mendorong  agar  semakin  meningkatnya 

pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Keberhasilan asuransi sebagai perusahaan jasa sangat ditentukan oleh wiraniaga. Wiraniaga 

merupakan  perwakilan  dan  ujung  tombak  perusahaan  dalam  mendapatkan  calon  peserta 

asuransi.  Cara  wiraniaga  dalam menawarkan produk asuransi  akan berpengaruh  terhadap 

sikap konsumen terhadap produk tersebut yang pada akhirnya akan menentukan keinginan 

konsumen untuk mengikuti atau membeli produk asuransi tersebut.

Menurut Husein (2000:25) sikap adalah evaluasi,perasaan, dan kecendrungan seseorang yang 

relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap bersifat sinamis, banyak sikap akan 

brubah bersama waktu. Sikap dapat dengan mudah berubah sebagai akibat dari keadaan yang 

tidak terduga dan pengaruh situasi.

Stuktur sikap tardiri dari tiga komponen yang paling menunjang (Azwar, (1998:17) yaitu:

a. Komponen  Kognitif,  adalah  pengatahuan  atau  fikiran  berdasarkan  informasi  yang 

berhubungan dengan objek sikap. Kepercayaan ini berdasarkan apa yang kita ketahui 



kemudian  terbentuk  karakteristik  umum  suatu  objek.  Pengalaman  pribadi  dan 

kebutuhan emosional merupakan pencerminan utama terbentuknya kepercayaan.

b. Komponen afektif, adalah menunjukkan kepada dimensi emosional dari sikap yaitu 

emosi yang berhubungan dengan objek (baik atau buruk). Komponen ini menyangkut 

masalah emosional yang biasanya berakar dan mempengaruhi sikap seseorang sebagai 

reaksi emosional, rasa percaya tidak percaya terhadap suatu objek.

c. Komponen  tingkah  laku,  berhubungan  dengan  kecendrungan  untuk  bertindak. 

Komponen  ini  di  dalam  sikap  menunjukkan  kecendrungan  prilaku  dalam  diri 

seseorang  yang  berkaitan  dengan  objek  sikap  yang  dihadapi.  Asumsi  bahwa 

kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku.

Ketiga komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Jika satu komponen berubah 

maka  komponen  yang  lainnya  juga  akan  berubah.  Selain  itu,  masing-masing  komponen 

mempunyai  manifestasi  yang berbeda-beda yang membentuk satu sikap yang menyeluruh 

sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterima.

Sikap konsumen  tehadap produk asuransi juga dapat dilihat berdasarkan ketiga komponen 

tersebut.  Pada  penelitian  ini  penulis  ingin  mengevaluasi  sikap  konsumen  dilihat  dari 

komponen kognitif yaitu mengevaluasi sikap kosumen terhadap wiraniaga yang menawarkan 

produk asuransi.

Salah satu faktor  yang mendukung kinerja tenaga penjualan adalah keterampilan menjual 

yang dimiliki tenaga penjual. Untuk mengukur ketrampilan menjual tenaga penjualan pada 

perusahaan asuransi akan ditentukan variable  yang tepat.  Tenaga penjualan di perusahaan 

asuransi  harus  memiliki  keahlian  menjual  yang  tinggi  meliputi  interpersonal  skill  dan 



salesmanship  skil,  maka  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  empat  variabel  yang 

diperkirakan akan mempengaruhi keterampilan menjual seorang tenaga penjualan.  Hal ini 

mengacu  pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Setiobudi  (2007)  yang  meneliti 

tentang kemampuan wiraniaga dalam menjual suatu produk.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis menggunakan empat variable untuk mengukur 

kemampuan wiraniaga dalam menawarkan produk asuransi. Keempat variable tersebut adalah 

(Setiobudi, 2007:77):

1. presentation skill, yang sangat penting untuk membangkitkan minat dan menimbulkan 

reaksi pembelian dari pelanggan, sehingga kepiawaian seorang tenaga penjualan dalam 

melakukan presentasi  penjualan akan menunjukkan tingkat ketrampilan menjual  yang 

dimilikinya.  Sendra  dalam  Setiobudi  (2007)  menyatakan  bahwa  konsep  penjualan 

didasarkan  pada  tiga  kerangka  penjualan  yang  meliputi  pendekatan  (approach), 

penyajian (presentation), dan penutupan (closing).

2. Kemampuan bertanya

3. Kemampuan  beradaptasi.  Adaptasi  penjualan  merupakan  perubahan  dari  perilaku 

penjualan  selama  interaksi  dengan  pelanggan  atau  interaksi  antar  pelanggan  yang 

didasarkan pada informasi yang diterima mengenai situasi penjualan yang sesungguhnya 

(Weitz, Sujan, 1986 dalam Spiro, Weitz, dalam setiobudi 2007). 

4. Pengetahuan teknikal,  merupakan pengetahuan yang dimiliki  tenaga penjual dalam 

rangka mendukung penjualannya, seperti pengetahuan tentang kegunaan dan keunggulan 

produk (produk knowledge), pengetahuan tentang teknis dan prosedur dilapanganan juga 

pengetahuan  tentang  customer  (Josep,  David,  Armen,  Pratibha  dan  Robert,  dalam 

Setiobudi 2007:27).



Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah :

Sikap Konsumen Atas Wiraniaga ditentukan oleh 

keterampilan wiraniaga dalam menjual yaitu:

a. Kemampuan presentasi

- Kemampuan untuk menimbulkan persepsi yang 
baik tentang produk asuransi

- Kemampuan menimbulkan minat dan keinginan 
calon peserta untuk memiliki produk asuransi.

- Kemampuan menimbulkan tindakan pembelian 
produk asuransi.

b. Kemampuan bertanya

- Kemampuan untuk menggali kebutuhan pembelian 
peserta asuransi.

- Kemampuan mendapatkan informasi penting dari 
calon peserta asuransi .

- Kemampuan untuk mengetahui harapan peserta 
asuransi

c. Kemampuan beradaptasi

- Kemampuan menggunakan teknik pendekatan 
penjualan yang berbeda pada berbagai tipe 
pelanggan

- Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi 
penjualan yang dihadapi.

d. Kemampuan pengetahuan teknikal

- Produk knowledge yang baik.
- Pengetahuan teknis dan prosedur dilapangan.




