
I. PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan jasa asuransi kini makin dirasakan,baik oleh perorangan maupun 

dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata 

kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti 

resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. 

Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi 

berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Perkembangan dunia bisnis saat ini berlangsung sangat cepat dan membuat 

pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus bekerja keras agar dapat 

mempertahankan keunggulannya dalam persaingan. Jika pada zaman dahulu 

perusahaan hanya mencari keuntungan semata, saat ini semua aspek perusahaan 

harus bertumpu pada pola berpikir secara strategik.

PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung sebagai salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang asuransi umum bagi masyarakat juga harus menghadapi 

persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan asuransi lainnya. Agar 



PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung dapat bertahan dan berkembang dengan 

baik maka PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung harus dapat menciptakan 

kemampuan bersaing baik dalam hal jenis produk, harga maupun segmen yang 

dituju sehingga dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dan 

memenangkan persaingan. 

Pelaksanaan kegiatan pemasaran merupakan salah satu usaha yang penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan.

Pemasaran menurut Kotler dan Keller ( 2007 : 6 ) :

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalam individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk 
yang bernilai dengan pihak lain.

Dalam mencapai tujuan pemasaran tersebut, perusahaan harus memiliki suatu 

strategi untuk menghadapi pasar termasuk perusahaan pesaing yaitu perusahaan 

yang memasarkan produk sejenis. Maka dari itu perusahaan harus berusaha 

memahami apa yang sesungguhnya diinginkan konsumen dalam membeli suatu 

produk. Perusahaan perlu melakukan usaha-usaha pemasaran yang lebih spesifik 

dalam hal memberikan kepuasan dan juga dalam mempengaruhi konsumen agar 

bersedia membeli produk perusahaan. Usaha-usaha tersebut diupayakan agar 

dapat meningkatkan volume penjualan dengan memperhatikan kepuasan 

konsumen.

Perkembangan volume penjualan dan target penjualan PT. Asuransi Puri Asih 

Cabang Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Target, Realisasi Volume Penjualan Produk Jasa Asuransi, Jumlah 
Polis serta Realisasi Volume Pembayaran Klaim Nasabah pada 
PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung
Tahun 2008-2009

Tahun Kuartal
Target 

Penjualan
(rupiah)

Volume 
Penjualan
(rupiah)

Jumlah 
Polis

Persentase 
Penjualan

( % )

Volume 
Pembayaran 

Klaim
(rupiah)

2008

2009

1
2
3

1
2
3

 1.300.000.000
 1.300.000.000
 1.300.000.000

 1.500.000.000
 1.500.000.000
 1.500.000.000

 658.707.499
737.388.796

1.254.174.531

832.688.515
1.378.773.854

1.463.250.000   

931
3.566
2.223

1.265
2.056
1.676

50,67
56,72
96,47

55,51
91,92
97,55

103.392.971
173.697.990
267.873.286

142.306.757
369.368.479
521.076.571

Sumber: PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung, 2010

Tabel 1. memberikan gambaran bahwa total premium income yang dihasilkan 

selama tahun 2008-2009 mengalami fluktuasi dan secara umum target 

penerimaan tidak tercapai. Kenaikan volume penjualan pun lebih disebabkan 

pada kondisi eksternal yang mendukung, seperti peningkatan pembangunan di 

daerah berupa proyek-proyek infrastruktur, tender-tender yang diberikan oleh 

pemerintah daerah, fenomena globalisasi dan sebagainya. 

Selain itu PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung dihadapkan pada persaingan, 

sehingga perolehan pangsa pasar sangat ketat. Perusahaan lain yang bersaing 

ketat dengan PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung adalah PT. Bumi Putera 

Muda 1967, PT. Ramayana, PT. Parolamas dan PT. Jasa Tania. Dipilihnya 

perusahaan tersebut sebagai pesaing dikarenakan mempunyai skala usaha yang 

sama dan produk yang sejenis dengan PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung. 
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Berikut nilai penjualan serta pangsa pasar PT. Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung dan pesaing.

Tabel 2. Volume Penjualan dan Pangsa Pasar PT. Asuransi Puri Asih 
Cabang Lampung dengan perusahaan pesaing sejenis 
Tahun 2009 (dalam persentase)

No Nama Perusahaan
Volume Penjualan

(rupiah)
Pangsa Pasar

( % )

1

2

3

4

5

6

PT. BUMI PUTERA MUDA 1967

PT. RAMAYANA, Tbk

PT. PAROLAMAS

PT. ASURANSI PURI ASIH

PT. JASA TANIA, Tbk

Lain-lain

10.223.479.513

8.977.492.948

5.782.655.600

3.929.649.938

1.757.160.541

1.277.934.939

32

28,1

18,1

12,3

5,5

4

Jumlah 31.948.373.480 100

Sumber: Asosiasi Asuransi Umum, 2010

Tabel 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2009 PT. Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung menguasai 12,3% dari pangsa pasar dan masih berada dibawah pangsa 

pasar dari perusahaan sejenis. Maka dari itu untuk menyiasatinya 

PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung memiliki kebijakan bauran pemasaran 

yang harus disesuaikan dalam pemasaran asuransi khususnya asuransi umum ini.

Strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT. Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung adalah strategi-strategi yang meliputi 7P yaitu produk, harga, promosi, 

saluran distribusi, orang-orang yang terlibat, wujud fisik dan proses. Strategi 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
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1.    Strategi Produk (Product)

Aspek produk merupakan aspek terpenting dalam suatu proses pemasaran, 

sebagai sesuatu yang bersifat barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen 

untuk memuaskan kebutuhannya.

PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung menawarkan berbagai macam pilihan 

produk asuransi, meliputi:

1. Puri Property

Menjamin kerugian atas gedung perumahan, kantor, gudang, hotel, pabrik dan 

lainnya.

Luas Jaminan : 

-    Kebakaran, peledakan, sambaran petir, kejatuhan pesawat udara.

-    Perluasan Jaminan : kerusuhan, huru-hara, banjir, tanah longsor, angin 

topan dan pembersihan puing-puing.

2. Puri Cargo

Menjamin kerugian terhadap barang selama dalam pengangkutan.

Jenis/Bentuk Pertanggungan :

- Pengangkutan melalui laut (Marine Cargo : IIC “A”, “B”, “C” dan Total

Loss)

- Pengangkutan melalui darat (Land Transit : Cover A dan Cover B 

Dailand Transit)

- Pengangkutan melalui udara ( ICC All Risk Air Cargo)
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Luas Jaminan :

- Kebakaran, ledakan, alat angkut kandas, tenggelam, terbalik, keluar dari 

rel, tabrakan, benturan, pembongkaran muatan di pelabuhan dan lainnya.

- Perluasan Jaminan : perang, huru-hara

3. Puri Bond (Surety Bond)

Memberikan jaminan untuk principal bagi kepentingan pihak obligee, apabila 

principal oleh sesuatu hal gagal atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai 

dengan yang diperjanjikan dengan obligee maka surety akan bertanggung 

jawab terhadap obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal. 

Jenis-jenis Jaminan Puri Bond : 

-    Jaminan Penawaran (Tender Bond)

-    Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)

-    Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)

-    Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

4. Asuransi Kendaraan Bermotor 

Jenis Jaminan :

1) All Risk (Comprehensive)

2) Total Loss Only (TLO)

3) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 

Luas Jaminan : 

- Tabrakan/benturan, terbalik, selip dan kebakaran

- Pencurian dan tindakan pengrusakan
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- Kerugian pihak ketiga yang diakibatkan kendaraan yang diasuransikan

- Perluasan jaminan : gempa bumi, huru-hara, banjir, asuransi kecelakaan 

pengemudi dan penumpang.

5. Asuransi Terhadap Uang

Asuransi yang menanggung risiko hilangnya uang dan / atau surat-surat 

berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin hitung uang yang terkunci atau 

yang dalam pengiriman dari satu tempat ke lain tempat.

I. Asuransi Cash In Cashier Box (CICB)

Asuransi yang menanggung risiko terhadap uang yang beredar dikasir 

selama jam kerja ( jam kerja normal ).

Dimana asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian atau 

kehilangan uang dari ruangan kasir akibat : 

- Perampokan

- Pencurian

II. Asuransi Cash In Safe (CIS)

Asuransi yang menanggung risiko terhadap uang yang berada di lemari 

besi / strong room atau safe brankas yang disertai tanda-tanda adanya 

kekerasan / pengrusakan dan atau penggunaan kunci palsu dan 

perampokan.

III. Asuransi Cash In Transit (CIT)

Asuransi yang menanggung risiko terhadap uang yang sedang dalam 

perjalanan dari kantor sampai tempat tujuan atau penerimaan atau Bank 

untuk kepentingan pihak ketiga atau sebaliknya dimana kerugian tersebut 

diakibatkan oleh : 
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- Perampokan / perampasan

- Kendaraan yang membawa uang mengalami kecelakaan

- Kendaraan terbakar akibat kecelakaan

6. Asuransi Contractor All Risk

Asuransi yang menjamin kerugian terhadap kerugian / kerusakan proyek, 

tuntutan / tanggung jawab pada pihak lain atas kerusakan benda maupun jiwa 

serta pengerjaan / pemasangan instalasi mesin-mesin akibat : 

- Kebakaran - Banjir

- Petir - Gempa Bumi

- Ledakan - Kecurian

- Arus Pendek

Penulis tidak membatasi penelitian penggunaan strategi pemasaran terhadap satu 

jenis produk jasa saja. Hal tersebut dikarenakan target dan pencapaian penjualan 

keseluruhan produk seperti yang terlihat pada tabel 1 tidak ada yang terwujud. 

2.    Strategi Harga (Price)

Harga merupakan unsur terpenting dari bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan (pendapatan) bagi perusahaan, penetapan harga yang tepat akan 

menjadi salah satu penentu besarnya permintaan pasar akan barang dan jasa.

Metode penetapan harga merupakan suatu keputusan yang penting di dalam 

pemasaran suatu produk, oleh karenanya dalam penetapan harga ini memerlukan 

suatu pendekatan yang sistematis yang melibatkan penetapan tujuan dan 

mengembangkan suatu struktur penetapan harga yang tepat.
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Penetapan harga jual produk jasa asuransi pada PT. Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung berpedoman pada harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan pusat 

dimana besaran harganya berbeda-beda untuk setiap jenis produk dan jumlah 

pertanggungan.

Besarnya harga yang ditetapkan oleh  PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung 

untuk tiap jenis produk bagi pasar pelanggan di Lampung terlihat pada Tabel 3 

berikut ini.

Tabel 3. Tarif Premi Produk Jasa Asuransi pada 
PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung

Jenis Produk Tarif Premi

PURI PROPERTY 
GRAHA

PURI CARGO

PURI BOND

1,50 / mil x Uang Pertanggungan
(dengan maks. akseptasi Rp 18.900.000.000,-)

- Melalui Darat:
1. Total Loss Only (TLO) / “Cover A” : 0,20 % x Uang Pertanggungan
2. All Risk / “Cover B” : 0,30 % x Uang Pertanggungan
    (dengan maks. akseptasi; dengan Truck Rp 750.000.000,-; 
     dengan Kereta Rp 1.000.000.000,-)
- Melalui Laut:
1. ICC “ C “ 1/ 1/ 82 : 0,30 % x Uang Pertanggungan 
2. ICC “ B “ 1/ 1/ 82 : 0,35 % x Uang Pertanggungan
3. ICC “ A “ 1/ 1/ 82 : 0,30 % x Uang Pertanggungan
   (dengan maks. akseptasi Rp 500.000.000,-)
- Melalui Udara:
1. All Risk  : 0,20 % x Uang Pertanggungan
    (dengan maks. akseptasi Rp 1.900.000.000,-)

1. Tender Bond : Negosiasi kedua belah pihak
    (dengan maks. akseptasi Rp 1.200.000.000,-)
2. Performance Bond : Negosiasi kedua belah pihak
    (dengan maks. akseptasi Rp 1.200.000.000,-)
3. Advance Payment Bond : Negosiasi kedua belah pihak
    (dengan maks. akseptasi Rp 600.000.000,-)
4. Maintenance Bond : Negosiasi kedua belah pihak
    (dengan maks. akseptasi Rp 1.200.000.000,-)
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ASURANSI 
KENDARAAN 
BERMOTOR

ASURANSI 
TERHADAP 
UANG

ASURANSI 
CONTRACTOR 
ALL RISK

- Comprehensive / Gabungan ( All Risk ) 
i)  2,40 % s/d 3,00 % x Uang Pertanggungan ( Khusus Bus dan Truck ) 
ii) 2,65 % s/d 3,25 % x Uang Pertanggungan ( Non Bus dan Non Truck ) 
    (dengan maks. akseptasi Rp 480.000.000,-)

- Total Loss Only ( TLO ) 
i)   2,50 % x Uang Pertanggungan ( Kendaraan Bermotor Roda Dua ) 
ii)  0,55 % s/d 0,75 % x Uang Pertanggungan ( Khusus Bus dan Truck )
iii) 0,60 % s/d 0,80 % x Uang Pertanggungan ( Non Bus dan Non Truck )
     (dengan maks. akseptasi Rp 480.000.000,-)

- Tanggung Jawab Hukum Pihak ke III
i)  0,95% s/d 1 % x limit ( 0 s/d Rp 100.000.000); Non Truck
ii) 50 % dari Premi Non Truck ( Khusus Truck )
    (dengan maks. akseptasi Rp 100.000.000,-)

Tarif Premi Asuransi untuk CICB, CIS, CIT
i)   Dalam Kota 0,20 % x Uang Pertanggungan
     (dengan maks. akseptasi Rp 1.260.000.000,-)
ii)  Antar Kota 0,25 % x Uang Pertanggungan
     (dengan maks. akseptasi Rp 1.260.000.000,-)
iii) Antar Pulau 0,30 % x Uang Pertanggungan
     (dengan maks. akseptasi Rp 1.000.000.000,-)

i)   12 bulan : 1,7 / mil x Uang Pertanggungan
ii)  18 bulan : 2,3 / mil x Uang Pertanggungan
iii) 24 bulan : 3 / mil x Uang Pertanggungan
     (dengan maks. akseptasi Rp 1.800.000.000,-)

Sumber: PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung, 2010

3.    Strategi Saluran Distribusi (Place)

Saluran distribusi yang digunakan oleh PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung 

adalah saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen kemudian ditawarkan oleh 

agen atau wiraniaga kepada konsumen akhir. Selain itu perusahaan juga 

mengikuti tender atau pelelangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk 

menawarkan produknya.
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Gambar 1. Saluran Distribusi PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung

Sumber: PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung, 2010

4.    Strategi Promosi (Promotion)

Kegiatan promosi diperlukan oleh semua perusahaan yang bergerak disemua 

bidang karena bila dapat diarahkan dengan baik maka dapat meningkatkan 

volume penjualan.

Seluruh kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung harus mengikuti kebijakan dari kantor pusat di Jakarta sehingga PT. 

Asuransi Puri Asih Cabang Lampung hanya tinggal melaksanakannya saja. 

Kegiatan promosi yang dilakukan 

antara lain :

1. Periklanan (Advertising)

Perusahaan melakukan kegiatan periklanan melalui brosur-brosur, pamflet 

serta menjalin kerjasama dengan surat kabar dalam pemasangan iklan produk 

perusahaan.

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan yang telah dilakukan perusahaan adalah mengadakan 

presentasi produk serta seminar yang dilaksanakan pada suatu perkumpulan, 

instansi-instansi baik swasta maupun negeri.
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3. Penjualan Perseorangan (Personal Selling)

Penjualan perseorangan yang dilakukan perusahaan adalah memberikan 

pelayanan kepada konsumen secara langsung atau tatap muka yang dilakukan 

saat pelanggan datang ke perusahaan atau kantor pemasaran.

Biaya yang ditetapkan dalam melakukan kegiatan promosi untuk menjangkau 

pasar sasaran juga mengikuti kebijakan kantor pusat di Jakarta. Pada Tabel 4 

menunjukkan besarnya biaya promosi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Puri 

Asih Cabang Lampung.

Tabel 4. Biaya Promosi PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung
Tahun 2008-2009

Tahun Kuartal Biaya Promosi
(dalam rupiah)

Perubahan Biaya
( % )

2008

2009

1
2
3

1
2
3

1.000.000
1.550.000
2.500.000

1.750.000
3.000.000
4.225.000

-
55,00
61,29

(30,00)
71,43
40,83

Sumber: PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung

Setelah menawarkan suatu produk serta melakukan kebijaksanaan pemasaran 

yang tercermin melalui pelaksanaan bauran pemasaran untuk mendukung 

peningkatan volume penjualan produk tersebut, maka perusahaan perlu 

mengambil langkah lanjut untuk mengukur tingkat penerimaan konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan.

 

12



5.    Strategi Orang-orang yang terlibat (People) 

Bagian dari kebijaksanaan ini adalah mencakup hal-hal yang dilakukan oleh 

PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung yaitu dengan mempekerjakan tenaga 

agen yang akan dilatih untuk menguasai bidangnya serta dapat memiliki 

pengalaman mengenai produk-produk yang dijual perusahaan.

Penerimaan pegawai di PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung harus melalui 

beberapa tes. Selain karyawan diwajibkan berpenampilan menarik dan rapi, 

karyawan di PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung juga telah dibekali 

communication skill dalam menghadapi dan bersikap kepada konsumen. Hal ini 

dikarenakan karyawan terutama yang bertugas menghadapi langsung konsumen 

(front liner) merupakan sarana penunjang dalam memasarkan produk perusahaan.

6.    Strategi Wujud Fisik (Physical Evidence)

PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung yang terletak di Jl. Dr. Soesilo No. 71B 

Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung Utara, menyediakan fasilitas yang 

mendukung kelancaran usaha. Fasilitas tersebut meliputi tempat/gedung untuk 

melayani nasabah atau calon nasabah serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan 

pendingin ruangan. Layanan seperti phone line 0721-253288 yang dapat 

dihubungi oleh nasabah untuk berbagai pelayanan PT.Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung dan pertanyaan-pertanyaan mengenai produk. Selain itu penggunaan 

teknologi komunikasi elektronik komputer Local Area Network (LAN) telah 

diterapkan untuk memudahkan dalam berkomunikasi antar karyawan. 
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7.    Strategi Proses (Process) 

PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung dalam memasarkan produknya 

senantiasa berupaya untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada 

konsumennya. Adapun upaya untuk memberikan kepuasan pelayanan antara lain:

o Prosedur yang diterapkan dalam pembelian produk jasa asuransi tidak 

rumit dan berbelit-belit

o Proses penyampaian polis tidak melebihi dari waktu perjanjian

o Proses pengajuan klaim tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah strategi 

pemasaran yang dijalankan oleh PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung dalam 

menghadapi persaingan di dunia asuransi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ”ANALISIS STRATEGI PEMASARAN 

DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK JASA 

ASURANSI PADA PT. ASURANSI PURI ASIH CABANG LAMPUNG”.

1.2       Permasalahan

Kegiatan pemasaran setiap perusahaan membutuhkan perhatian dan kesungguhan 

para pengusaha sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai 

secara optimal. Oleh karena itu pengambilan kebijakan pemasaran perlu 

dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan keadaan perusahaan.

 
Realisasi penjualan PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung mengalami 

fluktuasi dan walaupun cenderung naik namun tetap tidak mencapai target 
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penjualan secara keseluruhan. Selain itu posisi pangsa pasar hanya menempati 

urutan keempat sebagai pengikut pasar. Hal ini diduga ada kesalahan yang terjadi 

pada strategi pemasaran PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung.

Masalah yang dihadapi perusahaan adalah volume penjualan yang tidak 

memenuhi target yang telah dicanangkan perusahaan sebelumnya, serta posisi 

pangsa pasar yang hanya menempati urutan keempat sebagai pengikut pasar.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

“Apakah strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Asuransi Puri Asih Cabang 

Lampung sudah sesuai dalam memasarkan produknya.”

1.3       Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung adalah: 

• Untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran dalam usaha meningkatkan 

penjualan produk jasa asuransi di PT. Asuransi Puri Asih Cabang Lampung. 

1.4       Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya 

yang berhubungan dengan strategi pemasaran.

2. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang asuransi khususnya 

tentang peranan strategi pemasaran.
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1.5       Kerangka Pemikiran

Peranan pemasaran demi suksesnya suatu bidang usaha yang diciptakan, terutama 

yang terletak pada kesanggupan pemasaran untuk menciptakan nilai yang 

bermanfaat untuk suatu bagian dari masyarakat yang berupa pelanggan dan 

anggota masyarakat lainnya. Pemasaran merupakan kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan 

datang. 

Semakin ketatnya persaingan mengharuskan perusahaan untuk mampu 

menetapkan berbagai strategi pemasaran perusahaan dengan tepat agar 

memenangkan persaingan, sehingga target penjualan yang telah direncanakan 

dapat tercapai.

Strategi pemasaran yang baik hendaknya dirumuskan berdasarkan kekuatan, 

kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat 

menentukan keputusan yang tepat terutama berkaitan dengan perumusan strategi 

bauran pemasaran.

Produk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, kemudian 

penanganan kebijaksanaan harga tidak terlepas dari strategi pemasaran. 

Promosi ditujukan untuk mengendalikan produk serta memberikan informasi 

tentang produk kepada pasar sedangkan distribusi meliputi masalah membawa 

produk-produk yang tepat dari produsen ke konsumen. Jadi kesempatan suatu 

pasar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai, baik dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup maupun dalam 

upaya pengembangan perusahaan.
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Volume penjualan yang meningkat dan peningkatan pangsa pasar merupakan 

indikator keberhasilan dalam melaksanakan strategi pemasaran oleh perusahaan. 

Untuk mencapai keunggulan itu, perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

dalam perusahaan (internal) dan lingkungan luar perusahaan (eksternal).

Faktor yang berasal dari dalam perusahaan adalah bauran pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan meliputi produk, harga, saluran distribusi, promosi 

dan pelayanan. Seluruh faktor internal perusahaan itu dapat dibagi menjadi 

kekuatan (strength) ataupun kelemahan (weakness) bagi perusahaan.

Sedangkan faktor yang diluar perusahaan antara lain : peraturan pemerintah, 

kondisi perekonomian, teknologi, geografis (keadaan daerah tempat usaha) dan 

pesaing. Faktor eksternal ini menjadi kesempatan (opportunity) maupun ancaman 

(threat) bagi perusahaan.

Kegiatan strategi pemasaran harus memperhatikan faktor-faktor diatas dengan 

meneliti bauran pemasaran suatu perusahaan maka dapat diketahui strategi 

pemasaran yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Analisis SWOT 

sebagai alat analisis akan digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, 

kesempatan dan ancaman yang dialami oleh perusahaan PT. Asuransi Puri Asih 

Cabang Lampung dan perusahaan pesaing.

Variabel-variabel yang di analisis merupakan bauran pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan yang meliputi : produk, harga, promosi dan saluran distribusi. 
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Apabila analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan adalah 

padu maka tidak ada masalah lagi bagi perusahaan. Akan tetapi jika hasil dari 

analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan tidak sesuai 

maka perusahaan harus segera merevisi kebijakan strategi pemasaran yang saat 

ini dilakukan perusahaan.

Gambar 2. Pola Kerangka Pemikiran

Bauran 
Pemasaran

a. Faktor Internal Perusahaan
    -  Kekuatan (strength)
    -  Kelemahan (weakness)
b. Faktor Eksternal Perusahaan
    -  Kesempatan (opportunity)
    -  Ancaman (threat)

Strategi pemasaran
SWOT
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Alternatif Strategi :
- Strategi SO
- Strategi WO
- Strategi ST
- Strategi WT

Penelitian

Kebijakan Strategi Pemasaran 
Perusahaan

- Revisi
- Tidak Revisi
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