
 

 

 

BAB 1  

PENDAHUALUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Lampung yang telah 

menimbulkan perubahan terhadap perilaku dan pola konsumsi 

masyarakat.Perubahan-perubahan yang terjadi pada persepsi, permintaan, 

kebutuhan, dan penggunaan dari pengonsumsi di Lampung mengharuskan 

perusahaan-perusahaan yang ada untuk lebih jeli dalam mengamati setiap 

fenomena dan dinamika yang terjadi di masyarakat. 

 

Perubahan-perubahan tersebut yakni dalam menghadapi tajamnya persaingan 

yang terjadi antara mereka, dalam upaya merebut pangsa pasar.PT Asuransi Intra 

Asia cabang Bandar Lampung merupaka salah satu perusahaan milik swasta yang 

bergerak dalam bidang perusahaan jasa.Dengan semakin pesatnya perkembangan 

ekonomi di era globalisasi ini maka perusahaan dituntut untuk mengelola 

manajemen pemasaran dengan baik. Karena itu baik buruknya manajemen 

pemasaran pada suatu perusahaan akan menentukan maju mundurnya perusahaan 

tersebut. 
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PTAsuransi Intra Asiaadalahperusahaan yang bergerak di asuransi kini mulai 

memiliki banyak pesaing yang menawarkan produk yang sama. PTAsuransi Intra 

Asiaharus menyadari terhadap keberadaan perusahaan atau sekolah-sekolah 

tersebut sebagai salah satu target market yang sangat profesional dan efisien. 

 

Tabel 1 Data Nama dan Jumlah Siswa SMA di Bandar Lampung Tahun 

2013 

Nama Sekolah Alamat Jumlah 

Siswa 

SMAN 1 Bandar Lampung Jalan  Jendral Sudirman  242 

SMAN 2 Bandar Lampung Jalan Amir Hamzah Gotong 

Royong 

387 

SMAN 3 Bandar Lampung Jalan Khairil Anwar Palapa 281 

SMAN 4 Bandar Lampung Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 237 

SMAN 5 Bandar Lampung Jalan Soekarno – Hatta 282 

SMAN 6 Bandar Lampung Jalan Kh. Agus Anang 209 

SMAN 7 Bandar Lampung Jalan Cik Diktiro 275 

SMAN 8 Bandar Lampung Jalan Laksamana Malahayati 193 

SMAN 9 Bandar Lampung Jalan Panglima Polim 304 

SMAN 10 Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto 237 

SMAN 11 Bandar Lampung Jalan RE. Martadinata 147 

SMAN 12 Bandar Lampung Jalan Hendro Suratmin 245 

SMAN 13 Bandar Lampung Jalan Padat Karya Sinar Harapan 187 

SMAN 14 Bandar Lampung Sumberejo Kemiling 146 
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SMAN 15 Bandar Lampung Jalan Turi Raya 113 

SMAN 16 Bandar Lampung Perum Bilabong 185 

SMAN 17 Bandar Lampung Jalan Soekarno - Hatta 127 

Total  3797 

Sumber :http://www.umm.ac.id 2013 

 

Tabel diatasPT Asuransi Intra Asiamelakukan riset ke semua sekolah tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk melakukan penawaran produk Personal Accident kepada 

sekolah untuk para siswa di sekolah mereka. 

 

Dapat diuraikan, definisi pemasaran menurut Philip Kotler (2000 : 9) 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produksi yang 

bernilai kepada pihak lain”. 

 

Definisi diatas dapat disimpulkan, pemasaran merupakan kegiatan penyampaian 

produk yang bernilai dengan pihak lain dengan menciptakan dan menukarkan 

guna memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. 

 

 

 

 

 

http://www.umm.ac.id/
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1.2 Kebijakan Produk 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009 : 2 : 4) 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, ide”. 

Produk yang ditawarkan PTAsuransi Intra Asia merupakan jenis jasa asuransi. 

 

Jasa Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller  (2009 : 2 : 36) 

“Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun”. 

 

PT Asuransi Intra AsiacabangBandar Lampung, memiliki banyak macam produk 

asuransi yaitu : 

1. Asuransi Kebakaran 

2. Tempat Tinggal 

3. Kendaraan 

4. Cargo 

5. Personal Accident 

6. Aneka 

7. Surety Bond 

8. Rekayasa 
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Masih banyak lagi produk yang ditawarkan, baik produk yang berupa paket atau 

yang lainnya. 

 

Secara umum materi asuransi umum diartikan sebagai berikut : 

“Suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan 

asuransi (penanggung) mengenai pengalihan risiko dari nasabah kepada pihak 

asuransi.” 

 

Risiko yang dialihkan meliputi kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai 

dengan uang yang dialami oleh nasabah, sebagai akibat dari terjadinya peristiwa 

yang belum pasti terjadi.Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

diterbitkan oleh Balai Pustaka adalah pertanggungan yaitu perjanjian antara kedua 

belah pihak.Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, pihak kedua memberi 

jaminan kepada pihak pembayar tersebut yang diasuransikan. Sedangkan 

pengertian asuransi secara hukum yaitu : 

Pasal 246 KUHD RI dalam Materi Asuransi Umum PT Asuransi Intra Asia. 

 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

penanggung mengikatakn diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 

premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan.” 

 

Perusahaan asuransi memperoleh pendanaan atau modal kerja dari penghasilan 

premi atas penjualan produk yang ditawarkan.Premi adalah harga yang harus 
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dibayarkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung atau 

perusahaan.Penetapan harga premi produk asuransi yang ditawarkan pada PT 

Asuransi Intra Asia cabang Bandar Lampung didasarkan pada : 

a. Jenis produk 

b. Harga barang atau besarnya harta yang didapat dinilai dengan uang 

c. Lamanya kontrak 

d. Besarnya uang pertanggungan 

 

Diantara beberapa produk asuransi yang ditawarkan PT Asuransi Intra Asia, 

produk asuransi personal accident merupakan produk yang mempunyai 

keuntungan paling besar.Berikut adalah tabel pengguna asuransi personal 

accident. 

 

Tabel 2 Jumlah Pengguna Asuransi Personal Accident PT Asuransi Intra 

Asia Tahun 2013 

Tahun Nama Sekolah Produk  

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN 3 SUKARAJA Pesonal accident 

SDN 1 WAY LAGA Pesonal accident 

SMPN 24 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMP SURYA DARMA 2 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMPN 17 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMPN 05 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMP TERBUKA 1 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMPN 13 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 
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2013 SMPN 11 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMPN 25 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SDN 02 PANJANG UTARA Pesonal accident 

SDN 01 PANJANG UTARA Pesonal accident 

SDN 2 WAY LAGA Pesonal accident 

SMPN 28 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

SMPN 12 BANDAR LAMPUNG Pesonal accident 

Sumber: PT Asuransi Intra Asia 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas pengguna asuransi sudah cukup banyak terutama untuk 

sekolah menengah pertama.Namun, perusahaan belum mencapai target yang 

diinginkan. 

 

Manfaat menggunakan asuransi personal accident adalah untuk memproteksi atau 

meng-cover para siswa atau mahasiswa yang ada didalam lembaga pendidikan, 

agar semua para siswa atau mahasiswa merasa aman saat sedang menuntut ilmu di 

dalam lingkungan pendidikan. Walaupun ada hal yang tidak diinginkan terjadi, 

maka pihak asuransi akan segera meng-cover konsumen yang menggunakan jasa 

asuransi tersebut. Sehingga, pihak konsumen akan merasa diringankan 

masalahnya. 
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1.3  KebijakanDistribusi 

Distribusi merupakan penyampian produk dari produsen kepada konsumen akhir. 

Menurut David A. Revzon dalam Swastha dan Irawan (2008 : 285) 

“Saluran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari 

produsen ke prantara dan akhirnya sampai ke pemakai”. 

 

Menurut Alex S. Nitisemito (1993 : 102) 

“Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distribusi/lembaga-lembaga penyalur 

yang menyalurkan/menyampaikan barang-barang/jasa dari produsen ke 

konsumen” 

 

 

Gambar 1  

Saluran Distribusi PT Asuransi Intra Asia 

Sumber : PT Asuransi Intra Asia Bandar Lampung, 2013 

 

PTAsuransi Intra Asia menggunakan saluran distribusi langsung dalam 

memasarkan produknya, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemakelaran 

dalam melakukan transaksi. 

 

Produsen

Konsumen
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Tabel1kita melihat jumlah di SMA Negeri yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini 

membuat para perusahaan yang bergerak dibidang asuransi bersaing dalam 

menawarkan asuransi Personal Accident kepada sekolah-sekolah. 

Dari uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Pemasaran Asuransi 

Personal Accident PT Asuransi Intra Asia untuk para siswa dan mahasiswa” 

 

1.4 Permasalahan  

PT Asuransi Intra Asia merupakan perusahaan asuransi yang saat ini sedang 

merencanakan proteksi terhadap para siswa atau mahasiswa di lingkungan 

lembaga pendidikan untuk menggunakan jasa asuransi Personal Accident agar 

para siswa atau mahasiswa mendapatkan jaminan keamanan di lembaga 

pendidikan tempat mereka belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dimiliki adalah : 

“Apakah pemasaran asuransi personal accident untuk siswa dan mahasiswa sudah 

dilakukan dengan baik?” 

 

1.5 Tujuan Penulisan  

1. Mengetahui manfaat dari jasa asuransi personal accident untuk para siswa 

dan mahasiswa di lingkungan pendidikan. 

2. Membantu sumbangan pemikiran kepada PT Asuransi Intra Asia cabang 

Bandar Lampung, menjelaskan manfaat asuransi personal accident. 
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1.6 Metode Penelitian 

Penyusunan laporan akhir ini harus didukung oleh data-data ataupun keterangan-

keterangan yang tepat dan akurat.Untuk mendapatkannya perlu dilakukan suatu 

penelitian atau instansi yang terkait yang dijadikan objek penelitian.Dengan 

demikian penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang dimaksud, 

diperlukan metode dalam mengumpulkan data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Library Research, diperoleh dengan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan laporan ini. 

2. Field Research, diperoleh berdasarkan keterangan langsung dari perusahaan yang 

menjadi objek penelitian yaitu : 

a. Observasi, yaitu dengan jalan mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

dengan peninjauan langsung terhadap kegiatan usaha perusahaan pada Divisi 

Pemasaran. 

b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang sudah tersedia 

diperusahaan seperti laporan perusahaan, catatan-catatan outentik. 


