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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemasaran merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan melalui proses pertukaran. Seiring dengan ketatnya persaingan dalam 

pasar maka perusahaan tidak dapat hanya mengorientasikan kegiatan pemasaran 

nya pada pencapaian volume penjualan yang setinggi-tinggi nya semata tanpa di 

iringi upaya pemberian kepuasan yang di inginkan konsumen secara lebih baik di 

banding pesaing. Keberhasilan kegiatan pemasaran sangat bergantung pada reaksi 

pembeli dan pola pembelian pengonsumsi.  

Setiap manusia tak ada yang mengingkan terjadi masalah dalam hidupnya dan tak 

seorang pun dapat memastikan dengan sempurna tentang peristiwa yang akan 

terjadi hari ini, esok lusa atau hari-hari berikutnya meskipun dengan 

menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan atau pun rencana tak pernah 

luput dari kesalahan perhitungan yang berdampak melesetnya hasil perkiraan 

dengan kenyataan. Semua yang terjadi dimasa yang akan datang adalah rahasia 

Tuhan, termasuk maut dan rezaki. Setiap manusia pasti meninggal dunia dan suatu 

hari mungkin akan 

terserang penyakit, mungkin mengalami kecelakaan, mungkin dipecat dari 

pekerjaan yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi keluarga. 
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Manusia mungkin juga akan terkena musibah, misalkan terjadi kebakaran, 

kerusakan, atau kehilangan harta benda nya dan tak seorangpun dapat menghapus 

habis resiko-resiko, tapi kita dapat menekan nya seminim mungkin dengan 

mempersiapkan penanggulangan atas resiko-resiko tersebut. 

Adanya penanggulan tersebut, maka kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan nya, 

karena kita menyerahkan urusan tersebut kepada perusahaan asuransi yang 

sanggup menanggung setiap resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh 

nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. 

Karena perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa yang menawarkan usaha 

pertanggungan terhadap ancaman-ancaman resiko yang akan terjadi pada masa 

depan nasabahnya. 

Asuransi dalam bahasa perancis, asuransi disebut “Assurance”  yang berarti 

menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Dalam bahasa belanda di sebut 

“Assurantie” yang terdiri dari dua kata yaitu “Assuradeur” yang berarti 

penanggung dan “Geassuramtie” yang berarti tertanggung. Sedangkan dalam 

bahasa Inggris, kata asuransi di sebut “Insurance” dan “Assurance” yang berarti 

menanggung sesuatu yang pasti terjadi. 

Asuransi Jiwa Bersama 1912 adalah perusahaan asuransi tertua dan pertama di 

Indonesia yang bergerak dibidang jasa asuransi dan satu-satu nya perusahaan jiwa 

yang berbentuk usaha bersama dari 46 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Dan 

banyak beberapa produk, salah satu nya Asuransi Perorangan dan produk nya ada 

Mitra Beasiswa, Mitra Cerdas, Mitra Permata, Mitra Melati, Mitra Pusaka, Mitra 
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Excellent, dan yang akan saya bahas disini adalah Mitra Mandiri dan masih 

banyka lai-lain nya. 

Bagi AJB BUMIPUTERA 1912 memaksimalisasi kepuasan pelayanan kepada 

nasabah adalah utama, karena nasabah adalah nafas keberlangsungan hidup 

perusahaan. 

Tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi mengikut suatu perjanjian 

antara hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan 

sejumlah premi yang harus di bayar yang besarnya sudah dengan nilai-nilai resiko 

yang akan dihadapi, selain itu perusahaan asuransi sebagai penanggung mengganti 

kerugian apabila terjadi resiko yang merugikan tertanggung, sedangkan kewajiban 

utama pemegang polis sebagai tertanggung adalah membayar premi. 

Melihat usaha perusahaan dengan adanya prosedur evaluasi pencapaian target 

khususnya pada produk mitra mandiri, disini kita akan melakukan perbandingan 

antara target nasabah pada produk mitra mandiri dengan realisasi nasabah yang 

masuk pada produk mitra mandiri yang telah dicapai guna mendapatkan jawaban 

dari permasalahan tersebut. Yaitu, apakah prosedur evaluasi pencapaian target 

pada produk mitra mandiri di AJB Bumiputera sudah berjalan dengan baik, 

ataupun belum bisa dikatakan baik. 
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Tabel 1. Realisasi Berbanding Target Produk Mitra Mandiri pada AJB 

BUMIPUTERA 1912 cabang Tanjung Karang dari bulan Oktober 

2013 - Maret2014. 

 

BULAN TARGET 

NASABAH 

BARU 

JUMLAH 

NASABAH 

BARU 

PERSENTASE 

Oktober 2013 300 32 11% 

November 2013 300 38 13% 

Desember 2013 300 43 14% 

Januari 2014 300 170 57% 

Februari 2014 300 210 70% 

Maret 2014 300 256 85% 

(sumber : AJB Bumiputera 1912 cabang Tanjung Karang, 2014) 

Pada table 1, dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah baru pada produk mitra 

mandiri  periode Oktober 2013 – Maret 2014 memang selalu mengalami 

peningkatan meskipun selalu dibawah dari target yang ditentukan. Pada tiga bulan 

terakhir di tahun 2013, jumlah nasabah yang baru tidak pernah mencapai angka 

50% dari target. Pada bulan Oktober, jumlah nasabah baru 32 nasabah atau sekitar 

11% dari target nasabah baru. Pada bulan November, jumlah nasabah baru 38 

nasabah atau sekitar 13%. Dan pada bulan Desember, jumlah nasabah baru 43 

nasabah atau sekitar 14% dari target yang ditentukan.  

Pada periode Januari – Maret ditahun 2014, jumlah nasabah baru sedikit 

berkembang terhadap target nasabah yang baru. Dikatakan sedikit berkembang 

karena sudah mencapai angka 50% dari target yang ditentukan. Pada bulan 

januari, jumlah nasabah baru berjumlah 170 nasabah atau sekitar 57% dari target 

nasabah baru. Dan pada bulan februari mencapai 210 nasabah baru atau sekitar 
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70%. selanjutnya pada bulan maret, jumlah nasabah baru mencapai  256 atau 

sekitar 85% dari target nasabah baru produk mitra mandiri pada perusahaan AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Tanjung Karang. 

Berdasarkan table 1, peneliti tertarik untuk membahas mengenai “PROSEDUR 

EVALUASI PENCAPAIAN TARGET PRODUK MITRA MANDIRI PADA 

AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG TANJUNG KARANG. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di tarik permasalahan yang 

perlu di kemukakan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

 Apakah prosedur evaluasi pencapaian target produk mitra mandiri sudah berjalan 

dengan baik di AJB BUMPUTERA 1912. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui prosedur evaluasi pencapaian target produk mitra mandiri 

pada AJB BUMIPUTERA 1912 cabang tanjung karang. 

b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan diploma III Jurusan Pemasaran 

Universitas Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan  dan memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan ekonomi khususnya asuransi. 
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b. Untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Lampung.  

1.5 Kerangka Fikir 

Kerangka Fikir Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Produk Mitra 

Mandiri Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Tanjung Karang 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : AJB Bumiputera 1912 Cabang Tanjung Karang) 

Produk Mitra Mandiri merupakan produk yang dihadirkan untuk nasabah yang 

ingin menabung di kala hari tua dan merancang masa pensiun secara mandiri. 

Adapun pengertian dari pencapaian target adalah target untuk anggaran yang 

harus di capai dan realisasikan oleh perusahaan yang juga telah menjadi suatu 

tujuan dari perusahaan tersebut. 

Dengan mengadakan prosedur evaluasi pencapaian target Produk Mitra Mandiri, 

secara langsung juga mempermudah perusahaan dalam melihat evaluasi nya 

terhadap target yang di capai oleh Produk Mitra Mandiri pada perusahaan AJB 

Bumiputera 1912 cabang Tanjung Karang. 

PRODUK MITRA MANDIRI 

PENCAPAIAN TARGET 


