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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemasaran merupakan aspek penting di suatu kegiatan berbisnis yang 

bertujuan menentukan suatu rancangan produk, harga, promosi, distribusi produk, 

sumber daya, dan konsep penjualan. Pemasaran berperan sangat penting dalam 

kedudukan sebagai perantara antara konsumen dan produsen saat melalukan 

transaksi penjualan dan mempunyai tujuan untuk memuaskan keinginan maupun 

kebutuhan konsumen. Banyak bermunculnya banyak usaha kecil yang 

menyediakan produk yang menarik, kreatif, inovatif, dan mampu memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pada konsumen. 

Seiring dengan kemajuan jaman maupun kemajuan teknologi rupanya 

membuat arus perekonomian di dunia semakin pesat dan tepat.  Keadaan yang 

demikian rupanya telah membuat para pelaku bisnis untuk terus menciptakan 

sebuah peluang bisnis yang kompetetif. Salah satu syarat yang harus dipenuhi 

oleh suatu perusahaan agar selalu mencapai sukses dalam sebuah persaingan 

adalah berusaha untuk mencapai tujuan dengan mempertahankan pelanggan atau 

nasabah. Arti mempertahankan pelanggan berarti perusahaan harus mampu 

mengerti dan siap memuaskan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

pelanggannya melebihi apa yang telah diberikan oleh pesaing. Seperti yang 

terdapat di sebuah tinjauan dalam strategi pemasaran, siapa yang lebih mampu 

memahami keinginan konsumennya dan mampu menerjemahkan keinginan 
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tersebut dalam wujud produk atau jasa yang unggul ialah yang akan 

memenangkan pemasaran. 

Mengingat terhadap kehidupan pada manusia yang tidak terlepas dari resiko 

yang dapat menimbulkannya kerugian. Dengan memiliki asuransi merupakan 

salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang terciptanya rasa aman atas faktor 

ketidakpastian yang mungkin saja terjadi pada hidup manusia. Selain itu 

kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan ini juga makin dirasakan dengan 

membuat masyarakat menyadari betapa pentingnya jasa asuransi sebagai sebuah 

sarana  untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, finansial, dan sosial.  

Dalam perkembangan dan peningkatan terhadap jasa asuransi dari tahun ke 

tahun telah menjadikan perhatian dikalangan masyarakat. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan meningkatnya suatu persaingan antara jasa asuransi, kegiatan 

pemasaran sebagai salah satu kegiatan operasional perusahaan merupakan hal 

penting guna meningkatkan volume penjualan serta mengenalkan barang maupun 

jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat. 

Setiap kegiatan pemasaran dan penjualan produk-produk asuransi jiwa harus 

dilakukan secara sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya dengan integritas maupun 

profesionalisme tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan asuransi jiwa, tenaga pemasar dan industri asuransi jiwa pada 

umumnya. Dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk di 

terapkan, salah satunya adalah perusahaan dapat melihat dari faktor bauran 

pemasaran (Marketing Mix). Bauran pemasaran merupakan perangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya 

(Kotler dan Keller, 2012: 23). 
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Tabel 1.1 

Ranking Asuransi di Indonesia, 2015 

ASURANSI TERBAIK 2015 

Asuransi Jiwa Terbaik  PT. Prudential Life 

Assurance 

Aset diatas Rp. 15 T 

PT. Panin Dai – ichi 

Life  

Aset Rp. 5 T – 15 T 

PT. Asuransi Jiwa 

Mandiri Inhealth 

Indonesia  

Aset diatas Rp. 1 T 

hingga 5 T 

Asuransi Umum 

Terbaik  

PT. Asuransi Adra 

Dinamika  

Aset diatas Rp. 3 T 

PT. Asuransi Sinar Mas  Aset Rp. 3 T 

PT. Asuransi Bangun 

ASKRIDA 

Aset Rp. 1 T – 3 T 

Asuransi Umum BCA  Aset antara Rp. 250 M 

– Rp. 1 T 

Reasuransi Terbaik  PT. Reasuransi Nasional 

Indonesia  

 

       Sumber : Majalah Investor, 2015, Vol.3 :34-35. 

PT. Asuransi Sinar Mas (ASM) Merupakan salah satu perusahaan asuransi 

umum terbaik di Indonesia. Sepanjang sebuah perjalanannya, Asuransi Sinar Mas 

menunjukkan pertumbuhan yang saling berkaitan. Premi bruto dan total asset 

perusahaan secara stabil dan konsisten meningkat dari tahun ke tahun dimana 

terjadi goncangan ekonomi global. Sebagai Perusahaan Asuransi Umum terbesar 

di Indonesia dari sisi Gross Premium Written, ASM telah membuktikan komitmen 

pelayanan kepada para nasabahnya melalui pembayaran klaim yang cepat dan 

tepat untuk berbagai produk yang dipasarkan nya. Selain itu Perusahaan juga 

memberikan kemudahan bagi para nasabah, rekanan dan partner/agen untuk 

mengakses segala hal yang berhubungan dengan pertanggungan asuransi melalui 

website, 24-hour Customer Care, Call Center, dan lain-lain. Untuk melayani 

kebutuhan masyarakat akan asuransi. 
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PT. Asuransi Sinar Mas melakukan analisis strategi pemasaran dalam 

bidang asuransi. PT Asuransi Sinar Mas memilih strategi pembedaan sebagai 

strategi pemasarannya. Strategi Pembedaan adalah atraktif kapan saja pilihan dan 

kebutuhan pembeli yang berbeda untuk secara penuh dicukupi oleh suatu produk 

yang distandardisasi atau oleh para penjual. Suatu perusahaan yang mencoba ke 

palung perbedaan yang sukses dengan pesaing harus belajar perilaku dan 

kebutuhan pembeli secara hati-hati belajar apa yang para pembeli jadi 

pertimbangan penting untuk membeli produk, apa yang mereka berpikir 

mempunyai nilai, dan apa yang mereka akan membayar, kemudian perusahaan 

harus memahami di dalam atribut keinginan beli konsumen ke dalam menawarkan 

jasa/layanan atau produknya dan memastikan terlepas dari saingan. 

PT. Asuransi Sinar Mas Kudus didirikan di kota Kudus pada 27 Mei 2000, 

Wilayah pemasaran nya adalah daerah karesidenan pati. Dan sampai saat ini 

jumlah karyawan Asuransi Sinar Mas Kudus yaitu 20 orang. Dari sisi produk, 

ASM memiliki banyak variasi produk untuk melindungi asset atau property, 

kesehatan dan diri nasabah baik nasabah individu maupun nasabah perusahaan. 

Selain produk konvensional yang telah ada seperti Asuransi properti, Marine, 

Engineering, Bonding Kecelakaan dan Kesehatan, Kendaraan Bermotor, 

Tanggung Gugat atau Liability dan Aneka atau Miscellaneous, ASM juga 

memiliki produk-produk baru seperti asuransi proteksi PHK, asuransi Simas 

UKM untuk proteksi kredit UKM, asuransi sepeda - Simas sepeda, asuransi simas 

expatriate, asuransi Simas hole in one dan simas golf insurance, Simas sehat 

income dan Simas sehat platinum. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Nasabah Baru 

PT. Asuransi Sinar Mas Kudus Periode 2013-2017 

No Jenis Produk 2014 2015 2016 2017 

1 AGENCY 1.618 693 -338 184 

2 BANKING 25 -179 -179 -8 

3 BROKER -18 -2 7 11 

5 CORPORATE -313 -94 -33 -2 

6 DIRECT -80 0 -147 27 

7 MULTIFINANCE 1.904 -1.837 134 259 

8 SMG -265 52 119 55 

Total 2.871 -1.367 -437 526 

     Sumber : PT. Asuransi Sinar Mas Kudus, 2018 

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan jumlah nasabah pada tahun 

2015 dan 2016, total nasabah berkurang sebanyak 1367 pada tahun 2015 dan 437 

pada tahun 2016, namun terjadi peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2017 

sebanyak 526 nasabah. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah permasalahan serius 

bagi perusahaan, karena para nasabah merupakan sumber pendapatan perusahaan 

melalui pembayaran premi tiap bulan. Penurunan jumlah nasabah tersebut dapat 

diakibatkan kesalahan strategi pemasaran yang salah membaca kondisi pasar serta 

masifnya promosi dari pesaing yang terus mengambil nasabah PT. Asuransi Sinar 

Mas Kudus untuk dijadikan nasabahnya dengan iming-iming premi lebih murah 

dan berbagai kemudahan lainnya. 

Beberapa penelitian menemukan pengaruh yang positif antara variabel-

variabel marketing mix terhadap keputusan pembelian, Penelitian Wijayanto 

(2015) menyatakan harga, orang dan bukti fisik memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian, Tri Harsini Wahyuningsih dkk (2015) 

menyatakan bahwa tempat dan bukti fisik memiliki pengaruh terhadap keputusan 
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pembelian, Lempoy, dkk. (2015) menyatakan bahwa harga, lokasi, dan fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. 

Penelitian lain yang menunjukkan tidak ada pengaruh variabel marketing 

mix sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Tri Harsini Wahyuningsih dkk 

(2015) yang menyatakan bahwa produk, harga, promosi, orang dan proses tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, Saiful Anwar dkk (2017)  

menyatakan bahwa harga, lokasi dan promosi tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul  “PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP 

KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA ASURANSI SINAR MAS 

KUDUS”. 

 

1.2. Ruang Lingkup  

Dikarenakan begitu luasnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

nasabah menggunakan Jasa Asuransi Di Asuransi Sinar Mas Kudus. Maka untuk 

menghindari adanya pandangan karena luasnya suatu permasalahan, maka ruang 

lingkup dalam penelitian ini di batasi pada masalah berikut: 

1) Variabel independent dalam penelitian ini ialah product, price, place, 

promotion, people, process,dan physical evidence. 

2) Variabel dependen dalam penelitian ini ialah keputusan menggunakan jasa 

asuransi. 

3) Objek Penelitian ini adalah Asuransi Sinas Mas Kudus 
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4) Responden dalam penelitian ini adalah nasabah di Perusahaan Asuransi Sinar 

Mas yang ber alamatkan di Jalan Jendral Sudirman No.37G, Kudus. 

5) Produk Asuransi Sinas Mas Kudus agensi perorangan ialah properti, Marine, 

Engineering, Bonding Kecelakaan dan Kesehatan, Kendaraan, dan Tanggung 

Gugat. 

6) Penelitian ini sudah dilakukan selama 6 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah  

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya penurunan jumlah 

nasabah pada tahun 2015 sebanyak 1367 nasabah dan 437 nasabah pada tahun 

2016. Penurunan tersebut tentunya berdampak buruk terhadap perusahaan, karena 

secara langsung akan menurunkan omzet perusahaan dan membuat perusahaan 

kalah saing dengan pesaingnya. Masalah lainnya ialah semakin ketatnya 

persaingan dengan asuransi umum lainnya. Para pesaing selalu memberikan 

promo menarik kepada calon konsumen agen mengambil produk asuransi mereka, 

kemudahan tersebut biasanya berbentuk biaya bulanan yang ringan, serta proses 

klaim yang mudah dan biaya klaim yang menarik. Dari rumusan masalah di atas 

di susun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah ada pengaruh positif antara produk terhadap keputusan menggunakan 

jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial?  

2) Apakah ada pengaruh positif antara harga terhadap keputusan menggunakan 

jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial ?  
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3) Apakah ada pengaruh positif antara promosi terhadap keputusan 

menggunakan jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial?  

4) Apakah ada pengaruh positif antara lokasi terhadap keputusan menggunakan 

jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial?  

5)  Apakah ada pengaruh positif antara proses terhadap keputusan menggunakan 

jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial?  

6) Apakah ada pengaruh positif antara orang terhadap keputusan menggunakan 

jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial?  

7)  Apakah ada pengaruh positif antara bukti fisik terhadap keputusan 

menggunakan jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial?  

8)  Apakah ada pengaruh positif antara produk, harga, promosi, lokasi, proses, 

orang, dan bukti fisik terhadap keputusan menggunakan jasa asuransi di Sinar 

Mas Kudus secara berganda?  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan menggunakan jasa 

asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial.  

2) Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan menggunakan jasa 

asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial. 

3) Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan menggunakan jasa 

asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial. 
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4) Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan menggunakan jasa 

asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial. 

5)  Untuk menganalisis pengaruh proses terhadap keputusan menggunakan jasa 

asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial. 

6) Untuk menganalisis pengaruh orang terhadap keputusan menggunakan jasa 

asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial. 

7)  Untuk menganalisis pengaruh bukti fisik terhadap keputusan menggunakan 

jasa asuransi di Sinar Mas Kudus secara parsial. 

8)  Untuk menganalisis pengaruh produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang, 

dan bukti fisik terhadap keputusan menggunakan jasa asuransi di Sinar Mas 

Kudus secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik 

teoritis maupun praktis sebagai berikut :  

1)  Manfaat Teoritis 

a) Bagi pembaca, diharapkan mampu menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam 

penelitian terutama tentang pengaruh marketing mix terhadap 

keputusan pembelian. 

b) Bagi peneliti, diharapkan mampu digunakan sebagai sarana untuk 

berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang 

diperoleh sewaktu perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan 

marketing mix dan keputusan pembelian. 
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2) Manfaat Praktis 

a)  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan wacana 

guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen 

pemasaran terutama yang berkaitan dengan marketing mix terhadap 

keputusan pembelian serta sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan dengan membandingkan teori  yang diperoleh pada saat 

di bangku perkuliahan dengan penerapannya di dalam perusahaan. 

b) Bagi Perusahaan 

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi Asuransi Sinar Mas Kudus 

guna sebagai bahan evaluasi serta meningkatkan jumlah nasabahnya 

menjadi lebih baik. 

c) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian. Serta 

diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi 

semua pihak. 

 

 

 

 

 


