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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kemajuan zaman saat ini, kebutuhan akan asuransi hal yang sangat penting 

bagi setiap kalangan nasabah. Nasabah saat ini begitu dimanjakan dengan begitu 

banyak pilihan produk untuk memutuskan yang mana akan dibeli. Sementara saat 

ini perusahaan dihadapakan pada masalah yang sulit yaitu masalah persaingan. 

Pilihan perusahaan untuk tetap eksis, yaitu hanya dengan meningkatkan kualitas 

produk dan pelayanan terhadap konsumen. Masyarakat saat ini sangat kritis dalam 

memilih produk dan niat untuk menggunakan suatu produk sangat dipengaruhi 

oleh penilaian akan bentuk kualitas serta pemasaran yang tepat dari produk 

tersebut.  

  Salah satu industri yang tumbuh pesat sampai saat ini adalah industri 

asuransi sebab perkembangannya ditunjang dengan bertambah luasnya sarana 

kebutuhan akan kesehatan. Peningkatan pendapatan masyarakat, menempatkan 

pada kemampuan nasabah untuk membayar premi baik pada golongan bawah, 

menengah maupun golongan atas. Kenyataan ini merupakan peluang yang 

dimanfaatkan oleh pelaku bisnis asuransi dengan mengeluarkan berbagai 

kemampuan manajemen pemasaran yang professional untuk mendapatkan pasar 

seluas-luasnya di Indonesia. 

  Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis 

asuransi untuk melindungi nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian. 

Bisnis asuransi, salah satu bisnis mengambil resiko dari nasabah untuk ditanggung 

perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bekerja dengan menggunakan 

akumulasi dana premi yang dibayarkan nasabah untuk menutup klaim nasabah 

yang terkena musibah atau resiko tersebut. Menurut Undang-undang No.2 tahun 

1992 usaha asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak 

tertanggung (Perusahaan Asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung 

(Nasabah), dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian 

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan 

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.  

  Dalam asuransi ada yang namanya polis asuransi. Polis asuransi adalah 

suatu perjanjian asuransi ataupun pertanggungan yang sifatnya konsensual atau 

terdapat kesepakatan. Polis asurasi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta 

antara pelanggan dan perusahaan penyedia asuransi yang mengadakan perjanjian.  

Secara sederhana proses bisnis perusahaan asuransi sebagai berikut: (1) Menarik 

nasabah. Perusahaan asuransi melalui agen asuransi atau penjualannya, 

menawarkan produk dan mencari seorang yang akan menjadi nasabah atau 
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pelanggannya. (2) Mengumpulkan premi, nasabah atau pelanggan akan diberi 

jadwal pembayaran premi (biasanya per/bulan). Melalui pembayaran premi ini 

makan jumlah uang dari setiap nasabah akan dikelola guna mengatasi 

permasalahan yang dialami nasabah lain (yang melakukan klaim). (3) Membayar 

klaim. Jika terdapat klaim dari nasabah yang mengalami resiko, perusahaan 

asuransi akan membayarkan sesuai dengan ketentuan. Perusahaan asuransi akan 

memastikan kejadian atas klaim yang dilakukan nasabah adalah benar-benar 

musibah dan bukan merupakan kejadian yang disengaja.  

  Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat 

bahwa pendapatan premi bruto asuransi umum pada triwulan pertama 2019 

mencapai Rp 19,8 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 19,0% 

dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni Rp 16,6 triliun. 

Peningkatan ini disebabkan karena hampir seluruh lini bisnis mengalami 

pertumbuhan positip pada kuartal lalu, namun demikian masih terdapat empat lini 

bisnis mengalami pertumbuhan negatif yaitu asuransi kendaraan bermotor turun 

1,1%, aviasi minus 45,2%, rekayasa turun 17,3%, dan tanggung gugat atau 

liability minus 10,9%. Di lain sisi, pertumbuhan premi bruto yang terbesar dalam 

nominal terjadi pada lini usaha asuransi kredit senilai Rp 1,731 miliar. Namun, 

pertumbuhan terbesar secara presentase dicatatkan oleh asuransi properti sebesar 

26,3%. Adapun, jumlah pembayaran klaim pada kuartal lalu tercatat sebesar Rp 

8,4 triliun. Nominal tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 

sebesar 37,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,1 triliun.   

  Peningkatan pertumbuhan bisnis asuransi pada tahun 2019 ini tentunya tidak 

lepas dari kerja keras para pelakunya diantaranya memperbaiki kinerja perusahaan 

dan mempertimbangkan faktor-faktor dari luar seperti kondisi psikologis 

konsumen untuk mempergunakan produk asuransi ini. Peningkatan kinerja 

perusahaan harus dengan memperhatikan kualitas produk demi 

mempertahankankan brand image (citra merek) produk yang mereka miliki. 

Berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan brand image 

yang mereka miliki diantaranya inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki 

produk tersebut, penetapan brand image yang bersaing dan promosi yang tepat 

sasaran. Semakin baik brand image mengenai produk atau jasa yang dijual 

perusahaan maka akan berdampak pada niat untuk membeli oleh konsumen 

(Arslan, 2014; Chi, Zhu dan Yan, 2016). 

  Menurut Bank Dunia warga kelas menengah yang berada di Indonesia 

memiliki daya beli yang tinggi terhadap proteksi kesehatan. sebagai pembanding 

Bank Dunia mencatat nilai belanja pakaian alas kaki pada tahun 2010 oleh 

masyarakat menengah mencapai Rp. 113,4 triliun, pembelian rumah tangga dan 

jasa Rp. 194,4 triliun, belanja luar negeri Rp. 59 triliun dan biaya transportasi 

mencapai Rp. 238,6 triliun. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi 

financial, sebenarnya masyarakat kategori menengah memiliki kemampuan cukup 

dan memadai untuk membeli proteksi kesehatan atau asuransi. 



Universitas Esa Unggul 

 

3 
 

  PT AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi yang selalu 

menjaga brand image karena PT AIA financial (AIA) merupakan salah satu 

perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan 

asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada 

tahun 2009, PT AIG Life berubah nama menjadi PT AIA FINANCIAL 

Berdasarkan surat nomor 042/LGL-AIGL/Srt/V/2009 tanggal 27 Mei 2009. dan 

sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AIG Life nomor 

35 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh notaris Merryana Suryana, SH dan 

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 21773.AH.01.02 Tahun 2009 

tanggal 19 Mei 2009 menyatakan bahwa surat Menteri Keuangan nomor S-

078/MK.5/2005 tanggal 1 Februari 2005 berlaku untuk nama baru PT AIA 

FINANCIAL yang sebelumnya PT AIG Life. 

  AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA 

menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, 

yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi 

yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program 

pesangon, dan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Produk-

produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman 

dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance 

dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits). Sejalan dengan usia PT 

AIA Financing yang sudah cukup dewasa, perusahaan ini selalu menjaga brand 

image nya agar tetap esksis dan dapat bersaing dengan perusahaan asuransi sejenis 

sehingga mampu menguasai pasar. 

  Kotler dan Keller (2013) bahwa penilaian atau tanggapan konsumen 

terhadap bauran pemasaran jasa akan mempengaruhi proses keputusan pembelian 

konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui tanggapan konsumen 

terhadap pemasaran jasa yang dilakukannya. Perusahaan yang memahami betul 

bagaimana tanggapan konsumen terhadap unsur-unsur bauran pemasaran 

produknya akan mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding pesaingnya. Dengan 

demikian, untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan tempat atau posisi yang 

baik dalam pasar dan untuk mensinergiskan elemen penetrasi, akuisisi, dan retensi 

maka perusahaan asuransi harus memahami betul faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumennya, dimana faktor yang 

sangat penting untuk diperhatikan adalah bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 

product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. 

  Banyak hal yang berkaitan dengan brand image yang melatar belakangi 

mengapa konsumen memilih suatu produk untuk dimilikinya. Produk tersebut 

karena benar-benar ingin merasakan nilai dan manfaat dari produk tersebut, 

karena melihat kesempatan memiliki produk tersebut dengan brand image yang 

lebih murah dari biasanya sehingga lebih ekonomis, karena ada kesempatan untuk 

mendapatkan hadiah dari pembelian produk tersebut, atau karena ingin dianggap 
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konsumen itu bahwa tahu banyak tentang produk tersebut dan ingin dianggap 

loyal. Alma (2011) mengatakan, konsumen memilih brand image memiliki dua 

peranan utama dalam proses pengambilan niat para pembeli, yaitu peranan alokasi 

dan peranan informasi. Peranan alokasi dari brand image, fungsi brand image 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan menggunakannya. 

Dengan demikian adanya brand image dapat membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara mengalokasikan kekuatan penggunanya pada berbagai jenis 

barang atau jasa. Pembeli membandingkan brand image dari berbagai alternatif 

yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

  Dapat dikatakan purchase intention, niat yang melibatkan persepsi terhadap 

brand image, product knowledge dan networking. Konsumen tidak hanya 

menggunakan brand image sebagai indikator jasa tetapi juga sebagai indikator 

kelayakan yang dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat produk 

tersebut. Disinilah kita melihat sejauh mana merek dapat mempengaruhi penilaian 

konsumen atau nasabah dengan brand image dari produk tersebut. 

  Pada perusahaan asuransi niat beli (purchase intention) seringkali tidak 

berbanding lurus dengan kesediaan untuk membayar (willingness to pay), hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor seperti; berkurangnya daya beli masyarakat dan 

kondisi ekonomi masyarakat yang berubah sehingga terjadi keterlambatan dalam 

pembayaran polis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Pengaruh Brand Image dan Purchase Intentions terhadap 

Willingness to Pay pada PT. AIA FINANCIAL”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini meliputi:  

(1) Banyaknya persaingan pada industri asuransi;  

(2) Kurang menindaklanjuti niat beli konsumen kepada tahap pembayaran 

yang harus dilakukan oleh konsumen;  

(3) Brand image merupakan ciri khas dari produk sehingga melalui brand 

image perusahaan dapat berlomba-lomba untuk menarik para konsumen untuk 

membeli produk tersebut. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:  

(1) Apakah brand image mempengaruhi purchase intention pada nasabah 

pada PT. AIA Financial;  

(2) Apakah brand image mempengaruhi willingness to pay pada nasabah 

pada PT. AIA Financial;  

(3) Apakah purchase intention mempengaruhi willingness to pay pada 

nasabah pada PT. AIA Financial.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:  

(1) Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap purchase intention 

nasabah pada PT. AIA Financial;  

(2) Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap willingness to pay 

nasabah pada  PT. AIA Financial;  

(3) Untuk mengetahui pengaruh purchase intention terhadap willingness to 

pay nasabah pada  PT. AIA Financial. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini meliputi : 

(1) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi manajemen PT. AIA 

Financial;  

(2) Sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini;  

(3) Sebagai acuan dan bahan bagi pihak-pihak yang mengadakan 

penelitian lanjutan pada masalah yang sama. 

 


