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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi ini, kita dihadapkan pada begitu banyak pilihan guna 

memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan manusia yang begitu banyak dan seakan 

tiada habisnya seringkali membuat kita melupakan sesuatu yang menjadi hal 

penting dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan diri kita. Pada saat ini telah banyak 

perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kesehatan. Perusahaan-perusahaan 

ini dihadapkan pada suatu masalah, yaitu bagaimana agar dapat  mempertahankan 

kelangsungan hidup dan dapat menghadapi persaingan antar perusahaan. 

Karena pada umumnya seluruh perusahaan selain untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup, juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam 

melaksanakan tujuan perusahaan tersebut, perusahaan harus dapat menarik minat 

konsumen agar mau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaannya. 

Di pihak lain konsumen memiliki kebebasan di dalam memilih serta memutuskan 

produk mana yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan harapan 

mereka. Disebabkan oleh karena hal tersebut maka perusahaan mencari cara untuk 

menarik minat beli konsumen atas produk yang ditawarkan perusahaan yang 

sebisa mungkin dapat memperlihatkan kelebihan produknya dibanding                  

perusahaan pesaing. 

Di dalam usaha perusahaan menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian atas produk yang ditawarkan, dilakukan dengan memperhatikan 
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kebutuhan dan harapan konsumen yang memberi kepuasan dari segi kualitas 

ataupun kelebihan lainnya yang ditawarkan. 

Perusahaan yang menawarkan produk asuransi jiwa, yang sampai saat ini 

oleh kebanyakan orang masih dianggap bukanlah merupakan hal yang penting 

juga termasuk di dalamnya. Ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan yang 

menawarkan produk yang sejenis, maka konsumen yang sudah sedikit tersebut 

akan semakin selektif dalam memilih produk-produk yang ditawarkan. Konsumen 

juga akan semakin kritis untuk menimbang produk mana yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan yang terbaik sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh konsumen tersebut. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang asuransi, 

khususnya asuransi jiwa, tumbuh satu persatu mengikuti permintaan pasar yang 

tinggi dengan menawarkan berbagai macam produk beserta keunggulan masing-

masing. Seperti yang kita ketahui pada saat ini begitu banyak produk asuransi jiwa 

dengan berbagai macam kelebihan dari bermacam-macam perusahaan. Satu hal 

yang harus diketahui oleh perusahaan sebelum memasarkan produknya yaitu 

konsumen. 

Perusahaan diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi harapan 

mereka terhadap produk tersebut, hal-hal yang mereka sukai atau tidak mereka 

sukai dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan kepribadian konsumen. 

Sehingga kini konsumen tidak hanya sekedar membeli suatu produk begitu saja 

tetapi juga segala manfaat yang melekat pada produk tersebut. Serta pelayanan-
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pelayanan yang diberikan oleh perusahaan mulai dari tahap pra pembelian hingga 

tahap purna beli. 

Produsen semakin menyadari bahwa perilaku konsumen memiliki 

kepentingan tersendiri bagi mereka karena berbagai alasan, terutama memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin dan memberikan produk yang mendekati harapan 

dari konsumen itu sendiri dilihat dari atribut produknya. Perusahaan berusaha 

mengantisipasi perubahan-perubahan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, 

menghadapi aneka ragam dan perilaku konsumen mulai konsumen tradisional 

sampai pada konsumen yang berwawasan luas, pandai dan bahkan semakin kritis. 

Konsumen itu bagaikan raja, dapat menolak atau menerima tergantung pada 

kepentingan dan keinginan konsumen yang beraneka ragam, dilihat menurut 

umur, tingkat pendapatan, pendidikan, selera, dan tempat. Namun bagi pemasar 

yang baik dan cerdik berbagai cara baik bersifat komunikatif maupun persuasif 

mampu mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang berubah-ubah tersebut. 

Disadari atau tidak, atribut produk memegang peranan penting di dalam 

keberhasilan suatu produk di pasar. Produsen harus berusaha memenuhi keinginan 

konsumen melalui atribut produknya. Atribut porduk sendiri terdiri dari berbagai 

macam. Tiap perusahaan memiliki persepsi sendiri terhadap seberapa penting 

atribut produk tertentu di dalam produk yang dihasilkannya. Ada yang 

memandang satu atau beberapa atribut produk saja yang penting bagi produknya, 

namun ada juga yang berusaha memaksimalkan semua atribut produk yang 

dimiliki produknya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu produk di pasar 
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tergantung dari seberapa besar minat konsumen terhadap atribut produk yang 

terkandung di dalamnya. 

Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. Askes) Persero 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang asuransi, 

khususnya asuransi kesehatan. Perusahaan ini telah berdiri di berbagai daerah di 

Indonesia. Jenis produk (program) yang ditawarkannya oleh perusahaan ini 

beraneka ragam, diantaranya adalah Program Askes Sosial untuk Peserta Wajib 

(PNS/Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota 

keluarganya); Program Askes Komersial (peserta dari Badan Usaha dan Badan 

lainnya); dan program jaminan sosial kesehatan untuk keluarga miskin yang 

dinamakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM).  

Selain menawarkan program yang berkualitas, PT. Askes (Persero) telah 

melakukan usaha-usaha untuk memberi pelayanan dan kualitas yang terbaik bagi 

konsumennya. Dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya, maka 

akan menimbulkan citra yang positif baik terhadap produk maupun perusahaan itu 

sendiri. Serta secara tidak langsung akan mendorong konsumen untuk tetap setia 

pada produk perusahaan tersebut. Apalagi bila dilihat dari harga, tarif yang 

dikenakan lebih murah dibanding pesaing tanpa mengurangi pelayanan yang 

diberikan. 

PT. Askes (Persero) bukan hanya sekedar mengarah pada besarnya omset 

penjualan  pada suatu saat saja, tetapi juga  loyallitas konsumen, yang sudah 

membeli akan datang untuk melakukan pembelian kembali.  
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Melihat bahwa atribut produk merupakan salah satu unsur penentu yang 

dinilai cukup penting bagi keputusan pembelian konsumen maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: 

“Peranan Atribut Produk terhadap Keputusan menjadi Pelanggan pada PT. 

Askes (Persero) Kantor Regional V Jawa Barat”  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Atribut apa saja yang mempengaruhi keputusan menjadi pelanggan PT. Askes 

(Persero) Kantor Regional V Jawa Barat? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap atribut produk PT. Askes (Persero) 

Kantor Regional V Jawa Barat? 

3. Berapa besar pengaruh atribut produk terhadap keputusan menjadi pelanggan 

pada PT. Askes (Persero) Kantor Regional V Jawa Barat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui atribut apa saja yang mempengaruhi keputusan menjadi 

pelanggan PT Askes (persero) Kantor Regional V Jawa Barat. 

2. Mengetahui tanggapan konsumen terhadap atribut  produk PT Askes (Persero) 

Kantor Regional V Jawa Barat. 
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3. Mengetahui berapa besar pengaruh atribut produk terhadap kesetiaan 

pelanggan pada PT Askes (Persero) Kantor Regional V Jawa Barat. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun tidak langsung bagi konsumen PT. Askes (Persero) 

Kantor Regional V Jawa Barat ataupun bagi perusahaan itu sendiri dan termasuk 

juga penulis sendiri. 

 Adapun manfaat tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Kegunaan Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk 

merangsang pengunaan atribut produk yang baik yaitu sesuai dengan harapan 

konsumen, juga memberi masukan kepada berbagai perusahaan asuransi jiwa 

yang menggunakan atribut produk juga 

2. Kegunaan bagi Penulis 

Penulis memperoleh data yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi, 

selain itu juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang pemasaran maupun perilaku konsumen. 

3. Kegunaan bagi Pembaca 

Dapat memanfaatkan skripsi ini sebagai salah satu sumber pengetahuan yang 

relevan dan dapat dipercaya. 

 

 



 7 

4. Kegunaan untuk Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

membahas topik yang relatif sama. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Dalam mengembangkan sebuah program untuk mencapai pasar yang 

diinginkan, suatu perusahaan mulai dengan produk atau jasa yang dirancang untuk 

memuaskan keinginan pasar. Definisi produk menurut Kotler dan Amstrong 

(2003: 337): “Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

kebutuhan pemakainya.” 

Dari pengertian di atas, dikemukakan bahwa yang termasuk produk bukan 

hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, tetapi juga sesuatu yang tidak 

berwujud seperti pelayanan jasa maupun ide. Adapun pengertian jasa itu sendiri 

menurut Kotler & Amstrong (2003: 337): “Jasa adalah bentuk produk yang terdiri 

dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan.” 

Produk merupakan suatu kesatuan dari berbagai atribut yang 

membentuknya, di mana masing-masing atribut mempunyai kapasitas yang 

berbeda-beda dalam memberikan kepuasan kepada pemakai produk tersebut. 

Kepuasan merupakan faktor internal yang sulit dilihat sehingga konsumen atau 

pemakai produk akan memandang produk dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

Satu pihak memandang suatu atribut sebagai faktor yang paling penting dari 
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produk tersebut, dilain pihak konsumen lain memandang atribut lain sebagai 

faktor yang paling penting. Baik produk yang berbentuk barang berwujud maupun 

barang yang tidak berwujud pasti mempunyai atribut atau karakteristik, atribut 

produk seperti kualitas, fitur, serta gaya dan desain (Kotler & Amstrong, 2003: 

347). 

Atribut produk dianggap sebagai faktor penting bagi konsumen. 

Kombinasi atribut produk yang berbeda akan memberikan tingkat kepuasan yang 

berbeda terhadap seorang konsumen dan setiap kombinasi atribut produk yang 

berbeda akan mempunyai nilai (value) yang berbeda pula bagi konsumen yang 

berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Kotler (2003: 205), 

“The consumer sees each product as bundle of attributes with varying 

abilities for delivering the benefit sought to satisfy this need.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sekumpulan 

atribut produk mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan manfaat 

dan memuaskan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus 

menganggap penting sekumpulan atribut produk yang dimilikinya. 

Pemasaran tidak hanya terbatas “menjual produk saja” tetapi harus dapat 

memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang ingin berhasil 

dalam mencapai sasaran dan tujuan harus mempunyai konsep pemasaran yang 

berorientasi kepada konsumen (consumer oriented), yaitu melakukan kegiatannya 

dengan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Dalam bisnis apapun, konsumen merupakan faktor penting sebagai penentu 

keberhasilan sebuah perusahaan. Konsumen adalah eksistensi bisnis yang dimana 
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dengan menjaga keberadaan konsumen maka kita sama dengan memelihara masa 

depan perusahaan. 

Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen harus melakukan pembelian 

terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan.Adapun proses tersebut menurut 

Kotler & Amstrong (2003: 224) adalah: 

1.  Pengenalan Masalah (Needs Recognition) 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal dan 

eksternal. 

2.  Pencarian Informasi (Information Search) 

Tahap dari proses keputusan pembelian yang merangsang konsumen untuk 

mencari informasi lebih banyak, konsumen mungkin hanya meningkatkan 

perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Konsumen dapat memperoleh 

informasi dari beberapa sumber, yaitu: 

a. sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga 

b. sumber komersial : iklan, agen, wiraniaga 

c. sumber publik : media massa, organisasi penilai konsumen 

d. sumber pengalaman: penanganan, pemeriksaan 

3.  Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternative) 

Yaitu tahap ketika konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek alternatif dalam perangkat penilaian. Pada tahap ini konsumen akan 

memperhatikan ciri-ciri atau sifat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan 

mereka dan juga konsumen akan menggali kembali ingatannya pada suatu 
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merek, mereka mencoba menyeleksi persepsinya sendiri mengenai citra merek 

tersebut. Persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu 

merek tersebut akan menciptakan minat untuk membeli. 

4.  Keputusan Membeli (Purchases Design) 

Yaitu tahap ketika konsumen benar-benar membeli produk tersebut. 

Keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, 

dan dua faktor yang mungkin dapat muncul yaitu antara niat untuk membeli 

dan keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Faktor 

kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan. Konsumen mungkin 

membentuk niat untuk membeli berdasarkan pada faktor-faktor seperti harga 

yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. 

5.  Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchases Behaviour) 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan dan 

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Ada beberapa hal yang 

harus pemasar perhatikan setelah produk terjual: 

a.  Kepuasan pasca pembelian, yaitu keadaan dimana konsumen merasa puas 

dengan produk yang dibelinya. Kepuasan pembeli merupakan suatu fungsi 

kedekatan antara harapan pembeli terhadap suatu kinerja produk yang 

dirasakan. Apabila kinerja produk sesuai dengan apa yang diharapkan 

maka pelanggan akan merasa puas, sebaliknya jika kinerja produk tidak 

seperti apa yang diharapkan maka pelanggan akan merasa kecewa 

terhadap produk tersebut. 
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b.  Tindakan pasca pembelian, yaitu tindakan yang akan diambil konsumen 

setelah melakukan pembelian. Apabila konsumen merasa puas maka 

kemungkinan besar mereka akan membeli produk itu lagi dan juga akan 

mengatakan hal-hal yang baik mengenai merk tersebut kepada orang lain. 

Begitu pula sebaliknya, apabila tidak puas bisa jadi mereka tidak akan 

membeli lagi produk kita, bahkan bisa saja beralih ke produk pesaing. 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian, yaitu keadaan dimana 

konsumen menggunakan dan menghabiskan suatu produk. Jika konsumen 

memakai kegunaan baru produk tersebut, pemasar harus mengiklankan 

kegunaan-kegunaan ini. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus 

mengetahui bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk 

tersebut merusak lingkungan 

  

 Untuk lebih memahami proses perilaku pembelian konsumen dapat 

melalui gambar “Proses Keputusan Pembelian” sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1. Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

 

 

 
 Sumber: Philip Kotler, 2000, Marketing Management, Analysis, Planning, 
Implementation and Control, 9th ed,.P.192 
 

 Adapun dalam memenuhi semua kebutuhannya, konsumen harus memiliki 

minat beli dan kemampuan untuk membeli produknyaguna memenuhi kebutuhan 

Needs 
Recognition 

Information 
Search 

Evaluation 
Of 

Alternative  

Purchases 
Design 

Post 
Purchases 
Behaviour 



 12 

dan memuaskan keinginannya. Untuk membeli produk-produknya tersebut, 

konsumen harus mengetahui secara pasti produk apa saja yang ingin dibelinya. 

Menurut Swasthe dan Irawan (2003: 118): bahwa keputusan untuk membeli yang 

diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulandari sejumlah keputusan. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat beli adalah suatu 

keinginan yang timbul di benak konsumen untuk dapat memiliki atau membeli 

suatu produk atau jasa yang baru dilihat, didengar atau dirasakannya. Minat beli 

merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meyusun hipotesis sebagai 

berikut : 

“Atribut produk PT. Askes (Persero) itu baik, maka akan berpengaruh 

positif terhadap keputusan menjadi pelanggan.” 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa 

deskriptif dan metode verifikatif. Menurut Nazir (2003: 54): 

 “Metode deskriptif merupakan metode dalam penelitian status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskriptif, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.” 
 
 Sedangkan metode verifikatif menurut Moleong (2005: 46) adalah 

penelitian yang berupaya menguji jawaban masalah tentang hasil pemikiran yang 

keberadaannya bersifat sementara (hipotesis). Untuk menguji hipotesis, penulis 
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melakukan pengujian pada variabel X (peranan atribut produk) dan variabel Y 

(keputusan menjadi pelanggan). 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penulis melakukan peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti. 

Adapaun cara yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

b. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan catatan 

secara teliti dan sistematis pada objek yang diamati dengan segala apa 

yang terlihat dan didengar yang ada hubungannya dengan masalah 

yang ditinjau serta diselidiki. Data yang diperoleh berupa data primer 

dan data tersebut akan diolah, dianalisis dan pada akhirnya nanti akan 

ditarik suatu kesimpulan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mencari sumber data sekunder 

yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data yang 

berhubungan dengan penelitian ini, dengan membaca literatur serta buku-

buku yang relevan dengan penyusunan skrupsi, dan data sekunder tersebut 

selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan teori. 



 14 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi  

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Bisnis dan 

Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. Penulis mengadakan penelitian di PT. Askes (PERSERO) 

Kantor Regional V di wilayah Bandung Selatan. 

  Adapun waktu yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian ini 

sejak bulan Juli 2007 hingga terselesaikannya skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


