
 

  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN   

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Di Indonesia perkembangan usaha sektor jasa berlangsung cukup pesat 

meskipun keadaan perekonomian di Indonesia  sedang mengalami masa yang 

cukup sulit. Seiring dengan meningkatnya usaha-usaha disektor jasa 

menyebabkan terjadinya persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa. Begitu pula halnya dengan pertumbuhan dalam sektor jasa 

Asuransi. Selain persaingan yang ketat disektor jasa tersebut juga diikuti dengan 

semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk memperoleh jaminan. Jika 

perusahaan jasa ingin berhasil dalam persaingan maka perusahaan tersebut harus 

dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya diperlukan 

upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan serta kepuasan dari para 

konsumen (pemakai jasa) tersebut.   

 Dalam menghadapi situasi persaingan, AJB Bumiputera yang menjadi 

objek penulis, diharapkan dapat melakukan upaya-upaya yang strategis untuk 

menghadapi persaingan yang ada. Terobosan yang dapat dilakukan untuk 

memenangkan persaingan sekaligus memberikan kepuasan kepada para pelanggan 

adalah dengan memberikan keunggulan pelayanan khususnya dalam produk-

produk asuransi yang ditawarkan dan jaminan-jaminan yang diberikan pada 

pemakai jasa, di mana pelayanan dan jaminan yang diberikan oleh AJB 

Bumiputera terhadap konsumennya sampai sekarang ini dirasakan masih belum 

optimal. Usaha memberikan kepuasan kepada konsumen dengan produk-produk 

yang sudah ada memang bukan pekerjaan yang mudah bahkan untuk menarik 

sedikit saja perhatian dari konsumen dibutuhkan upaya yang luar biasa besarnya. 

Hal ini karena menyangkut perilaku yang sifatnya subjektif, oleh karena itu 

perusahaan hanya bisa memuaskan konsumen melalui variabel-variabel yang 

dimilikinya atau yang di kuasainya yaitu : Tangible  ( bukti secara langsung / fisik  



 

  

 

yang dapat dilihat), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), 

Assurance (jaminan) dan Emphaty ( empati ). 

 Kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, oleh karenanya kualitas 

pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan menjadi faktor yang dominan, 

terhadap keberhasilan suatu perusahaan pelayanan prima, layanan unggul atau 

nama lainnya untuk sekarang harus mendapatkan perhatian utama bagi 

perusahaan yang ingin tetap survive di era global. 

 Berhasil tidaknya AJB Bumiputera dalam memenuhi keinginan akan 

sangat bergantung pada kualitas keanekaragaman produk-produk yang diberikan 

oleh AJB Bumiputera. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis 

bermaksud melakukan suatu penelitian dengan pokok bahasan sebagai berikut :  

“  SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN MENGENAI 

KEANEKARAGAMAN PRODUK PADA PERUSAHAAN  AJB 

BUMIPUTERA    ’’  

  

1.2. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar penelitian di atas maka penulis mencoba 

mengidentifikasikan    masalah sebagai berikut : 

1. Keanekaragaman produk yang ditawarkan AJB Bumiputera ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat 

keanekaragaman produk AJB Bumiputera ? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

memberikan gambaran tentang pelaksanaan atau proses kualitas produk-

produk yang ditawarkan dan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan 

konsumen pemakai jasa asuransi kemudian data yang diperoleh dituangkan 

dalam bentuk penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat 

menempuh gelar Ahli Madya pada jurusan manajemen Universitas 

Widyatama.  



 

  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman produk yang ditawarkan AJB 

Bumiputera  

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat  

keanekaragaman produk AJB Bumiputera  

 

      1.4. Kegunaan Penelitian  

         Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri dan 

merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang didapat 

selama perkuliahan. 

2. Perusahaan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan 

datang dari informasi yang dihasilakan dapat digunakan dalam menyusun 

strategi pemasaran dan peningkatan kualitas produk yang lebih baik yang 

akan diberikan pada konsumen. 

3. Pihak lain mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat berguna dan 

digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang 

sejenis. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

        Kualitas produk dewasa ini telah menjadi suatu faktor yang sangat 

dominan dan penting terhadap keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi 

yang bergerak dalam sektor jasa maupun organisasi dalam sektor non jasa. 

Pelayanan sebagai proses (jasa) tidak dapat terpisahkan kunci dari kualitas 

produk adalah menyesuaikan atau melebihi apa yang menjadi harapan dari  

konsumen akan kualitas produk. 

 Menurut Kotler  dan Keller dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

yang diterjemahkan oleh ( 2007:56 )” ,  ada lima penentu mutu jasa.  

Kelimanya disajikan secara berurut berdasarkan tingkat kepentinganya. 

 



 

  

 

1. Keandalan (Reliability) 

Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan secara 

terpercaya , akurat dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (Responsiveness) 

Yakni keinginan untuk membantu para konsumen dan memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat dan informasi yang jelas. 

3. Jaminan (Assurance)  

Mencangkup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang 

dapat dipercaya, bebas dari resiko bahaya dan keragu-raguan. 

4. Empati (Emphaty)  

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang 

baik, perhatian pibadi dan memenuhi kebutuhan para konsumen. 

5. Benda Berwujud (Tangibles)  

                  Yakni merupakan bukti fisik dari layanan, bisa berupa fasilitas fisik, 

perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan dan sarana komunikasi. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah Metode Deskriptif yaitu metode praktek kerja dengan cara 

mengembangkan suatu kejadian yang kemudian dianalisa. Penulis memperoleh 

data-data yang diperlukan dengan 2 (dua) tekhnik pengumpulan data yaitu : 

1.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Yaitu penelitian secara langsung ke tempat penelitian dengan maksud 

memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan 

meninjau secara langsung ke perusahaan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti. 

Data-data primer yang telah didapatkan digunakan untuk melaksanakan 

analisis yang kemudian akan dibuat kesimpulan dalam penelitian ini.  



 

  

 

2.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi 

literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di 

bangku kuliah maupun media masa lainnya. Penelitian ini dapat digunakan 

untuk mendapatkan data-data sekunder dan dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian tersebut. Data-data sekunder ini digunakan sebagai tinjauan 

kepustakaan.  

 

1.7. Lokasi dan Waktu penelitian  

Dalam rangka pengumpulan data penyusunan Laporan Tugas Akhir  ini, 

penulis mengadakan penelitian dan tanya jawab dengan para pimpinan, staf, 

karyawan dan mahasiswa pada kantor AJB Bumiputera yang berlokasi di Jl. Moh. 

Toha No.333 Bandung. Sedangkan waktu penelitan dilakukan penulis mulai bulan 

Oktober - Desember 2009.  

 

 

 


