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ANALISIS  FAKTOR BAURAN PEMASARAN  DALAM  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN NASABAH  

PADA PT. SUN LIFE FINANCIAL 
DI DENPASAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan jasa asuransi kini makin dirasakan, baik oleh 

perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Seiring dengan majunya 

perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pentingnya sebuah 

perencanaan keuangan. Salah satu yang dapat dilakukan dalam perencanaan 

keuangan adalah dengan mengikuti program Asuransi. Asuransi merupakan 

sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi 

resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko 

atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam 

menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat 

mengganggu kesinambungan usahanya. Dengan mulai membaiknya iklim dan 

minat masyarakat dalam bidang asuransi mengakibatkan tingkat persaingan di 

dunia asuransi menjadi semakin ketat. Strategi pemasaran merupakan salah 

satu senjata bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Pada 

dasarnya strategi pemasaran adalah mencari kecocokan antara kemampuan 

internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada di pasar (Sofyan 

Assauri, 2009 : 25).  

Di indonesia terdapat beberapa jenis asuransi diantaranya adalah 

asuransi jiwa. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan keuangan 
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berupa asuransi jiwa adalah PT Sun Life Financial. PT. Sun Life Financial 

adalah perusahan penyedia layanan keuangan, yang bergerak di bidang 

Asuransi Jiwa. Sebagai perusahaan yang merupakan salah satu lembaga 

keuangan bukan Bank, PT. Sun Life Financial bertujuan untuk memperoleh 

laba dari usahanya. Dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan perannya 

dalam bisnis asuransi terutama dalam mengahadapi kondisi perekonomian 

yang tidak menentu dan persaingan yang kian marak, pihak manajemen 

perusahaan perlu merumuskan suatu kebijakan dalam rangka 

mengimplementasikan konsep pemasarannya melalui berbagai pilihan seperti 

kombinasi produk, saluran distribusi, promosi dan kebijakan harga (pricing) 

(Fandy Tjiptono, 2008 : 56). Saat ini perusahaan yang bergerak di bidang 

asuransi di Denpasar cukup banyak dan banyaknya persaingan yang dihadapi 

pada saat ini karena banyaknya usaha sejenis yang ingin merebut pangsa 

pasar. Adapun Perusahaan yang menjual produk jasa asuransi di Denpasar 

dapat di lihat dari Tabel 1 berikut ini : 
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Tabel 1 
Daftar Nama Perusahaan Asuransi 

di Denpasar 
 

No Nama Perusahaan Asuransi Alamat Perusahaan 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

PT. Sun Life Financial 

PT. Asuransi Jiwa Nusantara 

perwakilan Bali-NTB 

PT. Prudential Life Assurance 

PT. AJ Sequis Life DNP3 Branch 

 

PT. Asuransi Jasa raharja Putera 

PT. Jamsostek 

PT. Asuransi Jiwa Manulife 

 

PT. Mega Life 

 

 

PT. AIA Financial 

 

PT. Asuransi Jiwa Bersama  

BumiPutera 

 

Jl. Gatot Subroto No.334, Denpasar 

Jl. Sudirman, Blok A No. 34, 

Denpasar 

Jl. Gatot Subroto No. 208, Dempasar 

Jl. Gatot Subroto Timur No. 369X 

Tohpati, Denpasar 

Jl. Hayam Wuruk No. 202, Denpasar 

Jl. Hayam Wuruk No. 143, Denpasar 

JL. Hayam Wuruk, No. 232, Tanjung 

Bungkak, Denpasar 

Jl. Pangeran Diponegoro, Perokoan 

Luhur Artha Kencana Bl A/8, 

Denpasar 

Jl. Hayam Wuruk 78, Sumerta Klod, 

Denpasar Timur 

Jl. Pangeran Diponegoro 117, Dauh 

Puri Klod, Denpasar Barat 

Sumber : www.perusahaan asuransi indonesia.com 
 

Berdasarkan tabel 1 terdapat beberapa perusahaan asuransi yang ada di 

kota Denpasar, menyadari Perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi 

semakin banyak PT. Sun Life Financial tetap  menjaga kualitas pelayanan 

agar nasabah tidak beralih ke produk jasa asuransi lain. Menghadapi situasi 

tersebut, peranan tenaga pemasaran sangat dibutuhkan sebagai jalur 

penghubung antara perusahaan, PT. Sun Life Financial dan agen dalam 
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memperkenalkan dan menawarkan keunggulan dan manfaat dari produk jasa 

asuransi kepada nasabah. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan untuk 

mengatasi persaingan diperlukan pelaksanaan pemasaran yang terintegrasi, 

yang dapat dilihat dari bauran pemasaran yang dilakukan.  

Bauran pemasaran terdiri dari variabel produk (product), harga 

(price), promosi (Promotion) dan tempat (Place) merupakan bauran 

pemasaran yang dipergunakan untuk kegiatan pemasaran (Fandy Tjiptono, 

2008 : 57 ). Salah satu keunggulan dalam bersaing adalah keunggulan 

kompetitif, karena hal ini dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dari 

pada hanya sekedar suatu hasil. Penentuan keunggulan kompetitif perusahaan 

dan identifikasi peluang-peluang baru untuk mendapatkan keunggulan 

memerlukan analisis pelanggan dan pesaing yang mencakup kualitas 

pelayanan dan kepuasan yang diberikan oleh perusahaan. Salah satu cara agar 

penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan para 

pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

bermutu yang memenuhi tingkat kualitas pelayanan nasabah asuransi. Jumlah 

nasabah tidak aktif dan aktif pada PT. Sun Life Financial di Denpasar dari 

tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : 
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Tabel 2 
Jumlah Nasabah, Nasabah Tidak Aktif dan Nasabah Aktif 

pada PT. Sun Life Financial di Denpasar 
Tahun 2007-2011 

 

Tahun Jumlah Nasabah 
 

Jumlah Nasabah 

Tidak Aktif 

Jumlah Nasabah 

Aktif 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

1.850 

1.901 

2.050 

2.200 

2.404 

 

4 

6 

12 

16 

22 

1.846 

1.895 

2.038 

2.184 

2.382 

Total 
 

10.405 60 10.345 

Rata-rata 
 

2,081 12 2,069 

Sumber : PT. Sun Life Financial 
 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa rata-rata jumlah nasabah tidak 

aktif pada PT.Sun Life Financial di Denpasar setiap tahun adalah sebanyak 12 

nasabah, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pelayanan, 

kesadaran nasabah untuk berasuransi masih kurang. Sedangkan rata-rata 

jumlah nasabah aktif setiap tahun adalah 2,069 nasabah. 

Meningkatnya jumlah nasabah dan tingginya jumlah premi yang 

dibayarkan nasabah pada PT. Sun Life Financial di Denpasar, maka kualitas 

pelayanan yang harus diberikan kepada nasabah harus meningkat pula, 

disamping tindak lanjut terhadap keluhan nasabah harus diutamakan untuk 

dapat memberikan kepuasan kepada nasabah sehingga pada akhirnya jumlah 

nasabah dapat lebih ditingkatkan. 
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Tingkat kepuasan nasabah terhadap jasa yang ditawarkan yang akan 

mereka terima dapat dibentuk berdasarkan pengalaman dan saran yang 

mereka peroleh. Nasabah memilih pemberi jasa berdasarkan peringkat 

kepentingan dan menikmati jasa tersebut. Mereka cenderung akan 

membandingkannya dengan yang mereka  harapkan. Nilai penjualan pada 

PT.Sun Life Financial di denpasar dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut ini :  

Tabel 3 
Nilai Penjualan PT. Sun Life Financial 

Tahun 2007-2011 
 

Tahun Nilai Penjualan ( Rp ) 
 

Persentase perubahan (%) 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

4.021.506.000 

4.200.107.000 

4.625.028.472 

5.135.256.561 

5.352.113.359 

- 

4,44 

10,12 

11,03 

4,22 

Total 23.334.011.392 29,81 

Rata-rata 4.666.802.278 5,96 

Sumber : PT. Sun Life Financial 

Tabel 3 menunjukan bahwa nilai penjualan pada PT. Sun Life 

Financial di Denpasar Mengalami fluktuasi setiap tahun dari tahun 2007-

2011. Peningkatan tertinggi nilai penjualan terjadi pada tahun 2010 sebesar 

11,03%, sedangkan nilai penjualan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 

4,22%.  
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Meningkatnya nilai penjualan tidak berbanding lurus dengan 

persentase perubahan, karena pada tahun 2011 mengalami penurunan 4,22% . 

Laba pada perusahaan asuransi diperoleh dari premi yang disetorkan oleh 

para nasabah, sehingga semakin tinggi jumlah pemegang polis semakin tinggi 

pula jumlah penerimaan premi ke kas perusahaan. Peranan para agen cukup 

memegang peranan penting didalam meningkatkan jumlah pembelian polis, 

untuk dapat meraih peluang-peluang di pasar dengan tingkat persaingan yang 

sangat ketat maka dituntut sebuah strategi yang efektif dan efisien. Strategi 

tersebut harus dapat meningkatkan penjualan, dan yang terpenting harus 

sejalan dengan arah dan tujuan perusahaan. 

Tingkat kualitas pelayanan tidak hanya dinilai berdasarkan sudut 

pandang perusahaan tetapi juga harus dipandang dari sudut pandangan 

penilaian nasabah. Karena itu, dalam merumuskan strategi dan program 

pelayanan, perusahaan harus berorientasi pada kepentingan nasabah dengan 

memperhatikan komponen kualitas pelayanan karena faktor tersebut lebih 

efektif peranannya dalam meningkatkan volume penjualan dan laba, dari pada 

faktor promosi ataupun periklanan. Jadi dapat dimengerti jika pelayanan 

semakin besar fungsinya dalam keseluruhan strategi pemasaran yang 

ditetapkan (Fandy Tjiptono, 2008 : 56). 

Kualitas pelayanan sementara yang dapat dijadikan sebagai dasar 

tingkat kepuasan nasabah PT. Sun Life Financial yaitu kecepatan pelayanan 

dalam memberikan kepastian dan ketenangan nasabah, Keakurasian dalam 

menjamin kepuasan nasabah untuk memperoleh kepastian berasuransi, 
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Keramahan karyawan untuk memberikan  kenyamanan dan keakraban 

nasabah, Efisiensi untuk menjamin nilai produk yang ditawarkan serta 

layanan yang diberikan kepada nasabah. Pelayanan inilah yang harus lebih 

diperhatikan dan ditingkatkan dalam menangani kepuasan pelanggan yang 

memiliki persoalan dan pemikiran yang beragam dengan menekankan pada 

pentingnya penanganan secara adil, efisien dan ramah melalui penerapan 

kualitas pelayanan yang terdiri dari : bukti langsung (tangible), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty) (Irawan, 2008 : 64). 

Sun Life Financial menyediakan produk-produk inovatif dan jasa 

berkualitas yang dapat memberikan perlindungan finansial yang lebih baik 

kepada masyarakat Indonesia. Produk yang ditawarkan mencakup 

perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan, jarninan dana hari tua, warisan, 

jaminan dana pendidikan serta perlindungan terhadap penyakit kritis dan 

kesehatan..  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat dalam sebuah penelitian yaitu dengan judul Analisis faktor-

faktor Bauran Pemasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan nasabah pada 

PT. Sun Life Financial di Denpasar. 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara meningkatkatkan kualitas pelayanan produk jasa asuransi 

pada PT. Sun Life Financial di Denpasar ? 

2. Bagaimana proses faktor bauran pemasaran yang tepat untuk diterapkan 

pada PT. Sun Life Financial di Denpasar ? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan produk jasa asuransi pada PT. Sun 

Life Financial di Denpasar. 

b. Untuk mengetahui proses faktor bauran pemasaran yang tepat untuk 

diterapkan oleh PT. Sun Life Financial di Denpasar guna meningkatkan 

jumlah nasabah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh atau ditekuni di   

bangku kuliah ke dalam praktek bisnis perusahaan khususnya pada 

bidang manajemen pemasaran. 

2)  Untuk melengkapi syarat guna memeperoleh gelar Sarjana Ekonomi  

(S1) Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa Denpasar. 
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b. Bagi Perusahaan 

Dari hasil  penelitian ini  diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi tentang tingkat kualitas pelayanan nasabah pada PT. Sun Life 

Financial di Denpasar dan bisa digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan strategi pemasarannya. 

c. Bagi Fakultas/Universitas 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di 

perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa yang meneliti masalah yang sejenis. 

 

D.  Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teoritis 

Pada landasan teori akan dikemukakan berbagai teori jasa, kepuasan 

konsumen dan kualitas pelayanan. Terlebih dahulu akan dikemukakan 

tentang teori manajemen pemasaran karena jasa, kepuasan konsumen dan 

kualitas pelayanan masih merupakan ruang lingkup dalam manajemen 

pemasaran. 

a. Manajemen Pemasaran 

1) Pengertian Pemasaran  

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian 

yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi (Fandy Tjiptono, 

2008 : 32 ). Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan 

jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah 
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produksi, pemasaran dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung 

antara kegiatan produksi dan konsumsi.   

Berikut ini akan dikemukakan pendapat para ahli tentang pengertian 

pemasaran. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain (Philip 

Kotler, 2009 : 67). Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti 

yang meliputi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan 

(demands). Manusia harus menemukan kebutuhannya terlebih 

dahulu, sebelum ia memenuhinya. Usaha untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan suatu 

hubungan. Dengan demikian pemasaran bisa juga diartikan suatu 

usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual. 

Pemasaran adalah proses untuk merencanakan dan 

menjalankan konsep harga, promosi, dan distribusi produk-produk, 

jasa-jasa, dan ide-ide untuk menciptakan pertukaran yang dapat 

memuaskan perusahaan maupun pelanggannya . (Charles W. Lamb, 

2007 : 6 ). 

Pemasaran adalah Suatu sistem yang bersifat menyeluruh dari 

segala kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 
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dan jasa, ide-ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan 

orgaisasi. (Sopyan Assauri, 2009 : 3 ). 

Banyak ahli yang telah memberikan definisi atas pemasaran 

ini. Definisi yang diberikan sering berbeda antara ahli yang satu 

dengan ahli yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya 

perbedaan para ahli tersebut dalam memandang dan meninjau 

pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran ini, aktivitas pertukaran 

merupakan hal sentral. Pertukaran merupakan kegiatan pemasaran 

dimana seseorang berusaha menawarkan sejumlah barang atau jasa 

dengan sejumlah nilai keberbagai macam kelompok social untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pemasaran adalah seluruh proses 

kegiatan usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun suatu 

organisasi atau kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan, 

keinginan, serta permintaan konsumen melalui kegiatan-kegiatan 

perencanaan, penetapan harga, pelaksanaan promosi, dan 

pendistribusian barang dan jasa yang menuju pada sasaran yang 

diharapkan baik oleh perusahaan maupun oleh konsumen.  

2) Pengertian Manajemen Pemasaran  

Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan 

keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila 

sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial 
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memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain 

sesuai dengan yang diinginkannya. Suatu kegiatan pemasaran yang 

efektif dan efesien memerlukan pengelolaan yang profesional dari 

segi manajemennya . Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan 

untuk memperhatikan kinerja manajemen bidang pemasaran. 

Kesalahan dalam bidang manajemen pemasaran berarti kerugian 

bagi pemasaran, akibatnya perusahaan dapat kehilangan pasar dan 

kalah dalam persaingan. 

Manajemen pemasaran adalah perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

tujuan-tujuan individu dan organisasi (M. Murshid, (2007).  

Manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisa, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup barang, 

jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan 

menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait (Philip Kotler 

and Kevin Lane Keller, 2007 : 19 ).  

Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang 

usaha. Dalam manajemen terdapat fungsi penganalisaan, 

perencanaan, pelaksanaan atau penerapan serta pengawasan. Tahap 

perencanan merupakan tahap yang menentukan terhadap 

kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses 

perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke 
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depan atau pada kemungkinan masa akan datang termasuk dalam 

pengembangan program, kebijakan dan prosedur untuk mencapai 

tujuan pemasaran. 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa manajemen pemasaran adalah kegiatan 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang meliputi 

harga, barang, promosi, ide serta program-program yang ditujukan 

untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang akan dituju, agar 

tujuan organisasai atau perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. 

 3) Konsep Pemasaran  

Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus 

efisien menjalankan konsep pemasaran, agar keuntungan yang 

diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Ini menandakan bahwa 

kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasi dan 

dikelola dengan cara yang lebih baik. Falsafah konsep pemasaran 

bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Kegiatan perusahaan yang berdasar pada 

konseop pemasaran ini harus diarahkan untuk memenuhi tujuan 

perusahaan. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan 

syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan 

(Sofyan Assauri, 2009 : 32 ). Dari definisi tersebut, perusahaan 

memiliki konsekuensi seluruh kegiatan perusahaan harus diarahkan 
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untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan mampu memberikan 

kepuasan agar mendapat laba dalam jangka panjang. Organisasi 

perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran ini disebut 

organisasi pemasaran.  

Konsep pemasaran adalah menjadi lebih efektif daripada para 

pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan 

dan memuaskan kebutuhan pasar sasaran (Philip Kotler, 2009 : 23 ). 

Konsep pemasaran ini bersandar pada empat pilar, yaitu : pasar 

sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu dan profitabilitas. 

Dewasa ini konsep pemasaran mengalami perkembangan yang 

semakin maju sejalan dengan majunya masyarakat dan teknologi. 

Perusahaan tidak lagi berorientasi hanya pada pembeli saja, akan 

tetapi berorientasi pada masyarakat atau manusia. Konsep yang 

demikianlah yang disebut dengan konsep pemasaran masyarakat.  

4) Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu 

dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya 

tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran adalah 

wujud rencana yang terarah dibidang pemasaran, untuk memperoleh 

suatu hasil yang optimal (Sofyan Assauri, 2009 : 34 ). Dengan 

demikian, strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberiarah kepada usaha-usaha 
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pemasaran perusahaan dari waktu-kewaktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah. Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran 

harus didasarkan atas analisis lingkungan dan internal perusahaan 

melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta 

analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari 

lingkungannya.  

Disamping itu, strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan 

dijalankan harus dinilai kembali, apakah masih sesuai dengan 

keadaan atau kondisi pada saat ini dan hasil penilaian atau evaluasi 

ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah strategi yang 

sedang dijalankan perlu diubah, sekaligus digunakan sebagai 

landasan untuk menyusun atau menentukan strategi yang akan 

dijalankan pada masa yang akan datang. Umumnya peluang 

pemasaran terbaik diperoleh dari upaya memperluas permintaan 

primer, sedangkan peluang pertumbuhan terbaik berasal dari upaya 

memperluas permintaan selektif. Unsur-unsur pokok dalam strategi 

pemasaran adalah sebagai berikut : 

a) Pemilihan pasar sasaran 

(1) Semua pembeli di pasar relevan 

(2) Pembeli di beberapa segmen 

(3) Pembeli di satu segmen 
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b) Tipe permintaan yang ingin distimulasi 

(1) Strategi permintaan primer 

Strategi permintaan primer dirancang untuk menaikkan 

tingkat permintaan terhadap bentuk produk ( product form) 

atau kelas produk ( product class). Strategi permintaan 

primer biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 

pioner yang memasarkan bentuk produk baru, seperti 3M 

yang memperkenalkan Post-It,Procter & Gamble dalam pasar 

popok sekali pakai, Boeing dalam pasawat jumbo jet, Sony 

dalam produk elektronik, dan seterusnya. Di samping itu, 

perusahaanyang memiliki pangsa pasar besar dalam pasar 

yang telah mapan (seperti Indofood dalam pasar mie instan 

dan microsoft dalam pasar perangkat lunak komputer) juga 

sering memfokuskan sebagian aktivitas pemasarannya 

untuk perluasan permintaan primer  

(2)  Strategi permintaan selektif 

Strategi permintaan selektif dapat berupa tiga alternatif 

utama, yaitu memperluas pasar yang dilayani, merebut 

pelanggan dari pesaing, dan mempertahankan atau 

meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. 

5) Bauran Pemasaran ( Marketing Mix ) 

Bauran pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan 

bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 
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mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini 

maupun konsumen potensial (Fandy Tjiptono, 2008 : 56).  Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemasaran terdapat 

empat unsur pokok kegiatan pemasaran yakni produk, harga, 

promosi dan distribusi yang dimana satu sama lain saling berkaitan. 

Sehingga untuk menciptakan pemasaran yang baik dan berhasil 

dalam mencapai tujuan perusahaan serta memberikan kepuasan 

terhadap konsumen, maka keempat unsur tadi perlu dirancang sebaik 

mungkin terutama dengan memperhatikan apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan konsumen sesuai  dengan konsep pemasaran. Bauran 

pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar 

sasaran (Philip Kotler 2009). Menurut Fandy Tjiptono (2008 : 57 ) 

merumuskan bauran pemasaran menjadi 4 P (Product, Price, 

Promotion dan Place). Variabel bauran pemasaran yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para 

pembeli atau konsumen, terdiri dari: 

a) Produk (Product) 
 

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Produk disini bisa berupa apa saja (baik 

yang berwujud fisik maupun tidak) yang dapat ditawarkan kepada 
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pelanggan potensial untuk.memenuhi kebutuhan dan keinginan 

tertentu. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar 

untuk diperhatikan, diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa 

fisik, jasa, orang, organisasi dan ide. 

b) Harga ( Price )  

Bauran harga berkenaan dcngan kebijakan strategis dan taktis 

seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan 

tingkat diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. 

Harga menggambarkan besarnya uang yang harus dikeluarkan 

seorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk dan 

hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh konsumen. 

c)  Promosi ( Promotion ) 
 

Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu Iklan, Promosi 

Penjualan, Penjualan Tatap Muka dan Hubungan Masyarakat. 

Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan 

dalam rangka menjual produk ke konsumen. 

d)  Tempat (Place) 

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap 

jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana produk tersedia dalam 

sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan 

konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. 

 



21 
 

b. Jasa 

Definisi jasa belum digunakan secara luas oleh pemasar. Ini 

berkaitan dengan sulitnya diketahui batasan-batasan yang jelas antara 

organisasi atau unit usaha yang menjadi bagian dari penyaluran barang 

dengan organisasi yang yang menawarkan jasa. Jasa adalah barang yang 

tidak kentara (intangible product) yang dibeli dan dijual di pasar 

melalui suatu transaksi pertukaran yang saling memuaskan (Fandy  

Tjiptono, 2008 : 16 ). Unsur penting dalam pengertian tersebut adalah 

bahwa jasa merupakan suatu produk yang tidak berwujud, artinya 

barang yang dipertukarkan dengan uang adalah suatu yang tidak 

berwujud. Jasa juga merupakan produk yang tidak bisa ditimbun atau 

ditumpuk dalam suatu gudang sambil menunggu penjualan. Penyaluran 

jasa kebanyakannya langsung dari produsen ke konsumen. Produk jasa 

ini banyak macam dan jenisnya. Secara umum ada perbedaan antara 

barang dan jasa yang dapat dilihat, misalnya, pembelian jasa 

dipengaruhi oleh motif dan emosi, jasa tidak berwujud, bersifat tidak 

tahan lama, tidak dapat disimpan, mementingkan unsur manusia, 

distribusi langsung, tidak memiliki standar dan keseragaman serta jasa 

tidak terlalu mementingkan adanya peramalan permintaan. Konsep 

tidak berwujud pada jasa mengandung dua arti yang keduanya 

merupakan tantangan bagi pemasaran, yaitu Sesuatu yang tidak dapat 

disentuh, tidak dapat dipahami dan  Sesuatu yang tidak dapat 

didefinisikan, tidak mudah diformulasikan. Untuk pemasaran jasa ini 
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diperlukan pemikiran yang lebih jauh bagi para pelaksana dibandingkan 

dengan pemasaran barang. 

c. Kepuasan Konsumen  

Pentingnya kepuasan konsumen berkaitan dengan persaingan 

yang makin ketat, serta tingkat kerugian dan keuntungan perusahaan. 

Khusus alasan yang terakhir, keuntungan, memang tidak selalu 

ditentukan oleh faktor kepuasan konsumen, tetapi juga oleh 

kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap suatu produk dan 

perusahaan. Bebarapa faktor itu jelas saling mempengaruhi karena di 

tengah ketatnya persaingan, kesetiaan konsumen menjadi hal yang 

sangat sulit dipertahankan. Kepuasan konsumen adalah tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk 

atau jasa (Fandy Tjiptono, 2008 : 36 ). Kepuasan dan ketidak puasan 

konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan 

konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh 

konsumen dari produk yang dibeli tersebut (Nugroho, J Setiadi, 2007 : 

46 ). 

Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki 

harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi (product 

performance). Produk akan berfungsi sebagai berikut : 

1) Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, inilah yang 

disebut sebagai diskonfirmasi positif (positive disconfirmation). 

Jika ini terjadi, maka konsumen akan merasa puas. 
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2) Produk berfungsi seperti yang diharapkan, inilah yang disebut 

sebagai konfirmasi sederhana (simple confirmation). Produk 

tersebut tidak memberikan rasa puas, dan produk tersebut pun tidak 

mengecewakan konsumen. Konsumen akan memiliki perasaan 

netral. 

3) Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, inilah yang 

disebut sebagai diskonfimasi negatif (negative disconfirmation). 

Produk yang berfungsi buruk, tidak sesuai dengan harapan 

konsumen akan menyebabkan kekecewaan, sehingga konsumen 

merasa tidak puas. 

d. Kualitas Pelayanan  

1)  Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang 

berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan (Fandy Tjiptono, 2008 : 5 ). 

Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas 

pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 
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service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang 

diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sangat baik dan berkualitas.Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk.  

Kualitas pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun (Philip Kotler, 2009 : 23 ). Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan 

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada 

konsumen itu sendiri. Perilaku dapat terjadi pada saat, sebelum dan 

sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang 

bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta 

pembelian ulang yang lebih sering   

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala 

bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi 

harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa 

atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 
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keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam 

memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas 

pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu perusahaan. Perusahaan menganggap 

konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, mengingat 

dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada 

perusahaan agar dapat terus hidup. 

2) Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Irawan (2008 : 26-27) mengemukakan bahwa ada 

5 dimensi kualitas pelayanan yaitu : Bukti langsung (Tangible), 

Keandalan (Reliability), Tanggapan (Responsiveness), Jaminan 

(Assurance) dan Empati (Empathy). Kelima dimensi kualitas 

pelayanan dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut : 

a)  Bukti langsung (Tangible)  

Bukti langsung adalah suatu service yang bisa dilihat, bisa dicium 

dan bisa dirabah, maka aspek tangible menjadi penting sebagai 

ukuran terhadap pelayanan. Pelanggan akan menggunakan indra 

penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Tangible 

yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat 

yang bersamaan aspek tangible ini juga merupakan salah satu 
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sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. Karena tangible 

yang baik, maka harapan reponden menjadi lebih tinggi. 

b) Keandalan (Reliability) 

Keandalan (Reliability) adalah dimensi yang mengukur keandalan 

dari perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya. Dibandingkan dengan 4 dimensi kualitas 

pelayanan lainnya, yaitu responsiveness, assurance, emphaty dan 

tangible, dimensi ini sering dipersepsikan paling penting bagi 

pelanggan dari berbagai industri jasa. Ada dua aspek dari dimensi 

ini. Pertama adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan seperti yang dijanjikan. Kedua adalah seberapa jauh 

suatu perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat atau 

tidak ada error. 

c) Tanggapan (Responsiveness) 

Tanggapan (Responsiveness) adalah dimensi kualitas pelayanan 

yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan 

pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah dengan 

kecenderungan naik dari waktu ke waktu.  

d) Jaminan (Assurance) 

Jaminan (Assurance) adalah dimensi kualitas yang berhubungan 

dengan kemampuan perusahaan dan perilaku front-line staf dalam 

menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para 

pelanggannya. Berdasarkan banyak riset yang dilakukan, ada 4 
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aspek dari dimensi ini, yaitu keramahan, kompetensi, kredibilitas 

dan keamanan.  

e) Empati (Empathy) 

Empati adalah dimensi kelima dari kualitas pelayanan. Secara 

umum, dimensi ini memegang dipersepsi kurang penting 

dibandingkan dimensi reliability dan responsiveness di mata 

kebanyakan pelanggan.  

 

2. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

Sebagai pembanding dalam penyusunan skripsi ini digunakan dua 

skripsi sejenis, yaitu : Penelitian pertama dilakukan oleh Luh Armawati 

NPM : 09.32.122.055, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Warmadewa Denpasar, tahun 2010, dengan mengambil judul “Analisis 

Faktor-Faktor Bauran Pemasaran Yang Menentukan Konsumen Untuk 

Memilih Kuda-Kuda Baja Ringan Smartruss Pada PT. Satriacipta 

Astakencana di Denpasar”. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor bauran pemasaran yang menentukan konsumen dalam memilih 

kuda-kuda baja ringan di Denpasar dan untuk mengetahui variabel yang 

mewakili setiap faktor bauran pemasaran yang menentukan konsumen 

dalam memilih kuda-kuda baja ringan di Denpasar. 

Hasil analisis data menunjukan faktor-faktor bauran pemasaran yang 

menentukan konsumen untuk memilih Kuda-kuda Baja Ringan Smartruss 
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Pada PT. Satriacipta Astakencana di Denpasar adalah faktor harga, faktor 

promosi, faktor tempat. Variabel yang mewakili setiap faktor yang 

dominan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih Kuda-kuda 

Baja Ringan Smartruss Pada PT. Satriacipta Astakencana di Denpasar 

adalah variabel harga dengan faktor loading 0,857 mewakili variabel harga 

terjangkau, variabel promosi dengan faktor loading 0,882 mewakili 

variabel personal selling, variabel tempat dengan faktor loading 0,768 

mewakili variabel tempat strategis. 

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang  

adalah membahas bidang pemasaran yaitu analisis faktor-faktor bauran 

pemasaran dan menggunakan analisis yang sama yaitu analisis faktor. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu 

obyek penelitian sebelumnya dilakukan pada PT. Satriacipta Astakencana 

di Denpasar, sedangkan penelitian sekarang pada PT. Sun Life Financial di 

Denpasar. Jumlah responden penelitian sebelumnya adalah 110 orang 

responden sedangkan penelitian sekarang adalah 105 orang responden. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Luh Ketut Tri Yani Novita, NPM : 

04.32.121.128, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Warmadewa Denpasar, tahun 2011, dengan mengambil judul : “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam Memilih 

Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Intensive English Course (IEC) di 

Denpasar”. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih Lembaga 

Pendidikan Bahasa Inggris Intensive English Course (IEC) di Denpasar 

dan untuk mengetahui variabel yang mewakili setiap faktor analisis yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih Lembaga Pendidikan Bahasa 

Inggris Intensive English Course (IEC) di Denpasar. 

Hail analisis data menunjukan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam memilih Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Intensive 

English Course (IEC) di Denpasar adalah faktor kelompok acuan, faktor 

produk, faktor promosi, faktor kelas sosial, faktor motivasi, faktor proses. 

Variabel yang mewakili setiap faktor yang dipertimbangkan konsumen 

dalam memilih Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Intensive English 

Course (IEC) di Denpasar adalah variabel keluarga dengan faktor loading 

0,777 mewakili faktor kelompok acuan, variabel merek dengan faktor 

loading 9,826 mewakili faktor produk, variabel pendidikan dengan faktor 

loading 0,767, variabel pekerjaan orang tua dengan faktor loading 0,864 

mewakili faktor kelas sosial, variabel kebutuhan konsumen dengan faktor 

loading 0,864 mewakili faktor motivasi dan variabel proses pelayanan 

dengan faktor loading 0,746 mewakili faktor proses. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah 

membahas bidang pemasaran dan menggunakan analisis yang sama yaitu 

analisis faktor. 
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Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu 

obyek penelitian sebelumnya dilakukan pada Lembaga Pendidikan Bahasa 

Inggris Intensive English Course (IEC) di Denpasar, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada PT. Sun Life Financial di Denpasar. Jumlah 

responden penelitian sebelumnya adalah 125 orang responden sedangkan 

penelitian sekarang adalah 105 orang responden. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Penerapan strategi pemasaran dalam suatu bisnis dan pengambilan 

keputusan pada bidang pemasaran hampir selalu berkaitan dengan variabel-

variabel bauran pemasaran (Marketing Mix), inti utama dari bauran pemasaran 

adalalah pasar, karena pada akhirnya produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan diarahkan pada pasar. Hal ini menunjukan kepada perusahaan 

untuk lebih fokus dan mengalokasikan kegiatan pemasaran pada masing-

masing variabel bauran pemasaran. PT. Sun Life Financial sebagai salah satu 

asuransi yang memperhatikan kepentingan dan kepercayaan nasabahnya, 

dengan melaksanakan program peningkatan kualitas pelayananan nasabah.  

Untuk mengetahui gambaran isi penelitian secara keseluruhan, 

dibuatkan kerangka pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk gambar 

sederhana tetapi utuh memuat pokok-pokok unsur penelitian yaitu Analisis 

faktor bauran pemasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan nasabah pada 

PT. Sun Life Financial Indonesia di Denpasar. Skema dari kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut : 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor  yang  
dipertimbangkan nasabah 
(X ): 
 
1. Faktor Produk  
    a. Mutu produk (X1) 
    b. Kualitas produk (X2) 
2. Faktor Harga 
    a. Tingkat harga (X3) 
    b. Harga terjangkau (X4) 
    b. Fasilitas pembayaran (X5) 
3. Faktor Promosi 
    a. Sales promotion (X6) 
    b. Personal selling (X7) 
4. Faktor Tempat 
    a. Lokasi yang strategis (X8) 
    b. Mudah dijangkau (X9) 
5. Faktor kualitas pelayanan 

a.Bukti Langsung (X10) 
b.Keandalan (X11) 

     c Daya tanggap (X12) 
     d. Jaminan (X13) 
     e. Empati (X14) 
 

 

Analisis 
Faktor 

 
Analisis Faktor 
Bauran 
Pemasaran 
dalam 
peningkatan 
kualitas 
pelayananan 
nasabah pada 
PT. Sun Life 
Financial di 
Denpasar 

Tingkat kepuasan nasabah 
asuransi (Y): 
 
1. Harapan 
2. Kinerja 
3. Derajat kepentingan 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kepuasan 

nasabah asuransi pada PT. Sun Life Financial di Denpasar dapat dipengaruhi 

oleh faktor yang dipertimbangkan nasabah dengan indikatornya bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan dengan menggunakan analisis faktor. 

Dengan kata lain  bauran pemasaran dan kualitas pelayanan dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah. 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Tempat dan Obyek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sun Life Financial yang beralamat di 

Jalan Gatot Subroto No.334 Denpasar. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah bidang pemasaran mengenai faktor bauran 

pemasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan nasabah pada PT. Sun 

Life Financial di Denpasar. 

2. Populasi dan Metode Penentuan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek 

dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

Sugiyono (2008 : 115) . Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

nasabah asuransi PT. Sun Life Financial di Denpasar. 
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Menurut Supranto (2008 : 65 ) untuk memperoleh hasil yang baik 

dalam analisis faktor, maka pengambilan sampel ditentukan sebesar 5  

sampai 10 kali variabel yang diteliti. Karena dalam penelitian jumlah 

variabelnya 15, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan 

sebesar 7x15 = 105 orang responden. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Accidental sampling yaitu metode 

pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau yang 

dijumpai dilokasi penelitian di PT. Sun Life Financial dengan cara 

membagikan kuisioner kepada nasabah. 

3. Identifikasi Variabel  

Penelitian ini menggunakan empat belas variabel bebas dan satu 

variabel terikat, yaitu : 

a. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang tidak     

dipengaruhi oleh variabel lainnya, dimana yang menjadi variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran dan kualitas 

pelayanan. Bauran pemasaran terdiri dari : 

1) Faktor Produk 

a) Mutu Produk (X1) 

b) Kualitas Produk (X2) 

 2) Faktor Harga 

a) Tingkat harga (X3) 

b) Harga Terjangakau (X4) 

c) Fasilitas pembayaran (X5)  
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3) Faktor Promosi 

a) Sales promotion (X6) 

b) Personal selling (X7) 

4)  Faktor Tempat  

a) Lokasi yang strategis (X8) 

b) Mudah Dijangkau (X9)   

Kualitas pelayanan terdiri dari : 

1) Bukti langsung (X10) 

2) Keandalan (X11) 

3) Daya tanggap (X12) 

4) Jaminan (X13) 

5) Empati (X14) 

b. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lainnya, yang merupakan variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah tingkat kepuasan nasabah asuransi (Y).  

Tingkat kepuasan nasabah asuransi terdiri dari : Harapan, Kinerja, 

Derajat kepentingan 

4. Definisi Operasional Variabel  

Untuk mendefinisikan suatu variabel yang terkait dengan objek 

penelitian maka dibuat beberapa pengertian batasan operasional, yaitu : 

a. Bauran pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 
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dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan 

dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. 

Indikator-indikator bauran pemasaran terdiri dari : 

1) Mutu Produk adalah Dalam memasarkan produk asuransi jiwanya 

PT. Sun Life Financial di Denpasar berusaha meningkatkan mutu 

produknya dan diversifikasi Produk sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan para nasabah, guna melindungi para nasabah dari segala 

aspek umur dan pekerjaan.  

2)  Kualitas Produk adalah Kualitas sangat menentukan nasabah untuk 

memilih produk jasa asuransi yang PT. Sun Life Financial Ini 

terlihat dari banyaknya manfaat tambahan yang berbeda dari tiap 

produk serta kemampuan perusahaan dalam membayarkan klaim 

pada klien membuktikan bahwa perusahaan memang jujur dan 

konsisten melaksanakan kewajibannya. 

3)  Tingkat harga adalah Dengan harga yang cukup bersaing dengan 

produk jasa asuransi lain dan manfaat yang diberikan oleh produk 

cukup besar bagi nasabah. Sehingga nilai yang diberikan oleh 

nasabah melalui premi yang di bayarkan cukup sebanding dengan 

manfaat yang mereka peroleh dimasa depan sehingga cukup 

banyak nasabah yang membeli polis asuransi dari PT. Sun Life 

Financial. 
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4)  Harga Terjangkau adalah Harga yang diberikan bisa menjangkau 

oleh daya beli nasabah dalam memilih produk jasa asuransi PT. 

Sun Life Financial. 

5)  Fasilitas pembayaran adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk 

melakukan pembayaran pada saat melakukan pembayaran premi 

misalnya : pembayarannya bisa langsung ke bank atau bisa 

ditransver lewat ATM agar lebih memudahkan nasabah untuk 

membayar polis asuransi. 

6) Sales Promotion adalah Kegiatan promosi  yang dirancang 

sedemikian rupa untuk menggiatkan pemasaran secara cepat dalam 

rangka mendorong terjadinya penjualan pada PT. Sun Life 

Financial, seperti pemberian brosur kepada konsumen. 

7)  Personal Selling adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh para 

agen melalui komunikasi persuasif dalam bentuk penyajian secara 

lisan kepada calon nasabah.  

8)  Lokasi yang strategis adalah karena lokasi yang strategis sehingga  

mudah dijangkau dimana sangat mempengaruhi konsumen untuk 

datang ke PT. Sun Life Financial. 

9) Mudah dijangkau adalah pertimbangan konsumen mengenai lokasi 

atau tempat dimana PT. Sun Life Financial mudah dijangkau oleh 

para agen dan nasabah. 

b. Kualitas Pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal 
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ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik 

jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam 

memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Indikator-indikator kualitas pelayanan terdiri dari : 

1) Bukti langsung adalah hal-hal yang dapat dilihat langsung oleh 

nasabah asuransi PT. Sun Life Financial di Denpasar pada saat 

pelayanan sedang dilakukan. Misalnya  : PT. Sun Life Financial di 

Denpasar memiliki tempat parkir yang luas dan aman. 

2) Kehandalan adalah kemampuan karyawan PT. Sun Life Financial di  

Denpasar dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, cepat, akurat dan bertanggung jawab. 

3) Daya tanggap adalah keinginan karyawan PT. Sun Life Financial di 

Denpasar untuk membantu nasabah asuransi dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan adalah mencangkup kesopanan, sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki oleh karyawan pada PT. Sun Life Financial di Denpasar dan 

bebas dari bahaya serta resiko. 

5) Empati adalah kemudahan karyawan PT. Sun Life Financial di 

Denpasar dalam melakukan hubungan, perhatian individual, 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para nasabah 

asuransi. 
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c. Tingkat kepuasan nasabah asuransi adalah perasaan nasabah asuransi 

mengenai kualitas pelayananan pada PT. Sun Life Financial di 

Denpasar. 

Indikator-indikator tingkat kepuasan nasabah asuransi terdiri dari : 

1) Harapan adalah standar ideal dari nasabah asuransi mengenai 

kualitas pelayanan pada PT. Sun Life Financial di Denpasar. 

2)  Kinerja adalah perasaan nasabah asuransi terhadap kenyataan  

kinerja pada PT. Sun Life Financial di Denpasar. 

3) Derajat kepentingan adalah perasaan nasabah asuransi terhadap 

derajat kepentingan setiap karakteristik kualitas pelayanan pada PT. 

Sun Life Financial di Denpasar. 

5. Jenis data yang diperlukan 

a. Jenis Data Menurut Sifatnya 

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data berupa angka- angka seperti biaya tetap, 

biaya variable, volume penjualan yang dicapai PT. Sun Life 

Financial. 

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka dan tidak 

dapat dihitung, berupa informasi yang diperoleh dari perusahaan 

seperti sejarah perusahaan dan struktur organisasi  PT. Sun Life 

Financial. 
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b. Jenis Data Menurut Sumbernya 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan, 

baik dari pimpiman perusahaan maupun karyawan. Di catat dan 

diamati pertama kali oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan oleh peneliti 

melainkan telah diusahakan oleh pihak lain terlebih dahulu seperti 

jumlah konsumen, sejarah singkat perusahaan, struktur perusahaan, 

deskripsi jabatan dan aktivitas pemasaran pada PT. Sun Life 

Financial di Denpasar. 

6.  Metode pengumpulan data 

Adapun Metode pengumpulan dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan, dengan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, seperti pengamatan 

langsung nasabah dan aktivitas perusahaan sehingga dapat diketahui 

masalah- masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

Tanya jawab langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan 

yang berkompeten yang berhubungan dengan penelitian, seperti sejarah 
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singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi serta aktivitas 

pemasaran PT . Sun Life Financial di Denpasar. 

c. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil 

catatan-catatan atau dokumen-dokumen resmi perusahaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti penjualan produk 

jasa asuransi yang ada di perusahaan yang erat kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. 

d. Kuesioner  

Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden berkaitan dengan 

peningkatkan penjualan produk jasa asuransi yang akan dibahas. 

7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap instrument-instrumen 

penelitian sangatlah penting dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur 

yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 

2008 : 110 ). Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan 
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instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di 

ukur. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variable jawaban 

responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil 

korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf siginifikan 0,05 

(signifikasi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan 

dalam penelitian). Tinggi rendahnya validitas instrumen akan 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

b.  Uji Relabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat 

pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2008 : 

112 ). Dalam penelitian ini teknik untuk menghitung indeks reliabilitas 

yaitu dengan teknik belah dua. Teknik ini diperoleh dengan membagi 

item-item yang sudah valid secara acak menjadi dua bagian. Skor untuk 

masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga diperoleh 

skor total untuk masingmasing item belahan. Selanjutnya skor total 

belahan pertama dan belahan kedua dicari korelasinya dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment. Angka korelasi yang 
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dihasilkan lebih rendah daripada angka korelasi yang diperoleh jika alat 

ukur tersebut tidak dibelah. 

Penyelesaian pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan 

program SPSS Version 13.0 for Windows. Setelah diketahui validitas 

dan reliabiltas instrumen penelitian selanjutnya baru dilakukan análisis 

data. 

8. Teknik Analisis Data 

a. Analisa Kuantitatif  

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

bersifat bilangan atau angka-angka. Analisis kuantitatif terdiri dari 

menghitung skor dan analisis faktor. 

1) Menghitung skor 

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah penarikan data 

primer yang  akan mempergunakan kuisioner, dimana data yang 

diperoleh bersifat kualitatif yang sulit untuk dilakukan perhitungan. 

Diperlukan suatu cara untuk dapat mengkuantitatifkan data tersebut, 

yaitu dengan memberikan skor dan skala grafik pada jawaban 

responden.  

Pemberian skor menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2008 : 116 ). 

Pemberian jawaban skor untuk variabel-variabel penelitian ini 

adalah: 
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a) Sangat Setuju ( SS ) diberi skor 5 

b) Setuju ( S ) diberi skor 4 

c) Kurang Setuju ( KS ) diberi skor 3 

d) Tidak Setuju ( TS ) diberi skor 2 

e) Sangat Tidak Setuju ( STS ) diberi skor 1 

Skala Likert dipergunakan karena mempunyai beberapa kelebihan 

seperti kemudahan dalam menyusun pertanyaan, memberi skor, skor 

yang lebih tinggi tarafnya mudah dibandingkan dengan skor yang 

lebih rendah, luwes, lebih fleksibel dan mempunyai reliabilitas tinggi 

dalam mengurutkan berdasarkan intensitas sikap tertentu. 

2) Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan indpendent technique yaitu teknik analisis 

multivariate untuk melacak ( exploratory ) hubungan dari seluruh 

independent variable ( butir item ) dengan variabel lainnya. Teknik 

analisis faktor adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk 

mengurangi dan meringkas data tanpa kehilangan informasi yang 

penting (Sugiono, 2008 : 117 ). Penggunaan analisis faktor dalam 

penelitian ini dengan tujuan untuk megidentifikasi faktor-faktor 

bauran pemasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan nasabah 

pada PT. Sun Life Financial di Denpasar.  

 

 

 



44 
 

Penggunaan analisis faktor terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

a) Merumuskan masalah  

Dalam perumusan masalah perlu dilaksanakan perumusan secara 

jelas dari analisis faktor tersebut dan variabel-variabel yang akan 

disertakan harus ditetapkan berdasarkan penelitian, teori dan 

pendapat peneliti sendiri. Variabel-variabel dan data-data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis faktor 

sebagai berikut : 

Xi = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 + .................. + AimFm + ViUi 

 Dimana : 

Xi = Variabel ke -1 yang distandarisasi 

Ai = Koefisien regresi berganda yang distandarisasi dari variabel 

( i ) pada   faktor Umum 

F   = Faktor umum 

Vi = Koefisien standar regresi dari variabel ( i ) pada faktor 

khusus 

Ui  = Faktor khusus untuk variabel ( i ) 

M  = Jumlah faktor-faktor umum 

Faktor-faktor umum (F) dapat dinyatakan sebagai kombinasi 

linier dari variabel-variabel yang dapat diamati dengan formula 

sebagai berikut : 

      Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + ........................ + WikXk 
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Dimana : 

F = Estimasi faktor ke-i 

Wi = Bobot atau koefisien nilai faktor ke-i 

K = Jumlah variabel 

b) Membuat Matrik Korelasi 

Semua data yang masuk dan diolah akan menghasilkan matrik 

korelasi. Dengan adanya matrik korelasi dapat diidentifikasikan 

variabel-variabel tertentu yang tidak mempunyai korelasi dengan 

variabel yang lain, sehingga dapat dikeluarkan dari analisis. 

Untuk menguji ketepatan model analisis faktor, maka dapat 

digunakan Barlett Test of Sphericity yang dipakai untuk menguji 

bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi. Hasil Barlett 

Test of Sphericity menunjukan apakah hubungan antara variabel-

variabel signifikan atau tidak. Statistk lain yang berguna adalah 

pengukuran kelayakan sampel Kaiser Meyer-Olkin (KMO). 

Analisis faktor dianggap layak jika besar KMO nilainya minimal 

0,5. Besaran lain yang dilihat adalah nilai Measure of Sampling 

Adequency (MSA). Besaran ini digunakan sebagai indikator untuk 

menentukan apakah analisis faktor ini dapat dilanjutkan atau 

tidak. 

c) Menentukan Jumlah Faktor 

Variabel disusun kembali berdasarkan pola korelasi hasil langkah 

pada butir-butir. Untuk menentukan beberapa faktor yang dapat 
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diterima secara empirik dapat dilakukan berdasarkan besarnya 

eigen value, percentage of  variance, dan cumulative of  variance 

dari setiap faktor yang muncul semakin besar eigen value setiap 

faktor, maka semakin reprensentatif faktor tersebut untuk 

mewakili eigen value sama dengan atau lebih besar dari satu. 

Demikian juga didasarkan pada percentage of  variance suatu 

faktor dapat menjadi pertimbangan konsumen jika melebihi nilai 

dari 5% dan bila didasarkan pada cumulative of  variance 

ketentuannya adalah nilai minimal sebesar 60%, maka faktor 

tersebut dapat dipergunakan dalam model. 

d) Rotasi Faktor 

Hasil penyederhanaan faktor dalam matrik faktor memperlihatkan 

hubungan antar faktor dengan variabel individual, tetapi dalam 

faktor-faktor tersebut terdapat banyak variabel yang berkorelasi 

sehingga sulit diinterpresikan. Dengan menggunakan rotasi faktor 

matrik, matrik faktor ditransformasikan ke dalam matrik yang 

lebih sederhana sehingga mudah diinterpretasikan. Dalam 

perilaku ini digunakan rotasi varimax, karena menghasilkan hasil 

yang lebih baik. 

e) Interpretasi Faktor 

Interpretasi faktor dapat dilaksanakan dengan cara 

mengelompokan variabel yang memiliki loading faktor yang 

tinggi kedalam faktor tersebut. Untuk interpretasi hasil penelitian 
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ini, loading faktor minimal 0,4 .Variabel yang mempunyai 

loading faktor kurang dari 0,4 dikeluarkan dari model. 

(1) Perhitungan skor 

Perhitungan skor faktor yang dasarnya dimaksudkan untuk 

mencari nilai faktor yang dapat digunakan untuk analisis 

mulivariate. 

(2) Penyeleksian Variabel pengganti 

Penyeleksian variabel pengganti adalah mencari salah satu 

variabel dalam setiap faktor sebagai wakil dari masing-

masing faktor. 

f ) Menentukan Ketepatan Model 

Tahap akhir dari analisis faktor adalah mengetahui apakah 

model mampu menjelaskan dengan baik. Fenomena yang ada 

perlu diuji dengan teknik Principal Componen Analisis (PCA) 

yaitu dengan melihat jumlah residual antara korelasi yang 

diamati dengan korelasi yang direproduksi. Apakah nilai 

persentase semakin tinggi maka semakin buruk kemampuan 

model dalam menjelaskan fenomena yang ada. 

b. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif digunakan untuk melengkapi analisis 

kuantitatif yaitu dengan membuat uraian dari hasil penelitian analisis 

faktor-faktor bauran pemasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan 

nasabah pada PT. Sun Life Financial di Denpasar. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan maka dalam penulisan ini dibuatkan 

kerangka sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab dan masing-

masing bab yang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah,  tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian 

terdiri dari: landasan teoritis, publikasi penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada landasan teoritis diuraikan 

teori: manajemen pemasaran, jasa, kepuasan konsumen, dan 

kualitas pelayanan. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Dalam bab III menguraikan metode penelitian, terdiri dari : tempat 

dan obyek penelitian, metode penentuan sampel, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, jenis data yang diperlukan, 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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BAB IV.  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab IV merupakan gambaran umum tempat penelitian, terdiri dari 

sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan deskripsi jabatan, personalia dan pemasaran. 

BAB V.  DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab V merupakan data dan pembahasan, berisi tentang deskripsi 

data analisis data, dan pembahasan. 

BAB VI.  PENUTUP  

Bab VI merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil 

pembahasan serta saran-saran berkaitan dengan analisis faktor-

faktor bauran pemasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan 

nasabah pada PT. Sun Life Financial di Denpasar. 
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