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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai 

dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan kemajuan di segala bidang 

memunculkan persaingan di dunia usaha. Saat ini, asuransi telah berkembang 

menjadi suatu bidang usaha bisnis yang menarik. Perkembangan asuransi ini tidak 

lepas dari semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan jasa perlindungan 

terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diharapkan. Kehadiran 

asuransi akan membantu anggota masyarakat dan pengusaha untuk menghindari 

serta mengalihkan risiko yang tidak diharapkan.  

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan, atai kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

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

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Masalah yang paling mengancam eksistensi perusahaan asuransi adalah 

perusahaan pesaing. Produk relatif sama menyebabkan perusahaan sulit untuk 

memenangkan persaingan yang ada. Melihat kenyataan ini, mengharuskan 

kalangan perusahaan asuransi mencari jalan keluar atau memikirkan suatu cara 
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yang tepat agar dapat mengatasi persaingan yang semakin sengit ini.  Dan dari 

berbagai strategi yang ada bahwa service atau pelayananlah yang menjadi pilihan 

paling tepat.  Dalam perusahaan asuransi , masalah pelayanan merupakan hal 

yang sangat penting karena pelayananlah (service) yang dianggap mampu 

mempengaruhi minat masyarakat terhadap perusahaan asuransi, pelayanan 

merupakan strategi yang dapat membedakan antara perusahaan asuransi satu 

dengan perusahaan asuransi lainnya.  Dengan memberikan pelayanan yang baik 

tentunya nasabah akan merasa puas atau senang sehingga akan tetap menjadi 

nasabah pada perusahaan asuransi tersebut. Terdapat lima dimensi kualitas 

pelayanan untuk mengukur kepuasan nasabah, yakni bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati. 

Salah satu perusahaan asuransi yang masuk peringkat 10 besar nasional 

adalah PT. Asuransi Jiwasraya. Pangsa pasar Jiwasraya saat ini masih sekitar 12% 

dan berada diperingkat delapan nasional. Jaringan pelayanan PT Asuransi 

Jiwasraya saat ini tersebar diseluruh Indonesia dan memiliki 1 kantor pusat yang 

berkedudukan di Jakarta; 17 kantor cabang ditingkat propinsi, 72 kantor 

perwakilan ditingkat propinsi maupun di daerah tingkat I, dan 388 kantor unit 

produksi di daerah tingkat II. Hal ini diupayakan untuk menciptakan pelayanan 

yang cepat dan tepat. Salah satu kantor perwakilan ditingkat propinsi maupun di 

daerah tingkat I adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office, 

yang memiliki nasabah di wilayah Malang. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Malang Branch Office tentunya dihadapkan pada berbagai permasalahan, 

diantaranya adalah lemahnya daya saing. 
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Salah satu sumber keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan oleh 

perusahaan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan 

memperhatikan kualitas pelayanan. Secara umum, kualitas pelayanan (bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) yang ada di PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office berjalan dengan baik seperti adanya 

profesionalisme karyawan dalam bekerja dan keramahan dan kesopanan karyawan 

dalam menghadapi nasabah. Dengan kualitas pelayanan yang baik maka 

perusahaan akan dapat memenuhi harapan nasabah sehingga akan menimbulkan 

kepuasan bagi nasabahnya. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian yang 

ada kaitannya dengan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office yaitu dengan judul “Pengaruh  

Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara umum masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel-variabel kualitas pelayanan (bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Malang Branch Office? 

2. Apakah variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan (bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) secara parsial mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero Malang Branch Office? 

3. Manakah diantara variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan (bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Malang Branch Office? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan (bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office. 

2. Untuk menganalisis variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan (bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office. 

3. Untuk menganalisis diantara variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan 

(bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) manakah yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office. 
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1.3.2  Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang selama ini 

telah diperoleh di bangku kuliah. 

2. Untuk memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sebelum 

terjun ke dunia kerja nyata. 

3. Memperdalam dan meningkatkan kualitas keterampilan dan kreatifitas diri 

pribadi. 

1.3.2.2 Bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

1. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) dengan lembaga pendidikan Strata 1 Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

2. Sebagai masukan untuk menentukan strategi pelayanan yang terbaik untuk 

menghadapi persaingan dalam perbankan yang semakin kompetitif. 

1.3.2.3 Bagi Fakultas 

1. Sebagai sarana untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang 

telah diberikan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul di 

lingkungan kerja. 

2. Sebagai bahan pustaka bagi pengembangan  pengetahuan dalam bidang 

pemasaran khususnya dan manajemen pada umumnya serta dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yang 

berhubungan dengan kualitas pelayanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Machfud Suyuti (2005) dengan judul “Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa 

Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Nasional Indonesia Cabang 

Kediri“ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dimensi kualitas jasa yang meliputi variabel bukti fisik (X1), variabel 

keandalan (X2), variabel daya tanggap (X3), variabel jaminan (X4), dan 

variabel empati (X5) secara simultan dan parsial, serta untuk mengetahui 

variabel dalam dimensi kualitas jasa yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan nasabah (Y) pada Kepuasan Nasabah Pada BNI Cabang 

Kediri. Penelitian ini dilakukan pada seluruh nasabah BNI Cabang Kediri. 

Sampel ditentukan sebanyak 100 responden (10% dari jumlah populasi) 

dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan uji F dan uji 

t. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan variabel bukti fisik (X1), 

variabel keandalan (X2), variabel daya tanggap (X3), variabel jaminan 

(X4), dan variabel empati (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y) pada BNI Cabang Kediri, 

hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung (48,493) lebih besar dari F tabel 

(2,29) atau nilai sig F (0,000) kurang dari 5%. Hasil uji t menunjukkan 

bahwa nilai t hitung masing-masing variabel bebas lebih besar dari nilai t 

tabel sehingga  masing-masing variabel bukti fisik (X1), variabel 
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keandalan (X2), variabel daya tanggap (X3), variabel jaminan (X4), dan 

variabel empati (X5) secara parsial atau sendiri-sendiri mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y) pada BNI 

Cabang Kediri. Nilai koefisien determinasi  yang ditujukan oleh nilai R 

square sebesar 0,721. Artinya bahwa variabel kepuasan nasabah (Y) pada 

BNI Cabang Kediri dipengaruhi sebesar 72,1% oleh X1,X2,X3,X4,X5 

sedangkan sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 5 

variabel bebas yang diteliti. Variabel keandalan (X2) berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan nasabah (Y) pada BNI Cabang Kediri karena 

mempunyai nilai koefisien regresi sebesar (0,189). 

Rekapitulasi hasil pengolahan data : 

2.1.2 Beni Santoso (2004) “Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadapa Kualitas 

Pelayanan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang” 

Penelitian ini menggunakan dimensi kualitas pelayanan (ServQual) yang 

dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yaitu bukti fisik,  

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Metode pengukuran yang 

digunakan adalah Importance Performance Analysis (IPA). Dengan 

metode ini, kualitas pelayanan diukur dengan cara membandingkan tingkat 

kepentingan pelanggan (costumers importance) dengan kinerja perusahaan 

(company performance). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

comfirmatory discriptive, dalam variabel penelitian ini ditentukan terlebih 

dahulu kemudian dinyatakan di dalam penelitian dan pengumpulan data 

dengan metode survei. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

Mahasiswa S-1 aktif minimal 3 (tiga) yang berjumlah 3.581 mahasiswa. 
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Sampel yang diambil sebanyak 97 orang dengan metode nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling. Rata-ratatingkat kesesuaian 

antara tingkat kepentingan dengan tingkat kinerja Fakultas didapatkan 

73,91%. Dari diagram kartesius tampak item-item yang termasuk dalam 

kuadran A (tingkat kepentingan tinggi-kinerja rendah) adalah penataan 

desain interior dan eksterior (2), kebersihan dan kenyamanan dari fasilitas 

(4), kemampuan personel (6), kesediaan dan ketanggapan karyawan (9), 

dan kemudahan untuk dihubungi (10). Pada kuadran B (tingkat 

kepentingan tinggi-kinerja tinggi), item-item yang termasuk di dalamnya 

adalah penggunaan peralatan dan teknologi terbaru atau mutakhir (1), 

kecepatan karyawan dalam pelayanan (7), kesungguhan karyawan dalam 

membantu (8), dan keramahan dan kesopanan karyawan (15). Pada 

kuadran C (tingkat kepentingan rendah-kinerja rendah), item-item yang 

termasuk di dalamnya adalah ketepatan janji karyawan (5), dan 

kemampuan dalam memperhatikan tiap mahasiswa (14). Pada kuadran D 

(tingkat kepentingan rendah-kinerja tinggi) adalah penampilan dan 

kerapian karyawan (3), karyawan yang terpercaya (11), perasaan nyaman 

dan aman (12), profesionalisme karyawan dalam bekerja (13), dan 

kemampuan karyawan menjalin hubungan interaktif (16). 

Rekapitulasi hasil pengolahan data : 



 

 

9 

Tabel 2.1

Variabel yang diuji 

No Peneliti Judul Variabel 

bebas 

Variabel 

terikat 

Alat analisis Hasil 

1 
Machfud 

Suyuti 

Pengaruh 

Dimensi 

Kualitas Jasa 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah Pada  

Bank Nasional 

Indonesia 

Cabang Kediri 

variabel bukti 

fisik (X1), 

variabel 

keandalan 

(X2), variabel 

daya tanggap 

(X3), variabel 

jaminan (X4), 

dan variabel 

empati (X5) 

kepuasan 

nasabah (Y) 

analisis regresi 

berganda dengan uji F 

dan uji t 

nilai F hitung (48,493) lebih besar dari 

F tabel (2,29) atau nilai sig F (0,000) 

kurang dari 5% sehingga secara parsial 

variabel kualitas pelayanan (variabel 

bebas) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan konsumen (variabel 

terikat). Hasil uji t menunjukkan 

bahwa nilai t hitung masing-masing 

variabel bebas lebih besar dari nilai t 

tabel sehingga secara simultan  

variabel kualitas pelayanan (variabel 

bebas) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan konsumen (variabel 

terikat). 

2 
Beni 

Santoso 

Analisis 

Kepuasan 

Mahasiswa 

Terhadapa 

Kualitas 

Pelayanan Pada 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

tingkat 

kepentingan 

pelanggan 

(costumers 

importance) 

kinerja 

perusahaan 

(company 

performance) 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

comfirmatory 

discriptive, dalam 

variabel penelitian ini 

ditentukan terlebih 

dahulu kemudian 

dinyatakan di dalam 

penelitian dan 

pengumpulan data 

dengan metode survei 
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2.2 Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan hal vital dari sebuah perusahan, karena dari 

pemasaran itu perusahaan dapat memperoleh optimalisasi hasil. Perusahaan 

mengetahui secara pasti produk yang dibutuhkan konsumen dan disukai 

konsumen, lengkap dengan pertimbangan daya beli, positioning, keunggulan 

produk dan hal lainnya yang membuat produk itu dicari, disukai, dan dibeli oleh 

konsumen.  

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan 

pengembangan perusahaan, dan juga untuk memperoleh laba. Suatu perusahaan 

tidak akan mampu bertahan jika perusahaan tersebut tidak dapat memasarkan 

produk yang dihasilkan, baik berupa barang atau jasa. 

Pemasaran dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor penting 

yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan pemasaran, 

perusahaan dapat mengukur berhasil tidaknya dalam menjalankan usahanya dan 

dapat pula mengukur persaingan yang ada di pasar sehingga bisa menentukan 

langkah yang harus diambil demi suksesnya perusahaan tersebut. 

Pemasaran juga merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaannya untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan. Tidak ada 

satupun perusahaan yang mampu bertahan apabila perusahaan tersebut tidak 

mampu memasarkan atau menjual produk atau jasa yang dihasilkannya, sebab 

bilamana suatu perusahaan dimisalkan sebagi tubuh manusia, maka marketing 
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adalah sebagai jantungnya, yang merupakan pusat dari segala proses yang terjadi 

di dalam tubuh manusia. Sehingga dapat dikaakan bahwa marketing merupakan 

hal terpenting yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. Selain itu, dalam 

pelaksanaannya perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar yang terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro seperti pesaing, 

masyarakat, politik, ekonomi, teknologi, dan faktor sosial  atau budaya. 

Hasil akhirnya adalah keuntungan optimum dapat diperoleh bagi 

perusahaan. Adapun Philip Kotler ( 2003 : 10 ) mengutarakan pemasaran sebagai 

suatu proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemasaran tidak hanya 

sekedar menjual hasil dari proses produksi, namun jauh sebelum itu pemasaran 

yang menentukan produk seperti apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan 

dengan cara memahami akan kebutuhan maupun selera konsumen. 

2.2.2. Konsep Pemasaran 

Dari definisi pemasaran yang ada, Kotler ( 2003 : 11 ) menjabarkan lebih 

lanjut konsep pemasaran, yaitu : 

a. Pasar sasaran dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat diidentifikasi 

dengan memeriksa perbedaan – perbedaan demografis, psikografis dan 

perilaku dikalangan pembeli. Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen 

mana yang menjanjikan peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 

b. Kebutuhan, keinginan dan permintaan kebutuhan menggambarkan 

tuntunan besar manusia, kebutuhan itu bias menjadi keinginan bila 
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diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin dapat memenuhi 

kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa spesifik yang disukung oleh 

kemampuan membayar akan menimbulkan cirri khas tersendiri, selain itu 

pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi permintaan yang apa 

konsumen minta. 

c. Produk atau tawaran. Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan produk atau jasa. 

d. Nilai dan kepuasan. Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan 

nilai dan kepuasan kepada konsumen. Konsumen memilih diantara 

beraneka ragam tawaran yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

e. Persaingan. Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang 

memiliki keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat dipertimbangkan 

oleh seorang konsumen. 

2.2.3. Bauran Pemasaran 

     Dalam pemasaran terdapat banyak dimensi yang menjadi aspek 

pembangun. Berbagai aspek tersebut kemudian dikenal dengan bauran pemasaran 

atau marketing mix. Kotler ( 2003 : 17 ) mendefinisikan marketing mix sebagai 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya di dalam pasar sasaran. McCharty dalam Kotler ( 2003 : 17 ) 

mempopulerkan istilah 4P yang memudahkan dalam mengingat unsur dari 

marketing mix yaitu produk (product), harga (price), lokasi (location), dan 

promosi (promotion). Oleh karena itu setiap elemen membutuhkan straegi 

tersendiri, namun etap akan terkait dengan strategi pada elemen lainnya seperti: 
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a. Strategi produk 

b. Strategi harga 

c. Strategi lokasi dan lay out 

d. Strategi Promosi 

 

2.3  Jasa 

2.3.1 Definisi Jasa 

Tidak ada perbedaan yang tegas antara barang dan jasa. Hal ini disebabkan 

suatu pembelian suatu barang seringkali disertai dengan jasa-jasa tertentu atau 

sebaliknya, pembelian suatu jasa yang disertai barang-barang tertentu. Meskipun 

demikian ada beberapa pakar yang memberikan definisi tentang jasa, menurut 

Kotler (2005: 486) ; “Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dengan suatu produk fisik”. 

Solomon (2003: 7) menyatakan bahwa : 

 “Service are itangible products  that we pay and use but never own”. 

(Jasa adalah produk yang tidak dapat dilihat yang kita beli dan gunakan tetapi 

tidak pernah memiliki). 

Sedangkan menurut Boyd dan Harper W (2002: 7) : 

“Jasa (service) adalah tidak berwujud dan ,selain diberikan oleh objek fisik 

dapat pula diberikan oleh orang (dokter, penyanyi, psikiater), lembaga (sekolah, 

universitas), tempat (tempat pariwisata), dan kegiatan (perlombaan)”. 

Selanjutnya menurut Zeithaml (2003: 3) : 
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“Include all economic activities whose output is not a physical product or 

construction, is generally consumed at the same time it is produced, and provides 

added value in forms (such as convenience, amusement, timeless, comfort, or 

health) that are essentially intangible concerns of its first purcaser”. (Jasa 

mencakup semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukanlah produk atau 

konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada 

saat bersamaan, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, 

hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud pada 

pembeli pertamanya). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi 

bisa dinikmati manfaatnya. 

2.3.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2003: 446) jasa terdiri dari empat karakteristik utama 

yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu : 

a. Intangibility (tidak berwujud). 

Tidak seperti produk fisik, produk jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi 

ketidakpastian tersebut, pembeli akan mencari tanda atau bukti dari 

kualitas jasa. Konsumen akan menarik kesimpulan mengenai kualitas jasa 

dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga yang 

mereka lihat. 

b. Inseparability (tidak terpisahkan). 

Pada umumnya produk jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Tidak seperti produk fisik yang diproduksi, disimpan dalam 

persediaan, didistribusikanlewat berbagai penjual, kemudian baru 

dikonsumsi. Jika seseorang membeli produk jasa, maka penyedianya 

adalah bagian dari jasa. Karena klien juga hadir saat transaksi dilakukan, 

interaksi penyedia-klien adalah ciri khusus dari pemasaran jasa. 

c. Variability (bervariasi). 

Karena tergantung pada siapa yang menyediakan jasa serta kapan 

dan di mana jasa tersebut disediakan, maka hal-hal tersebut membuat jasa 

sangat bervariasi. Pembeli jasa menyadari variabilitas dari jasa yang tinggi 

sehingga konsumen sering membicarakannya dengan orang lain sebelum 

memilih penyedia jasa. 

d. Perishability (tidak tahan lama). 

Jasa tidak biasa disimpan. Mudah lenyapnya jasa tidaklah menjadi 

masalah bila permintaan tetap. Saat permintaan berfluktuasi, penyedia jasa 

mendapat kesulitan-kesulitan. 
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Sedangkan menurut Tjiptono (2004: 18-22)  jasa terdiri dari lima karakteristik ; 

a. Intangibilty. 

Jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha, oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

b. Inseparability. 

Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

c. Variability. 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardised 

output, artinya banyak bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa 

(who), kapan (when), dan dimana (where) jasa tersebut diproduksi. 

 

d. Perishability. 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

e. Lack of Ownership. 

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pelanggan 

tidak dapat memiliki jasa, pelanggan hanya bisa memiliki akses personal 

atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. 

 

2.3.3 Bauran Pemasaran Jasa 

Menurut Tjiptono (2004: 30-31) bauran pemasaran jasa dapat dirangkum 

menjadi delapan, yaitu : 

a. Product. 

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. 

b. Pricing. 

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan-kebijakan 

strategis dan taktis, seperti tingkat harga diantara berbagai kelompok 

pelanggan. 

 

c. Promotion. 

Meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa 

kepada pelanggan potensial dan aktual. 

d. Place. 

Menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan 

potensial. 

e. People. 

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam 

bauran jasa. 
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f. Physical Evidence. 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan 

potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum menkonsumsinya. Bukti 

fisik dari karakteristik jasa dapat berupa brosur yang memuat foto lokasi 

hiburan dan lain-lain. 

g. Process. 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen, high contact service, yang sering kali juga berperan sebagai co-

producer jasa yang bersangkutan. 

h. Costumer Service. 

Dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai 

kualitas total jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

 

Sedangkan menurut Zeithaml (2003: 24) : “In addition to the traditional 

four P’s, the service marketing mix includes people, physical evidence, and 

proces”. (sebagai tambahan dari 4P,  bauran pemasaran jasa mencakup orang, 

bukti fisik, dan proses). 

 

2.4 Kualitas Jasa 

2.4.1 Definisi Kualitas Jasa 

Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan 

pelanggan. Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2004: 260) berpendapat bahwa 

Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan dalam 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Dengan kata lain, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa 

yakni, jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dipersepsikan 

(perceived service). 

Hal ini berarti ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa 

yaitu jasa yang diharapkan (exspected service) dan jasa yang dipersepsikan 

(perceived service). Bila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 
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sesuai dengan yang diharapkan (exspected service), maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melebihi harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. 

Akan tetapi bila jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa menyediakan jasa 

kepada konsumen secara continue dan konsisten. 

2.4.2 Dimensi Kualitas Jasa 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan 

pengendalian atas inkonsistensi dalam pencapaian kesempurnaan tersebut untuk 

memenuhi keinginan nasabah (Mangkunegara, 2002: 48) 

Menurut beberapa pakar pemasaran seperti Para Suraman, Valarei A, 

Zitaml, dan Leonard L. Berry ada lima dimensi pokok mengenai kualitas 

pelayanan jasa (bukti fisik, kepercayaan, daya tanggap, jaminan, dan perhatian 

individu atau empati) untuk lebih jelasnya akan dijabarkan definisi kelima 

dimensi pokok kualitas pelayanan jasa, yaitu : 

2.4.2.1 Bukti Fisik 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan, kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

dan lingkungan sekitar adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa, meliputi fasilitas fisik atau bukti fisik, perlengkapan, karyawan, dan 

sarana komunikasi. 

2.4.2.2 Keandalan 

Kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan 

dengan cepat, tepat, dan akurat. 
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2.4.2.3 Daya tanggap 

Kemampuan para karyawan untuk tanggap membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dengan disertai penyampaian jasa 

yang jelas. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya selalu cepat tanggap pada 

keluhan konsumen yang timbul karena janji tidak terpenuhi, namun juga cepat 

tanggap menangkap perubahan yang terjadi dalam pasar, teknologi, peraturan dan 

perilaku konsumen. 

2.4.2.4 Jaminan 

Mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan kemampuan 

perusahaan memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

2.4.2.5 Perhatian Individu atau Empati 

Meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. 

Kualitas jasa bukanlah diukur dari sudut pandang penyedia jasa namun 

yang lebih penting berdasarkan sudut pandang pelanggan. Hal ini disebabkan 

karena pelangganlah yang membeli dan mengkonsumsi jasa tersebut, sehingga 

sudah seharusnya bila penilaian mengenai kualitas jasa dilakukan oleh pelanggan. 

Pada dasarnya pelanggan adalah pembeli tetap yang mempunyai kemampuan 

membeli dan melaksanakan pembelian pada perusahaan. 

2.4.3 Strategi Kualitas Jasa 

 Meningkatkan kualitas jasa suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan karena hal tersebut berkaitan dengan budaya organisasi 

secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kualitas jasa, Tjiptono (2002:88) 

menyarankan perusahaan untuk: 
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1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 

Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui posisi relatif perusahaan di mata 

pelanggan dibandingkan dengan para pesaing, sehingga perusahaan dapat 

memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan 

tersebut. Namun perusahaan perlu memantau setiap determinan sepanjang 

waktu karena sangat mungkin prioritas pasar mengalami perubahan. 

2. Mengelola harapan pelanggan 

Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 

komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. 

Hal ini dapat menjadi boomerang bagi perusahaan. Semakin banyak janji 

yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada 

akhirnya akan menambah peluangtidak dapat terpenuhinya harapan 

pelaggan oleh perusahaan. Untuk itu, ada satu hal yang bisa dijadikan 

pedoman, yaitu: “ Jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi 

berikan yang lebih dari yang dijanjikan.” 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Dari sudut pandang 

perusahaan jasa, bukti kualitas jasa meliputi segala sesuatu yang 

dipandang konsumen sebagai indicator  ‘seperti apa jasa yang diberikan’ 

(pre- service expectation) dan ‘seperti apa jasa yang telah diterima’ (post-

service evaluation). Bukti-bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas fisik 

jasa, penampilan pemberi jasa, perlengkapan, peralatan, lokasi gedung, 

dan lain-lain. 

4. Mendidik konsumen tentang jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 

sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang 

lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh 

karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik 

konsumen dapat dilakukan dengan cara mendidik pelanggan untuk 

melakukan sendiri pelayanan tertentu, misalnya mengisi formulir 

pendaftaran; membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan jasa 

dan cara menggunakan jasa; atau menjelaskan kepada pelanggan alasan 

yang mendasari suatu kebijakan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan budaya kualitas 

Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, 

prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat tercipta 

budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh 

anggota organisasi. Upaya membentuk budaya kualitas dapat dilakukan 

melalui pengembangan karyawan karena karyawan merupakan asset utama 

perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

pelanggan. 

6. Menciptakan automating quality 

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun 

demikian, sebelum memutuskan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu 

melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang 
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membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan 

otomatisasi. 

7. Menindaklanjuti jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 

perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan 

dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk 

berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan kebutuhan maupun keluhan 

mereka. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu system yang 

menggunakan berbagai pendekatan riset secara sistematis untuk 

mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna 

mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan 

mencakup segala aspek, yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan 

kualitatif, internal dan eksternal. Pengembangan suatu sistem informasi 

kualitas jasa tidak hanya terbatas pada perusahaan besar. Mendengarkan 

‘suara pelanggan’ merupakan hal yang mutlak harus dilakukan perusahaan 

apapun, tidak terkecuali perusahaan kecil. Untuk memahami suara 

pelanggan tersebut diperlukan riset mengenai harapan dan persepsi, baik 

pelanggan maupun non-pelanggan. Melalui riset ini akan diperoleh 

informasi tentang kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dari sudut 

pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa. 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

2.5.1 Definisi Perilaku Konsumen 

Beberapa pendapat yang menerangkan definisi dari perilaku konsumen, 

yaitu : 

a. David L. London dan Albert J. Della Bitta dalam Amirullah (2002: 2) 

berpendapat bahwa : 

“Consumer behavior may be defined as the decision process and 

physical activity individuals engage in when  evaluating acquaring, 

uasing, or deposing of goods and services”. (Perilaku konsumen dapat 

didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu 

secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa). 
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b. James F. Engel dalam Amirullah (2002: 2) mengemukakan bahwa : 

“Consumer behavior is defined as the acts of individuals directly 

involved in obtaining and using economic good service including the 

decision process and that precede and determine these acts”. (Perilaku 

konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-

barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut). 

 

c.   American Marketing Association dalam Amirullah (2002:2) 

mengungkapkan bahwa : 

“Perilaku konsumen (consumer behavior) sebagai interaksi 

dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita 

dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup kita”. 

d. Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf menjabarkan dalam 

Mangkunegara (2002: 3) bahwa : 

“Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan 

hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam 

mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya, pelayanan, dan 

sumber-sumber lainnya”. 

2.5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Mangkunegara (2002: 39) ; 

“Ada dua kekuatan dari faktor yang memepengaruhi perilaku konsumen, 

yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. Kekuatan sosial budaya 

terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan (small reference 

groups), dan keluarga, kepribadian, sikap dan keyakinan, gambaran diri (self 

concept) “. 
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2.6 Kepuasan Pelanggan 

2.6.1 Definisi Kepuasan Pelanggan 

Semakin ketat dan kompetitifnya persaingan antar perusahaan belakangan 

ini menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan (consumer satisfied oriented). Dewasa ini semakin diyakini bahwa 

kunci utama atau faktor utama untuk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai atau kepuasan lebih kepada pelanggan melalui pelayanan atau 

penyampaian produk dan jasa yang berkualitas. Ada beberapa definisi mengenai 

kepuasan pelanggan itu sendiri, yaitu : 

a. Menurut Kotler dan Armstrong (2005: 70): 

“Kepuasan pelanggan adalah suatu tingkatan dimana perkiraan 

kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli”. 

b. Menurut Day dalam Fandy Tjiptono (2004: 349) mengemukakan : 

“Kepuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidak sesuaian yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum 

pembelian (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya”. 

c. Definisi Kepuasan pelanggan berdasarkan Discornfirmation Paradigm 

dalam Fandy Tjiptono (2000: 350) : 

“Kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai evaluasi purnabeli, 

dimana persepsi terhadap kinerja alternatrif produk atau jasa yang dipilih 

memenuhi atau melebihi harapan setelah pembelian. Apabila persepsi 

terhadap kinerja tidak dapat memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah 

ketidakpuasan”. 
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Dari beberapa definisi tentang kepuasan pelanggan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelanggan menilai kepuasan atau ketidakpuasan 

mereka terhadap suatu produk dengan membandingkan kinerja yang mereka alami 

dengan suatu tingkat harapan sebagai acuan yang telah terdapat dalam benak atau 

pikiran mereka. Situasi ketidakpuasan timbul setelah konsumen menggunakan 

produk atau mengalami jasa yang dibeli kemudian merasakan bahwa kinerja 

produk atau jasa ternyata tidak sesuai dengan harapan konsumen. Ketidakpuasan 

dapat menyebabkan pandangan negatif terhadap merk  ataupun produsen, 

hilangnya loyalitas pelanggan, berkurangnya kemungkinan pembelian ulang, dan 

berbagai komplain lainya. Karena pelanggan adalah orang yang menilai atau 

menerima hasil pekerjaan seseorang atau perusahaan, maka hanya merekalah yang 

dapat menentukan baik atau jeleknya kualitas dan apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya slogan bahwa 

“kualitas dimulai dari pelanggan”. 

Theodore Levitt dalam Fandy Tjiptono (2000: 90) menyatakan bahwa 

kepuasan nanti setelah penggunaan jarang sekali dapat persis sama seperti yang 

dijanjikan. Hal ini tergantung karakteristik, tingkat kewujudan produk, jenis 

promosi, harga serta perbedaan pada apa yang diharapkan oleh pelanggan untuk 

diperolehnya ketika mereka membeli. 
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Gambar 2.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

       Tujuan Perusahaan    Kebutuhan & Keinginan Pelanggan 

 

    Produk 

 

Nilai Produk Bagi Pelanggan  Harapan Pelanggan Terhadap Produk 

 

Tingkat Kepuasan Pelanggan 

 
Sumber : Fandy Tjiptono (2000), Strategi Pemasaran Manajemen Jasa, Hal 130. 

2.6.2 Kepuasan Yang Diharapkan (Expected Satisfaction) 

Kriteria evaluasi produk berdasarkan expected satisfaction berarti 

konsumen mengevaluasi berbagai alternatif produk berdasarkan kemampuan 

produk itu untuk memenuhi harapan yang dibuat konsumen. Produk yang paling 

mampu memenuhi harapan tingkat konsumen yang paling tinggi akan dipilih oleh 

konsumen (Sutisna, 2003: 22). 

2.6.3 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai metode dan teknik. 

Menurut Kotler (2005: 72) beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan 

pelanggan dirangkum sebagai berikut : 

a. Sistem keluhan dan saran. 

Perusahaan yang fokus kepada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan terhadap perusahaan. 

b. Ghost shooping. 
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 kemudian melaporkan tentang temuan mereka yang berkaitan 

dengan poin-poin kekuatan dan kelemahan yang ditemuinya ketika 

membeli produk-produk perusahaan dan produk pesaing. 

c. Lost customer analisys. 

Perusahaan-perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli produk perusahaan ataupun telah berpindah pada 

pemasok lain untuk mempelajari sebabnya. 

d. Survei kepuasan pelanggan. 

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti 

membeli atau yang telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan 

kejadian itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan adalah ; pertama, 

melakukan wawancara terhadap pelanggan yang keluar setelah berhenti 

membeli, yang kedua adalah memantau tingkat kehilangan pelanggan. 

 

2.6.4 Hubungan Kualitas Pelayanan den Kepuasan Pelanggan 

Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan memiliki kaitan yang sangat 

erat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kualitas pelayanan dapat 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan yang puas untuk menjalin ikatan 

yang kuat dengan perusahaan. Zeithaml (2003: 123) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan memiliki gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan kualitas 

pelayanan, yang hanya terfokus pada dimensi kualitas pelayanan saja. 

 

2.7 Asuransi 

2.7.1 Pengertian Asuransi 

 Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang 

usaha perasuransian dalam Dahlan Siamat (2004:419): 

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan, atai kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

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

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 
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2.7.2 Manfaat Asuransi 

 Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung 

(insured) antara lain sebagai berikut: 

a. Rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi maka 

tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul. 

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar 

kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar keugian yang 

mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannnya. 

c. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. 

d. Berfungsi sebagai tabungan. 

e. Alat penyebaran risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan 

kepada penanggung. 

f. Membanu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan 

investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup 

oleh asuransi yang di makud-kan untuk mengurangi risiko. 

2.7.3 Jenis Risiko 

 Jenis-jenis risiko yang umum dikenal  dalam usaha perasuransian antara 

lain meliputi: 

a. Risiko Murni (pure risk) 

Berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan 

kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. 

Resiko murni adalah suatu risiko yang bilamana terjadi akan memberikan 

kerugian apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi 

juga tidak memberikan keuntungan. 
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b. Risiko spekulatif (speculative risk) 

Adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu 

peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh 

keuntungan. 

c. Risiko individu 

Risiko individu dapat dibagi menjadi tiga macam risiko sebagai berikut: 

1) Risiko Pribadi 

2) Risiko Harta 

3) Risiko tanggung gugat 

2.7.4 Prinsip-Prinsip Asuransi 

 Prinsip-prinsip asuransi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Insurable Interest 

Insurable Interest pada prinsipnya merupakan hak bedasarkan hukum 

untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan 

keuangan, yang diakui secara sah secara hukum antara teranggung dan 

sesuatu yang dipertanggungkan. Unsur-unsur Insurable Interest adalah: 

1) Harus berupa suatu harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung 

gugat. 

2) Keadaan pada butir 1 harus merupakan sesuatu yang dapat 

dipertanggungjwabkan. 

3) Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu 

yang dapat dipertanggungjwabkan di mana pihak tertanggung 

memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa atau kerusakan 
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dan menderita kerugian bila yang dipertanggungkan mengalami 

kerusakan. 

4) Antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan 

harus memiliki hubungan sah menurut hukum. 

a. Utmost Good Faith 

Terjemahan bebas prinsip utmost good faith ini adalah “itikad baik”. 

Maksudnya dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus 

dilakukan denga itikad baik. 

b. Indemnity 

Indemnitiy berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah 

terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. 

c. Proximate Cause 

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu 

peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan 

bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 

d. Subrogation and Contribution 

Subrogation atau subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung 

yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut 

pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu 

peristiwa kerugian. 

Contribution atau kontribusi merupakan suatu akibat wajar dari prinsip 

indemnity. Prinsip kontribusi pada dasarnya adalah suatu prinsip di mana 

penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang 

memiliki kepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada 
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seseorang tertanggungmeskipun jumlah tanggungan masing-masing 

penanggung belum tentu sama besar. 

2.7.5 Asuransi Jiwa 

 Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi 

dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

 Menurut UU No.2 Tahun 1992 tentang uasaha perasuransian hanya 

perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri 

Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa. Oleh karena itu 

perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan penutupan 

dalam bidang asuransi jiwa (Siamat, 2004:452) 

 Pada prinsipnya manusia menghadapi empat macam ketidakpastian yang 

berkaitan dengan produktivitas ekonomisnya yaiut: kematian, mengalami cacat, 

pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Dalam menghadapi kemungkinan 

ketidakpastian tersebut asuransi jiwa merupakan instumen finansial untuk: 

a. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. 

b. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal 

c. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat 

kunci perusahaan 

d. Pernghimpuanan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan 

penggunaan untuk bisnis. 

e. Menunda atau menghindari pajak pendapatan. 
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2.8 Kerangka Pikir Konseptual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan (Asuransi) 

Memberikan Pelayanan yang 

Optimal 

Harapan Nasabah 

Terhadap Jasa 

Dimensi Kualitas Jasa 

 
Bukti fisik / Tangible (X1) 

Keandalan /  Reliability (X2) 

Daya Tanggap /  Responsiveness (X3) 

Jaminan / Assurance (X4) 

Empati / Empathy (X5) 

 

Nasabah Tidak Puas Nasabah Puas 

Tujuan Perusahaan 

(Asuransi) Fokus Kepada 

Kepuasan Pelanggan 

Kebutuhan dan 

Keinginan Nasabah 

Penilaian pelanggan terhadap Kualitas Jasa Pelayanan 

 

1. Positif = Jika apa yang diterima nasabah sesuai dengan harapan 

2. Ideal / memuaskan = Jika apa yang diterima nasabah melebihi 

harapan 

3. Negatif = jika apa yang diterima nasabah tidak sesuai dengan harapan 
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2.9 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Jawaban sementara ini pada dasarnya 

membantu peneliti agar proses penelitiannya lebih terarah.  

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan masalah dan konsep dasar diatas 

maka dapat dibuat hipotesis – hipotesis sebagai berikut : 

a. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi kualitas jasa 

yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, 

secara simultan terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Malang Branch Office. 

b. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi kualitas jasa 

yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, 

secara parsial terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Malang Branch Office. 

c. Bahwa variabel jaminan (assurance) merupakan variabel yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Malang Branch Office. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office yang terletak di 

jalan Brigjend Slamet Riyadi No.18 Malang. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam usaha memperoleh data penelitian, penulis melakukan penelitian 

dengan menitik beratkan pada bidang pemasaran khususnya mengenai kegiatan 

pelayanan konsumen. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, jenis penelitian yang 

dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kausal komparatif. Causal-

Comparative Research Nur Indriantoro (2000: 23) merupakan tipe penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel 

atau lebih. Peneliti dapat mengidentifikasi suatu fakta sebagai variabel yang 

dipengaruhi (dependent variable) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi (independent variable). 

 

3.4 Sumber Data. 

Menurut Arikunto (2006: 129) sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terkait dengan jenis data yang 

diambil, dimana data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi akan 
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membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Menurut Umar (2001: 42) sumber 

data dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama secara 

perorangan atau individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan atau 

informasi yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak 

pengumpul data primer atau pihak lain.  

 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch 

Office, yang menjadi responden dengan menggunakan kuesioner atau angket. 

Selain dari data primer yang telah diolah, data sekunder juga diperoleh dalam 

bentuk jadi atau berupa data yang sudah diolah oleh PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Malang Branch Office, kumpulan literatur, dan sumber-sumber 

terpercaya lainnya yang mempunyai hubungan dengan pokok bahasan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview. 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan maupun stafnya. 

b. Kuesioner. 

Suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan 

kepada konsumen dalam bentuk tidak langsung untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan apakah sudah memuaskan atau 

belum. 
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c. Dokumen. 

Dilakukan melalui kajian pustaka terhadap literatur yang 

mendukung pengumpulan data, seperti buku-buku, majalah, peraturan-

peraturan. 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Menurut Sugiono (2007: 72) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteritik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah nasabah PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Malang Branch Office yang berjumlah 6.891 nasabah. 

3.6.2 Sampel 

Menurut Maholtra (2002: 385) “determination level of sampel determined 

by pursuant to estimate that obtained researcher based on values which have 

determined before (penentuan besarnya sampel ditentukan berdasarkan pada 

estimasi yang diperoleh peneliti berdasarkan pada nilai-nilai yang telah ditentukan 

terlebih dahulu)”.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukaan menurut Roscoe dalam 

Sekaran (2003:227) mengajukan aturan penentuan sampel sebagai berikut: 

1. Sample sizes larger than 30 and less than 500 are appropriate for most 

research. 

2. Where samples are to be broken into subsamples; (male, female, juniors, 

seniors, etc), a minimum sample sizes of 30 for each category is necessary. 
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3. In multivariate research (including multiple regression analysis), the sample 

size should be several times (preferably 10 times or more) as large as the 

number of variables in the study. 

4. For simple experimental research with tight experimental controls (matched, 

pairs, etc), succesful research is possible with sample as small as 10 to 20 in 

size. 

Berdasarkan pendapat dari peneliti diatas maka sampel dalam penelitian 

ini adalah jumlah variabel dikalikan sepuluh. Dengan demikian jumlah sampel 

yang diambil minimal 6x10=60. 

 

3.7 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling. Pengertian simple random sampling adalah pengambilan 

sampel secara acak sederhana, yakni setiap unsur populasi mempunyai 

kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel yang 

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada setiap nasabah yang datang 

ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office. 

 

3.8 Definisi Variabel Operasional 

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas pelayanan. 

Merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas 

inkonsistensi dalam pencapaian kesempurnaan tersebut untuk memenuhi 

keinginan nasabah (Mangkunegara, 2002: 48) 
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Variabel-variabel dari konsep kualitas pelayanan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan. Menurut Nur 

Indriantoro (1999: 11) variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai 

macam nilai yang mempengaruhi atau ikut berperan terhadap hasil penelitian dan 

dapat menerangkan permasalahan yang diteliti. Variabel-variabel dalam dimensi 

kualitas pelayanan yang akan diteliti adalah sebagai berikut ; 

a. Bukti fisik (X1) adalah mencakup penampilan fasilitas atau bukti fisik, 

peralatan, personel atau karyawan, dan fasilitas yang dimiliki.  

b. Keandalan (X2) adalah kemampuan dan kecepatan  yang dapat diandalkan 

atau akurat dalam mengerjakan jasa sesuai dengan keinginan konsumen. 

c. Daya tanggap (X3) adalah kesungguhan dan kecepatan untuk membantu 

nasabah dalam memberikan memberikan jasa dengan segera. 

d. Jaminan (X4) adalah mencakup jaminan kompetensi, dapat dipercaya, 

kejujuran pemberi jasa, pemilikan kecakapan atau profesionalisme untuk 

menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan nasabah. 

e. Empati (X5) adalah kesediaan untuk peduli kepada nasabah dan 

memberikan perhatian secara individual kepada nasabah. 

Dalam penelitian ini kelima dimensi kualitas pelayanan diatas masuk ke 

dalam variabel bebas (Independent variable) yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel terikat (dependent variable).  

2. Kepuasan nasabah. 

Kepuasan nasabah adalah suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk 

sesuai dengan harapan pembeli (Kotler, 2005: 70), variabel yang diteliti dari 

konsep kepuasan nasabah adalah : 
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� Tingkat kepuasan nasabah (Y) pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Malang Branch Office, hal berkesan atau perasaan yang dipunyai oleh 

nasabah karena sudah terpenuhinya kebutuhan yang diinginkannya dengan 

baik atau terpuaskan. Dalam penelitian ini tingkat kepuasan nasabah 

masuk dalam variabel terikat (Dependent Variable) yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas (Independent Variable).  

 

Tabel 3.1 

Variabel Operasional Penelitian 

Konsep Variabel Item 

Kebersihan dan kenyamanan ruangan 

Peralatan dan teknologi yang dimiliki Bukti fisik 

Fasilitas antrian yang tersedia 

Transaksi dilakukan dengan tepat dan 

bebas kesalahan 

Karyawan mampu memberikan informasi 

yang diperlukan oleh nasabah 
Keandalan 

Karyawan mampu memecahkan masalah 

nasabah 

Respon cepat yang diberikan karyawan 

kepada nasabah bila ada masalah 

Karyawan memberikan tanggapan positif 

bila nasabah mengajukan klaim 
Daya tanggap 

Karyawan bersedia untuk membantu 

nasabah 

Asuransi Jiwasraya dapat dipercaya 

menjamin uang nasabah  

Profesionalisme karyawan dalam bekerja 
Jaminan 

Kejujuran karyawan dalam bertransaksi 

Kemampuan karyawan memperhatikan 

nasabah 

Keramahan dan kesopanan karyawan 

Kualitas pelayanan 

Empati 

Hubungan interaktif antara karyawan 

dengan nasabah 

Kepuasan nasabah Tingkat kepuasan nasabah 

Secara keseluruhan, apakah pelayanan 

yang diberikan sudah memuaskan anda 

sebagai nasabah PT.Asuransi Jiwasraya? 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian baik data primer maupun data 

sekunder diolah dan dianalisis dengen cara berikut : 

3.9.1  Analisis Kualitatif. 

Mengumpulkan data-data yang berupa data non angka, ditelaah dan dikaji 

serta membandingkan dengan teori-teori yang ada untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan hingga menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan. 

3.9.2  Analisis Kuantitatif. 

Menganalisis, menghitung, membandingkan, dan mengaplikasikan 

kedalam permasalahan yang sesuai. Hasil analisis kuantitatif digunakan sebagai 

pendukung dan penguat hasil analisis kualitatif jika dibutuhkan. Analisis 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.9.2.1 Uji Asumsi Klasik. 

Agar model persamaan regresi linier berganda mampu memberikan hasil 

yang yang representatif sesuai kriteria : best, linier, Unbiased, estimation (BLUE), 

maka pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik sebelum model digunakan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Persamaan yang dibangun harus 

memenuhi asumsi dasar yaitu tidak terjadi multikoliniritas, heteroskedastisitas 

serta memenuhi asumsi kenormalan dan linieritas. 

a. Uji Non-Multikolinieritas. 

Menurut Singgih Santoso (2000: 112) Multikolinieritas adalah 

suatu kondisi dimana antara satu variabel bebas dengan variabel bebas 

lainnya terdapat hubungan linier yang sempurna. Hal ini harus dihindari 
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untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan goodnes of fit. Jika 

terdapat gejala multikolineritas yang tinggi, maka akan meningkatkan 

penyimpangan mengenai ketepatan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat. Dalam SPSS, untuk mengetahui ada tidaknya gejala ini 

dapat dideteksi dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 

 

b. Uji Non- Heterokedastisitas. 

Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa 

gangguan (distrubance) yang muncul dalam regresi adalah 

homokedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang 

sama (Gujarati, 2001: 177). Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

E(µI
2
)  =  σ   I  =  1,2,…….N 

Metode yang akan dibahas disini yaitu metode Park dalam Gujarati 

(2001; 186). Secara matematis model untuk menguji ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dituliskan sebagai berikut : 

vi

ii ex
βσσ 22 =  (I) 

Dimana vi adalah unsur gangguan (disturbance). 

Karena 2

iσ  biasanya tidak diketahui, Park menyarankan untuk 

menggunakan 2

ie  sebagai pendekatan dan melakukan regresi berikut : 

viii LnXe ++= βα2  (II) 

Jika β ternyata signifikan (penting secara statistik, ini menyatakan 

bahwa dalam data terdapat heterokedastisitas. Prosedur pengijian Park 
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terdiri dari 2 (dua) tahap. Dalam tahap pertama kita melakukan regresi 

OLS dengan tidak memandang heterokedastisitas. Kita memperoleh 2

ie  

dari regresi ini, dan kemudian dalam tahap kedua kita melakukan regresi 

(II). 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka akan 

diperoleh bahwa, bila hasil pengujian Park memiliki koefisien kemiringan 

> 5% maka gangguan yang muncul adalah homokedastisitas. 

c.    Uji Normalitas. 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau variabel 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu persamaan 

regresi yang baik adalah suatu model persamaan regresi yang didalamnya 

terdapat suatu distribusi data secara normal atau mendekati normal. 

Menurut Kolmogorov Smirnov di dalam Gujarati (2001: 180) 

untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu model, maka dapat dilihat 

dari test normalitas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 

antara signifikansi data hasil pengujian dengan signifikansi α 5%. Jika 

nilai signifikansi data kurang dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak berdistribusi secara normal. Demikian juga sebaliknya, jika nilai 

signifikansi  data lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal. 

d. Uji Linieritas. 

Uji linieritas dilakukan dengan melihat sebaran data dari normal. 

Bila sebaran data bergerak dari arah kiri ke bawah menuju kanan atas 
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mengikuti garis diagonal (garis linier) maka model regresi yang paling 

sesuai untuk dipergunakan adalah model regresi linier. 

3.9.2.2 Analisis Regresi Berganda. 

Analisis persamaan regresi berganda berfungsi untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam 

hal ini akan mendapatkan koefisien regresi yang digunakan untuk mengukur 

perubahan nilai variabel terikat (kepuasan konsumen) karena perubahan variabel 

bebas (Keandalan, Tanggapan, Jaminan, Empati, dan Bukti langsung).  

Model persamaan regresi yang digunakan Djarwanto (2001: 185) adalah :  

Y =  a + b1 X1 + b2 X2  + ……. + e 

Keterangan : 

Y     =  variabel terikat adalah kepuasan konsumen (Y). 

X1 sampai X5 = variabel bebas yang terdiri dari : keandalan (X1), 

tanggapan (X2) jaminan (X3), empati (X4), dan bukti 

langsung (X5). 

b1 sampai b5   =  koefisien variabel. 

a     =  konstanta. 

e     =  Standar error. 

3.9.2.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berganda (R
2
) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, dan X5) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. 
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Model dianggap baik apabila koefisien determinasi sama dengan satu atau 

mendekati satu (Gujarati, 2001; 199). 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi 

korelasi (r) yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Batas nilai R
2 

adalah antara 0 sampai1. 

Semakin tinggi nilai R
2
 maka semakin baik hasil regresinya. Sedangkan yang 

digunakan sebagai ukuran ketepatan suatu garis regresi yang diterapkan terhadap 

suatu kelompok data hasil observasi. Semakin besar R
2
, semakin baik atau 

semakin cocok pula suatu garis regresi. 

3.9.2.4 Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis I 

Uji F digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi masing-masing 

variabel yang dihasilkan dari persamaan regresi tersebut secara bersama-sama 

(simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan dan memberikan kontribusi 

untuk memprediksi variabel terikat (kepuasan konsumen).  

Singih Santoso (2000: 94) mengemukakan rumus Uji F sebagai  

berikut :Rumus Uji F adalah  :              F test = ( ) ( )1/1

/
2

2

−−− knR

KR
 

Keterangan : 

F    = Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara bersama. 

k    =  Jumlah variabel bebas. 

R
2
  =  Koefisien determinasi. 
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n    =  Jumlah sampel. 

Pengujian Uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : ρ = 0,  berarti variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan  terhadap variabel terikat (Y). 

Hi : ρ � 0,  berarti variabel bebas (X) mempunyai pengaruh atau 

korelasi signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

Jika F hitung > F table maka menolak H0 dan menerima Ha bahwa secara 

bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Jika F hitung < F table maka menerima H0 dan menolak Ha bahwa secara 

bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. 

2. Pengujian Hipotesis II 

Uji Signifikansi Individual (Uji T) dilakukan untuk mengetahui 

apakah masing – masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat dengan 

melihat nilai probabilitas pada tingkat α = 0,05 dan juga untuk mengetahui 

variabel bebas yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat 

(Singgih Santoso, 2000: 97), sebelum melakukan uji T maka ditentukan 

dahulu hipotesisnya : 

H0 = β1 = β2 = 0 artinya, variabel-variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 
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Ha = β1 ≠ 0   artinya, terdapat pengaruh antara variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Sehingga untuk menentukan signifikan Thitung  yaitu : 

t   =   Sb
b

 

Keterangan : 

t     : besarnya t hitung. 

b    : koefisien regresi. 

Sb  : standar error 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

 t hitung > t tabel  =  H0 ditolak. 

 t hitung < t tabel  =  H0 diterima. 

Jika Ho ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), 

variabel bebas yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel 

terikat dan sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel bebas yang diuji 

secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.9.2.5 Uji Validitas 

Hagen dalam Nazir (2003: 146) membagi validitas atas dua jenis, yaitu 

yang pertama validitas langsung, jenis validitas yang bergantung pada analisis 

rasional dan putusan profesi (profesional judgement), kedua adalah validitas 

derivatif, jenis validitas yang bergantung pada pembuktian statistik dan empiris. 

Menurut Nazir (2003: 148) terdapat 4 (empat) langkah dalam menguji 

validitas yaitu sebagai berikut : 
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Langkah pertama. Mendefinisikan secara operasional konsep yang diukur. 

Langkah kedua. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah 

responden 

Langkah ketiga. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

Langkah keempat. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan 

skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi ‘product moment’ yang 

rumusnya sebagai berikut ; 
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Keterangan : 

r  : Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat 

x  : variabel bebas 

y  : variabel terikat 

n  : banyaknya sampel 

Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada 

signifikan 0,05. Jika koefisien korelasi lebih besar dari pada nilai kritis, maka alat 

ukur tersebut valid. 

3.9.2.6 Uji Reliabilitas 

Menurut Nazir (2003: 133), reliabilitas alat ukur menunjukkan pada kita 

tentang sifat suatu alat ukur dalam pengertian apakah suatu alat ukur cukup 

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Untuk 

melihat reliabilitas suatu alat atau instrumen, maka pertama-tama harus dipunyai 

suatu alat yang standar. Ukuran yang diperoleh dengan menggunakan alat standar 

ini dinamakan ukuran yang sebenarnya, atau skor sebenarnya.  
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Rumus reliabilitas menurut Maholtra dalam Solimun (2003:  49) pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu : 

[ ]
��
�

��
� =

−

− 2
1

21

1 σ

σ h

k

kr  

keterangan : 

r      : Reliabilitas instrument 

k    : Banyaknya butir pertanyaan 

ab
2
 : Jumlah varian butir 

at
2
  : Varian total 

Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar ≥ 0,5. Apabila angka koefisien alpha  lebih dari 0,5 

maka koesioner sangat reliabel untuk dipakai dalam sebuah penelitian. 

 


