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hirarki nilai pelanggan (Fandy Tjiptono, 2005), Konsumen lebih melihat apa 

yang perusahaan tambahkan pada manfaat inti atas produk yang mereka beli dari 

perusahaan satu dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan lain .  

Adanya perbedaan kriteria pemilihan asuransi oleh klaimen ini, maka 

asuransi dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan layanan dan melakukan 

inovasi secara terus menerus, untuk itu asuransi perlu melakukan riset konsumen 

untuk mengevaluasi kualitas layanan. Kesuksesan pemasaran asuransi dapat 

dicapai melalui pemfokusan pada kualitas pelayanan untuk memuaskan klaimen.   

Kualitas pelayanan jasa bisa dilihat dari segi Reliability (kemampuan 

mewujudkan janji), Responsiveness (ketanggapan dalam membantu dan memberi 

pelayanan yang cepat), Assurance (jaminan layanan), Empathy (kemampuan 

asuransi memahami keinginan pelanggan), dan Tangibles (tampilan fisik layanan) 

(Parasuraman, 1988:298), sedangkan kepuasan pelanggan merupakan 

perbandingan antara perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang pelayanan yang 

akan diterima dan harapan dengan karakteristik operasi pokok dari layanan 

kinerja, namun kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan pelanggan.  

Perusahaan Jasa Asuransi kini telah berkembang pesat dengan mulai 

menjamurnya keberadaan perusahaan asuransi, mereka saling bersaing dengan 

memberikan pelayanan jasa asuransi yang bervariasi.  

Danamas ( info asuransi) Di Indonesia secara garis besar, bidang asuransi 

terjadi dari tiga kategori, yaitu: Asuransi Kerugian terdiri dari asuransi untuk harta 

benda (property), kepentingan keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum 

(liability) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan. Asuransi Jiwa yang 

menyangkut masalah meninggalnya tertanggung dalam periode asuransi atau tetap 
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hidup sampai akhir periode asuransi. Perusahaan asuransi jiwa disamping asuransi 

kerugian (umum), juga diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi 

kecelakaan dan kesehatan. Asuransi Sosial adalah program asuransi wajib yang 

diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial 

adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan komersial.   

(asuransi mobil.com) Sekarang telah berdiri sebanyak 172 perusahaan 

asuransi, yang terdiri dari 107 perusahaan asuransi umum, 4 perusahaan re-

asuransi dan 61 perusahaan asuransi jiwa, namun dengan banyaknya perusahaan 

di dalam industri asuransi tentu akan menambah sengitnya persaingan di 

dalamnya, dengan semakin ketatnya persaingan bisnis asuransi, berbagai cara 

dilakukan perusahaan asuransi untuk menarik nasabah, selain mengenalkan 

produknya lewat berbagai promosi, banyak perusahaan yang mengemas produk 

baru agar masyarakat semakin berminat menginvestasikan dananya ke asuransi 

selanjutnya, dapat ditebak bahwa dengan makin banyaknya perusahaan di dalam 

suatu industri, persaingan dapat menuju ke arah persaingan yang tidak sehat. 

Paling sering terdengar yaitu Perang Tarif antar perusahaan asuransi, dimana 

mereka terus menurunkan ratenya masing-masing walaupun tetap sama saja 

tujuannya.  

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan jasa Asuransi milik negara 

berusaha menciptakan citra yang baik dalam masyarakat dengan memberikan 

pelayanan yang memuaskan.   

Kenyataannya tiap-tiap alat angkutan penumpang umum ini sering 

mengalami kecelakaan diberbagai tempat baik itu terjadi di darat, laut, maupun 
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udara, oleh karena itu asuransi memegang peranan bagi tiap-tiap penumpang alat 

angkutan umum tersebut karena dapat memberikan dana ganti rugi apabila terjadi 

kecelakaan seperti, tabrakan kendaraan bermotor, kapal tenggelam, pesawat jatuh 

dan lain-lainnya yang mengakibatkan para penumpang tersebut mengalami luka-

luka, cacat, atau bahkan meninggal dunia.  

Peranan asuransi kerugian tidak akan terlepas dari persoalan yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan asuransi itu sendiri, khususnya yang 

menyangkut persoalan tanggung jawab asuransi terhadap para penumpang yang 

menderita kerugian akibat alat angkutan umum yang digunakan mengalami 

kecelakaan dalam perjalanan dengan membayar santunan ganti rugi dalam bentuk 

sejumlah uang.  

Setiap penumpang yang sah dari jenis angkutan umum diasuransikan oleh 

PT. Jasa Raharja (Persero), berdasarkan pada undang-undang No. 33 Tahun 1964, 

sedangkan undang-undang No. 34 Tahun 1964 berlaku bagi penumpang 2 (dua) 

kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan dan menderita kerugian. 

Penumpang sah dari jenis angkutan umum maksudnya adalah apabila penumpang 

tersebut telah membayar premi (Iuran Wajib) yang disantunkan oleh ongkos alat 

angkutan umum yang digunakan berdasarkan undang-undang No. 34 Tahun 1964 

(Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yaitu pengendara yang sah dan 

memiliki STNK, tiket, karcis untuk semua jenis alat angkutan. 

PT. Jasa Raharja (Persero) bertanggung jawab terhadap penumpang yang 

menderita luka-luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia akibat dari alat 

angkutan umum yang digunakan mengalami kecelakaan dengan memberikan uang 
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santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

415/kmk 06/2001. 

Proses penyelesaian tuntutan ganti rugi, jumlah uang santunan atau ganti 

rugi yang diterima korban kecelakaan alat angkutan umum harus berdasarkan 

pada tingkat kecelakaan yang terjadi yaitu apakah menimbulkan luka-luka, cacat 

tetap ataupun meninggal dunia. Apabila korban menderita cacat tetap besarnya 

uang santunan atau ganti rugi yang diberikan berdasarkan prosentase yang diatur 

dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 sedangkan pada 

pengendara sepeda motor  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1965 

sesuai dengan besarnya santunan ganti rugi yang ditetapkan. Uang santunan atau 

ganti rugi diserahkan kepada korban apabila korban tersebut menderita luka-luka 

atau menderita cacat tetap, tetapi apabila korban meninggal dunia, maka yang 

berhak menerima uang santunan atau ganti rugi itu adalah ahli warisnya.  

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dimensi-dimensi kualitas layanan 

jasa yang berpengaruh terhadap kepuasan klaimen asuransi dan untuk mengetahui 

dimensi kualitas layanan jasa yang paling dominan.  

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN PRIMA PT. JASA 

RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN MALANG TERHADAP 

KEPUASAN KLAIMEN ASURANSI.      
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1.2 Perumusan Masalah 

Industri jasa pada hakekatnya setiap pelanggan berharap untuk 

mendapatkan layanan yang berkualitas dan memuaskan. Dilain pihak pemberi jasa 

juga mempunyai standar kualitas dalam memberikan jasanya. Demikian juga 

halnya dalam industri asuransi yang merupakan industri jasa, klaimen sebagai 

pelanggan mempunyai harapan terhadap kualitas jasa tertentu yang mungkin 

berbeda dengan pemberi layanan.  

Persepsi konsumen terhadap kualitas layanan itu sendiri merupakan 

penilaian menyeluruh konsumen atas keunggulan suatu layanan (Kotler, 2000:54). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah ada pengaruh secara simultan dan secara parsial dimensi 

kualitas pelayanan prima asuransi PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang 

yang terdiri dari Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan 

Tangibles terhadap kepuasan klaimen asuransi ?  

2. Diantara dimensi-dimensi kualitas pelayanan prima asuransi 

(Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles), 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

klaimen asuransi PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang ?   

1.3   Batasan Masalah   

Menurut C.H Lovelock dalam Tjiptono (2005:260),  Kualitas jasa 

merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian 

atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam kualitas 

pelayanan terdapat lima aspek atau dimensi yang mempengaruhi kualitas 
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pelayanan prima, yaitu: Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan 

Tangibles. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba mengevaluasi  dimensi 

kualitas pelayanan prima pada PT. Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang 

dilihat dari sudut dimensi pelayanan prima yaitu dimensi Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles.  

1.4  Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan secara parsial 

dimensi kualitas pelayanan prima asuransi PT. Jasa Raharja 

Perwakilan Malang yang terdiri dari Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangibles terhadap kepuasan klaimen 

asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis diantara dimensi kualitas 

pelayanan prima asuransi PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang, 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan klaimen 

asuransi.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksaan Penelitian: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional. 
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b. Dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di program 

pendidikan dalam menghadapi berbagai kasus riil di dunia kerja maupun 

dunia usaha. 

c. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri mahasiswa dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat di dunia kerja.  

d. Mengetahui seberapa besar perbandingan antara teori-teori yang didapat 

dengan kenyataan yang ada dalam praktek.  

e. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan. 

2. Bagi Perusahaan/Instansi 

a. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan/lembaga kepada masyarakat. 

b. Memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan/lembaga 

c. Sebagai peluang penarikan tenaga kerja potensial. 

3. Bagi Jurusan 

a. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan/lembaga dan 

pelaku usaha. 

b. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di 

Jurusan Manajemen dengan dunia kerja dan dunia usaha. 

c. Sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga 

dapat menambah pengetahuan. 

4.   Bagi dosen Pembimbing  

a. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai praktek 

manajemen di dunia usaha dan dunia kerja. 
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b. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan dunia kerja dan dunia usaha. 

c. Mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam membangun hubungan 

secara profesional dengan perusahaan.                      
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Definisi dan Konsep Pemasaran 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

              Pemasaran berurusan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan  

kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Pemasaran merupakan ujung tombak 

Perusahaan dalam mempertahankan hidupnya dan bagi pertumbuhannya. Adapun 

pengertian Pemasaran dari beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

          Definisi Pemasaran menurut Kotler (2000:9) adalah: suatu proses sosial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.   

    Definisi Pemasaran lainnya dikemukakan oleh Stanton (1996:47), 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang dibuat untuk 

merencanakan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang 

dapat memuaskan kebutuhan konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dari 

beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai ilmu 

dan seni untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, menjaga, dan 

menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyerahan, dan 

pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. Pemasaran bukan hanya tugas 

dari departemen pemasaran saja, tetapi merupakan orientasi dari perusahaan 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain adanya kerjasama dari fungsi 

pemasaran itu sendiri, pemasaran juga harus dirangkul oleh departemen-
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departemen lain dan harus Memikirkan

 
pelanggan. Organisasi harus melatih 

dan memotivasi karyawannya untuk bekerja bagi pelanggan. Melalui pemasaran 

yang terintegrasi, maka akan tercipta suatu laba melalui kepuasan pelanggan dan 

organisasi akan mendapatkan pelanggan yang loyal. Hal ini tentunya tidak hanya 

menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka pendek saja, tetapi juga dalam 

jangka panjang. 

    Melalui beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemasaran ialah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, 

penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk 

mencapai tujuan secara efisien dengan cara mempengaruhi konsumen membeli 

produk dan jasa perusahaan. Manajemen pemasaran terjadi jika sekurang-

kurangnya satu pihak pelaku pertukaran potensial berpikir tentang sarana-sarana 

untuk melaksanakan tanggapan yang diinginkan oleh pihak pertama itu dari pihak 

lain.  

2.1.2 Konsep Pemasaran 

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau 

filosofi pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari 

setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Perkembangan inti konsep pemasaran dapat berubah sejalan dengan semakin 

kompleksnya keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Tjiptono 2005:3).  
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Menurut Basu Swastha (1988:181), konsep pemasaran adalah sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Selanjutnya menurut Kotler (1997 : 9), konsep pemasaran bertujuan agar 

dapat mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang 

bertujuan agar pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Kotler (1997 : 9), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut:  

a) Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-
perbedaan demografis, psikografi, 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 tuntutan besar manusia, kebutuhan itu bisa 
menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin 
dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa spesifik 
yang didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan ciri khas 
tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi 
permintaan yang konsumen minta. 

c) Produk atau Tawaran 
Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 
jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan 
dan keinginan. 

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.  



13  

Menurut Arif Isnaini dalam Tjiptono (2005:3), dalam kegiatan pemasaran 

pada umumnya ada lima konsep yang dianut oleh perusahaan dalam memasarkan 

produknya, yaitu:  

1. Konsep produksi  : Manajemen harus berorientasi pada efisiensi 
produksi dan distribusi dengan target mendapatkan konsumen yang 
bersedia membeli produk dengan harga yang layak.  

2. Konsep produk  :  Konsumen menyukai produk yang berkualitas 
serta inovatif , sehingga harus dilakukan perbaikan produksi tanpa henti.  

3. Konsep penjualan   :  Usaha penjualan harus disertai rangsangan 
supaya konsumen bersedia untuk membeli barang, tentunya dengan upaya 
promosi yang baik sebagai sarana penunjang penjualan.  

4. Konsep pemasaran  :   Persaingan yang ketat serta kejenuhan yang 
terjadi pada konsumen mengharuskan perusahaan untuk lebih 
mementingkan kebutuhan dan kepentingan konsumen daripada sekedar 
meningkatkan penjualan.  

5. Konsep pemasaran sosial : Perusahaan harus menghasilkan kepuasan 
konsumen dan konsumsi jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat 
sebagai kunsci sukses untuk mencapai tujuan organisasi.    

Selain lima konsep utama tersebut Hoekstra, et al. (Tjiptono, 2005:5), 

Mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (customer concept) 

Dimana konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa 

perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi yang 

menjadi mitra perusahaan dalam merancang, menawarkan, meredefinisi, dan 

merealisasikan nilai pelanggan superior.         
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2.2  Dimensi Kualitas 

   Menurut A. Parasuraman dalam Tjiptono (2005:273), terdapat lima 

dimensi kualitas jasa utama, yaitu:  

(1) Keandalan (Reliability) yaitu kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

(2) Daya Tanggap (Responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan layanan yang tanggap. 

(3) Jaminan (Assurance) yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas 

dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. 

(4) Empati (Empathy) yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin 

relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman 

atas kebutuhan individual para pelanggan. 

(5) Bukti Fisik (Tangibles) yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

dan sarana komunikasi. 

Valerie A. Zeithaml (1996) dalam  Yazid (2001:104) mengungkapkan 

definisi mengenai kualitas jasa sebagai berikut : 

1. Reliability yaitu kemampuan melaksanakan janji atas jasa secara 

tersendiri dan secara teliti. Konsumen akan mengadakan hubungan 

bisnis dengan perusahaan yang selalu memperhatikan janji. Konsumen 

akan selalu mengingat akan kejadian / kesalahan yang disebabkan oleh 

perusahaan tersebut dan hal ini akan menjadi hambatan untuk 

diperbaiki. 
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2. Responsiveness yaitu kesediaan dalam membantu dan melayani 

konsumen dan menyediakan jasa tanpa tundaan. Ketanggapan ini adalah 

komunikasi antara konsumen dalam hitungan waklu yang diperlukan 

oleh seseorang untuk menunggu bantuan, tanggapan jawaban atau 

perhatian atas masalah. 

3. Assurance   yaitu   pengetahuan   dan   keramahtamahan   karyawan  

serta kemampuan mereka dalam membantu kepercayaan tersebut 

dapat   tertanam   dalam   seseorang   yang   menghubungkan   diri   

dengan perusahaan.  

4. Empathy   yaitu   peduli,   memberikan   perhatian   secara   pribadi   

kepada konsumen.   Konsumen   selalu   menginginkan   pengertian   

dalam   hal ini merupakan   kunci   terpenting  oleh  suatu   perusahaan 

5. Tangibles yaitu penampilan fasilitas yang terdiri dari peralatan, 

personel, dan materi tertulis. Tangibles sering digunakan untuk 

perusahaan jasa untuk memperkuat citra, menyediakan kesinambungan 

dan menekankan kualitas jasa konsumen.  

2.3  Pelayanan Prima  

Menurut Syamsuri (2002) Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang 

lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain. 
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Pelayanan umum adalah segala yang diberikan oleh pemerintah pusat/  

daerah, BUMN, BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 

atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata Prima atau 

kualitas dalam definisi strategi yaitu segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pelanggan (meeting the need of customer) secara 

keseluruhan Pelayanan Prima merupakan pelayanan yang memenuhi 

pelayanan standar terhadap permintaan pelanggan. Pelayanan yang memenuhi 

standar adalah kualitas suatu produk yang diharapkan oleh pelanggan. Dengan 

demikian Pelayanan Prima terdapat dua hal yang berkaitan yaitu antara 

pelanggan dan kualitas. Pelayanan Prima ini dapat diterapkan di berbagai 

organisasi seperti Badan Usaha, yayasan, Pemerintah, dan sebagainya. 

Pelayanan Prima diartikan sebagai pelayanan yang terbaik yang dapat 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Nurhasyimadunair, 2002:2)  

2.4  Definisi Pelanggan/ Klaimen 

Salah satu yang terpenting dalam suatu usaha di bidang pemasaran adalah 

pelanggan/klaimen. Karena tanpa adanya pelanggan/klaimen, maka perusahaan 

tidak akan dapat menjamin kontinuitas usaha yang telah mereka jalankan. 

Terdapat beberapa pengertian pelanggan, Tjiptono (2005:128) mengatakan bahwa 

Pelanggan merupakan orang yang selalu membeli barang atau jasa perusahaan .  

Kepuasan pelanggan dapat dipenuhi oleh perusahaan yaitu dengan jalan 

memenuhi keinginan, kebutuhan serta harapan 

 

harapan pelanggan, dengan 

demikian mereka akan menjadi konsumen yang royal terhadap perusahaan 

sehingga mereka dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. 
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Sebagi faktor kunci dalam memahami relationship marketing, Kotler (1997:59) 

menunjukkan proses perkembangan pelanggan mulai dari pengujian aspek sampai 

dengan pelanggan tersebut menjadi mitra atau partner  bagi perusahaan.  

2.4.1 Nilai Pelanggan/klaimen 

Berkembangnya konsep nilai pelanggan merupakan usaha pertama untuk 

secara serius memahami pikiran, kebutuhan, harapan dan perilaku pelanggan. 

Nonaka Kano dalam Ellitan (1999:238) membedakan customers value menjadi 

tiga tingkatan : 

a) Expected Value, adalah nilai yang diharapkan pelanggan. Pada tingkatan 
ini perusahaan memberikan barang atau jasa tanpa sesuatu yang dapat 
diingat oleh konsumen dan tidak ada hal-hal istimewa yang 
membedakannya dengan perusahaan pesaing. 

b) Desired Value, merupakan suatu usaha meningkatkan value added bagi 
pelanggan tetapi pada dasarnya hal ini tidak diinginkan oleh pelanggan. 
Pada level ini organisasi dapat menentukan cara meningkatkan nilai 
pelanggan yang memungkinkan perubahan perusahaan kearah yang lebih 
baik dan akhirnya perusahaan dapat membangun customers bonding. 

c) Unanticipated Value, merupakan tingkatan customers value yang terakhir. 
Pada level ini perusahaan menemukan cara menambah nilai diluar harapan 
pelanggan bahkan diluar yang diinginkan oleh pelanggan. Tingkatan ini 
meliputi pelayanan segera atas kebutuhan-kebutuhan mendesak, terus 
menerus berusaha untuk memenuhi cara pemecahan masalah-masalah 
konsumen, memberi pelayanan tambahan tanpa harus membayar biaya 
ekstra atau memberikan segala sesuatu lebih dari apa yang dibutuhkan 
pelanggan.  

Customers value harus mendapat perhatian perusahaan, karena dengan 

memperhatikan customers value tersebut, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan akhirnya perusahaan akan memperoleh loyalitas dari 

pelanggan. Nilai 

 

nilai yang diharapkan pelanggan harus terus dipertahankan, 

dan ditingkatkan untuk menjaga kepuasan pelanggan.  
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2.5 Kepuasan Pelanggan atau Klaimen  

2.5.1  Definisi Kepuasan Pelanggan  

    Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, pada akhirnya 

akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai 

kepuasan yang dirasakan.    

Engel, Blacwell dan Miniard (1995:273), mendefinisikan kepuasan 

sebagai evaluasi pasca konsumsi dari suatu alternatif yang dipilih setidaknya 

memenuhi atau melebihi harapan. Kotler (2000:546) mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai suatu tingkatan dari produk yang dirasakan sesuai dengan 

harapan pembeli. Kepuasan konsumen terhadap pembelian tergantung pada 

kinerja produk yang sebenarnya, sehingga sesuai dengan harapan pembeli. 

Konsumen memiliki berbagai macam tingkatan kepuasan. Jika keberadaan suatu 

produk berada di bawah harapan pembeli, maka pembeli tidak merasa puas. Jika 

sesuai dengan harapan, maka konsumen akan merasa puas.    

Mowen (1995) dalam Tjiptono (2005:349) merumuskan kepuasan 

pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan (Acquisition) dan pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan 

pelanggan merupakan penilaian evaluatif yang dihasilkan dari seleksi pembelian 

spesifik.   

Dari beberapa uraian definisi mengenai kepuasan, maka secara umum 

kepuasan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau hasil 

yang diterima itu paling tidak harus sama dengan harapan konsumen atau 

bahkan melebihinya. Dalam era kompetisi bisnis yang ketat seperti sekarang ini, 

kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama, pelanggan diibaratkan seorang 
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raja yang harus dilayani, namun hal itu bukan berarti menyerahkan segala-

galanya kepada pelanggan. Usaha memuaskan kebutuhan pelanggan harus 

dilakukan secara menguntungkan atau bersifat win-win solution yaitu keadaan 

dari kedua belah pihak yang merasa menang dan tidak ada yang dirugikan.    

Kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang sangat berharga demi 

mempertahankan keberadaan konsumen tersebut untuk tetap berjalannya suatu 

bisnis atau usaha. Kepuasan konsumen berkontribusi pada sejumlah aspek 

penting, seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi 

perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa 

depan dan meningkatkan efisiensi serta produktifitas karyawan (Tjiptono, 

2005:348). Layanan yang diberikan kepada konsumen akan menimbulkan puas 

atau tidaknya seorang konsumen atas pelayanan yang diberikan. Beberapa 

perusahaan telah menyadari bahwa produk yang hebat tidaklah cukup untuk 

menarik pelanggan, namun yang lebih penting adalah membuat pelanggan untuk 

kembali membeli produk itu, (Armistead dan Clark, 1996:2).          
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Bagan 2.1 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

Sumber: Fandy Tjiptono (1997:25)  

2.5.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

   Variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah hal-hal 

yang menjadi penentu nilai tambah bagi pelanggan. Penentu nilai tambah bagi 

pelanggan adalah meliputi jumlah nilai bagi pelanggan (nilai produk, nilai 

pelayanan, nilai personil, nilai citra) dan jumlah biaya pelanggan (biaya moneter, 

biaya waktu, biaya tenaga, biaya pikiran). Setiap pelanggan selalu ingin 

mendapatkan suatu nilai tertinggi, dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan 

yang terbatas, mobilitas dan penghasilannya. Pelanggan membentuk suatu 
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harapan nilai dan kemudian bertindak atas dasar harapan nilai itu. Setelah itu 

pelanggan akan mengetahui apakah penawaran benar-benar memenuhi harapan 

nilainya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan.   

2.5.3  Pengukuran Kepuasan Pelanggan  

          Menurut Kotler (2000:38), dalam mengukur kepuasan pelanggan/konsumen 

ada empat cara yang dapat dipakai yaitu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

       Perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan melalui 

media berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 

website, dan lain-lain. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan  

       Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap pelanggan tersebut dan pada umumnya survei dilakukan 

melalui pos, e-mail, maupun wawancara langsung. 

3. Ghost Shopping 

Perusahaan memperkerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk 

berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. Ghost 

Shoppers tersebut diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan 

pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan 

para pesaing.  
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4. Lost Customer Analysis    

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya.  

2.6  Pengertian Jasa  

            Jasa sebagai setiap kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses poduksinya mungkin juga tidak 

dikaitkan dengan suatu produk fisik. (Kotler,2002:486).  

            Sedangkan Leonard L. Berry dalam Yazid (2001:1) mendefinisikan Jasa 

itu sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas) proses-proses dan unjuk kerja 

yang Intangible.  

             Dari pendapat sebelumnya, dapat juga dikatakan bahwa jasa merupakan 

suatu kegiatan atau aktivitas yang bersifat abstrak dan tidak dapat dinilai melalui 

aspek fisik. Jasa merupakan sesuatu yang hanya dirasakan oleh pemakainya pada 

saat jasa tersebut digunakan tanpa dapat dimiliki. Aktivitas yang dilakukan 

perusahaan untuk memberikan jasa dilakukan dengan tujuan utama untuk 

memberikan kepuasan tersebut dapat dinilai dari kualitas jasa tersebut memenuhi 

keinginan pemakainya.  

2.7  Pengertian Kualitas Jasa 

Nilai yang diberikan pelanggan, sangat kuat didasari oleh faktor kualitas 

jasa yang memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. 
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            Menurut Goetsh dan S.M davis dalam Tjiptono (2005:51) adalah: 

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut 

Kotler (2000:57), Kualitas adalah semua aktivitas untuk mempermudah 

pelanggan menghubungi pihak yang tepat dalam perusahaan, serta mendapatkan 

layanan, jawaban, dan penyelesaian masalah yang cepat dan memuaskan .  

            Sedangkan menurut C.H Lovelock dalam Tjiptono (2005:260), Kualitas 

jasa merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan 

             

2.8  Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan/klaimen 

    Mudie dan Cottam dalam Tjiptono (2000:160) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk 

sementara waktu. Untuk itu perlu diupayakan perbaikan dan penyempurnaan 

kepuasan yang dapat dirangkum dalam berbagai strategi. Strategi tersebut antara 

lain: 

1) Strategi Relationship Marketing 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai.  

2) Strategi Superior Customer Service 

Perusahaan berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul 

daripada pesaing. Dalam strategi ini dibutuhkan dana yang besar, 

kemampuan sumber daya manusia dan usaha gigih agar dapat 

tercipta suatu pelayanan superior. 
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3) Strategi Unconditional Guaratees (Extra Ordinary Guarantees) 

Perusahaan mengembangkan pelayanan tambahan terhadap layanan 

pokoknya, misalnya memberikan garansi tertentu atau memberikan 

pelayanan purna jual yang baik. 

4) Strategi Penanganan Keluhan yang Efektif 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk 

mengubah seseorang pelanggan yang puas.  

2.9  Mengelola Kualitas Jasa 

               Perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul dalam bersaing salah satu 

caranya adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi daripada 

pesaingnya secara konsisten. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemahaman 

keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Harapan pelanggan dibentuk oleh 

pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan jasa, dan kemudian dibandingkan.   

    Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip dalam Kotler (2000:93) 

membentuk model kualitas jasa yang membahas syarat-syarat utama untuk 

memberikan model kualitas jasa yang diharapkan. Adapun model dibawah ini 

mengidentifikasikan lima kesenjangan (Gap) yang mengakibatkan kegagalan 

penyampaian jasa, menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip 

dalam Payne (2000:273), yaitu: 

1. Gap Harapan-Persepsi Manajemen 

Perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi 

manajemen mengenai harapan pelanggan. Dalam hal ini, pihak 
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manajemen tidak selalu memahami benar apa yang menjadi 

keinginan para pelanggan. Hal ini biasa terjadi selama pihak 

manajemen menganggap tidak menerima umpan balik mengenai 

kualitas jasa yang buruk, maka pihak manajemen meyakini bahwa 

kinerja perusahaan telah memenuhi harapan pelanggan. 

2. Gap Persepsi Manajemen-Harapan Kualitas Jasa 

Perbedaan antara persepsi manajemen terhadap harapan 

pelanggan dan spesifikasi kualitas jasa. Dalam hal ini, pihak 

manajemen mungkin benar dalam memenuhi keinginan pelanggan 

tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya komitmen total pihak manajemen 

terhadap standar kualitas jasa perusahaan. 

3. Gap Spesifikasi Kualitas Jasa-Penyampaian Jasa 

Gap ini sangat penting bagi bidang jasa yang sistem 

penyampaiannya sangat bergantung pada sumberdaya manusia. 

Gap ini dapat terjadi apabila para personal karyawan mungkin tidak 

terlatih baik dan tidak mampu memenuhi standar. 

4. Gap Penyampaian Jasa-Komunikasi Eksternal Pada Pelanggan 

Perbedaan antara minat penyampaian jasa dan apa yang 

dikomunikasikan tentang jasa kepada pelanggan. Hal ini 

membentuk harapan di dalam diri pelanggan yang mungkin tidak 

terpenuhi. Gap ini dapat terjadi karena adanya harapan konsumen 

yang dipengaruhi oleh pernyataan para petugas perusahaan dan 

adanya pengaruh iklan-iklan perusahaan. 
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5. Gap Jasa Diharapkan-Jasa Yang Dipersepsikan.  

Kesenjangan ini terjadi apabila terdapat perbedaan persepsi 

antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan 

memperoleh dampak positif. Sebaliknya, bila yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan 

menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.                  
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Bagan 2.2 

Model Gap Kualitas Jasa atau Layanan                   

Sumber: Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip dalam Payne (2000:273)  

2.10  Karakteristik Jasa  

     Dalam bukunya, Payne (2000:9) menyebutkan empat 

karakteristik jasa yang paling sering dijumpai, yaitu: 

1. Tidak Berwujud yaitu jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. 

Layanan 
yang 
diharapkan 

Layanan yang 
dirasakan 

Komunikasi 
eksternal 
untuk 
konsumen

 

Layanan 
yang 
dirasakan 

Pengantaran 
jasa (meliputi 
prakontrak 
dan post 
kontrak 

Persepsi 
perusahaan 
terhadap 
harapan 
pelanggan 

PELANGGAN

 
Komunikasi 
word of mouth 

Kebutuhan 
pribadi 

Pengalaman 
masa lalu 

Gap 2 

Gap 3 

Gap 5

 

Gap 4 

Pemasar 

Gap 1 
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2. Heterogenitas yaitu jasa merupakan variabel non standar yang 

sangat bervariasi. 

3. Tidak dapat dipisahkan yaitu jasa umumnya dihasilkan dan 

dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi 

konsumen dalam proses tersebut. 

4. Tidak Tahan Lama yaitu jasa tidak mungkin disimpan dalam 

persediaan.  

2.11  Manfaat Dari Kualitas Jasa   

Ada beberapa manfaat dari kualitas jasa antara lain: 

1. Loyalitas pelanggan yang lebih besar 

2. Pangsa pasar yang lebih besar 

3. Harga saham yang lebih tinggi 

4. Produktivitas yang lebih besar  

2.12  Harapan Pelanggan  

Menurut S.O. Olsen dan Dover dalam Tjiptono (2000:61), 

Harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau 

membeli suatu produk, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai 

kinerja produk tersebut. 

Terdapat tiga tipe harapan pelanggan (Tjiptono,2000:64) yaitu: 

1. Will Expectation, yaitu tingkat kinerja yang diprediksi atau 

diperkirakan oleh pelanggan akan diterimanya, berdasarkan atas 

informasi yang diketahuinya. 
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2. Should Expectation, yaitu tingkat kinerja yang sudah sepantasnya 

diterima pelanggan. 

3. Ideal Expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang 

diharapkan dapat diterima pelanggan.  

            Hasil penelitian V.Zeithami dalam Tjiptono (2005:271), menunjukan 

bahwa terdapat sembilan faktor utama yang mempengaruhi harapan pelanggan 

terhadap suatu jasa yang dapat dirangkum sebagai berikut: 

(1) Enduring Service Intensifiers, berupa harapan yang disebabkan 

oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang mengenai suatu jasa. 

(2) Kebutuhan pribadi, meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan 

psikologis. 

(3) Transitory Service Intensifiers terdiri atas situasi darurat yang 

memberikan jasa tertentu (seperti asuransi kecelakaan dan 

kesehatan) serta jasa terakhir yang pernah dikonsumsi pelanggan. 

(4) Persepsi pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain. 

(5) Self-Perceived Service Role yaitu persepsi pelanggan terhadap 

tingkat keterlibatan dalam proses penyampaian jasa. 

(6) Faktor situasional yang berada di luar kendali penyedia jasa. 

(7) Janji layanan implisit yang tercermin dari harga dan sarana 

pendukung jasa. 

(8) World-Of-Mouth baik dari teman, keluarga, rekan kerja, pakar, 

maupun publisitas media massa 

(9) Pengalaman masa lampau.  
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          Harapan pelanggan pada dasarnya sama dengan pelayanan seperti apakah 

yang seharusnya diberikan oleh perusahan kepada pelanggan. Pengaruh dari 

harapan pelanggan dan kenyataan pelanggan dibandingkan, sehingga dapat 

diketahui baik buruknya kualitas pelayanan suatu perusahaan. Apabila kenyataan 

yang pelanggan terima melebihi harapan berarti kualitas pelayanannya baik. 

Sebaliknya, apabila kenyataan yang pelanggan terima lebih rendah daripada 

harapan berarti kualitas pelayanannya buruk.   

    

2.13  Persepsi Pelanggan 

                        Kepuasan pelanggan akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari 

pemberi jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh 

pelanggan. Oleh karena berbagai faktor, seperti subyektifitas pemberi jasa, 

keadaan psikologis pelanggan maupun pemberi jasa, kondisi lingkungan 

eksternal, dan sebagainya tidak jarang memainkan perannya sendiri-sendiri, maka 

jasa sering disampaikan dengan cara yang berbeda dari yang dipersepsikan oleh 

pelanggan.  

         Menurut Kotler dalam Tjiptono (2000:66), Kualitas  harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan akhirnya pada persepsi pelanggan.  

            Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa persepsi merupakan penilaian 

pelanggan secara keseluruhan atas aktivitas yang diberikan oleh penyedia jasa. 

Jadi, citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

pelanggan.   
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2.14  Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pelanggan 

    Kualitas pelayanan dengan berbagai variabelnya memegang 

peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Pelayanan 

yang baik dan optimal akan menciptakan simpati pelanggan sehingga akan 

menimbulkan kepercayaan dan kesuksesan pemasaran yang akhirnya akan 

meningkatkan laba. 

  Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan hubungan dengan personal. Dengan demikian, perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui cara memaksimalkan 

pelayanan kepada pelanggan.  

2.15  Pengertian Asuransi 

Asuransi dalam istilah Belanda yang sering dipakai oleh para Sarjana-

sarjana Belanda secara umum disebut VERZEKERING dan ASSURANTIE 

yang dalam bahasa inggrisnya disebut INSURANCE berarti pertanggungan. 

Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yang satu sanggup akan menanggung 

(disebut penanggung), bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu 

kerugian, yang ia mungkin akan derita selaku akibat dari suatu peristiwa, yang 

semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat 

akan terjadinya. 

          Selaku kontra prestasi dari pertanggungan inilah, bahwa pihak yang 

ditanggung itu (tertanggung), diwajibkan membayar sejumlah uang kepada 

pihak yang menganggung, uang mana akan tetap menjadi milik yang 
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menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak 

terjadi. Kontra prestasi ini disebut premi asuransi. 

          Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana 

secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang 

lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya 

disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang 

asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas bahwa asuransi dapat dipandang 

dari beberapa sudut. 

Definsi-definisi tersebut antara lain :  

1. 

 

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(KUHD) Republik Indonesia :      

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang 

penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu 

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".      

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

     

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi 

kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.   

b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang 

(santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-

angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. 



34    

c. Suatu peristiwa (accident) yang tak terntentu (tidak diketahui 

sebelumnya).   

d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena 

peristiwa yang tak tertentu.

     

2. Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack :       

"Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan 

cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk 

membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang 

dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".    

3. Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green:       

"Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, 

dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek 

yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh 

dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu".  

4. Definisi asuransi menurut C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang 

mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:          

a. "Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang 
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dilakukan oleh seorang penanggung".   

b. "Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang 

atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian 

finansial". 

       

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi 

asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang :

"Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada 

perekonomian, dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang 

terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup 

besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian 

yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak 

dalam gabungan itu".  

2.16  Fungsi dan Usaha Asuransi  

Penjelasan Fungsi dan Usaha Asuransi menurut, Blogspot (Dunia 

Asuransi): 

1. Risk Transfer   

Asuransi menjadi salah satu sarana pengendalian risiko secara finansial dan 

efisien oleh masyarakat yang selalu menghadapi risiko dengan mengalihkan atau 

mentransfer risiko ke asuransi tetapi hanya untuk risiko-risiko yang bersifat 

insurable.  

Dikatakan efisien karena jumlah premi relatif rendah dibanding dengan beban 

risiko yang ditanggung asuransi. 
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Karena premi asuransi rendah maka doktrin bagi asuransi untuk mengupayakan 

Law of The Large Number. 

2. The Common Pool   

Lebih difokuskan pada kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimpa sumber 

daya yang mempunyai financial value sangat tinggi sehingga harus dikumpulkan 

(pool).   

Beberapa perusahaan asuransi berkumpul di dalam pool dan semua premi serta 

beban risiko juga dikumpulkan dari semua anggota pool dan apabila terjadi 

kerugian akan dibagi rata kepada masing-masing asuransi yang ikut serta dalam 

pool sesuai dengan komitmen share amsing-masing.  

Contoh: Pool asuransi untuk risiko pasar, pesawat udara, terorisme, gempa bumi. 

3. Equitable Premium   

Asuransi berfungsi sebagai penentu besarnya premi yang wajar dan adil   

Semakin berat beban risikonya dapat dipastikan preminya lebih tinggi   

Beberapa jenis asuransi masing-masing mempunyai metode penetapan premi 

sendiri.  

Contoh: premi asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor.  

1. Memberikan ketenangan atau rasa aman (peace of mind)   

Bagi individu, keluarga maupun kegiatan usaha, adanya proteksi asuransi, untuk 

menghadapi risiko yang penuh ketidakpastian, dapat memberikan ketenangan 

batin dan meningkatkan rasa percaya diri (confidence)   

Jika seandainya peristiwanya benar-benar terjadi dan mengalami kerugian, 

setidak-tidaknya penggantian dari asuransi akan memberikan recovery   

Bahkan dalam kegiatan usaha dapat menjaga kelangsungan usaha yang 
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bersangkutan (stimulus to business enterprise). 

2. Manfaat asuransi dalam pengendalian kerugian (loss control)   

Sebelum melakukan akseptasi pihak asuransi seringkali melakukan survey 

lapangan dan memberikan rekomendasi kepada tertanggung/nasabah untuk 

menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerugian.   

Rekomendasi tersebut bisa menjadi persyaratan-persyaratan sebelum akseptasi 

yang tercantum dalam polis asuransi sebagai suatu ketentuan (provision) agar 

tertanggung selalu melakukan upaya-upaya tersebut.   

Rekomendasi asuransi pada tingkat yang lebih luas bisa menjadi sistem bagi 

masyarakat untuk melakukan upaya pre loss control maupun post loss control. 

3. Manfaat Sosial Asuransi   

Apabila tertanggung, masyarakat pengguna jasa asuransi mengalami kerugian 

akibat peristiwa yang tidak terduga yang berada dalam lingkup jaminan asuransi, 

maka penggantian kerugian dari asuransi dapat menjaga kelangsungan aktivitas 

baik individu, keluarga maupun kegiatan usaha.   

Contoh: Rumah tinggal yang terbakar penggantian dari asuransi untuk 

perbaikan/pemulihan dapat menjaga masyarakat/tertanggung untuk tetap memiliki 

rumah tinggal.   

Pabrik yang terbakar dan kegiatannya terhenti, penggantian asuransi untuk 

perbaikan/ pemulihan dapat menjaga kelangsungan kegiatan pabrik sehingga 

tenaga kerja yang ada tetap dapat bekerja dan tidak menambah penggangguran. 

4. Investment of Fund (Dana Investasi)   

Dalam kehidupan perekonomian negara manfaat asuransi yang terkait dengan 

pengumpulan dana bersumber dari akumulasi premi asuransi bisa memberi 
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manfaat ganda.   

Untuk penunjang pendapatan non operasional melalui pendapatan hasil investasi 

atas premi-premi yang berakumulasi   

Manfaat menambah pendapatan yang menjadi bagian dari unsur laba usaha 

(asuransi sebagai subjek / pelaku investasi) dan usaha asuransi yang dinamis bisa 

menjadi objek bagi investor-investor untuk masuk di bidang kegiatan asuransi ini. 

5. Invisible Earning   

Manfaat kelima dari asuransi ini berkaitan dengan aspek ekonomi makro yang 

mencakup wawasan internasional.   

Usaha asuransi selain dalam lingkup nasional dapat juga meluas dalam lingkup 

regional dan internasional, yang nantinya akan menyangkut peluang pengumpulan 

devisa negara.   

Kerjasama pengelolaan risiko secara timbal balik dalam lingkup regional dan 

internasional akan menambah peluang pendapatan devisa negara dan bisa 

memberikan dampak positif pada neraca pembayaran Negara.           
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2.17  Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.3 

Kerangka Pemikiran               

                 

             

PT. 
Asuransi 

Jasa Raharja 

Landasan Teori 

HASIL 

Dimensi kualitas Pelayanan: 

 

Dimensi Tangibilities (X1) 

 

Dimensi Reliability(X2) 

 

Dimensi Responsiviness (X3) 

 

Dimensi Assurance (X4) 

 

Dimensi Empathy (X5) 

Pelayanan Prima 

- Uji validitas  
- Uji reliabilitas  
- Uji asumsi klasik 

1. Uji normalitas  
2. Uji non heteroskedastisitas 
3. Uji non multikolinearitas 
4. Uji non Autokorelasi 

- Regresi berganda  
- Uji F 
- Uji t 

Analisis Kualitatif  Analisis Kuantitatif 

Kepuasan Klaimen (Y) 
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Keterangan: 

Berdasarkan latar belakang perusahan jasa asuransi yang menerapkan 

kualitas pelayanan prima yang berorientasi pada klaimen dengan ditunjang  

beberapa teori yang ada maka  asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang yang 

lebih mengedepankan pelayanan prima kepada klaimen dapat mewujudkan 

kepuasan pada diri klaimen.Variabel yang digunakan  untuk mengetahui hubungan 

antara dimensi kualitas pelayanan prima dan kepuasan klaimen dilakukan dengan 

menganalisis 5 dimensi kualitas jasa yaitu variabel penampilan fisik, empati, 

keandalaan, daya tanggap, dan jaminan  sedangkan alat analisisnya menggunakan  

uji validitas dan uji reliabilitas, uji regresi berganda, uji asumsi klasik, uji F, uji t. 

Sehingga hasil dari analisis tersebut asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang 

dapat membuat strategi perusahaan jasa untuk dapat memberikan pelayanan prima 

untuk kepuasan klaimen.             
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2.18  Model Hipotesis 

Bagan 2.4 

Model Hipotesis                                        

   Keterangan :             

       Berpengaruh Secara Simultan        
           

Berpengaruh Secara Parsial   

Berpengaruh Dominan           

Dimensi Kualitas 
pelayanan prima  

Bukit fisik (x1) 

Keandalan (x2) 

Daya Tanggap (x3) 

Jaminan (x5) 

Empati (x4) 

Kepuasan Klaimen 
Asuransi (Y) 
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2.19  Hipotesis Penelitian 

Sedangkan menurut teori yang dikutip oleh A. Parasuraman dalam 

Tjiptono (2005:273), terdapat lima dimensi kualitas pelayanan jasa utama, yaitu: 

keadaan fisik (Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), 

jaminan (Assurance) dan perhatian (Empathy) yang mempunyai pengaruh dimana 

kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan klaimen. 

Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada klaimen untuk menjalin 

ikatan hubungan dengan personal, sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan klaimen dengan cara memaksimalkan pelayanan kepada klaimen. Oleh 

karena itu, peneliti membuat suatu hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada Pengaruh signifikan secara simultan Dimensi Kualitas Pelayanan 

Prima PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang yang terdiri dari  keadaan 

fisik (Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap 

(Responsiveness), jaminan (Assurance) dan perhatian (Empathy)  

terhadap Kepuasan Klaimen Asuransi. 

2. Ada Pengaruh signifikan secara Parsial Dimensi Kualitas Pelayanan 

Prima PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang yang terdiri dari  keadaan 

fisik (Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap 

(Responsiveness), jaminan (Assurance) dan perhatian (Empathy)  

terhadap Kepuasan Klaimen Asuransi. 

3.  Dimensi  Jaminan (Assurance). Merupakan dimensi yang berpengaruh 

dominan terhadap kepuasan klaimen asuransi.     
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                                  BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

menjelaskan hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan, 

maka jenis penelitian yang digunakan ialah Penelitian Penjelasan (Eksplanatory). 

Penelitian Penjelasan (Eksplanatory) ialah Penelitian yang menyoroti hubungan 

antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Singarimbun dan Effendy ,1995:5).  

3.2  Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang 

yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto no.8 Malang.  

3.3  Objek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini perlu dibatasi pembahasannya, sehingga 

hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sesuai dengan judul penelitian Pengaruh Dimensi Kualitas 

Pelayanan Prima PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Perwakilan Malang 

Terhadap Kepuasan Klaimen Asuransi , maka objek penelitian dibatasi pada 

kegiatan pemasaran dengan konsep Dimensi Kualitas Pelayanan Prima yang 

dilakukan oleh Jasa Raharja Perwakilan Malang yang mempengaruhi kepuasan 

klaimen asuransi. 
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3.4  Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari obyek yang kita teliti secara 

langsung. Dalam penelitian ini, data Primer didapat langsung dari responden 

dalam penelitian ini, yang berasal dari kuesioner dan wawancara langsung 

kepada para klaimen asuransi Jasa Raharja.  

2.  Data Sekunder   

  Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar obyek yang kita 

teliti akan tetapi memiliki hubungan dengan data yang telah kita kumpulkan 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Data sekunder 

digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran 

pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder didapat dari 

asuransi Jasa Raharja  tersebut.  

3.5  Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga (Singarimbun,1995). Dalam penelitian ini, populasinya adalah 

klaimen asuransi Jasa Raharja korban ataupun orang yang mengantar 

3.5.2 Sampel  

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi. Agar sampel yang diambil 

representatif atau mewakili populasi maka pengambilan sampelnya harus tepat. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menurut pendapat Roscoe. 
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Roscoe dalam Sekaran (2003:295) mengajukan aturan penentuan ukuran 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 size of 30 for each 
category is necessary. 

3. In multivariate research (including multiple regression analyses), 
the sample size should be several times (preferably 10 times or 
more) as large as the number of variables in the syudy. 

4. For simple experimental research with tight experimental controls 
(matched pairs, etc), successful research is possible with sample 
as small as 10 to 20 in size.  

Jadi sampel untuk kuisioner digolongkan representatif mewakili populasi 

klaimen pengguna jasa asuransi dimensi kualitas pelayanan prima adalah jumlah 

variabel dikalikan sepuluh. Variabel dalam penelitian ini bejumlah enam (6). 

Dengan demikian jumlah sampel yang diambil minimal 6x10=60. Namun untuk 

menjaga kevalidan dari jawaban kuisioner, maka peneliti memberi toleransi 

sampai 104 responden.  

3.6  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada unit 

kerja khususnya pelayanan klaimen di lingkungan kantor PT. Jasa Raharja 

(Persero) Perwakilan Malang di Jalan Dr. Cipto no.8 Malang. 

2. Kuesioner 

Adalah pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada 

klaimen asuransi Jasa Raharja yang melakukan transaksi di asuransi tersebut. 
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Kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang 

penting mengingat pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner dan 

diharapkan data yang diperoleh dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk 

diambil kesimpulan.   

3.7  Skala Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu keadaan fisik 

(Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan 

(Assurance) dan perhatian (Empathy) serta satu variabel terikat yaitu kepuasan 

klaimen. Untuk mengukur kelima variabel tersebut digunakan instrumen 

pengukur yang berupa pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap 

variabel yang diajukan kepada responden melalui kuesioner. Jawaban dari tiap 

pernyataan dihitung dengan cara menjumlahkan angka-angka dari pernyataan, 

sehingga jawaban yang berada pada posisi sama, akan menerima secara konsisten 

nilai angka yang juga sama. Dalam Penelitian ini menggunakan pernyataan yang 

nantinya akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert. 

Skala Likert adalah Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2003: 86). Dalam penelitian ini menggunakan jenis data interval. Skala Likert 

dalam penelitian ini terdiri dari:             

   Skor 5 untuk jawaban  SS (Sangat Setuju) 

             Skor 4 untuk jawaban  S   (Setuju) 

                     Skor 3 untuk jawaban  N  (Netral) 

                     Skor 2 untuk jawaban  TS  (Tidak Setuju) 
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                     Skor 1 untuk jawaban  STS (Sangat Tidak Setuju) 

Variabel Tidak Terikatnya (Independent Variabel) adalah 

Dimensi Kualitas Jasa (X) 

1. Variabel Tangible (X1)  

2. Variabel Empathy(X2)  

3. Variabel Responsiveness(X3)  

4. Variabel Reliability(X4) 

5. Variabel Assurance(X5) 

Variabel Terikatnya (Dependent Variabel) adalah  

Kepuasan Klaimen (Y)   

3.8  Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling. Non 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2003:77). Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Convenience sampling atau 

Accidental Sampling. Convenience sampling atau Accidental Sampling adalah 

peneliti memiliki kebebasan memilih responden yang ditemui untuk diteliti 

(Umar, 2000:63). Menurut Sugiyono (2003:77) menyatakan bahwa Accidental 

Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data.  
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3.9  Definisi Operasional Variabel   

Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dengan 

klasifikasi tertentu dan dapat pula diartikan segala sesuatu yang akan dijadikan 

obyek pengamatan penelitian. Sugiyono (2003:32) menyatakan bahwa variabel 

penelitian adalah suatu atribut dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.   

Berdasarkan landasan teori di bab II , maka dalam penelitian ini peneliti 

menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi Klaimen Jasa Raharja dalam 

melakukan transaksi pelayanan di Jasa Raharja Perwakilan  Malang sebagai 

berikut: 

1. Variabel Reliability (X1) adalah Kemampuan asuransi memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, konsisten, dan 

memuaskan. 

Indikator 

 

indikator  yang terkait dengan Reliability = 

X1.1    =  Kecepatan dan ketepatan bertransaksi.  

X1.2    =  Keandalan menangani transaksi. 

X1.3    =  Ketepatan pemenuhan janji. 

2. Variabel Responsiveness (X2) adalah tanggapan karyawan asuransi 

terhadap tuntutan atau permintaan dari klaimen.  

      Indikator 

 

indikator yang terkait dengan Responsiveness = 

X2.1  =     Kesediaan dalam melayani klaimen. 

X2.2    =    Jangka waktu melakukan Antrean. 

X2.3    =   Kesediaan membantu klaimen. 
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3. Variabel Assurance (X3) adalah Jaminan layanan yang diberikan 

asuransi kepada klaimen. 

Indikator 

 
indikator yang terkait dengan Assurance = 

X3.1  =  Keamanan dalam bertransaksi. 

X3.2   =    Keramahan dan kesopanan pegawai.  

X3.3   =  Kejujuran pegawai melaksanakan tugas. 

4. Variabel Empathy (X4) adalah perhatian karyawan asuransi terhadap tiap 

klaimen secara professional. 

Indikator 

 

indikator yang terkait dengan Empathy = 

X4.1   =   Memberikan perhatian secara pribadi (mulai petugas dari 

samsat, Rumah Sakit, dll). 

X4.2    =   Kesungguhan dan kemampuan pegawai memahami 

permasalahan klaimen. 

X4.3 =   Kemudahan memperoleh informasi. 

5.  Variabel Tangibles (X5) adalah jaminan rasa aman dan menyenangkan 

terhadap klaimen melalui fasilitas fisik.  

      Indikator 

 

indikator yang terkait dengan Tangibles =  

         X5.1    =   Luas dan kebersihan gedung.  

         X5.2   =    Kelengkapan dan kondisi sarana gedung.   

         X5.3    =    Penampilan dan kerapian pegawai. 

6. Kepuasan Klaimen (Y) yaitu ukuran suatu tingkat kepuasan yang 

diperoleh konsumen atas apa yang diperoleh dari kualitas jasa yang 

ditawarkan oleh Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang. 

Indikator 

 

indikator yang terkait dengan Kepuasan Konsumen 

7. Y  =  Frekuensi Transaksi Asuransi pengurusan santunan.  
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Tabel 3.1 
Penentuan Variabel Penelitian  

Konsep Variabel Indikator Simbol Item 

              

Dimensi 
Kualitas 

Pelayanan      

Kepuasan 

 

(Y)   

Bukti Fisik 
Tangibel 

(X1)  

Keandalan 
Reliability  

(X2)   

Daya 
Tanggap 

Responsivene
ss (X3) 
Jaminan  

Assurance  
(X4)   

Empati  
Empathy 

(X5)   

Kepuasan 
Klaimen  

Jasa Raharja 
(Y) 

Kebersihan 
Ruang, 

Penampilan, 
Kenyamanan 

Fasilitas 
Kecepatan 
pelayanan, 
Keandalan 

Bertransaksi, 
ketepatan berjanji 

Kesiapan dan 
ketanggapan 

karyawan 
Jaminan dan 

Koprofesional 
karyawan  

Kepedulian 
terhadap klaimen 

 

Pelanggan 
Dengan Service 

Jasa Raharja   

X1.1 
X1.2 
X1.3  

X2.1 
X2.2 
X2.3   

X3.1 
X3.2 
X3.3  

X4.1 
X4.2 
X4.3   

X5.1  

X5.2  

X5.3 
Y1.1   

Luas dan kebersihan gedung 
Kelengkapan dan kondisi gedung 
Penampilan rapi dari karyawan  

Kecepatan dan ketepatan bertransaksi  
Keandalan menangani transaksi 
Ketepatan pemenuhan janji   

Kesediaan dalam melayani klaimen 
Jangka waktu melakukan antrean  
Kesediaan membantu klaimen  

Keamanan dalam bertransaksi 
Keramahan dan kesopanan pegawai  
Kejujuran pegawai melaksanakan 
tugas   

Memberikan perhatian secara pribadi 
(mulai petugas dari samsat, RS,dll) 
Kesungguhan dan kemampuan 
pegawai memahami permasalahan 
klaimen 
Kemudahan memperoleh informasi 
Frekuensi transaksi pada Asuransi Jasa 
Raharja Perwakilan Malang dalam 
pengurusan santunan. 

  

3.10   Pengujian Instrumen Kuesioner 

3.10.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002;144) dikatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan, atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang rendah. 
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Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang dirumuskan (Arikunto;2002) sebagai berikut:  

rxy =  
2222

))((

YYNXXN

YXXYN   

        dimana :   

r =  Koefisien Product Moment   

X =  Skor Variabel bebas ( X )   

Y   =        Skor Variabel terikat ( Y )   

N   =  Jumlah Responden  

3.10.2 Uji Reliabilitas 

         Suharsimi Arikunto (2002;154) mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya pula. Untuk mengetahuinya, maka dapat digunakan rumus 

alpha Cronbach dengan rumus:  
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2
1

2
b

11 1
1K

K
r

 
dimana: r11         = Reliabilitas Instrumen   

K       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya 

soal   

2
b   = Jumlah varians butir   

2
1

 

       = Varians total 

1. Model service quality (servqual) 

Mengukur kualitas jasa berarti mengevaluasi/membandingkan 

kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Untuk pengukuran tersebut Parasuraman, Zeithaml 

dan Berry mengembankan model kualitas jasa yang diberi nama 

SERVQUAL. Alat ini dimaksudkan untuk mengukur harapan dan 

persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Dalam model ini ditegaskan 

bila kinerja suatu jasa meningkat lebih besar dari harapan, maka 

kepuasanpun akan meningkat. (Fandy Tjiptono, 2004)   

3.11  Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986:172). Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 
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Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel . 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah :  

H0 :  F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili 

oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal. 

H1 :   F(x) 

 

F0 (x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan Keputusan. 

 

Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

 

Jika Probabilitas  < 0,05, maka H0  ditolak. 

(Singgih Santoso, 2001, 392 - 393). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau yang 

pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi  

(Gujarati,1995;129). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and 

Variance Inflation Factor (Singgih Santoso,2000;112). Pedoman suatu model 

regresi yang bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF < 10 dan 

angka tolerance <1. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut:   

VIF = 
XtR 21

1

  

Dimana: R2 = Koefisien determinasi    

Xt = Hubungan korelasi secara parsial 

3. Uji Non- Autokorelasi 

Istilah Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai terjadinya korelasi 

diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data 
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sebelumnya (Gujarati,1995;127). Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah 

satu asumsi dasar dari regresi berganda, yaitu bahwa tidak adanya korelasi 

diantara alat acaknya. Artinya, jika ada autokorelasi, maka dapat dikatakan bahwa 

koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. 

Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, ada 

beberapa pengujian, antara lain metode grafik dan Durbin Watson 

(Santoso,2000;119). Dalam penelitian ini, akan digunakan uji Durbin Watson. 

Pengujian Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

a.  Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei 

b. Hitung dengan formula sebagai berikut:    

d = 
Nt

t
t

Nt

t
t

e

ee

1

2

2
11 

c. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang menjelaskan 

tertentu, dapatkan nilai kritis dl dan du. 

d. Jika hipotesa nol (H0) adalah tidak ada korelasi secara positif, maka jika  

d < dl = Menolak H0 

d > du = Tidak menolak H0 

dl 

 

d  4-du = Pengujian tidak meyakinkan 

e. Jika hipotesa nol ( H0 ) adalah tidak ada korelasi serial negatif, maka 

apabila: d < 4- dl = Menolak H0  

                 d > 4- du = Tidak menolak H0 

                    4- du  4- dl = Pengujian tidak meyakinkan 
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11211 VXe

Secara konvensional, dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi 

dikatakan telah bebas autokorelasi jika uji Durbin Watson mendekati 2 atau lebih. 

4. Uji Non-Heteroskedastisitas. 

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 

(disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua 

gangguan mempunyai varian yang sama. Secara matematis asumsi ini dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

                                  E(uI
2) = 2

  

i = 1,2,3, ,N 

Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Glejser (1969) dalam 

Sritua (1993:35) (Lihat juga Gujarati,1997:187). Uji  Glejser ini dilakukan dengan 

cara meregresikan  nilai absolut residuals yang diperoleh  yaitu ei atas variabel XI 

untuk model ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah :  

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas  ditentukan oleh nilai  1dan 2.  

3.12. Analisis Data  

Analisis Liner Berganda   

Analisis linier berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun rumus persamaan regresi linier berganda yang dipergunakan menurut 

Dajan (1994:325) adalah:  

Y =  b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+
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Dimana:   

Y  = Kepuasan Klaimen   

b   = Koefisien regresi   

X1 = Variabel Penampilan Fisik   

X2 =  Variabel Empati   

X3 = Variabel Daya Tanggap   

X4 = Variabel Keandalan   

X5   Variabel Jaminan      

= Standard error  

3.13  Uji Hipotesis 

1. Analisa Regresi Berganda  

Analisa regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan 

dalam menganalisa hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan dua atau 

lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi berganda dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Rangkuti, 2003;132)  

Y =  b1X1 + b2X2+ b3X3+ ..beXe+ e 

Dimana, Y = Nilai prediksi Y   

      e = Variabel diluar model  

b1, b2, b3, .., be  = Koefisien Regresi   

X1, X2, X3, ..Xe = Variabel independen    
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2. Analisis Regresi Parsial  

Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat tertentu, sementara sejumlah variabel bebas 

lainnya yang ada atau diduga ada pertautannya dengan variabel terikat tersebut 

bersifat tetap atau konstan. 

Rumus :       t = 
bi

i

s

b   

Dimana:      bi = Penduga bagi 1    

             sbi = Standar Error bagi 1 

3. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau konstribusi 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 kedalam model. 

Model dianggap baik bila koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati 

satu (Gujarati,1995;131). Adapun bentuk persamaan R2  sebagai berikut: 

           

R2 = 
2

1

21221111 .....

Y

XYbXYbXYb kiik

  

Dimana, R2 = Koefisien determinasi    

Y = Variabel terikat    

X = Variabel bebas   
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4. Uji F  

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel independen. Hipotesa dalam pengujian ini sebagai 

berikut: 

H0 = b1= b2= b3= ..= bi= 0 

Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

0.....321 ia bbbb  

Artinya variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesa itu adalah bila 

Fstatistik> Ftabel, maka H0 ditolak, dan bila Fstatistik< Ftabel maka H0 diterima. F hitung 

dapat diperoleh dengan rumus = 

Fstatistik  =   

1
1 2

2

Kn
R

KR   

Dimana :  F = Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara 

keseluruhan (simultan).    

K = Jumlah variabel bebas   

N = Jumlah sampel   

R2 = Koefisien determinasi 

Uji F adalah pengujian secara serentak variabel bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Jika Fstatistik > Ftabel maka H0 ditolak. Ini berarti 
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terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel dimensi kualitas 

pelayanan jasa terhadap kepuasan klaimen asuransi Jasa Raharja. 

5. Uji t  

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dimensi kualitas pelayanan 

jasa secara parsial terhadap kepuasan klaimen asuransi Jasa Raharja Perwakilan 

Malang , maka digunakan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada outuput 

COEFFICIENTS. Persamaan regresi yang didapat ialah: 

Y =  b1X1 + b2X2 + b3X3 + .. beXe + e 

Hasil uji T merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap hipotesis 

statistik: 

H0 = b1 = b2 = b3 = ..= bi = 0 

H1  b1  b2  b3  ..  bi  0 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara: 

a. Bandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung  > ttabel, maka H0 

ditolak. 

b. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis SIG) dengan 

besarnya nilai alpha ( ). Jika probabilitasnya lebih kecil daripada , 

maka H0 ditolak. 

Apabila thitung  > ttabel  pada taraf uji 5%, berarti hipotesa nol (H0) ditolak. 

Dengan demikian, secara parsial variabel-variabel kualitas pelayanan jasa 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan klaimen asuransi Jasa Raharja 

Perwakilan Malang.. Untuk menentukan variabel dimensi kualitas pelayanan jasa 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan klaimen, maka ditentukan 
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dengan melihat variabel yang memiliki nilai thitung lebih besar daripada variabel 

lainnya.                                            
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa 

pengambilalihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh 

Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960,  

Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI 

No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan 

asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) 

dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan 

sebagai berikut : 

 

Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters & co, 

setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika 

Bhakti.  

 

NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor 

Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, 

dengan nama PAKN Ika Dharma.  

 

NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali 

Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama 

PAKN Ika Mulya.  

 

PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama 

PAKN Ika Sakti.  
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Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, 

karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan 

dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat 

perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian 

Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama 

meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.  

Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, 

pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 

dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian 

Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) 

No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa 

Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI 

No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.  

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak 

lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha 

Negara.  

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang 

pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola 
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pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas 

baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai 

upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi 

mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU 

No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.  

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang 

ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 

1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa 

Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT 

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya 

dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 

Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan 

Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut 

perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris 

yang sama.  

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi 

yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan 

asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 

Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan 

kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. 

No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964.  



64  

4.1.1  Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi perusahaan terkemuka dibidang Asuransi dengan mengutamakan 

penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat.  

Misi 

Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja 

 

Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar 

dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 

 

Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai 

penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Sosial dan 

Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara. 

 

Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan 

kepentingan agar  produktivitas dapat tercapai secara optimal demi 

kesinambungan Perusahaan 

 

Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber 

daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 

4.1.2  Struktur Organisasi  

( Terlampir)   
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4.1.2 Aktivitas  

Struktur organisasi di PT. Jasa Raharja (Persero) sangat sederhana karena 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mempunyai profesionalisme yang tinggi, 

sehingga jumlah SDM sangat terbatas sesuai dengan hasil kinerja yang tinggi.  

Struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) menggunakan metode lini 

atau garis lurus dimana setiap bawahan bertanggung jawab langsung kepada 

atasannya.  

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, diperlukan pembagian tugas dan 

wewenang pada masing-masing bagian. Adapun tugas dan wewenang pada 

masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Perwakilan 

a. Mengusulkan disetujui / tidaknya pembayaran santunan exgratia (non 

penumpang pesawat udara), maksimum sebesar kewenanangan yang 

disepakati. 

b. Pengurangan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan) 

c. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan 

perwakilan sesuai ketentuan yang telah digariskan Kepala Cabanag. 

d. Menandatangani cheque senilai yang ditentukan kepala cabang. 

e. Mengambil langkah-langkah dalam rangka memantapkan pelaksanaan 

UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964 dan Asuransi Umum. 
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f. Penggandaan surat / dokumen, pengiriman surat, penerimaan dan 

pendistribusian surat/ dokumen ke unit pengolah. 

g. Memastikan tersusunnya laporan kegiatan Perwakilan yang dipimpinnya. 

h. Mengendalikan penyelenggaraan pungutan/pemasaran Iuran Wajib dan 

Sumbangan Wajib. 

i. Mengendalikan penyelenggaraan pemasaran dan premi asuransi umum. 

j. Mengendalikan pembayaran dana santunan/ klaim di kantor Perwakilan. 

k. Mengendalikan pengelolaan keuangan di Kantor Perwakilan. 

l. Memimpin penyusunan laporan rutin meliputi bidang 

operasional,pelayanan,sumber daya manusia,keuangan, dan umum. 

m. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Perwakilan yang 

dipimpinnya. 

2. Penanggung Jawab Keuangan dan Umum 

a. Memimpin pembuatan bukti penerimaan atau pengeluaran kas. 

b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan kwitansi/ faktur yang diajukan 

untuk dibayarkan 

c. Merencanakan arus kas harian. 

d. Mengendalikan pembayaran dan penerimaan uang kas di Perwakilan 

e. Menginformasikan kepada atasan langsung kekurangan/ kelebihan 

likuiditas. 

f. Mengendalikan penyimpanan uang dan kertas berharga di perwakilan 

g. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran uang. 
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h. Memimpin pembuatan nota debet/ kredit, bukti penerimaan/ pengeluaran 

Bank dan Bukti Memorial. 

i. Memimpin pembuatan daftar Harian Kas/Bank/Memorial. 

j. Memimpin pembuatan daftar mutasi perkiraan Kas/Bank/Memorial. 

k. Menyusun Laporan Hasil Usaha. 

l. Menyiapkan Laporan Keuangan secara periodik ke Cabang sesuai jadwal 

yang ditetapkan 

m. Memimpin pembuatan daftar gaji dan tunjangan pegawai,perhitungan 

PPh 21 dan pensiun. 

n. Mengurus cuti pegawai,Klaim Astek dan sumbangan musibah. 

o. Membuat laporan biaya pegawai. 

p. Memonitor absensi pegawai. 

q. Memproses penerimaan pegawai baru. 

r. Memimpin pembuatan statistik di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) 

s. Mengamankan dokumen/ surat yang bersifat rahasia. 

t. Memimpin penerimaan dan pengiriman barang/ dokumen Perwakilan. 

u. Memimpin pembuatan SPPD. 

v. Memimpin pelaksanaan pembayaran rekening,pengurusan tiket dan 

STNK. 

w. Menyiapkan permintaan rencana kebutuhan sarana fisisk dan barang 

material ke Cabang. 

x. Melaksanakan pengadaan barang material yang tidak dikirim dari 

Cabang. 
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y. Mengendalikan pengiriman/pengamanan barang-barng material 

Perwakilan. 

z. Mencatat setiap perubahan persediaan barang material di dalam buku 

register. 

3. Penanggung Jawab Pelayanan dan Operasi 

a. Merencanakan,memimpin dan mengendalikan pungutan/ pemasaran UU 

No.33 dan UU No.34 tahun 1964,dan penerimaan/ Pemasaran Asuransi 

Umum di Wilayah kerja Perwakilan. 

b. Memimpin pencatatan hasil pungutan/pemasaran UU No.33dan UU 

No.34 tahun 1964 dan penerimaan/ pemasaran Asuransi Umum di 

Wilayah kerja Perwakilan. 

c. Memonitor dan memastikan kebenaran hasil pungutan/ pemasaran UU 

No.33 dan UU No.34 tahun 1964 dan penerimaan/ Pemasaran Asuransi 

Umum di wilayah kerja perwakilan. 

d. Memimpin pembuatan Bordero penghasilan setiap bulan. 

e. Memimpin pembuatan statistik bidang IW, SW dan Asuransi Umum di 

wilayah kerja Perwakilan. 

f. Meneliti kembali perlengkapan berkas,permohonan pengajuan santunan. 

g. Meneliti kebenaran dan keabsahan kasus kecelakaan dan bukti 

pendukung berkas baik secara formil maupun materiil. 

h. Melakukan survey atas berkas santunan yang diragukan. 

i. Mengusulkan terjamin/ tidaknya permohonan pengajuan santunan kepada 

atasan langsung. 
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j. Menyiapkan konsep surat-surat yang berhubungan dengan penolakan dan 

pembayaran santunan. 

k. Menyiapkan konsep surat-surat hak regres sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

l. Memimpin dan mengelompokan berkas pengajuan klaim. 

m. Memimpin pencatatan berkas-berkas permohonan klaim kedalam buku 

register/entry kedalam PC. 

n. Memimpin pembuatan bordero/laporan pengajuan dan penyelesaian 

klaim termasuk laporan penghasilan hak regres di Perwakilan. 

o. Menyiapkan surat yang berkaitan dengan penyelesaiaan dan santunan 

klaim. 

4. Pelaksanaan Pelayanan 

a. Meneliti kembali kelengkapan berkas Permohonan Pengajuan Santunan. 

b. Meneliti kebenaran dan keabsahan kasus kecelakaan dan bukti 

pendukung berkas baik secara formil maupun materiil. 

c. Melakukan survey atas berkas santunan yang diragukan. 

d. Mengusulkan terjamin/tidaknya permohonan pengajuan santunan kepada 

atasan langsung. 

e. Menyiapkan konsep surat-surat yang berhubungan dengan penolakan dan 

pembayaran santunan. 

f. Melaksanakan pengentryan data pengajuan santunan. 

g. Melaksanakan penyimpanan berkas baik dari penolakan,pelimpahan 

maupun pembayaran. 

h. Membantu mengelompokkan berkas pengajuan santunan. 
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i. Membantu pembuatan bordero/laporan pengajuan dan penyelesaiaan 

santunan termasuk laporan penghasilan hak regres di Perwakilan. 

j. Menyiapkan surat yang berkaitan dengan penyelesaian dana santunan. 

5. Penanggung Jawab Samsat 

a. Mengendalikan pelaksanaan mekanisme Samsat agar setiap kelompok 

kerja yang terkait dapat berjalan sesuai Insber dan Jurlak Samsat. 

b. Melakukan koordinasi dengan kepala UPTD sehubungan dengan proses 

penetapan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan) didalam notice pajak. 

c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan proses penggolongan kendaraan. 

d. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan keterlambatan pengesahan. 

e. Melakukan koordinasi dengan Bendaharawan Samsat sehubungan 

dengan penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan) 

f. Melakukan koordinasi dengan Bank sehubungan dengan penyetoran dana 

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan 

transfer ke kantor Cabang / perwakilan. 

6. Pelaksana Pelayanan Samsat 

a. Melakukan koordinasi dengan Bendaharawan Samsat sehubungan 

dengan penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan). 
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b. Melakukan koordinasi dengan Bank sehubungan dengan penyetoran dana 

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan 

transfer ke Kantor Cabang/Perwakilan. 

c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan proses penggolongan kendaraan. 

d. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan keterlambatan pengesahan. 

e. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Regident POLRI 

sehubungan dengan kendaraan mutasi antar daerah. 

7. Kasir 

a. Melaksanakan pembuatan bukti penerimaan/pengeluaran kas. 

b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan kwitansi/faktur yang diajukan 

untuk dibayarkan. 

c. Melakukan arus kas harian. 

d. Melaksanakan pembayaran dan penerimaan uang kas di Perwakilan. 

e. Menginformasikan kepada atasan langsung kekurangan/kelebihan 

likuiditas. 

f. Melaksanakan penyimpanan uang dan kertas berharga di Kantor 

Perwakilan. 

g. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti penerimaan/pengeluaran kas. 

h. Membuat daftar harian kas. 

i. Membuat daftar mutasi perkiraan kas. 

j. Membuat daftar pemakaian cek. 

k. Membuat daftar pemakaian materai dan perangko. 
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8. Juru Mudi 

a. Melaksanakan perawatan kendaraan dinas. 

b. Melaksanakan perbaikan bila terjadi kerusakan pada kendaraan dinas. 

c. Melaksanakan antar/kemudi kendaraan dinas sesuai kebutuhan dan 

tujuan. 

d. Melayani/mengantar tamu-tamu perusahaan sesuai kebutuhan.   

Deskripsi Responden  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh dimensi 

kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan klaimen Asuransi Jasa Raharja 

Perwakilan Malang. Oleh karena penelitian ini menggunakan klaimen 

Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang sebagai responden, maka perlu 

diidentifikasi terlebih dahulu data responden. Data responden yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah usia klaimen, jenis kelamin, 

pekerjaan, tingkat pendidikan terakhir. Dalam penelitian ini dibagikan 

kuesioner sebanyak 104, semuanya kembali tidak ada yang hilang ataupun 

rusak dan semua kuesioner digunakan untuk pengolahan data. 

Untuk lebih jelasnya karakteristik responden dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Usia Responden 

Usia seseorang mempengaruhi sifat dan tindakan seseorang dalam 

bertransaksi di asuransi. Pada tabel 4.1 dapat dilihat hasil penelitian 

berdasarkan usia sebagai berikut:   
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Tabel 4.1 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Responden           
(Tahun) 

Jumlah Responden     
(Orang) 

Persentase 
(%)  

20 5 4,80 % 
20 

 
39 69 66,34 % 

40 

 

59 23 22,11 % 
60 

 

79 5 4,80 %  
80 2 1,92 % 

Total 104 100 % 
          Sumber data : Data Primer yang diolah, November  2008.   

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang 

berusia 20 tahun hingga 39 tahun, yakni sebesar  66,34%. Dari hasil data 

tabel 4.1, didapatkan informasi bahwa pada usia 20 tahun hingga 39  tahun 

merupakan usia yang pada umumnya responden menjadi korban kecelakaan 

lalulintas jalan dikarenakan kurang hati-hati. 

2. Jenis Kelamin Responden   

Jenis Kelamin mempunyai pengaruh bagi setiap individu untuk 

mampu mengambil suatu keputusan terhadap masalah yang sedang 

dihadapinya. Pada tabel 4.2 dikemukakan hasil penelitian melalui 

penyebaran kuesioner berdasarkan jenis kelamin responden.  

                                                            Tabel 4.2 
                               Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin       

Jenis Kelamin 
Responden 

Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Pria 66 63,46% 
Wanita 38 36,53% 
Total 104 100 % 

           Sumber data: Data Primer yang diolah, November 2008   

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.2 didapatkan 

informasi bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin Pria dengan 

jumlah  66 orang atau 63,46 %. Hal ini berarti bahwa mayoritas klaimen 

asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang yang berjenis kelamin Pria lebih 
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rasional dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang sedang 

dihadapinya seperti menjadi ahli waris terhadap korban kecelakaan 

lalulintas. 

3. Pekerjaan Responden   

Jenis pekerjaan responden mempengaruhi besarnya penghasilan 

per bulan responden. Pada tabel 4.3 dijelaskan jenis pekerjaan responden. 

Tabel 4.3  
Pekerjaan Responden 

Pekerjaan 
Responden 

Jumlah Responden 

 

(Orang) 
Persentase    

(%) 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37 35,57 % 

TNI/POLRI 5 4,80 % 
Pegawai Swasta 22 21,15 % 

Wiraswasta 28 29,92 % 
Lain-Lain 12 11,53 % 

Total 104 100 % 
           Sumber data : Data Primer yang diolah, November 2008.   

Dari tabel 4.3, diketahui bahwa mayoritas responden  bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni berjumlah 37 orang atau sebesar  

35,57 %. Hal ini sesuai dengan jumlah pendapatan rata-rata Pegawai Negeri 

Sipil yaitu Rp.500.000 sampai Rp.2.000.000 yang akan berpengaruh pada 

jumlah pengajuan santunan klaim asuransi. 

4. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden    

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman yang dimiliki seseorang tehadap fenomena sosial yang ada 

disekitar dan juga terhadap aktifitas yang dilakukan dalam usaha memenuhi 

kebutuhan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi 

pula pemahamannya terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan untuk 

melakukan suatu kegiatan atau aktifitas. Hal tersebut menjadi salah satu 
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faktor yang turut berperan dalam bertransaksi di asuransi. Berdasarkan 

kuesioner yang disebarkan pada responden, diperoleh data sebagai berikut: 

             Tabel 4.4 
   Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir 
Responden 

Jumlah Responden     
(Orang) 

Persentase    
(%) 

SD 14 13,46 % 
SMP 10 9,61 % 
SMU 28 26,92 % 

AKADEMI (D3) 7  6,73 % 
SARJANA (S-1,S-2,S-3) 45 43,26 % 

Total 104 100 % 
            Sumber data : Data Primer yang diolah, November 2008.   

Dari tabel 4.4, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 45 responden atau sebesar 43,26  %. 

Hal ini mendukung penjelasan dari tabel 4.3 bahwa sebagian responden 

mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mayoritas 

pendidikannya adalah SMU hingga Sarjana. Tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap cara yang digunakan asuransi Jasa Raharja Perwakilan 

Malang dalam menjelaskan jenis produk jasa yang dimiliki dan cara 

pemfokusan pelayanan kepada klaimen.    

4.2  Hasil Uji Instrumen 

      Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner  

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun 

reliabilitasnya terhadap 104 responden diperoleh bahwa hasil instrumen 

penelitian yang dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya lebih besar 

dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) dan koefisien alphanya (Cronbach 
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Alpha) lebih besar dari 0.6 (Sekaran 2003:311) untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penampilan fisik (X1) 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penampilan fisik (X1) 

Kelom
pok  

Nomer 
Item 

Validitas Koefisien

 

Alpha Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X1 X11 0.796 0.000 0.641 

 

X12 0.764 0.000 

 

X13 0.730 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah),  

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel Penampilan fisik mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 

0.3 dan mempunyai koefisien alpha 0.641. Dengan demikian berarti bahwa 

item pertanyaan untuk variable Penampilan fisik (X1) valid dan reliable  untuk 

pengujian selanjutnya. 

b. Uji Validitas dan Reliabelitas Variabel  Empati (X2) 

Tabel  4.6 uji validitas dan reliabilitas variabel Empati (X2) 

Kelom
pok  

Nomer 
Item 

Validitas Koefisien

 

Alpha Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X2 X21 0.740 0.000 0.623 

 

X22 0.754 0.000 

 

X23 0.771 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah)  

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel Empati mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 dan 

mempunyai koefisien alpha 0.623. Dengan demikian berarti bahwa item 
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pertanyaan untuk variable Empati (X2) valid dan reliable  untuk pengujian 

selanjutnya. 

c. Uji Validitas dan Reliabelitas Variabel  Daya tanggap (X3) 

Tabel 4.7 uji validitas dan reliabilitas variabel Daya tanggap (X3) 

Kelom
pok  

Nomer 
Item  

Validitas Koefisien

 

Alpha Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X3 X31 0.781 0.000 0.624 

 

X32 0.768 0.000 

 

X33 0.720 0.000 

     Sumber: Data primer (diolah)  

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel Daya tanggap mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 

0.3 dan mempunyai koefisien alpha 0.624. Dengan demikian berarti bahwa 

item pertanyaan untuk variable Daya tanggap (X3) valid dan  reliable  untuk 

pengujian selanjutnya. 

d. Uji Validitas dan Reliabelitas Variabel Keandalan (X4)  

Tabel 4.8 uji validitas dan reliabilitas variabel Keandalan (X4) 

Kelom
pok  

Nomer 
Item 

Validitas Koefisien

 

Alpha Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X4 X41 0.800 0.000 0.629 

 

X42 0.764 0.000 

 

X43 0.711 0.000 

     Sumber: Dara primer (diolah)  

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel Keandalan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 

dan mempunyai koefisien alpha 0.629. Dengan demikian berarti bahwa item 
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pertanyaan untuk variable Keandalan (X4) valid dan reliable  untuk pengujian 

selanjutnya. 

e. Uji Validitas dan Reliabelitas Variabel  Jaminan (X5) 

Tabel 4.9 uji validitas dan reliabilitas variabel Jaminan (X5) 

Kelom
pok  

Nomer 
Item 

Validitas Koefisien

 

Alpha Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X5 X51 0.755 0.000 0.636 

 

X52 0.766 0.000 

 

X53 0.762 0.000 

     Sumber: Dara primer (diolah)  

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel produk mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 dan 

mempunyai koefisien alpha 0.636. Dengan demikian berarti bahwa item 

pertanyaan untuk variable X5 valid dan reliable  untuk pengujian selanjutnya. 

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 

asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 

1. Berdistribusi Normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986).  
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2. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan 

secara sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homoskedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

4. Non-autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk 

ke dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi. 

Dalam penelitian ini digunakan  empat   buah alat uji yaitu :  

4.2.2  Uji  Normalitas  

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu (Dajan, 1986b:172). Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model yang diuji.  

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal atau tidak  

normalnya model dapat dicermati pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Uji Normalitas Distribusi  

Variabel K-S  Z*

 

2 tailed p.** 

Pengaruh Penampilan fisik  (X1), Empati (X2),  

Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), Jaminan 

(X5) terhadap Kepuasan klaimen (Y) 

0.551 0.922 

Keterangan: 

*K-S Z       : Kolmogorov-Smirnov test Z 

**2 tailed p. :  Asymp. Sig. 2-tailed 
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Pada tabel Kolmogorov-Smirnov Test (lampiran 3) didapatkan nilai 

signifikansi residualnya sebesar 0.922 yang berarti lebih besar dari 0,05 ( = 5%), 

maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut normal, sehingga bisa dilakukan 

regresi dengan  Model  Linear Berganda 

4.2.3 Uji Non-Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya 

(Gujarati,1997: 202). Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar dari regresi berganda  yaitu tidak adanya korelasi diantara galat 

acaknya. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien 

korelasi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui adanya autokorelasi 

digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda. 

Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi : 

Tabel  4.11  Pengujian Asumsi Autokorelasi  Variabel  Penampilan fisik  (X1), 

Empati (X2),  Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5)   terhadap 

kepuasan klaimen  

No

  

Dl du 4-du 4-dl dw Interprestasi 

1 Nilai 

 

1.571 1.780 2.220 2.429 1.897 Tidak ada autokorelasi 

Sumber data : Data Primer yang diolah 

Keterangan :   -  Jumlah data (observasi) = 104 

- Dependent Variabel Y 

- Nilai dl dan du pada level 5 % dengan K = 5, N=104 
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Dengan demikian tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, 

sehingga variabel tersebut independen (tidak ada autokorelasi) yang ditunjukkan 

dengan  du < dw< 4-du ( 1.780 < 1.897  < 2.220).  

4.2.4 Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity)    

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan 

sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Aliman, 

2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh VIF  seperti pada tabel   sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF) 

Varibel 

NILAI 

VIF 
KETERANGAN 

 

Penampilan fisik (X1) 1.204 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 

Empati (X2) 1.638 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 

Daya tanggap (X3) 1.421 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 

Keandalan (X4) 1.350 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 

Jaminan (X5) 1.136 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

  

Sumber Data : Data Primer yang diolah   

Keterangan :  -       Jumlah data (observasi) = 104 

- Dependent Variabel Y   

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  semua  variabel  telah lolos 

dari uji multikolineritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih kecil dari 10.   
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4.2.5 Uji Non-Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien 

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1997:178).  

Untuk menguji tidak terjadinya heterosdastisitas dilakukan dengan 

melakukan uji Glejser. Rule of thumb yang digunakan adalah bila nilai t-hitung > t-

tabel , berarti terjadi heterosdastisitas namun sebaliknya apabila nilai t-hitung < t-tabel  

maka akan terjadi homoskedastisitas  

Tabel 4.13 Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Variabel Penampilan fisik  

(X1), Empati (X2),  Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan Jaminan (X5)  

Terhadap Absolut   Residual  (ABSU)   Dengan Menggunakan Uji Glejser 

Variabel Bebas T hitung Sig Interprestasi 

 

Penampilan fisik  (X1) -1.649 0.102 Homoskedastisitas 

 

Empati (X2) -1.087 0.280 Homoskedastisitas 

 

Daya tanggap (X3) -0.922 0.359 Homoskedastisitas 

 

Keandalan (X4) -1.284 0.202 Homoskedastisitas 

 

Jaminan (X5) 1.533 0.129 Homoskedastisitas 

Sumber data : Data Primer yang diolah 

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 104 

- Nilai Ttabel : 

 

= 5% = 1.980 (lihat Gujarati, 1997:392) 

- Dependent Variabel Absolut Residual (ABSU)    
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Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk (Penampilan fisik 

(X1), Empati (X2), Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), jaminan (X5)) Terhadap 

Absolut Residual (ABSU) tidak terjadi heterosdastisitas dengan ditunjukkan 

Thitung lebih kecil dari Ttabel.  

4.3   Analisis Data dan Interpretasi 

4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen, melalui  hubungan Variabel Penampilan fisik (X1), Empati 

(X2),  Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5) dengan Kepuasan 

klaimen (Y). Hasil regresi dapat dilihat  pada tabel  dibawah ini :         
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Tabel  4.14  Hasil Analisis Regresi   

Variabel 
Standardized 

Coefficients (B) 

T hitung

  
Sig.  

Keterangan 

 

Penampilan fisik (X1) 0.193 2.184 0.031 Signifikan 

 

Empati (X2) -0.029 -0.285 0.776 Tidak Signifikan

  

Daya tanggap (X3) 0.275 2.865 0.005 Signifikan 

 

Keandalan (X4) 0.112 1.203 0.232 Tidak Signifikan

  

Jaminan (X5) 0.343 3.951 0.000 Signifikan   

R 

R Square 

F hitung 

F tabel 

Sign. F 

   

= 0.605 

= 0.367 

= 11.343 

= 2.305 

= 0.000 

= 0.05 

Sumber data : Data primer yang diolah  

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 104 

- Dependent Variabel Y 

- * signifikan pada level 5 % 

Variabel tergantung pada regresi ini adalah kepuasan klaimen (Y) 

sedangkan variabel bebasnya adalah Penampilan fisik (X1), Empati (X2), Daya 

tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5). Model regresi berdasarkan 

hasil analisis di atas adalah:  

Y=   0.114X1- 0.018X2 + 0.203X3 + 0.066X4 + 0.200X5 + e  

Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang 

signifikan pada variabel Penampilan fisik (X1) , Daya tanggap (X3), dan 
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jaminan (X5) sedangkan satu variabel yang lain yaitu Empati (X2) dan 

Keandalan (X4) tidak menunjukkan angka yang signifikan. Adapun interpretasi 

dari persamaan tersebut adalah: 

1. b1 =  0.114 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable Penampilan fisik (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan klaimen asuransi (Y), dengan asumsi variabel bebas yang lain 

tetap (X2,X3,X4 dan X5= 0) atau Cateris Paribus. 

3. b2 =  -0.018  

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable  empati (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan klaimen asuransi (Y) dengan asumsi variabel bebas yang lain 

tetap (X1, X3, X4 dan X5= 0) atau Cateris Paribus.  

4. b3 =  0.203 

Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable Daya tanggap (X3) berpengaruh signifikan positif, terhadap 

kepuasan klaimen asuransi (Y) dengan asumsi variabel bebas yang lain 

tetap (X1, X2,X4 dan X5= 0) atau Cateris Paribus. 

5. b4 =  0.066 

Nilai parameter atau koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable Keandalan (X4) berpengaruh signifikan positif, terhadap 

kepuasan klaimen asuransi (Y) dengan asumsi variabel bebas yang lain 

tetap (X1, X2,X3, dan X5 = 0) atau Cateris Paribus. 
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6. b5 =  0.200 

Nilai parameter atau koefisien regresi b5 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable Jaminan (X5) berpengaruh signifikan positif, terhadap kepuasan 

klaimen asuransi (Y) dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, 

X2,X3, dan X4 = 0) atau Cateris Paribus.  

4.3.2.  Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji  ada dua dengan menggunakan  multiple 

regresion. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah  Variabel Penampilan fisik  

(X1), Empati (X2),  Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5) 

berpengaruh terhadap kepuasan klaimen. Berikut ini hasil perhitungan F, t dan R2.  

4.3.2.1 Pengujian  Hipotesis Pertama (Uji-F) 

Untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model  mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat digunakan uji F. Berikut ini adalah table yang menunjukkan  hasil uji F dan 

besarnya F table  dengan degree of freedom (df)  5. 

Tabel 4.15 Uji F  

Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status 

2 Terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari Variabel 

Penampilan fisik, Empati, Daya tanggap, Keandalan, dan jaminan terhadap 

kepuasan klaimen 

F       =  11.343 

Sig F =  0.000 

Ftabel  =  2.305 

Ha tidak ditolak  

/ Ho ditolak 
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Berdasarkan tabel tersebut untuk hipotesis yang pertama dilakukan dengan 

Uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh Penampilan fisik (X1), Empati 

(X2), Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5) terhadap kepuasan 

klaimen. Pada pengujian ini Ha tidak ditolak dengan  ditunjukkan dengan 

besarnya Fhitung sebesar 11.343. Nilai ini lebih besar dari F tabel (11.343 > 2.305). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan  dari 

Variabel Penampilan fisik (X1), Empati (X2), Daya tanggap (X3), Keandalan 

(X4), dan jaminan (X5) terhadap kepuasan klaimen    

4.3.2.2 Pengujian  Hipotesis Kedua(Uji-t) 

Untuk menunjukkan apakah variable bebas secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat serta untuk membuktikan 

variable manakah yang paling dominan maka digunakan uji t dan koeffisien Beta 

yang telah distandarisasi. Berikut ini adalah table yang menunjukkan hasil uji t 

dan besarnya t table  pada signifikansi 5% dua sisi :       
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Tabel 4.16 Uji t  

Hipotesis Alternative (Ha) Nilai Status 

3 Variabel Penampilan fisik   berpengaruh 

terhadap kepuasan klaimen  

t        =   2.184* 

Sig t  =   0.031 

ttabel     =  1.980 

H12a tidak ditolak/ 

H12o ditolak 

4 Variabel Empati berpengaruh terhadap 

kepuasan klaimen  

t        =  -0.285 

Sig t  =   0.776 

ttabel     =  1.980 

H13a ditolak  / 

H13o tidak ditolak 

5 Variabel Daya tanggap berpengaruh terhadap 

kepuasan klaimen  

t        =   2.865* 

Sig t  =   0.005 

ttabel     =  1.980 

H14a tidak ditolak / 

H14o ditolak 

6 Variabel Keandalan berpengaruh terhadap 

kepuasan klaimen  

t        =   1.203 

Sig t  =   0.232 

ttabel     =  1.980 

H15a ditolak /  

H15o tidak ditolak 

7 Variabel Jaminan berpengaruh terhadap 

kepuasan klaimen  

t        =   3.951* 

Sig t  =   0.000 

ttabel     =  1.980 

H16a tidak ditolak / 

H16o ditolak 

Sumber data : Data Primer yang diolah  

*   signifikan pada level 5 % 

a. Variabel Penampilan fisik   

Varibel Penampilan fisik  memiliki  nilai tstatistik sebesar 2.184. Nilai ini 

lebih besar dari t tabel (2.184 > 1.980). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

H12a tidak ditolak atau H12o ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 

Penampilan fisik berpengaruh secara  signifikan terhadap  kepuasan klaimen. 
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b. Variabel Empati 

Varibel Empati memiliki  nilai tstatistik sebesar -0.285. Nilai ini lebih  besar  

dari t tabel (-0.285 < 1.980). Dengan demikian pengujian menunjukkan H13a 

ditolak atau H13o tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Empati 

tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap  kepuasan klaimen. 

c. Variabel  Daya tanggap 

Varibel Daya tanggap memiliki  nilai tstatistik sebesar 2.865. Nilai ini lebih 

besar dari t tabel (2.865 > 1.980). Dengan demikian pengujian menunjukkan H14a 

tidak ditolak atau H14o ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Daya 

tanggap berpengaruh secara  signifikan terhadap  kepuasan klaimen. 

d. Variabel Keandalan 

Varibel Keandalan memiliki  nilai tstatistik sebesar 1.203. Nilai ini lebih 

kecil dari t tabel (1.203 < 1.980). Dengan demikian pengujian menunjukkan H15a 

ditolak dan H15o tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 

Keandalan tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap  kepuasan klaimen. 

e. Variabel Jaminan 

Varibel Jaminan memiliki  nilai tstatistik sebesar 3.951. Nilai ini lebih besar 

dari t tabel (3.951 > 1.980). Dengan demikian pengujian menunjukkan H16a tidak 

ditolak atau H16o ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Jaminan 

berpengaruh secara  signifikan terhadap  kepuasan klaimen. 

Dari lampiran  juga dapat diketahui juga bahwa variabel yang paling 

dominan mempengaruhi kepuasan klaimen adalah variable Jaminan (X5) yang 

ditunjukkan dengan nilai  Koefisien Beta terbesar yaitu sebesar 0.343. Hipotesis 
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ini didukung oleh Sritua Arief (1993) yaitu: untuk menentukan variabel bebas 

yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel 

dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta 

Coefficient). Koeffisien tersebut disebut standardized cofficient. Hal ini 

menunjukkan hipotesis kedua tidak terbukti  

Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di 

atas adalah yang diwakili oleh Variabel Penampilan fisik (X1), Empati (X2), 

Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5) berpengaruh secara 

serentak terhadap kepuasan klaimen akan tetapi secara parsial hanya variabel 

Penampilan fisik (X1), Daya tanggap (X3), dan jaminan (X5) yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan klaimen, sedangkan sisanya variabel Empati 

(X2) dan Keandalan (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

klaimen. 

Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam 

menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis korelasi yang 

diperoleh dari output regresi (lampiran ) mengkorelasi pengaruh yang diwakili 

oleh Variabel Penampilan fisik (X1), Empati (X2), Daya tanggap (X3), Keandalan 

(X4), dan jaminan (X5) terhadap kepuasan klaimen diperoleh nilai R2 = 0.367. 

Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai kepuasan klaimen yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 36.7% sedangkan 

sisanya, yaitu 63.3%, dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. R 

sebesar 0.605 artinya pengaruh antara Variabel Penampilan fisik (X1), Empati 
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(X2), Daya tanggap (X3), Keandalan (X4), dan jaminan (X5) terhadap kepuasan 

klaimen  adalah cukup  kuat.  

4.4  Implikasi Hasil Penelitian  

   Dengan makin sengitnya persaingan dalam bisnis asuransi, maka asuransi-

asuransi dituntut untuk memberikan layanan bagi klaimen, dan juga harus selalu 

melakukan inovasi dalam kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada klaimen. 

Layanan merupakan faktor utama untuk mencapai kesuksesan suatu perusahaan 

jasa (jasa asuransi). Cara yang tepat adalah memberikan kualitas pelayanan yang 

terbaik kepada klaimen, karena masyarakat sekarang mulai melihat perkembangan 

dan peningkatan jasa pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan jasa asuransi, 

disamping itu perusahaan asuransi juga mencoba untuk melihat keinginan dan 

harapan dari klaimen. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan mendapatkan 

klaimen. Dengan memperhatikan keinginan dan harapan klaimen, maka 

perusahaan asuransi akan dapat mengevaluasi dan memperbaiki kualitas 

pelayanan secara terus menerus sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat 

melebihi harapan klaimen. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari: Tangibles, Empathy, Realibility, Responsiveness  dan 

Assurance . Perusahaan dapat mengevaluasi dan memperbaiki dengan melihat 

dimensi kualitas pelayanan yang ada. Untuk efektifitas dan hasil yang optimal, 

maka perusahaan asuransi perlu memikirkan dan melihat faktor yang perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki secara terus menerus sehingga dapat mempengaruhi 

kepuasan klaimen.  
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            Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang juga harus selalu bisa 

memberikan pelayanan terbaik bagi klaimennya supaya klaimen tidak beralih 

pada perusahaan asuransi lain. Dalam mempertahankan loyalitas klaimennya, 

maka asuransi Jasa Rahara Perwakilan Malang harus selalu melakukan inovasi 

pada dimensi kualitas pelayanan jasa agar mampu memberikan pelayanan yang 

lebih unggul daripada  perusahaan asuransi  pesaing lainnya.  

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tanggapan klaimen tentang 

kualitas pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang yang terdiri dari 

dimensi Tangibles, Empathy, Realibility, Responsiveness  dan Assurance 

mempengaruhi kepuasan klaimen dengan dibuktikan melalui nilai Fhitung (sebesar 

11.343) lebih besar dari Ftabel (2.305) yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Ha 

adalah terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) dari 

Tangibles, Empathy, Realibility, Responsiveness  dan Assurance terhadap 

kepuasan klaimen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup 

signifikan secara simultan dari Variabel Tangibles(X1), Empathy(X2), 

Realibility(X3), Responsiveness(X4)  dan Assurance(X5) terhadap kepuasan 

klaimen. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini dan hasil 

penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa dimensi kualitas pelayanan jasa 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan klaimen. Di bawah ini akan 

dijelaskan masing-masing (secara parsial) dimensi kualitas pelayanan jasa 

berdasarkan dari urutan dimensi yang  berpengaruh secara signifikan sampai yang 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klaimen. Penjelasan 

dimensi kualitas pelayanan jasa tersebut antara lain: 
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1. Dimensi Assurance. Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel 

dimensi Assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil t hitung dan juga Standardize 

Coefficient Beta pada penelitian ini, yakni sebesar 0.343. Dalam 

penelitian  ditemukan ada dua tipe klaimen Jasa Raharja berdasarkan 

penelitian ini yaitu ada beberapa klaimen yang menyatakan puas 

walaupun Assurance dari karyawan rendah atau jaminan rasa aman 

melalui karyawan terhadap klaimen kurang baik dan ada beberapa 

klaimen yang menyatakan tidak puas walaupun jaminan rasa aman 

melalui karyawan baik. Dalam penelitian ini akan dijelaskan dua tipe 

klaimen tersebut. Penjelasan pertama tentang klaimen yang merasa 

puas walaupun jaminan rasa aman melalui karyawan terhadap 

klaimen kurang baik. Klaimen yang merasa puas walaupun jaminan 

rasa aman melalui karyawan terhadap klaimen kurang baik, 

dikarenakan masing-masing klaimen mempunyai penilaian akan 

pelayanan yang relatif berbeda. Bagi klaimen yang puas walaupun 

jaminan rasa aman melalui karyawan kurang baik, menganggap 

bahwa jaminan rasa aman dari karyawan seperti karyawan yang 

bersikap ramah, kemampuan perusahaan asuransi memberikan 

jaminan keamanan uang klaimen, keterampilan melayani klaimen, 

kemampuan perusahaan asuransi dalam menjamin keselamatan diri 

klaimen dan sebagainya merupakan hal yang sudah biasa dan sama 

seperti yang ada di perusahaan asuransi lain. Klaimen  menganggap 

bahwa assurance yang diberikan karyawan Jasa Raharja adalah 
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sudah Baik. Penjelasan kedua tentang klaimen yang tidak puas 

walaupun jaminan rasa aman melalui karyawan baik. Klaimen yang 

tidak puas walaupun jaminan rasa aman melalui karyawan baik 

dikarenakan klaimen tersebut merasa masih ada yang kurang 

sempurna atau kurang baik dari jaminan rasa aman yang diberikan 

karyawan bila dibandingkan dengan perusahaan asuransi besar 

seperti asuransi asing yang ada di Indonesia, sehingga klaimen 

tersebut kurang puas. Asumsinya bahwa klaimen mempunyai lebih 

dari satu asuransi, sehingga klaimen tersebut membandingkan antara 

assurance dari PT. Jasa Raharja dengan assurance dari perusahaan 

asuransi asing atau asuransi besar lainnya. Perusahaan Jasa Raharja 

menganggap bahwa jaminan rasa aman yang diberikan karyawannya 

sudah baik,  klaimen menganggap bahwa jaminan rasa aman yang 

diberikan karyawan Jasa Raharja sangat baik dengan perusahaan Jasa 

Raharja lainnya di Indonesia. Klaimen menginginkan jaminan rasa 

aman yang lebih baik lagi dari perusahaan asuransi lainnya, terus 

dipertahankan dan tidak berubah. Oleh karena itu, sebaiknya Jasa 

Raharja dapat meningkatkan jaminan rasa aman yang lebih baik dari 

asuransi lainnya atau bahkan melebihi dari perusahaan asuransi yang 

ada di Indonesia, sehingga klaimen tetap merasa puas. Salah satu 

caranya adalah dengan melakukan pelatihan karyawan dalam hal 

keterampilan melayani klaimen, keterampilan berinteraksi secara 

langsung yang sopan dengan klaimen. Cara yang lain yaitu 

menempatkan security assurance (satpam asuransi) untuk 
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menyambut klaimen yang datang dengan ramah dan jasa layanan 

pengantaran dan perlindungan kepada klaimen yang membawa uang 

dalam jumlah besar dari Jasa Raharja. Dimensi assurance memiliki 

nilai Thitung yang paling besar dikarenakan klaimen banyak yang telah 

merasa puas memperoleh pelayanan dan mendapatkan keamanan 

yang baik. Hal ini yang menyebabkan nilai Thitung dari dimensi 

assurance paling besar bila dibandingkan empat dimensi lainnya. 

Oleh karena dimensi assurance memiliki nilai yang tinggi atau besar, 

maka Jasa Raharja harus dapat lebih meningkatkan terus  jaminan 

rasa aman yang diberikan karyawan kepada klaimen (assurance ) 

melebihi dari yang sudah ada, supaya klaimen puas. 

2. Dimensi Tangibles. Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel 

dimensi Tangibles  berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil Thitung dan juga Standardize 

Coefficient Beta pada penelitian ini, yakni sebesar 2.184. Hal ini 

disebabkan oleh klaimen yang menganggap dimensi tangibles (bukti 

fisik) seperti Fasilitas dan peralatan yang dimiliki asuransi Jasa 

Raharja cukup lengkap dan terjaga dengan baik. Teknologi yang 

dipakai asuransi Jasa Raharja cukup up to date , misalnya dalam hal 

Call assurance, dan Internet assurance  telah tersedia di Jasa 

Raharja. Selain itu juga, klaimen menganggap Jasa Raharja memiliki 

tempat layanan yang bersih, nyaman, dan aman, sehingga sudah 

merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, seperti yang ada pada 

perusahaan asuransi lainnya. Klaimen juga menganggap tempat 
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parkir yang dimiliki  cukup luas, terlebih tempat parkir untuk mobil 

dan angkutan umum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka berikut 

ini akan diuraikan pengaruh dimensi Assurance melalui tujuh 

indikator terhadap kepuasan klaimen asuransi Jasa Raharja 

Perwakilan Malang: 

a. Telah tersedia jaringan Internet Assurance, fasilitas Call 

Assurance yang  luas dan lebih mudah , sehingga klaimen 

Jasa Raharja yang ada diluar Jawa Timur dapat mengakses 

Jasa Raharja melalui handphone dan Internet. 

b. Tempat parkir yang tersedia cukup luas, sehingga klaimen 

yang membawa mobil bisa memarkirkan mobilnya dengan 

leluasa. 

c. Layout ruang Front Office Jasa Raharja yang menarik dan 

luas, sehingga klaimen merasa nyaman dan merasa ruang 

tunggunya tidak sempit. 

d. Terdapat fasilitas bacaan berupa koran atau majalah di ruang 

Front Office, sehingga klaimen yang antri tidak merasa bosan 

karena ada bacaan yang dapat mengatasi kebosanan tersebut  

3. Dimensi Responsiveness. Dari hasil penelitian didapat bahwa 

variabel dimensi Responsiveness berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan klaimen, namun pengaruhnya tidak terlalu besar 

bila dibandingkan dengan dimensi Assurance. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil Thitung dan juga Standardize Coefficient Beta pada 
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penelitian ini, yakni sebesar 2.865. Hal ini disebabkan oleh klaimen 

merasa puas terhadap dimensi responsiveness seperti Kesediaan 

dalam melayani klaimen, Jangka waktu melakukan Antrean, 

Kesediaan membantu klaimen. Oleh karena itu, Jasa Raharja dapat 

meningkatkan lagi dimensi responsiveness.  

a. Sistem pelayanan yang cepat dan baik sehingga tidak 

menyebabkan antrian. Klaimen yang ingin melakukan 

transaksi seperti yang akan menerima dana santunan agar 

tidak menunggu lama untuk dapat dilayani. Walaupun 

terdapat banyaknya klaimen yang dilayani dan karyawan 

harus sigap dalam menangani tiap individu klaimen, sehingga 

tidak terjadi antrian panjang yang dapat menyebabkan 

kebosanan bagi klaimen. Hal ini berarti pelayanan karyawan 

asuransi cukup cepat, efisien, dan tepat waktu. Oleh karena 

itu, Jasa Raharja terus meningkatkan pelayanannya supaya 

lebih cepat lagi dalam melayani klaimen melalui Question 

and Answer System untuk menganalisis waktu yang 

dibutuhkan Teller dalam melayani klaimen. Selain itu 

asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang dapat mengukur 

kecepatan, ketepatan, dan tingkat sedikitnya komplain bagi 

masing-masing Front Liner.  Dalam kesempurnaan kinerja, 

sebaiknya selalu  melakukan pelatihan keterampilan antar 

pribadi bagi karyawan, khususnya bagian Teller dan 

Customer Service dalam pelayanan klaimen dan interaksi 
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dengan klaimen, khususnya dalam menghadapi kondisi yang 

penuh tekanan dari kalimen.  

b. Kesibukan dari para karyawan harus dapat diatasi. Pelayanan 

terhadap klaimen yang cepat sehingga tidak menyebabkan 

antrian yang panjang tidak menjadi alasan oleh Kesibukan 

dari karyawan asuransi Jasa Raharja. Oleh karena itu, 

sebaiknya  dapat melakukan Jasa Raharja pelatihan bagi 

karyawannya dalam hal penetapan prioritas  dan manajemen 

waktu, sehingga karyawan dapat mengerti pekerjaan apa 

yang harus diprioritaskan dan dapat mengetahui bagaimana 

cara untuk mengatur waktu yang efektif dalam melayani 

klaimen tiap individu.  

4. Dimensi Realibility. Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel 

dimensi Realibility berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan 

klaimen. Hal ini dapat dilihat pada hasil Thitung dan juga Standardize 

Coefficient Beta pada penelitian ini, yakni sebesar 1.203. Hal ini 

disebabkan oleh klaimen merasa tidak puas terhadap dimensi 

realibiliy seperti  prosedur pelayananya, dan  produk asuransi yang 

ditawarkan sesuai dengan yang dijanjikan seperti mendapatkan dana 

santunan bila telah menjadi korban kecelakaan lalulintas jalan, serta 

pelayanan khusus bagi korban kecelakaan yang cacat (luka parah), 

misalnya petugas Jasa Raharja yang datang dan menemui klaimen. 

Klaimen merasa tidak puas akan pelayanan prima yang diberikan 

pada klaimen, karena terbatasnya transportasi untuk mengunjungi 
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korban, terutama didaerah terpencil. Pengaruh dimensi reliability 

termasuk rendah karena apa yang telah dilakukan Jasa Raharja 

seperti yang disebutkan di atas, sama juga telah dilakukan oleh 

perusahaan asuransi lainya. Klaimen merasa biasa saja terhadap 

dimensi reliability yang ada pada Jasa Raharja dan bukan merupakan 

kontribusi terbesar bagi kepuasan klaimen. Oleh karena itu, Jasa 

Raharja dapat meningkatkan lagi dimensi reliability. 

a. Dimensi Assurance. Dari hasil penelitian didapat bahwa 

sebagian besar tanggapan klaimen bahwa variabel Assurance 

merupakan variabel yang memberikan kontribusi terbesar 

terhadap kepuasan klaimen atas pelayanan yang diberikan 

oleh asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang mendapatkan nilai  

Standardize Coefficient Beta (koefisien Beta) variabel 

dimensi Assurance merupakan nilai terbesar di antara empat 

dimensi kualitas pelayanan jasa yang lain yaitu sebesar 0.343. 

Dengan diketahui bahwa variabel Assurance yang dominan 

dipertimbangkan klaimen, maka dapat dijadikan acuan dan 

pertimbangan untuk meningkatkan kepuasan klaimen.  

b. Kesungguhan karyawan dalam memperhatikan kepentingan 

klaimen. Karyawan Jasa Raharja harus dengan sungguh 

memperhatikan kepentingan klaimen tanpa memilih-milih 

klaimen. Dengan perhatian yang sungguh dari karyawan Jasa 

Raharja maka klaimen akan merasa dihargai dan dibantu 
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terhadap kepentingan dari klaimen tersebut. Karyawan Jasa 

Raharja harus secara professional dalam memperhatikan 

kepentingan klaimen. 

c. Karyawan Jasa Raharja harus siap mendengar dan melakukan 

apa yang diminta klaimen. Karyawan Jasa Raharja harus siap 

mendengar segala keluhan dan masalah dari klaimen serta 

siap melakukan apa yang diperlukan dan diminta klaimen. 

Kepentingan klaimen merupakan suatu kebutuhan dari 

klaimen yang harus dipenuhi, supaya klaimen merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan Jasa Raharja Perwakilan 

Malang. Jasa Raharja dapat mendengar dan memperhatikan 

apa yang menjadi kepentingan klaimen secara langsung atau 

melalui surat saran yang dikirim ke pihak Jasa Raharja baik 

melalui via telepon, kotak saran di Jasa Raharja atau pun pos 

surat, guna meningkatkan kualitas pelayanan asuransi Jasa 

Raharja Perwakilan Malang. 

d. Karyawan Jasa Raharja dengan Penuh perhatian dan 

kesabaran dalam menghadapi klaimen. Karyawan Jasa 

Raharja harus penuh kesabaran dalam menghadapi klaimen 

walaupun klaimen tersebut banyak masalah dan emosional. 

Bila ada klaimen yang emosional, maka karyawan dapat 

memberikan pengertian dan ketenangan kepada klaimen 

tersebut dalam menghadapi masalahnya. Jasa Raharja dapat 

melakukan pelatihan psikologi kepada karyawannya tentang 
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bagaimana cara menghadapi klaimen yang emosional. 

Karyawan Jasa Raharja harus lebih lagi dalam memberikan 

perhatian terhadap keperluan dan masalah klaimen supaya 

klaimen tersebut benar-benar merasa diperhatikan oleh 

asuransi Jasa Raharja, sehingga klaimen tersebut merasa puas 

dan loyal kepada Jasa Raharja. 

e. Kemudahan karyawan untuk dihubungi. Karyawan Jasa 

Raharja diharapkan selalu ada di kantor, bila suatu saat 

dihubungi oleh klaimen melalui telepon. Bila nasabah yang 

ada keperluan dengan karyawan Jasa Raharja, maka klaimen 

tersebut dapat menelepon ke kantor Jasa Raharja dan 

karyawan yang bersangkutan harus ada di kantor, sehingga 

bisa dihubungi melalui telepon. Bila klaimen ada masalah, 

maka kantor Jasa Raharja bisa membuka telepon khusus 

layanan keluhan klaimen bebas pulsa 24 jam (Call Center), 

yang fungsinya untuk menampung segala keluhan dan 

masalah yang disampaikan klaimen melalui telepon tersebut. 

f. Karyawan mengenal para klaimennya. Secara tidak langsung 

indikator ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan klaimen, 

karena secara psikologis, klaimen akan lebih senang bila 

namanya dikenal dan diingat oleh karyawan Jasa Raharja. 

Bila klaimen tersebut dikenal oleh karyawan Jasa Raharja, 

maka klaimen tersebut lebih merasa diperhatikan. Dengan 

mengenal nama dari klaimen, maka akan terjalin hubungan 
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yang baik secara tidak langsung diantara klaimen dengan 

pihak Jasa Raharja. Jika sudah terjalin hubungan yang baik 

dengan klaimen, maka klaimen tersebut akan menjaga 

dengan baik image Jasa Raharja sebagai asuransi yang 

Aman dan Terpercaya . 

g. Karyawan memberikan informasi yang jelas. Karyawan Jasa 

Raharja harus dapat memberikan informasi apa saja yang 

diperlukan termasuk informasi tentang produk layanan jasa 

yang baru ditawarkan kepada klaimen secara jelas, dan jujur 

tanpa ada yang ditambahi atau dikurangi. Informasi tersebut 

jangan simpang siur sehingga membuat klaimen bingung. 

Jasa Raharja harus dapat menjelaskan hal-hal penting yang 

ada kaitannya dengan jenis transaksi pemberian dana 

santunan yang ada di Jasa Raharja seperti cara mendapatkan 

berkas-berkas sebagai syarat utama pemberian santunan, cara 

pembukaan rekening BRITAMA, cara pengajuan santunan,  

dan sebagainya. 

h. Karyawan harus ikut membantu mencarikan solusi dari 

masalah yang dihadapi klaimen. Karyawan Jasa Raharja 

harus mampu mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi 

klaimen, sehingga klaimen merasa ringan dalam menghadapi 

masalah tersebut. asuransi mampu dan bersedia memecahkan 

masalah klaimen melalui perhatian yang baik, kesabaran, dan 

rasa saling menghormati. Asuransi mampu menyampaikan 
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ide-ide yang cemerlang tentang bagaimana cara mengatasi 

masalah klaimen tersebut, misal: masalah kredit yang tidak 

bisa dilunasi tepat waktu karena pendapatan usaha dari 

klaimen menurun. 

i. Alat angkutan transportasi sebaiknya dilengkapi. 

Mempermudah dalam melancarkan pelayanan prima bagi 

klaimen Jasa Raharja  

5.   Dimensi Empaty. Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel dimensi 

Empaty berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan klaimen. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil Thitung dan juga Standardize Coefficient Beta pada 

penelitian ini, yakni sebesar -0.285. Hal ini disebabkan oleh klaimen merasa 

tidak puas terhadap dimensi Empaty seperti Kurangnya memberikan 

perhatian secara pribadi (mulai dari petugas samsat, Rumah Sakit, dll). 

Karyawan Jasa Raharja cenderung kurang memiliki kesungguhan dan 

kemampuan dalam memahami permasakahan klaimen. Informasi juga terlalu 

pelit untuk direkomendasikan oleh karyawan kepada klaimenya. Klaimen 

merasa biasa saja terhadap dimensi empaty  sehingga memiliki nilai terendah 

atau paling kecil terhadap kepuasan klaimen. Oleh karena itu, Jasa Raharja 

dapat memperhatikan dimensi empaty 

1. Memberikan perhatian secara lebih terfokus pada individunya/klimen, 

terutama pada petugas lapanganya mulai petugas dari samsat, Rumah 

Sakit, dll sampai dengan petugas Jasa Raharja sendiri hinnga klaimen 

dapat menerima dana santunan yang diberikan sesuai dengan keinginan 

serta merasa puas. 
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2. Karyawan Jasa Raharja harus mampu memahami permasalahan 

klaimennya. Karena kita mengetahui bahwa, orang-orang yang datang di 

Jasa Raharja adalah orang-orang yang memiliki masalah ataupun menjadi 

korban kecelakaan, perlu extra mendapatkan perhatian. 

3. Klimen haus akan informasi. Karena dalam mendapatkan santunan dana 

diperlukan berkas-berkas pendukung untuk benar-benar membuktikan 

bahwa pernah terjadi peristiwa kecelakaan didaerah tersebut, dan itu  

harus jelas dan valid. Agar tidak terjadi kesalahan data ataupun 

kurangnya berkas pengajuan santunan untuk mendapatkan pencairan 

dana santunan secara langsung. Sosialisasi dalam pemberitahuan 

informasi melalui Jasa Raharja atau karyawan sendiri harus terus 

digalakkan.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka pihak Jasa Raharja dapat 

menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, 

melalui lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang terdiri dari: Tangibles, 

Empathy, Responsiveness, Reliability, Assurance, dan terlebih dalam 

meningkatkan aspek Assurance  terhadap klaimen melalui cara-cara di atas sesuai 

dengan dimensi kualitas pelayanan jasa yang ada. Asuransi Jasa Raharja 

Perwakilan  Malang bisa juga melakukan pelatihan dan pendidikan karyawan 

sesuai dengan kebutuhan dari pihak Jasa Raharja untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa. Jika Jasa Raharja sudah meningkatkan kualitas pelayanannya 

melalui lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang terdiri dari: Tangibles, 

Empathy, Responsiveness, Reliability, Assurance maka kepuasan klaimen akan 
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terpenuhi, sehingga akhirnya akan timbul loyalitas klaimen kepada asuransi Jasa 

Raharja Perwakilan Malang.                       
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

a.  Pengujian secara simultan (bersama-sama) pengaruh dari dimensi kualitas 

pelayanan jasa yaitu: Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, 

Empaty  terhadap kepuasan klaimen asuransi PT. Jasa Raharja Perwakilan 

Malang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance dan Empaty  terhadap 

kepuasan klaimen. Pengujian secara parsial (individual) didapatkan hasil 

bahwa terdapat tiga Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan klaimen, yaitu variabel Tangibles dan variabel Responsiveness dan 

Assurance. Sedangkan dua variabel lainnya, yaitu variabel Empathy dan 

Realibility,  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klaimen.   

b. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi parsial dapat diketahui bahwa 

variabel Assurance mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan klaimen 

asuransi PT. Jasa Raharja Perwakilan Malang diantara keempat variabel bebas 

lainnya. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

diduga variabel Assurance memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan klaimen dibandingkan keempat variabel lainnya, diterima.      



107  

5.2 Saran  

     Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran yang dapat digunakan pihak asuransi Jasa 

Raharja Perwakilan Malang dan peneliti yang ingin melanjuti penelitian ini, 

khususnya saran bagi peningkatan dimensi Assurance yang dalam hasil 

penelitian ini berpengaruh dominan bagi kepuasan klaimen. Saran tersebut 

antara lain:  

a. Untuk meningkatkan dimensi Assurance, maka Jasa Raharja Perwakilan 

Malang lebih menekankan Front Liner untuk menjadi pendengar yang 

baik bagi klaimen. 

b. Menempatkan security assurance (satpam asuransi) untuk menyambut 

klaimen yang datang dengan ramah dan jasa layanan pengantaran dan 

perlindungan kepada klaimen yang membawa uang dalam jumlah besar 

dari Jasa Raharja. 

c. Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang sebaiknya lebih meningkatkan 

lagi dalam hal memberi perhatian dan pelayanan yang terbaik kepada 

klaimennya dengan sepenuh hati melalui cara melakukan pelatihan 

pelayanan klaimen kepada semua karyawan khususnya Front Liner 

asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang. 

d. Pelatihan yang dilakukan Jasa Raharja kepada masing-masing Teller dan 

Customer Service lebih ditekankan lagi pada aspek practical kearah 

situasi yang sebenarnya daripada aspek teoritis, misalnya memberikan 

bobot yang lebih banyak untuk role play, dan simulasi setelah 

mendapatkan teori. 
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e. Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang dapat memberikan perhatian 

kepada semua klaimen dengan selalu mendengarkan kebutuhan dan 

keluhan klaimen serta menindaklanjuti dengan baik dan cepat.  

f. Karyawan Jasa Raharja Perwakilan Malang lebih peka terhadap 

lingkungan dan peka terhadap kebaikan, terlebih kepekaan terhadap 

klaimennya yang membutuhkan pelayanan. 

g. Jasa Raharja dapat membentuk teamwork dalam pelayanan. Artinya 

bahwa jika Teller atau Customer Service sibuk, maka bagian Back Office 

dapat membantu dengan standar yang sama. 

h. Jasa Raharja bisa menyediakan suatu lembaga pelatihan pelayanan 

khusus untuk seluruh karyawan asuransi Jasa Raharja Perwakilan 

Malang yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

i. Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang sebaiknya selalu melakukan 

survei atau penelitian kepada klaimen Jasa Raharja untuk melihat apakah 

klaimen tersebut puas terhadap pelayanan yang diberikan pihak asuransi 

Jasa Raharja Perwakilan Malang, dan juga pengamatan terhadap cara 

asuransi lain dalam memberikan sikap perhatian dan pelayanan (empaty) 

kepada klaimen.  

j. Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa kepada klaimen, khususnya dimensi Tangibles, maka 

sebaiknya Jasa Raharja dapat menyediakan fasilitas bacaan koran dan 

permen atau kue kering di ruang tunggu supaya klaimen tidak bosan dan 

memperluas tempat parkir mobil serta memperluas tempat ruang tunggu 

klaimen. 
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k. Untuk peneliti yang ingin meneliti tentang kepuasan klaimen Jasa 

Raharja, maka bisa meneliti tentang hal-hal yang menyebabkan dua 

dimensi kualitas pelayanan jasa tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan klaimen asuransi Jasa Raharja Perwakilan Malang.     
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