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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah satu-satunya asuransi jiwa milik 

negara, dengan pemegang saham tunggalnya adalah Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. Dalam perkembangannya perusahaan yang telah hadir sekitar 

143 tahun yang lalu, mengalami banyak perubahan. 

Tanggal  31 Desember 1859 adalah hari lahir PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero). Pada tanggal itu untuk pertama kalinya didirikan di Indonesia ( Hindia 

Belanda pada waktu itu) sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama NILLMIJ 

(Nederlans Indishe Levensverzekering en Lijfrente  Maatschappij) 

Perusahaan itu didirikan berdasarkan Akte Notaris William Henry 

Herklots No. 185 tanggal 31 Desember 1859. NILLMIJ van 1859 tercatat dalam 

sejarah sebagai perusahaan asuransi jiwa yang tercatat dalam sejarah sebagai 

perusahaan asuransi jiwa yang pertama didirikan di Indonesia. Selanjutnya secara 

berangsur-angsur beberapa perusahaan asuransi jiwa yang berkantor pusat di 

negeri belanda mulai menunjukkan perhatiannya untuk beroperasi di Indonesia 

melalui penempatan kentor-kantor cabang dan perwakilan di Indonesia. Pada 

tahun 1957, dalam rangka Indonesianisasi perekonomian Indonesia, perusahaan – 

perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Negara ini dikenakan 

nasionalisasi.  



 48 

Pada tahun 1904 banyak perusahaan asuransi Belanda yang tertarik untuk 

membuka cabang di Indonesia dengan alasan bahwa di Indonesia cukup potensial 

sebagai pasaran asuransi jiwa yang belum terolah, namun hal ini tidak 

mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi, sehingga perusahaan 

asuransi jiwa statusnya timbul tenggelam. 

Dari perkembangan diatas, maka telah berdiri beberapa perusahaan 

asuransi jiwa milik Belanda untuk periode sebelum perang kemerdekaan, adapun 

perusahaan – perusahaan milik Belanda itu berjumlah sembilan perusahaan: 

Kesembilan perusahaan tersebut akhirnya digabungkan dalam “NILLMIJ VAN 

1859” yang memang sudah berdiri di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1859. 

Berdasarkan PP No. 23 tahun 1959 kesembilan perusahaan milik Belanda 

itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian dipertegas dengan PP 

No. 48 tahun 1960 tentang nasionalisasi perusahaan asuransi jiwa milik Belanda 

yang ditetapkan pada tanggal 30 November 1960 dan berlaku surut mulai tanggal 

3 Desember 1957.  

Asuransi jiwa ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama antara 

lain : 

• Pada tanggal 17 Desember 1960, NILLMIJ van 1859 . Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 1960 di ubah namanya menjadi PT Perusahaan 

Pertanggungan Djiwa Sedjahtera berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman.  

• Pada tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Negara Asuransi Jiwa 

dengan nama PN Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 214 tahun 1961. Ke dalam perusahaan yang baru ini 
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dileburlah kesembilan Perusahaan Milik Belanda tersebut di atas, dengan 

inti utama NILLMIJ van 1859. 

• Pada tanggal 1 Januari 1966 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 

tahun 1965, didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama PN. Asuransi 

Djiwasraya. Ke dalam Peruahaan Negara ini di lebur PN. Asuransi Djiwa 

Eka Sedjahtera. 

• Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Perasuransian nomor 

2/SK/66 tanggal 1 Januari tahun 1966, PT Pertanggungan Djiwa Dharma 

Nasional yang dalam keadaan pailit dan di kuasai oleh Pemerintah itu 

kemudian di integrasikan ke dalam PN. Asuransi Djiwasraya. 

• Pada tahun 1973 PT (Persero) Asuransi Jiwasraya yang merupakan 

peleburan dari 9 perusahaan asuransi milik Belanda, di tambah dengan 

sebuah Perusahaan Nasional, berubah status dari Perusahaan Negara 

menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui tahap peralihan sejak 8 

Desember 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1972. 

Perubahan itu berlaku pada tanggal 23 Maret 1973, berdasarkan Akte 

Notaris Mohammad Ali nomor 12 tahun 1973. 

• Berdasarkan Akte Notaris Imas Fatomah, SH tanggal 12 Mei 1998 nomor 

10 dan tanggal 8 September 1998 nomor 19, yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Keputusan nomor C2-16563HT.01.04TH’98 tanggal 2 Oktober 1998, 

singkatan nama perusahaan dirubah menjadi PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero). 
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Saat ini logo perusahaan juga telah mengalami perubahan, yang semula 

gambar pohon beringin kini telah diubah menjadi pohon beringin dengan 3 

guratan pena yang didominasi warna merah dan biru yang bermakna sebagai 

tempat berlindung, berteduh memberikan rasa aman dan nyaman, lambang 

kehidupan, pertumbuhan, kerindangan dan kesuburan. Yang dapat 

mengekspresikan gerakan yang cepat karena didukung oleh organisasi yang 

ringkas dan tidak bertele-tele. 

 

4.1.2 Sejarah Perkembangan Permodalan 

 Modal PT. Asuransi Jiwasraya telah ditetapkan pada peraturan pemerintah 

Republik Indonesia nomor 33 tahun 1972 Bab II pasal 2 yang berisi sebagai 

berikut : 

• Modal dari perusahaan perseroan (Persero) tersebut pada pasal I ayat 1 

Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam 

sebagai modal dalam perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya sampai saat 

pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

• Modal perusahaan perseroan (Persero) yang sebagaimana dimaksudkan 

dalam ayat 1 pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan 

ketentuan bahwa pada saat pendirian perusahaan perseroan (Persero) 

tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. 

• Neraca pembukuan perusahaan perseroan (Persero) ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 
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4.1.3 Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)  

Visi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Menjadi perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi 

bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan. 

Misi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Misi Pelanggan 

Selalu memberikan rasa aman, kepastian dan kenyamanan melalui solusi 

inovatif dan kompetitif bagi pelanggan atas kebutuhan asuransi dan 

perencanaan keuangan. 

Misi Pemegang Saham 

Menciptakan nilai pemegang saham (shareholder value creation) yang 

aktraktif melalui pengelolaan operasional dan investasi perusahaan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip good corporate governance. 

Misi Karyawan 

Menjadi tempat pilihan untuk tumbuh dan berkembangnya karyawan 

menjadi professional yang memiliki integritas dan kompetensi dibidang 

asuransi dan perencanaan keuangan. 

Misi Masyarakat 

Berpartisipasi mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui kontribusi 

dalam proses pembangunan masyarakat. 

Misi Aliansi 

Membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta menciptakan 

sinergi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 
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Misi Regulator 

Mewujudkan praktek pengelolaan bisnis asuransi dan perencanaan 

keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Misi Pemasok 

Melakukan kerja sama dengan pemasok sesuai prinsip keterbukaan, 

fairness, saling menguntungkan dan berkembang sebagai “partner in 

progress”. 

Misi Agen 

Berkomitmen mengembangkan agen yang memiliki dedikasi, kemampuan 

dan integritas sehingga perusahaan menjadi tempat pilihan bagi agen yang 

ingin berkarir serta memiliki penghasilan tinggi. 

Misi Distribusi 

Meningkatkan penetrasi pasar dan kualitas pelayanan kepada pelanggan 

secara lebih efisien dan efektif melalui multiple distribution channel seperti 

bencassurance, direct marketing dan financial planning. 

4.1.4 Lokasi  Kantor PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Branch Office 

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

Brigjend Slamet Riyadi No.18 Malang. 

 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang memiliki empat kantor 

perwakilan yang merupakan rayon pemasaran yaitu : 

1. Malang Branch Office  : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 18 Malang 

2. Jember Branch Office  : Jl. P.B. Sudirman No. 31 Jember 

3. Madiun Branch Office  : Jl. Sutomo No. 44 Madiun 

4. Kediri Branch Office  : Jl. Letjen S. Parman No. 20 Kediri 
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4.1.5 Bentuk Badan dan Bidang Usaha 

 Pada tanggal 6 Desember 1977 berdasarkan peraturan pemerintah No. 

33/1972, lembaran Negara No. 48 tahun 1972 tanggal 8 Desember 1972, sesuai 

dengan akte notaris No. 12 tahun 1973 tanggal 23 Maret 1973 maka status 

jiwasraya sebagai perusahaan negara sekarang menjadi perseroan. 

 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi jiwa 

tertua di Indonesia dan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di 

bidang perasuransian yaitu: perusahaan jasa yang dalam usahanya menjalankan 

asuransi jiwa. Perusahaan ini memberikan jasa-jasa kepada pemegang polis yang 

sah jika terjadi klaim berupa peminjaman dan pembayaran uang pertanggungan. 

4.1.6 Produk-Produk PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan asuransi jiwa terpercayadan 

terkemuka di Indonesia. Selalu menghasilkan produk unggulan yang 

memberikanperlindungan optimal kepada pemegang polis, pemegang saham, 

karyawan dan masyarakat umum. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Produk Asuransi Jiwa Pertanggungan Perorangan (PP) 

 Pertanggungan Perorangan atau asuransi perorangan merupakan suatu 

polis yang diperuntukkan kepada satu atau beberapa tertanggung. Pemegang polis 

ini biasanya yang menjadi tertanggung akan tetapi bisa juga orang lain yang 

mempunyai hubungan kepentingan asuransi yang ditunjuk untuk menerima uang 

pertanggungan. Beberapa jenis asuransi pertanggungan yang ditawarkan pada 

konsumen antara lain : 



 54 

a. Dwi Guna, yaitu jenis pertanggungan yang memberikan jaminan 

asuransi kepada tertanggung menjelang hari tua atau memberi jaminan 

uang asuransi kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia 

dalam masa asuransi, dengan bentuk pembayaran bahwa uang akan 

dibayarkan sebesar satu kali kepada yang ditunjuk jika tertanggung 

meninggal dunia dalam masa asuransi atau tertanggung masih hidup 

sampai masa asuransi. 

b. Dwiguna Menaik, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis 

memperoleh sebesar 100% uang asuransi ditambah kenaikan sebesar 

10% uang asuransi setiap tahun sampai akhir masa kontrak apabila 

tertanggung masih hidup. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam 

masa kontrak, maka ahli waris yang ditunjuk memperoleh 100% uang 

asuransi dikali masa pertanggungan. 

c. Dwiguna Idaman, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis 

memperoleh pembayaran berkala sebesar 10% uang asuransi setiap 

ulang tahun polis selama masa kontrak dan sebesar 100% uang 

asuransi pada akhir kontrak apabila tertanggung hidup sampai akhir 

kontrak. Penerima faedah atau ahli waris yang ditunjuk memperoleh 

100% uang asuransi apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa 

kontrak, pembayaran berkala sebesar 10% uang asuransi tetap 

dibayarkan sampai akhir kontrak. 

d. Dwiguna Utama, merupakan jenis asuransi dimana pemegang polis 

memperoleh sebesar 100% uang asuransi ditambah bonus 2 % uang 

asuransi untuk setiap tahun sampai akhir masa kontrak apabila 
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tertanggung hidup. Penerima faedah atau ahli waris yang ditunjuk 

memperoleh 100% uang asuransi ditambah pengembalian seluruh 

premi yang telah dilunasi, apabila tertanggung meninggal dunia pada 

masa kontrak. 

e. Dwiguna Prima, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis 

memperoleh sebesar 100% uang asuransi ditambah kenaikan sebesar 

10% uang asuransi pertahun secara apabila tertanggung masih hidup 

pada masa kontrak. Penerima faedah atau ahli waris yang ditunjuk 

memperoleh 100% uang asuransi ditambah kenaikan 10% berdasarkan 

usia pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa 

kontrak. Seluruh premi yang telah dilunasi dikembalikan kapan pun 

tertanggung meninggal dunia. 

f. Multi Guna, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis memperoleh 

sebesar 100% uang asuransi apabila tertanggung hidup sampai akhir 

kontrak ditambah pembayaran berkala bulanan sebesar 1% uang 

asuransi seumur hidup minimal 15 tahun. Penerima faedah atau ahli 

waris yang ditunjuk memperoleh 100% uang asuransi apabila 

tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak ditambah 

pembayaran berkala bulanan sebesar 1% uang asuransi seumur hidup 

janda/duda tertanggung minimal sampai akhir masa kontrak. Seluruh 

premi yang telah dilunasi akan dikembalikan kapanpun tertanggung 

meninggal dunia. 
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g. Dana Multi Proteksi, yaitu asuransi yang bertujuan melindungi, 

menentramkan, dan memberikan rasa aman nasabah dan keluarganya. 

Produk ini dipasarkan dalam valuta Rupiah dan Dollar.  

h. Dana Prima Wisuda, yaitu program yang dapat membantu 

meringankan beban orang tua dalam mengantar dan mewujudkan cita-

citanya menyekolahkan putra-putrinya mencapai gelar sarjana. 

i. Anuitas Eksekutif Prima, merupakan asuransi yang dirancang untuk 

para eksekutif agar lebih tenang menikmati masa usia pension bersama 

keluarga. Pensiun hari tua (PHT) ini dibayarkan secara bulanan selama 

hidup, dimulai pada bulan berikut setelah premi disetor. 

j. Anuitas Pensiun, yaitu jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan 

di hari tua yang terdiri dari sejahtera prima, sejahtera ideal, ideal dan 

ideal prima. 

k. Siharta, yaitu jenis asuransi dimana Penerima faedah atau ahli waris 

mendapatkan 100% uang asuransi ditambah nilai ekspirasi jika 

tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakan, 200% uang 

asuransi ditambah nilai ekspirasi jika tertanggung meninggal dunia 

karena kecelakan, dan 100% uang asuransi jika tertanggung menderita 

cacat tetap total atau kehilangan fungsi atas kedua tangan atau kedua 

kaki atau kedua mata atau satu tangan dan satu kaki atau satu tangan 

dan satu mata atau satu kaki dan satu mata sebagai akibat dari suatu 

kecelakaan. 

l. Dana Aktif, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis memperoleh 

sebesar 300% uang asuransi apabila tertanggung masih hidup pada 
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akhir kontrak. Penerima faedah atau ahli waris yang ditunjuk 

memperoleh 100% uang asuransi atau nilai tunai (mana ynag lebih 

besar) ditambah 25% uang asuransi (max. 300% unag asuransi) 

apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak. 

m. Dana Mapan, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis 

memperoleh sebesar 200% uang asuransi apabila tertanggung masih 

hidup pada akhir kontrak. Penerima faedah atau ahli waris yang 

ditunjuk memperoleh 100% uang asuransi atau nilai tunai (mana ynag 

lebih besar) ditambah 25% uang asuransi (max. 200% uang asuransi) 

apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak. 

n. Dwi Jaya, yaitu jenis pertanggungan yang memberikan jaminan 

asuransi kepada tertanggung menjelang hari tua atau memberi jaminan 

uang asuransi kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia 

dalam masa asuransi dengan sistem pembayaran bahwa uang asuransi  

akan dibayarkan sebesar satu kali kepada yang ditunjuk jika 

tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi atau atau 

dibayarkan dua kali jika tertanggung masih hidup sampai masa 

asuransi. 

o. Tri Jaya, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis memperoleh 

sebesar 300% uang asuransi apabila tertanggung masih hidup pada 

akhir kontrak. Penerima faedah atau ahli waris yang ditunjuk 

memperoleh 100% uang asuransi apabila tertanggung meninggal dunia 

dalam masa kontrak. 
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p. Dwi Bakti, yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan asuransi 

kepada tertanggung menjelang hari tua atau memberi jaminan uang 

asuransi kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia 

dalam masa asuransi dengan sistem pembayaran kepada pihak 

tertanggung jika tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi. 

q. Tri Bakti, yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan asuransi 

kepada tertanggung menjelang hari tua atau memberi jaminan uang 

asuransi kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia 

dalam masa asuransi dengan sistem pembayaran bahwa uang asuransi  

akan dibayarkan sebesar satu kali jika tertanggung masih hidup sampai 

masa asuransi atau jika setelah masa asuransi tertanggung meninggal 

maka pihak yang ditunjuk dibayarkan satu kali atau dibayarkan dua 

kali kepada pihak yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dalam 

masa asuransi. 

r. Tri Pralaya, yaitu jenis asuransi dimana pemegang polis memperoleh 

sebesar 100% uang asuransi apabila tertanggung masih hidup pada 

akhir masa pembayaran premi dan sebesar 200% apabila tertanggung 

mencapai usia 75 tahun. 

s. Lindung Sukma, yaitu jenis pertanggungan yang memberikan 

jaminan asuransi kepada tertanggung menjelang hari tua atau memberi 

jaminan uang asuransi kepada yang ditunjuk jika tertanggung 

meninggal dunia dalam masa asuransi dengan sistem pembayaran 

jaminan asuransi dibayar satu kali tertanggung masih hidup sampai 

masa asuransi atau tertanggung meninggal setelah masa asuransi. 
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t. JS Plan Dollar, yaitu jenis investasi yang memberikan jaminan dana 

nasabah dengan pengembangan 4% per tahun secara majemuk sampai 

akhir kontrak. Dengan syarat premi paling sedikit US$5,000 (cukup 

satu kali). 

u. JS Link, yaitu sebuah produk investasi yang fleksibel memberikan 

rasa aman dalam berinvestasi dan perlindungan asuransi yang 

maksimal. Dana nasabah akan dikelola oleh Danareksa Investment 

Management. Nasabah juga mendapatkan perlindungan asuransi jiwa 

dengan nilai pertanggungan yang besar. 

v. JS Prestasi Smart, yaitu jenis asuransi pendidikan yang bertujuan 

menjamin kepastian jenjang pendidikan masa depan bagi anak-anak 

nasabah. Julah uang asuransi akan naik 5% setiap tahun secara 

majemuk selama masa pembayaran premi. 

w. Bea Siswa Caturkarsa, yaitu asuransi pendidikan yang menjamin 

100% uang asuransi jika tertanggung tutup usia dalam masa 

pembayaran premi dan manfaat tahapan dan beasiswa tetap diterima. 

2. Produk Asuransi Jiwa Pertanggungan Kumpulan (PK) 

 Pertanggungan Kumpulan disebut juga asuransi kumpulan yaitu produk 

asuransi jiwa yang memberikan jaminan tidak hanya pada satu orang saja. Produk 

ini biasanya digunakan perusahaan untuk mengasuransikan para karyawannya. 

Pertanggungan Kumpulan (PK) ini memiliki ketentuan sebagai berikut: 

a. Polis yang diterbitkan untuk beberapa orang peserta dimana polis induk 

dipegang oleh pimpinan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. 

b. Kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat sebagia tanda bukti. 
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Beberapa produk asuransi Pertanggungan Kumpulan (PK) antara lain : 

a. Asuransi Kumpulan Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) 

b. Asuransi Kumpulan Pensiun 

c. Asuransi Kumpulan Kesehatan 

d. Asuransi Kumpulan Tabungan Asuransi Pesangon. 

4.1.7 Stuktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

berbentuk garis dan staf (terlampir). Wewenang dari Branch Manager 

dilimpahkan langsung kepada para Kepala Bagian  dalam suatu bidang pekerjaan 

tertentu dan selanjutnya Branch manager juga melimpahkan wewenangnya 

kepada para pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan.  

Pertanggung jawaban terjadi secara langsung dari bawahan masing-masing 

kepada atasannya, dan karyawan tidak bertanggung jawab kepada atasan yang 

berada di luar  bagiannya, karena setiap unit adalah berdiri sendiri. 

Gambar 4.1 Struktur Orgainisasi PT. Asuransi Jiwasraya  

Malang Branch Office 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Identitas nasabah PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office yang 

menjadi responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Komposisi Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

36 orang 

24 orang 

60 % 

40 % 

        Jumlah 60 orang 100 % 

 Sumber : Data Primer diolah, 2009 

Dapat diketahui dari tabel 4.1 di atas bahwa responden berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 60% (36 orang). Sedangkan jumlah responden yang berjenis 

kelamin perempuan adalah sebanyak 40 % (24 orang). Responden dari penelitian 

ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki hal ini dikarenakan yang mempunyai 

pekerjaan atau profesi adalah kebanyakan berjenis kelamin laki-laki, jadi wajar 

bila responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden yang 

berjenis kelamin perempuan. 

4.2.2 Usia 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan 

terhadap konsumen adalah faktor usia. Hal ini disebabkan setiap tingakatan umur 

yang berbeda memiliki perilaku yang cenderung berbeda pula. Komposisi umur 

yang berbeda-beda membawa dampak pada keanekaragaman perilaku dari 

masing-masing komposisi tersebut. Komposisi usia nasabah PT. Asuransi 
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Jiwasraya Malang Branch Office yang menjadi responden pada penelitian ini bisa 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Komposisi Usia Responden 

No Usia (Tahun) Jumlah Responden Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

16-25 th 

26-35 th 

36-45 th 

46-55 th 

> 55 th 

8 orang 

24 orang 

22 orang 

4 orang 

2 orang 

13 % 

40 % 

37 % 

7 % 

3 % 

        Jumlah 60 orang 100 % 

 Sumber : Data Primer diolah, 2009 

Dapat diketahui dari tabel 4.2 bahwa responden yang berusia 16 – 25 

tahun sebanyak 8 orang (13 %). responden dengan usia 26 – 35 tahun berjumlah 

24 orang (40 %). Usia 36 – 45 tahun sebanyak 22 orang (37 %), sebanyak 4 

responden (7 %) berusia 46 - 55 tahun, dan responden yang berusia lebih dari 55 

tahun sebanyak 2 orang (3 %).  

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia 26-

35 tahun, hal ini disebabkan sebagian besar responden adalah pegawai swasta 

yang membutuhkan jasa perasuransian dalam kehidupannya.Hal tersebut juga 

sebagai bukti bahwa image yang melekat pada Asuransi Jiwasraya bahwa 

Asuransi Jiwasraya merupakan Asuransi untuk orang-orang pekerja lapangan 

tidak terbukti. 
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4.2.3 Pendidikan Terakhir. 

Tabel 4.3 

Komposisi Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Tamat Perguruan Tinggi 

Lain-lain  

1 orang 

10 orang 

13 orang 

31 orang 

5 orang 

 

1 % 

17% 

22 % 

52 % 

8 % 

 

          Jumlah 60 orang 100 % 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2009 

 Pada tabel 4.3 tampak bahwa pendidikan terakhir responden tamat SMA 

sebanyak 13 orang atau 22 %. Sedangkan tamat perguruan tinggi berpersentase 

sebesar 52 % atau sebanyak 31 responden. Sebanyak 10 responden atau 17 % 

memiliki pendidikan terakhir SMP. Dan 5 orang menyatakan berpendidikan 

terakhir yaitu kategori lain-lain.  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah PT. 

Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi hal ini disebabkan memiliki fasilitas pendidikan yang baik serta didukung 

kondisi dari kota Malang yang sudah maju sehingga wajar bila sebagian besar 

nasabah dari PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi. 
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4.2.4 Pekerjaan 

Gambaran mengenai komposisi pekerjaan nasabah pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office Malang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Komposisi Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Responden Presentase 

1 

2 

3 

4 

 

Karyawan swasta 

Pegawai negeri 

Wiraswasta 

Lain-lain 

 

39 orang 

7 orang 

12 orang 

2 orang 

 

65 % 

12 % 

20 % 

3 % 

 

         Jumlah 60 orang 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2009 

Dari tabel 4.4 diatas diketahui bahwa sebanyak 39 responden (65 %) sebagai 

karyawan swasta, 7 responden (12%) bekerja sebagai pegawai negeri, 12 

responden (20%) bekerja sebagai wiraswasta, dan sisanya 2 responden (3 %) 

memiliki pekerjaan lain-lain. Dari data diatas menyebutkan bahwa responden 

terbanyak adalah karyawan swasta hal ini disebabkan karena letak PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office yang strategis yaitu mudah dijangkau dari 

beberapa pusar perkantoran swasta yang berada di kota. Hal tersebut membuat 

karyawan swasta cenderung memilih PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch 

Office sebagai pilihan utama untuk melakukan transaksi jasa asuransi karena 

pertimbangan dekatnya lokasi. 
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4.2.5 Pendapatan 

Tabel 4.5 

Komposisi Pendapatan Responden 

No Pengeluaran Jumlah Responden Presentase 

1 

2 

3 

4 

5 

≤ 500.000 

500.001 – 1.000.000 

1.000.001 – 1.500.000 

1.500.001 – 2.000.000 

> 2.000.000 

1 orang 

5 orang 

9 orang 

18 orang 

27 orang 

2 % 

8 % 

15 % 

30 % 

45 % 

       Jumlah 60 orang 100 % 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2009 

Dapat diketahui dari tabel 4.5 diatas bahwa pendapatan responden kurang 

dari atau sama dengan Rp. ≤ 500.000 yaitu sebanyak 2 % atau 1 orang responden. 

Sedangkan pendapatan responden antara Rp. 500.001 – 1.000.000 sebanyak 5 

orang. Responden dengan pendapatan Rp. 1.000.001 – 1.500.000 sebanyak 9 

orang. Delapan belas responden atau 30 % memiliki pendapatan lebih dari Rp. 

1.500.001 – 2.000.000 setiap bulannya. Dan 27 responden atau 45% memiliki 

pendapatan  Rp. > 2.000.000. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar pendapatan responden adalah Rp. > 2.000.000. 
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4.2.6 Lama Menjadi Nasabah 

Tabel 4.6 

Komposisi Lama Menjadi Nasabah 

No Lama Menjadi Nasabah Jumlah Responden Persentase 

1 

2 

< Satu tahun 

≥ Satu tahun 

16 orang 

44 orang 

27 % 

73 % 

         Jumlah 60 orang 100 % 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2009 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden menjadi nasabah 

PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office kurang dari 1 tahun. Sedangkan 73 

% atau 44 responden telah menjadi nasabah lebih dari 1 tahun. Dari data diatas 

diketahui bahwa sebagian besar responden sudah menjadi nasabah sama dengan 

atau lebih dari satu tahun, hal ini disebabkan Asuransi Jiwasraya sudah lama 

menjadi kepercayaan masyarakat sebagai pilihan dalam jasa asuransi. Hal tersebut 

tidak terlepas dari kinerja Asuransi Jiwasraya yang dapat memuaskan nasabah. 

 

4.3.  Gambaran Variabel yang Diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap Kepuasan Nasabah PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office. 

Kualitas pelayanan yang dijadikan dasar dalam penelitian terdiri atas 5 variabel 

yaitu bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan 

empati (X5). Penelitian dilakukan terhadap 60 nasabah PT. Asuransi Jiwasraya 

Malang Branch Office melalui pengisian kuisioner dengan memberikan penilaian 

berupa skor yang memiliki makna tertentu yaitu: 
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4.3.1  Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik (X1). 

Dari kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai penilaian nasabah 

terhadap pelayanan PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office tersebut 

disajikan per variabel. Penilaian nasabah terhadap variabel bukti fisik (X1) dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

 

 

Klasifikasi Rentangan Skor Frekuensi Persentase 

Tidak Berpengaruh ������ �� ������

Kurang Berpengaruh ������	� �� ������

Cukup Berpengaruh 	�����
� ��� ����	��

Berpengaruh 
�������� ��� ����	��

Sangat Berpengaruh �������� �
� ����	��

Total ��� ��������

Sumber : Data Primer Diolah,2009 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pertanyaan mengenai 

variabel bukti fisik (X1), responden yang memberikan penilaian sangat 

berpengaruh sebanyak 19 orang atau sebesar 31,67 %, responden yang 

memberikan penilaian berpengaruh sebesar 51,67 %, responden yang memberikan 

penilaian cukup berpengaruh sebesar 16,67 %, responden yang memberikan 

penilaian kurang berpengaruh sebesar 0 %, responden yang memberikan penilaian 

tidak berpengaruh sebesar 0 %. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Variabel Bukti  Fisik 
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4.3.2  Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (X2) 

Pada variabel keandalan (X2) yang diberikan kepada 60 orang responden. 

Jawaban dari penilaian responden dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini : 

 

 

Klasifikasi Rentangan Skor Frekuensi Persentase 

Tidak Berpengaruh ������ �� ������

Kurang Berpengaruh ������	� �� ������

Cukup Berpengaruh 	�����
� ��� �������

Berpengaruh 
�������� �	� ����	��

Sangat Berpengaruh �������� ��� �������

Total� ��� 100% 
Sumber : Data Primer Diolah,2009 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pertanyaan mengenai 

variabel keandalan (X2), responden yang memberikan penilaian sangat 

berpengaruh sebanyak 12 orang atau sebesar 20%, responden yang memberikan 

penilaian berpengaruh sebesar 61,67%, responden yang memberikan penilaian 

cukup berpengaruh sebesar 18,33%, responden yang memberikan penilaian 

kurang berpengaruh sebesar 0%, responden yang memberikan penilaian tidak 

berpengaruh sebesar 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan 
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4.3.3  Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap (X3) 

Pada variabel daya tanggap (X3) yang diberikan kepada 60 orang 

responden. Jawaban dari penilaian responden dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah 

ini : 

 

 

Klasifikasi Rentangan Skor Frekuensi Persentase 

Tidak Berpengaruh ������ �� ������

Kurang Berpengaruh ������	� �� ������

Cukup Berpengaruh 	�����
� �� ����	��

Berpengaruh 
�������� ��� ����	��

Sangat Berpengaruh �������� �
� ����	��

Total� ��� 100% 
Sumber : Data Primer Diolah,2009 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pertanyaan mengenai 

variabel daya tanggap (X3), responden yang memberikan penilaian sangat 

berpengaruh sebanyak 19 orang atau sebesar 31,67%, responden yang 

memberikan penilaian berpengaruh sebesar 66,67%, responden yang memberikan 

penilaian cukup berpengaruh sebesar 31,67%, responden yang memberikan 

penilaian kurang berpengaruh sebesar 0%, responden yang memberikan penilaian 

tidak berpengaruh sebesar 0%. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap 
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4.3.4  Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan (X4) 

Pada variabel jaminan (X4) yang diberikan kepada 60 orang responden. 

Jawaban dari penilaian responden dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini : 

 

 

Klasifikasi Rentangan Skor Frekuensi Persentase 

Tidak Berpengaruh ������ �� ������

Kurang Berpengaruh ������	� �� ���	��

Cukup Berpengaruh 	�����
� �� �������

Berpengaruh 
�������� �	� ����	��

Sangat Berpengaruh �������� ��� ����	��

Total� �� 100% 
Sumber : Data Primer Diolah,2009 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pertanyaan mengenai 

variabel jaminan (X4), responden yang memberikan penilaian sangat berpengaruh 

sebanyak 16 orang atau sebesar 26,67%, responden yang memberikan penilaian 

berpengaruh sebesar 61,67%, responden yang memberikan penilaian cukup 

berpengaruh sebesar 10%, responden yang memberikan penilaian kurang 

berpengaruh sebesar 1,67%, responden yang memberikan penilaian tidak 

berpengaruh sebesar 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan 
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4.3.5  Distribusi Frekuensi Variabel Empati (X5) 

Pada variabel empati (X3) yang diberikan kepada 60 orang responden. 

Jawaban dari penilaian responden dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini : 

 

 

Klasifikasi Rentangan Skor Frekuensi Persentase 

Tidak Berpengaruh ������ �� ���	��

Kurang Berpengaruh ������	� �� ������

Cukup Berpengaruh 	�����
� ��� ����	��

Berpengaruh 
�������� ��� �������

Sangat Berpengaruh �������� ��� �������

Total �� 100% 
Sumber : Data Primer Diolah,2009 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pertanyaan mengenai 

variabel empati (X5), responden yang memberikan penilaian sangat berpengaruh 

sebanyak 12 orang atau sebesar 20%, responden yang memberikan penilaian 

berpengaruh sebesar 58,33%, responden yang memberikan penilaian cukup 

berpengaruh sebesar 16,67%, responden yang memberikan penilaian kurang 

berpengaruh sebesar 3,33%, responden yang memberikan penilaian tidak 

berpengaruh sebesar 1,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Variabel Empati
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4.3.6  Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Nasabah (Y) 

Variabel kepuasan nasabah ditunjukkan dengan jawaban nasabah apakah 

mereka sudah merasa puas dengan kualitas pelayanan pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. Pertanyaan tersebut dilengkapi dengan 5 pilihan 

jawaban mengenai tingkat kepuasan. Jawaban responden dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

 

 

Klasifikasi 
Rentangan 

Skor Frekuensi Persentase 

Tidak Puas �� �� ������

Kurang Puas �� �� ������

Cukup Puas �� ��� �������

Puas �� ��� ����	��

Sangat Puas �� ��� �������

Total �� 100% 
Sumber : Data Primer Diolah,2009 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pertanyaan mengenai 

variabel kepuasan (Y), responden yang memberikan penilaian sangat puas 

sebanyak 18 orang atau sebesar 30%, responden yang memberikan penilaian puas 

sebesar 37%, responden yang memberikan penilaian cukup puas sebesar 25%, 

responden yang memberikan penilaian kurang puas sebesar  8%, responden yang 

memberikan penilaian tidak puas sebesar 0%. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Nasabah 
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4.4.  Uji Validitas Dan Reliabilitas 

4.4.1.  Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus teknik korelasi 

“product moment”. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai 

kritis pada signifikan 0.05. Jika nilai signifikansi korelasi lebih kecil dari nilai 

0.05 maka kuesioner tersebut valid. Kesimpulan juga dapat diambil melalui nilai 

korelasi “product moment” , apabila nilai korelasi lebih besar daripada 0.3 maka 

pertanyaan tersebut valid (Malhotra dalam Solimun 2003 : 46). Hasil Uji validitas 

adalah sebagai berikut : 

4.4.1.1.  Uji Validitas Variabel Bukti Fisik (X1) 

Tabel 4.13 

Uji Validitas Variabel Bukti Fisik (X1) 

Validitas 
Variabel Nomer Item 

Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Koefisien 
Alpha 

X1 X1.1 0.743 0.000 

 X1.2 0.719 0.000 

 X1.3 0.690 0.000 

0,606 

Sumber : Data Primer diolah,2009 

Berdasarkan data dari tabel 4.13 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel fisik mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

dan mempunyai koefisien alpha 0,606. Dengan demikian berarti item pertanyaan 

untuk Variabel Bukti fisik (X1) valid untuk pengujian berikutnya. 
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4.4.1.2.  Uji Validitas Variabel Keandalan (X2) 

Tabel 4.14 

Uji Validitas Variabel Keandalan (X2) 

Validitas 
Variabel Nomer Item 

Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Koefisien 
Alpha 

X2 X2.1 0.727 0.000 

 X2.2 0.656 0.000 

 X2.3 0.718 0.000 

0,669 

Sumber : Data Primer diolah,2009 

Berdasarkan data dari tabel 4.14 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel keandalan mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0,669. Dengan demikian berarti item 

pertanyaan untuk Variabel keandalan (X2) valid untuk pengujian berikutnya. 

4.4.1.3.  Uji Validitas Variabel Daya Tanggap (X3) 

Tabel 4.15 

Uji Validitas Variabel Daya Tanggap (X3) 

Validitas 
Variabel Nomer Item 

Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Koefisien 
Alpha 

X3 X3.1 0.740 0.000 

 X3.2 0.690 0.000 

 X3.3 0.881 0.000 

0,711 

Sumber : Data Primer diolah,2009 

Berdasarkan data dari tabel 4.15 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel daya tanggap mempunyai nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0,711. Dengan demikian berarti item 

pertanyaan untuk variabel daya tanggap (X3) valid untuk pengujian berikutnya. 
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4.4.1.4.  Uji Validitas Variabel Jaminan (X4) 

Tabel 4.16 

Uji Validitas Variabel Jaminan (X4) 

Validitas 
Variabel Nomer Item 

Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Koefisien 
Alpha 

X4 X4.1 0.780 0.000 

 X4.2 0.821 0.000 

 X4.3 0.835 0.000 

0,742 

Sumber : Data Primer diolah,2009 

Berdasarkan data dari tabel 4.16 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel jaminan mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0,742. Dengan demikian berarti item 

pertanyaan untuk variabel jaminan (X4) valid untuk pengujian berikutnya. 

4.4.1.5.  Uji Validitas Variabel Empati (X5) 

Tabel 4.17 

Uji Validitas Variabel Empati (X5) 

Validitas 
Variabel Nomer Item 

Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Koefisien 
Alpha 

X5 X5.1 0.892 0.000 

 X5.2 0.912 0.000 

 X5.3 0.800 0.000 

0,860 

Sumber : Data Primer diolah,2009 

Berdasarkan data dari tabel 4.17 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel empati mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0,860. Dengan demikian berarti item 

pertanyaan untuk variabel empati (X5) valid untuk pengujian berikutnya. 

 

4.4.2.  Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui suatu alat ukur cukup akurat, stabil dan konsisten dalam 

mengukur apa yang ingin diukur dilakukan uji reliabilitas. Salah satu cara untuk 
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mengukur reliabilitas adalah dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach, 

dimana jika alpha lebih besar 0.6 menunjukkan instrumen tersebut reliabel 

(Malhotra dalam Solimun 2003 : 49). 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Uji Reliabilitas 

X1 0,606 Reliabel 

X2 0,669 Reliabel 

X3 0,711 Reliabel 

X4 0,742 Reliabel 

X5 0,860 Reliabel 
       Sumber : Data Primer diolah,2009 

Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur. Oleh karena itu dari hasil tersebut 

dapat dilakukan analisis regresi linear berganda. 

4.5.  Pengujian Data 

4.5.1.  Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. 1 Uji Kenormalan  

Tabel 4.19 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60

.0000000

.95668921

.076

.076

-.049

.591

.876

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
    Sumber : Data Primer diolah,2009 
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Salah satu asumsi dari Regresi Linier Berganda adalah Galat atau Error 

menyebar normal.  

Ho : Galat atau Error menyebar normal 

H1 : Galat atau Error tidak menyebar normal  

Kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (sig.) 

dengan nilai kritis peluang sebesar 0.05. Dari Apabila nilai signifikansi kurang 

dari nilai kritis 0.05 maka kesimpulan Tolak Ho sebaliknya apabila nilai 

signifikansi lebih dari 0.05 maka Terima Ho. Dari tabel di atas diketahui bahwa 

sig.>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Galat atau Error 

berdistribusi normal, maka asumsi Regresi Linier Berganda terpenuhi. 

4.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka 
dinamakan terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi antara variabel bebas atau tidak mengandung multikolinieritas.  
Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Value 
Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Apabila nilai VIF > 10 dan tolerance > 1 
maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF < 10 dan tolerance    
< 1 maka tidak terjadi multikolinieritas.  

Tabel 4.20 

Uji Multikolinearitas Value Inflation Factor (VIF) 

Variabel Nilai VIF Keterangan 

X1 1,577 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 1,720 Tidak terjadi multikolinieritas 

X3 1,743 Tidak terjadi multikolinieritas 

X4 2,151 Tidak terjadi multikolinieritas 

X5 1,472 Tidak terjadi multikolinieritas 

  Sumber : Data Primer diolah,2009 
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Dari tabel 4.20 diketahui bahwa nilai VIF < 10 dan tolerance < 1, dengan 

demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dengan kata lain 

asumsi analisis regresi linier berganda terpenuhi. 

4.5.1.3 Uji Linieritas 

    Gambar 4.2 
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  Sumber : Data Primer diolah,2009 

 

Apabila gambar kurva 4.2 bergerak dari kiri bawah ke kanan atas 

membentuk garis linier, maka memenuhi asumsi linieritas oleh karena itu layak 

untuk dilakukan analisis regresi linier berganda. 
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4.5.1.4 Uji Non-heterokedastisitas atau Homoskedastisitas 

             Tabel 4.21 

Coefficientsa

-5.650 3.151 -1.793 .079

1.304 .924 .215 1.412 .164

-1.718 1.115 -.247 -1.541 .129

2.886 1.624 .291 1.777 .081

.257 1.163 .039 .221 .826

-1.149 .700 -.235 -1.641 .107

(Constant)

lnx1

lnx2

lnx3

lnx4

lnx5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lneia. 

 
  Sumber : Data Primer diolah,2009 

Uji homoskedastisitas dilakukan dengan uji park. Setelah dilakukan regesi 

linier berganda maka didapat nilai error, selanjutnya dilakukan regresi antara ln 

dari nilai error dengan ln variabel bebas. Dengan demikian model regresi menjadi: 

Y= ii

2

i vLnX)(Ln +β+α=ε  

Uji homoskedastisitas dengan membandingkan antara nilai signifikansi 

(sig.) dengan nilai kritis 0.05. Apabila seluruh koefisien regresi signifikan 

menyatakan dalam data terjadi heterokedastisitas sebaliknya apabila seluruh 

koefisien regresi tidak signifikan menyatakan bahwa data memenuhi asumsi 

homoskedastisitas. Dari tabel 4.21 diketahui seluruh koefisien regresi tidak 

signifikan maka data memenuhi asumsi homoskedastisitas. 
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4.5.2.  Analisis Regresi 

Hasil analisis regresi dan uji asumsi analisis regresi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

 
  Sumber : Data Primer diolah,2009 

 

Hasil analisis regresi menghasilkan sebuah persamaan regresi dengan 

melibatkan semua variabel bebas yang ada yaitu Bukti fisik (X1), keandalan (X2), 

daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5). Hubungan antara variabel 

bebas dan terikat sangat erat yaitu sebesar 90%. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi sebesar 8,12 %. Hal ini berarti bahwa variabel bebas dapat 

menjelaskan keragaman yang ada pada variabel terikat sebesar 8,12%. Dengan 

kata lain sumbangan variabel bebas terhadap keragaman variabel terikat sebesar 

8,12%. 

4.5.3.  Uji Hipotesis 

4.5.3.1 Pengujian Secara Simultan 

              Tabel 4.23 

 
  Sumber : Data Primer diolah,2009 

Model Summary b 

.901 a .812 .795 .42612 1.920 
Model 
1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin- 
Watson 

Predictors: (Constant), x5 (Empati), x1 (Bukti Fisik), x2 (Keandalan), 
x3 (Daya Tanggap), x4 (Jaminan) 

a. 

Dependent Variable: y (Kepuasan Pelanggan)b. 

ANOVA b 

42.378 5 8.476 46.678 .000 a 

9.805 54 .182 
52.183 59 

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), x5 (Empati), x1 (Bukti Fisik), x2 (Keandalan), x3 (Daya 
Tanggap), x4 (Jaminan) 

a. 

Dependent Variable: y (Kepuasan Pelanggan)b. 
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Ho : Variabel - variabel bebas tidak berpengaruh secara bersama terhadap 

variabel terikat 

H1 : Terdapat pengaruh variabel - variabel secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat 

Hasil pengujian simultan persamaan regresi dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai signifikansi (sig.) dengan nilai kritis peluang sebesar 0.05. 

Dari tabel 4.23 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kurang dari nilai 

kritis 0.05 maka kesimpulan Tolak Ho. Dengan demikian variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sehingga model regresi cocok 

untuk digunakan. 

            Persamaan regresi yang dibentuk :  

Y= -3,331 + 0,045 x1 + 0,131 x2 + 0,173x3 + 0,181 x4 + 0,101 x5 

                    Tabel 4.24 

Rekapitulasi Pengolahan Data 

Variabel B T Sig t Keterangan 

Konstanta 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

-3,331 
0,045 
0,131 
0,173 
0,181 
0,101 

-6,027 
1,295 
3,048 
2,994 
4,039 
3,357 

0,000 
0,201 
0,004 
0,004 
0,000 
0,001 

 

 
Tidak Signifikan 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

 

t tabel             =  2,004 
R                   =  0,901 
R Square       =  0,812 
F hitung           =  46,678 
Sig F             =  0,000 
F tabel            =   2,386 

α                  =   5% (0,05) 
 Sumber : Data Primer diolah,2009 
 

 Dari tabel rekapitulasi pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa Nilai 

F hitung yang diperoleh sebesar 46,678 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,386. Dari 
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hasil tersebut diketahui bahwa F hitung  > F tabel, sehingga keputusan yang diambil 

adalah menolak Ho dan menerima H1. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu variabel bukti fisik (X1), 

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

variabel empati (X5) secara bersama-sama atau simultan terhadap  variabel terikat 

yaitu kepuasan nasabah (Y). 

4.5.3.2 Pengujian Secara Parsial 

Kesimpulan pengujian parsial dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi (sig.) dengan nilai kritis peluang sebesar 0.05. Dari tabel 4.22 di atas 

dapat diketahui bahwa apabila nilai signifikansi kurang dari nilai kritis 0.05 maka 

kesimpulan Tolak Ho. Dengan demikian variabel bebas tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat sehingga variabel bebas tersebut signifikan. 

Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa : 

                    Tabel 4.25 

Pengujian Secara Parsial 

Koefisien Koefisien Regresi Statistik t Nilai sig. Hasil 

X1 0.045 1.295 0.201 Tidak Signifikan 

X2 0.131 3.048 0.004 Signifikan 

X3 0.173 2.994 0.004 Signifikan 

X4 0.181 4.039 0.000 Signifikan 

X5 0.101 3.357 0.001 Signifikan 
  Sumber : Data Primer diolah,2009 

 

Ho :  variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat(Y) 

H1 :  variabel bebas (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y) 
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1. Variabel X1 (bukti fisik) mempunyai nilai t hitung sebesar 1,295 lebih kecil dari 

nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H1 dan 

menerima H0, demikian juga nilai sig t = 0,201 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (X1) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah (Y) pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. 

2. Variabel X2 (keandalan) mempunyai nilai t hitung sebesar 3,048 lebih besar dari 

nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan 

menerima H1, demikian juga nilai sig t = 0,004 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel keandalan (X2) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah (Y) pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. 

3. Variabel X3 (daya tanggap) mempunyai nilai t hitung sebesar 2,994 lebih besar 

dari nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H0 

dan menerima H1, demikian juga nilai sig t = 0,004 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel daya tanggap (X3) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah (Y) pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. 

4. Variabel X4 (jaminan) mempunyai nilai t hitung sebesar 4,039 lebih besar dari 

nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan 

menerima H1, demikian juga nilai sig t = 0,000 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel jaminan (X4) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah (Y) pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. 
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5. Variabel X5 (empati) mempunyai nilai t hitung sebesar 3,357 lebih besar dari 

nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H1 dan 

menerima H0, demikian juga nilai sig t = 0,001 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel empati (X5) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah (Y) pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. 

6. Dari besarnya nilai koefisien regresi diketahui bahwa variabel bebas yang 

mempunyai regresi paling besar (0,181) adalah variabel Jaminan (X4), hal ini 

berarti variabel jaminan Variabel jaminan (X4) mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan nasabah (Y) PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch 

Office. 

 

4.6.  Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima variabel untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Lima 

variabel tersebut adalah variabel bukti fisik (X1), variabel keandalan (X2), variabel 

daya tanggap (X3), variabel jaminan (X4), dan variabel empati (X5). Setelah 

mengadakan penelitian di lapangan dan penulis melakukan analisis, maka dapat 

diketahui bahwa bahwa Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 46,678 sedangkan 

nilai F tabel sebesar 2,386. Dari hasil tersebut diketahui bahwa F hitung  > F tabel, 

sehingga keputusan yang diambil adalah menolak Ho dan menerima H1. Dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu 

variabel bukti fisik (X1), variabel keandalan (X2), variabel daya tanggap (X3), 
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variabel jaminan (X4), dan variabel empati (X5) secara bersama-sama atau 

simultan terhadap  variabel terikat yaitu kepuasan nasabah (Y). 

Dalam pengujian secara parsial atau sendiri-sendiri dapat diketahui bahwa 

variabel kualitas pelayanan yaitu variabel bukti fisik (X1), variabel keandalan 

(X2), variabel daya tanggap (X3), variabel jaminan (X4), dan variabel empati (X5), 

tidak semuanya yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

konsumen (Y), hal ini dapat dibuktikan bahwa variabel keandalan (X2) 

mempunyai nilai t hitung sebesar 3,048 lebih besar dari nilai t tabel = 2,004 sehingga 

keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1, demikian juga nilai 

sig t = 0,004 < 0,05, variabel daya tanggap (X3) mempunyai nilai t hitung sebesar -

2,994 lebih besar dari nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah 

menolak H0 dan menerima H1, demikian juga nilai sig t = 0,004 < 0,05dan 

variabel jaminan (X4) mempunyai nilai t hitung sebesar 4,039  lebih besar dari nilai t 

tabel = 2,004  sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima 

H1, demikian juga nilai sig t = 0,000 < 0,05 dan variabel empati (X5) mempunyai 

nilai t hitung sebesar 3,357  lebih besar dari nilai t tabel = 2,004 sehingga keputusan 

yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1, demikian juga nilai sig t = 

0,001 < 0,05 sehingga kesimpulannya adalah variabel keandalan (X2), variabel 

daya tanggap (X3) dan variabel jaminan (X4), dan variabel empati (X5) 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y). Sedangkan 

variabel bukti fisik (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 1,295 lebih kecil dari nilai 

t tabel = 2,004 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H1 dan menerima 

H0, demikian juga nilai sig t = 0,201 > 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa 
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variabel bukti fisik (X1), tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapa 

kepuasan nasabah (Y). 

Mengingat begitu berpengaruhnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah, maka strategi yang diterapkan ) PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch 

Office terutama dalam bidang pelayanan harus dapat dilaksanakan dengan baik. 

Adapun strategi yang diterapkan ) PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah : 

4.6.1.  Variabel Bukti Fisik (X1) 

Variabel bukti fisik ini merupakan variabel dari hasil penelitian ) PT. 

Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office perlu ditingkatkan, karena variabel 

bukti fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah yang 

mempunyai tingkat signifikan 0,201 (lebih besar dari nilai kritis 0,05) disebabkan: 

a. Kebersihan dan kenyamanan ruangan PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office kurang diperhatikan sehingga terkadang nasabah merasa 

kurang nyaman berada di dalam ruangan PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office. 

b. Peralatan dan teknologi yang dipunyai PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office kurang memuaskan misalnya ; terkadang dalam sistem 

pembayaran proses berlangsung sangat lama karena di pengaruhi oleh 

minimnya teknologi komputerisasi yang tersedia. 

c. Nasabah cenderung tidak merasa nyaman, karena jika terjadi antrian 

panjang mereka terpaksa harus mengantri sambil berdiri hal tersebut 

disebabkan karena masih kurangnya tempat duduk yang disediakan oleh 

PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office. 
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Diharapkan kedepannya PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

dapat lebih memperhatikan kenyamanan ruang layanan khususnya fasilitas ruang 

antri serta meningkatkan peralatan dan teknologi komputerisasi. Ini penting 

karena layanan fisik ini dirasakan langsung oleh nasabah dan menjadi salah satu 

ukuran nasabah dalam menilai kinerja sebuah perusahaan asuransi. 

4.6.2.  Variabel Keandalan (X2) 

Variabel keandalan atau reliability sebagai variabel dalam kualitas jasa 

yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. 

Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office yang mempunyai nilai signifikan 0,004 

(lebih kecil dari nilai kritis 0,05). Variabel keandalan merupakan kemampuan 

yang dapat diandalkan, akurat, dan konsisten dalam mengerjakan jasa sesuai 

dengan yang diinginkan nasabah. Dengan kata lain variabel keandalan merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan kepada nasabah. Maka dari itu keandalan pelayanan jasa akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan termasuk nasabah karena berkaitan dengan 

kemampuan pihak penyedia jasa dalam hal ini perusahaan asuransi untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan. Hal ini dapat diwujudkan dengan konsistensi waktu pelayanan sesuai 

yang dijanjikan,  seperti : kemampuan karyawan dalam memberikan informasi, 

dan kecepatan karyawan dalam menyelesaikan transaksi. Kedepannya hendaknya 

PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office dapat mempertahankan konsistensi 

pelayanannya khususnya pada variabel keandalan agar dapat bersaing di dunia 

perasuransian yang semakin kompetitif ini. 

 



 88 

4.6.3.  Variabel Daya Tanggap (X3) 

Variabel daya tanggap atau responsiveness sebagai variabel dalam kualitas 

jasa yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT.. 

Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office yang mempunyai nilai signifikan 0,004 

(lebih kecil dari nilai kritis 0,05). Variabel daya tanggap merupakan kemampuan 

para karyawan untuk tanggap membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat, dengan disertai penyampaian jasa yang jelas. 

Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya selalu cepat tanggap pada keluhan 

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

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

konsumen. 

Maka dari itu variabel daya tanggap jasa mempengaruhi kepuasan nasabah 

karena berkaitan dengan kemampuan pihak penyedia jasa dalam hal ini 

perusahaan asuransi untuk memberikan respon yang cepat ketika nasabah 

mengalami masalah, karyawan mampu memberi tanggapan positif ketika nasabah 

mengajukan klaim, dan karyawan bersedia membantu nasabah yang sedang dalam 

kesulitan. Kedepannya hendaknya PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

dapat terus mempertahankan konsistensi pelayanannya khususnya pada variabel 

daya tanggap atau responsiveness ini. 

4.6.4.  Variabel Jaminan (X4) 

Variabel jaminan adalah salah satu variabel dari kualitas pelayanan yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office yang mempunyai nilai signifikan 0,000 (lebih 

kecil dari nilai kritis 0,05) sekaligus yang mempunyai nilai koefisien regresi 
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paling besar yaitu sebesar 0,181. Variabel jaminan atau assurance akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa Asuransi Jiwasraya 

karena menunjukkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki perusahaan jasa 

perasuransian untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Jaminan ini meliputi 

kredibilitas Asuransi Jiwasraya, jaminan keamanan dalam bertransaksi, karyawan 

yang profesional dan berpengetahuan luas, serta kejujuran karyawan dalam 

melayani nasabah. Untuk itu PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office harus 

mampu membangun keyakinan nasabah dengan memperlihatkan kredibilitas 

Asuransi Jiwasraya sebagai salah satu perusahaan asuransi peringkat 8 dalam 

skala nasional, jaminan keamanan bagi nasabah serta kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki. Keseluruhan hal ini akan dapat memperkuat image 

kualitas pelayanan jasa Asuransi Jiwasraya di mata nasabah sehingga nasabah 

percaya dan mau menjadi nasabah tetap dalam jangka panjang. Hendaknya PT. 

Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office Malang dapat mempertahankan hal 

tersebut yang akan berdampak berkembangnya Asuransi Jiwasraya di kancah 

percaturan perasuransian Indonesia sehingga Asuransi Jiwasraya dapat terus 

memperbaiki peringkat perusahaannya dalam skala nasional. 

4.6.5.  Variabel Empati (X5) 

Variabel empati sebagai variabel dalam kualitas jasa yang mempengaruhi 

secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office yang mempunyai nilai signifikan 0,001 (lebih kecil dari nilai kritis 

0,05). Variabel empati merupakan kemampuan karyawan meliputi kemudahan 

dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman 

atas kebutuhan individual para pelanggan. Kualitas jasa bukanlah diukur dari 
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sudut pandang penyedia jasa namun yang lebih penting berdasarkan sudut 

pandang pelanggan. Maka dari itu variabel empati mempengaruhi kepuasan 

nasabah karena berkaitan dengan kemampuan pihak penyedia jasa dalam hal ini 

perusahaan asuransi untuk memberikan perhatian kepada nasabah, melayani 

nasabah dengan ramah dan sopan, dan mampu membentuk hubungan interaktif 

antara karyawan itu sendiri dengan nasabah.  Kedepannya hendaknya PT. 

Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office dapat terus mempertahankan 

konsistensi pelayanannya khususnya pada variabel empati. 

 

4. 7. Implementasi Hasil Penelitian 

Mengingat begitu berpengaruhnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah, maka strategi yang diterapkan pihak PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office terutama dalam bidang pelayanan harus dapat dilaksanakan dengan 

baik. Adapun strategi yang diterapkan PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch 

Office berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah : 

1. Variabel bukti fisik (X1) 

Variabel bukti fisik bukan hanya untuk keperluan mengkomunikasikan 

jasa yang akan diterima oleh nasabah. Bukti fisikakan semakin penting untuk jasa-

jasa yang derajat keahliannya tinggi, dimana dengan tampilan (bukti fisik) ini 

diharapkan untuk menarik nasabah. 

Berdasarkan hasil penelitian variabel bukti fisik merupakan variabel yang 

tidak mempengaruhi kepuasan nasabah secara signifikan terhadap pelayanan yang 

diberikan PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office. Untuk itu variabel bukti 
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fisik harus ditingkatkan, dijaga, dan dipelihara secara berkelanjutan sejalan 

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagai nasabah, karena bukti 

fisik ini dapat dirasakan langsung oleh nasabah, misalnya : 

- Kondisi bangunan yang kurang mencerminkan kondisi perusahaan 

asuransi secara umum, untuk itu perlu direnovasi agar penampilannya 

lebih menarik tidak seperti sebuah toko. 

- Kurangnya teknologi terutama sistem komputerisasi yang harus 

diperbaharui. 

- Peningkatan pengadaan AC, untuk memberikan rasa kenyamanan pada 

nasabah dalam ruangan. 

2. Variabel keandalan (X2) 

Variabel keandalan merupakan kemampuan yang dapat diandalkan, akurat 

dan konsisten dalam mengerjakan jasa yang sesuai dengtan yang diinginkan 

nasabah. 

Variabel keandalan yang merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office ini terdiri 

dari kecepatan karyawan dalam menyelesaikan transaksi, kemampuan karyawan 

dalam memberikan informasi, dan kemampuan karyawan dalam memecahkan 

masalah, perlu dipertahankan. Upaya yang dapat dilakukan pihak . Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office adalah dengan memberikan pendidikan secara 

umum kepada karyawan mengenai dunia perasuransian dan teknik operasional 

perasuransian termasuk cara-cara dalam menangani nasabah yang dihadapi  
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nasabah berkaitan dengan transaksi-transaksi perasuransian. Hal ini dimaksudkan 

untuk menunjukkan kepada nasabah bahwa PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office mampu memberikan layanan yang dibutuhkan nasabah dengan 

baik. 

3. Variabel daya tanggap (X3) 

Variabel daya tanggap ini merupakan variabel yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Asuransi Jiwasraya Malang 

Branch Office. Variabel yang terdiri dari respon cepat yang diberikan karyawan 

kepada nasabah bila ada masalah, karyawan memberikan tanggapan positif bila 

nasabah mengajukan klaim, dan karyawan bersedia untuk membantu nasabah ini 

perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara berkelanjutan di masa yang akan datang. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki serta dapat di 

perbaiki di masa akan datang agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang diwujudkan dengan peran dan kemauan PT. Asuransi Jiwasraya 

Malang Branch Office untuk tanggap membantu atau melayani nasabah sesegera 

mungkin. 

4. Variabel jaminan (X4) 

Variabel jaminan merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan nasabah. Variabel ini terdiri dari dapat dipercaya menjamin uang 

nasabah, profesionalisme karyawan dalam bekerja, dan kejujuran karyawan dalam 

melayani nasabah. Untuk itu pihak PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

harus mampu membangun keyakinan nasabah dengan cara memperlihatkan 

kinerja sumber daya manusia yang handal serta berwawasan luas, dimana hal ini 
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dapat memperkuat image kualitas PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office, 

sehingga nasabah percaya dan mau menjadi nasabah tetap dalam jangka waktu 

yang lama. 

5. Variabel empati (X5) 

Berdasarkan hasil penelitian variabel empati merupakan variabel yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. Variabel ini terdiri dari 

kemampuan karyawan dalam memperhatikan nasabah, keramahan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan karyawan menjalin hubungan interaktif dengan 

nasabah, perlu pertahankan dan harus dibangun secara terus-menerus diatas 

kebutuhan nasabah akan perhatian. Misalnya nasabah yang datang disambut 

dengan senyum dan dilayani dengan baik. Dengan begitu pihak PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office dapat membangun posisinya sebagai perusahaan 

asuransi yang memahami kebutuhan individual nasabah atau dengan kata lain 

Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang mampu menjangkau 

berbagai lapisan dari masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1.  Kesimpulan 

Kualitas pelayanan merupakan asset prestisius dan memiliki peranan yang 

penting bagi perusahaan sedangkan kepuasan pelanggan merupakan kunci 

kesuksesan untuk bersaing dalam dunia perasuransian yang semakin kompetitif. 

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan pada PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office terhadap kepuasan 

nasabah, dalam penelitian ini terdapat lima variabel kualitas pelayanan yang 

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

merupakan variabel bebas. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Dari hasil analisis secara simultan atau serentak variabel kualitas pelayanan 

yang diwakili oleh bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office. Dengan demikian hipotesis I dapat diterima. 

b. Dari hasil analisis secara parsial atau sendiri – sendiri variabel keandalan, 

variabel daya tanggap, variabel jaminan dan variabel empati mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan variabel 

bukti fisik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian variabel bebas tersebut secara parsial atau 
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sendiri-sendiri tidak semua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Maka hipotesis II tidak dapat diterima. 

c. Variabel kualitas pelayanan yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

adalah variabel jaminan yang terdiri dari Asuransi Jiwasraya dapat menjamin 

uang nasabah, profesionalisme karyawan Asuransi Jiwasraya, dan kejujuran 

karyawan Asuransi Jiwasraya dalam melayani nasabah. Dengan demikian 

hipotesis III dapat diterima. 

 

5. 2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa saran dapat dikemukaan 

sebagai berikut : 

a. PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

1.  Dalam upaya untuk dapat bersaing di dalam bidang perasuransian yang 

semakin kompetitif serta untuk menyelaraskan visi dari Asuransi Jiwasraya 

yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan 

solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan, maka PT. Asuransi 

Jiwasraya Malang Branch Office hendaknya perlu menciptakan kualitas 

pelayanan secara konsisten, sesuai dengan positioning Asuransi Jiwasraya 

sebagai perusahaan asuransi peringkat ke delapan dalam skala nasional, 

sehingga kedepannya PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office selalu 

dapat berkembang dan memperbaiki peringkat perusahaan dalam skala 

nasional. 
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2.  Sedemikian pentingnya kualitas pelayanan yang baik terhadap suatu 

perusahaan, maka sebaiknya PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch Office 

perlu mengkaji lebih mendalam tentang dimensi kualitas pelayanan khususnya 

pada variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

seperti variabel bukti fisik sehingga PT. Asuransi Jiwasraya Malang Branch 

Office dapat menyusun langkah strategis dalam meningkatkan eksistensi dan 

mengetahui apa yang menjadi kekurangan Asuransi Jiwasraya dalam melayani 

nasabah. 

b. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 

Penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak universitas  

khususnya fakultas ekonomi sebagai referensi serta informasi untuk penelitian 

selanjutnya terutama bagi peneliti yang ingin mengambil tema sejenis. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian dengan kasus yang berbeda, misalnya mempersepsikan pengaruh 

tingkat kinerja karyawan dalam melayani nasabah terhadap loyalitas nasabah. 


