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ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA
PENGAMBILAN POLIS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB)
BUMIPUTERA 1912 CABANG SURAKARTA

Desi Paulina Novita Sari
(F0108046)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai faktor
faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengambilan polis pada asuransi jiwa
bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Surakarta. Faktor-faktor yang menjadi
variabel independent dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, dan
pendapatan.
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan para nasabah AJB
Bumiputera untuk keperluan analisisnya. Metode pengambilan sampel dilakukan
dengan cara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dimana hanya
sebagian tertentu dari populasi diambil menjadi sampel, dimana sampel tersebut
memenuhi kriteria tertentu. Dalam hal ini penulis menentukan kriteria, pengambil
polis yang diteliti adalah para nasabah AJB Bumiputera 1912 cabang Surakarta.
Penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan, dan
pekerjaan berkaitan dengan besarnya pengambilan polis pada asuransi jiwa
bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Surakarta. Semakin besar pendapatan,
semakin tinggi tingkat pendidikan, dan semakin mapan pekerjaan responden maka
semakin tinggi juga besar polis yang diambil.
Kata Kunci : Asuransi, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, dan Polis
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ABSTRACT
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING POLICY TAKING IN
SURAKARTA BRANCH OF BUMIPUTERA 1912 MUTUAL LIFE
INSURANCE (AJB)

Desi Paulina Novita Sari
(F0108046)

The objective of research is to find out a description of factors affecting
the policy taking in Surakarta Branch of Bumiputera 1912 mutual life insurance
(AJB). The factors becoming independent variable in this research were
education, job, and income.
This study employed survey method with the customers of Bumiputera
1912 mutual life insurance (AJB). The sampling technique used was purposive
sampling, in which only certain part of population were taken as the sample, in
which the sample fulfilled certain criteria. In this case, the writer determined
criteria, the policy taker studied was the customers of Surakarta Branch of
Bumiputera 1912 mutual life insurance (AJB). The writer took 100 respondents as
the sample.
The result of research showed that education, income, and job were related
to the policy taking in Surakarta Branch of Bumiputera 1912 mutual life insurance
(AJB). The higher income, the higher education level, and the more stable the
respondents’ job, the higher is the policy taken.
Keywords: Insurance, Education, Job, Income, and Policy
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Zaman yang semakin modern ini mendorong manusia untuk berpikir
bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih efektif dan efisien.
Semua serba ada, mudah, dan cepat. Kalau dulu kebutuhan hidup manusia
hanya meliputi pangan, sandang, dan papan, kini bukan hanya itu. Informasi
pun sudah seperti menjadi kebutuhan pokok yang tak bisa dianggap remeh,
sebab apabila kita tidak ingin ketinggalan zaman, selalu mengikuti
perubahan, dan ingin mengikuti arus globalisasi, karena mau tidak mau kita
memang dituntut untuk mengikuti setiap zaman yang berubah, kita
diwajibkan mengikuti informasi yang bisa diambil dari mana saja. Dalam
hal ini termasuk informasi tentang kenyamanan hidup. Kehidupan manusia
sudah benar-benar kompleks. Belum tua saja kita sudah menyiapkan dana
pensiun, belum TK saja sudah disiapkan dana pendidikannya sejak masih
dalam kandungan. Inilah salah satu bukti kemajuan manusia. Berpikir
selangkah lebih maju, sebelum kemungkinan terburuk itu terjadi.
Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan
datang tersebut maka sebagian manusia memerlukan asuransi. Asuransi
adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau
bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk
jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari
kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti
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kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran
premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang
menjamin perlindungan tersebut. Asuransi merupakan salah satu buah
peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia
yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi
(Hartono 1992, hal 30)
Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain
pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah
risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan
kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua,
asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga
dapat

dimanfaatkan

untuk

kepentingan

masyarakat

sebagai

dana

pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko – risiko yang
dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak
metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling
banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak
tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang
dihadapi oleh perusahaan (Suparman 1993, hal 116)
Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan
rumah tangga, baik dalam mengahadapi risiko mendasar seperti risiko
kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki.
Namun Problem yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang
terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah
waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat
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ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut
di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut
pihak atau badan usaha lain. Yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu
ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang
tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi.
Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa.
Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari
sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian
karena kematian sebelum waktunya dari anggota - anggota kelompok
tersebut.
Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh
kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan
seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada
asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (time), oleh karena sulit
untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil
risiko

tersebut,

maka

sebaiknya

diadakan

pertanggungan

jiwa

(ww.wordpress.com)
Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung
hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku
(polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi
jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan
sebagai akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu
perjanjian. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah
ditetapkan secara sepihak oleh penanggung sehingga klausula-klausula
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tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan
hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung. Sehingga
sekarang ini perjanjian asuransi akan lebih mudah dan sederhana juga tidak
akan memerlukan waktu yang lama (Angger, Kompas 11 Juli 2003). Salah
satu jenis asuransi yang dikenal masyarakat adalah asuransi jiwa. Asuransi
jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok
orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian
sebelum waktunya dari anggota- anggota kelompok tersebut. Pada asuransi
jiwa yang dipertanggungkan adalah kematian.
Salah satu perusahaan asuransi yang menjadi pilihan masyarakat
adalah masyarakat adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan
asuransi yang bersifat mutual. Perusahaan ini merupakan perusahaan
asuransi tertua di Indonesia. Kegiatan utama dari perusahaan ini adalah
menjual produk-produk asuransi untuk mencari calon pemegang polis yang
dilakukan oleh agen. Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru
sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo, sekretaris Persatuan Guru-guru
Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo.
Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena
didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera
(pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi
Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai
salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari
1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak
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sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai
Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang
kemudian dikenal sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekaligus
peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.
Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang
kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya
Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang
unik, yakni bentuk badan usaha "mutual" atau "usaha bersama". Semua
pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakilwakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi
jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan
dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan
utama Bumiputera hingga hari ini.
Perjalanan

Bumiputera

yang

semula

bernama

Onderlinge

Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai
satu abad (1992-2012.) Sepanjang itu, tentu saja tidak lepas dari pasang
surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa Indonesia
termasuk misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah di tahun 1965
yang memangkas asset perusahaan ini, bencana paling hangat, multikrisis di
penghujung millenium kedua. Di luar itu, Bumiputera juga menyaksikan
tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak
sanggup menghadapi ujian zaman yang mungkin karena persaingan atau
badai krisis.
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Memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan sekitar
18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan
jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia, tengah berada di
capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing
menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan
sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan
industri yang dirintis oleh pendiri Bumiputera, 91 tahun lampau. Bagi
Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru karena makin
menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun
berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir
seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di
negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia sebagaimana visi awal
pendirinya.
Sebagai perusahaan perjuangan, Bumiputera memiliki falsafah yakni,
Idealisme, senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat
kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai
perusahaan perjuangan. Kebersamaan, mengedepankan sistem kebersamaan
dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas
Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi
perusahaan rakyat. Profesionalisme, memiliki komitmen dalam pengelolaan
perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap
tuntutan perubahan lingkungan. Selain itu, visi Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang
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kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idialisme serta
mutualisme.
Bumiputera mempunyai misi untuk senantiasa berada di benak dan di
hati masyarakat Indonesia dengan menyediakan pelayanan dan produk jasa
asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan
nasional

melalui

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Indonesia,

menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin
pertumbuhan

kompetensi

karyawan,

peningkatan

produktivitas

dan

peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan
perusahaan kepada pemegang polis, mendorong terciptanya iklim kerja yang
motivatif dan inovatif untuk mendorong proses bisnis internal perusahaan
yang efektif dan efisien.
Bukti lain yang menunjukkan bahwa Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 merupakan perusahaan yang sudah sangat diakui
dibidangnya adalah banyaknya anak perusahaan Bumiputera antara lain,
Hotel Bumi Wiyata (PT. Bumi Wisata), PT. Informatics OASE, PT.
Bumiputera Mitrasarana, Bumiputera Muda 1967, PT. Mardi Mulyo, PT.
Wisma Bumiputera. Dengan Badan penyertaan PT. Bapindo Bumi Sekuritas
dan PT. Bumiputera - Bot Finance. Masih ada juga yayasan yang dimiliki
oleh Bumiputera, yakni

Yayasan Bumiputera Sejahtera, Dana Pensiun

Bumiputera, Yayasan Dharma Bumiputera.(www.bumiputera.com)
Dari wacana ini bisa diambil kesimpulan bahwa Asuransi Jiwa
Bersama (AJB) Bumiputera 1912 memang merupakan salah satu
commit to user

8
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

perusahaan asuransi terbaik dan kompetitif di bidangnya. Semua manusia
pasti igin memproteksi dirinya dari hal yang tidak diinginkan. Namun ada
beberapa alasan yang membuat rumah tangga tidak jadi mengasuransikan
jiwa anggota keluarganya.
Berikut data jumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB)
Bumiputera sepanjang tahun 2011.
Tabel 1.1
Jumlah Nasabah AJB Bumiputera 1912 Cabang Surakarta Tahun
2011
Bulan

Jumlah

Januari

47

Februari

42

Maret

50

April

35

Mei

40

Juni

42

Juli

36

Agustus

42

September

32

Oktober

36

November

35

Desember

36

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Cabang Surakarta , 2012
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Data nasabah tersebut diatas yang hanya berkisar sekitar angka 32
sampai 50 menggambarkan lesunya bisnis asuransi jiwa khususnya
Bumiputra saat ini. Penurunan jumlah nasabah asuransi disebabkan oleh
beberapa faktor. Untuk mengetahui apa saja penyebab menurunnya jumlah
nasabah, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Besarnya Pengambilan Polis Pada Asuransi Jiwa
Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Surakarta “

B.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Apakah faktor pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan berpengaruh
secara signifikan terhadap besarnya pengambilan polis dalam asuransi
jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB)1912

Cabang

Surakarta?
2.

Faktor apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi besarnya
pengambilan polis pada asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera (AJB)1912 Cabang Surakarta?

C.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1.

Untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan, pendapatan, dan
pekerjaan dengan besarnya pengambilan polis asuransi jiwa di
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.
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2.

Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi
besarnya pengambilan polis pada asuransi jiwa di Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera (AJB) 1912 Cabang Surakarta.

D.

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1.

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan lebih memahami faktorfaktor yang mempengaruhi besarnya pengambilan polis pada Asuransi
Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

2.

Bagi instansi terkait, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk membuat kebijakan , keputusan , strategi, maupun program
demi kemajuan perusahaan asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama
(AJB) Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

3.

Bagi peneliti lain, sangat berguna sebagai referensi untuk bahan
penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Teori Permintaan
Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli
terhadap suatu barang. Teori permintaan menerangkan tentang ciri-ciri
hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Adapun hukum permintaan
adalah semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak
permintaan terhadap barang tersebut dan sebaliknya apabila semakin tinggi
harga suatu barang tersebut maka semakin sedikit permintaan terhadap
barang itu.
Faktor-Faktor Penentu Permintaan
Permintaan seseorang atau suatu masyarakat terhadap suatu barang
ditentukan oleh beberapa faktor yaitu antara lain :
a. Harga barang itu sendiri.
b. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang-barang tersebut.
c. Pendapatan rumah tangga.
d. Pendapatan rata-rata masyarakat.
e. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.
f. Citra rasa (selera).
g. Jumlah penduduk .
h. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.
Sangat sukar secara sekaligus menganalisis pengaruh berbagai faktor
tersebut terhadap permintaan sesuatu barang. Oleh sebab itu, dalam
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membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih
sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaansuatu
barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam
teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah
permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tersebut. (Sadono
Sukirno:2008)
Dalam analisis tersebut, di asumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak
mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi dengan asumsi yang
dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor
tersebut. Setelah menganalisa hubungan antara jumlah permintaan dan
tingkat harga maka kita selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga
adalah tetap dan kemudian menganalisis bagian permintaan suatu barang
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa permintaan terhadap suatu barang
akan berubah apabila citra rasa atau pendapatan atau harga barang-barang
lain mengalami perubahan pula.
A.1

Hukum Permintaan ( The Law of Demand)
Pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka makin
banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi
harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang
tersebut. Dari hypotesa di atas dapat disimpulkan, bahwa:
1. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang
lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan
commit to user

13
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah
pembelian terhadap barang tersebut.
2. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumen berkurang,
sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang
yang akan naik harganya.

A.2

Teori Permintaan Menurut Irving Fisher
Dalam setiap transaksi selalu ada pembeli dan penjual. Jumlah uang
yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh
penjual. Hal ini berlaku juga untuk seluruh perekonomian: didalam suatu
periode tertentu nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus
sama dengan nilai dari barang yang dijual. Nilai dari barang yang dijual
sama dengan volume transaksi (T) dikalikan harga rata-rata dari barang
tersebut (P). Dilain pihak nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus
sama dengan volume uang yang ada dimasyarakat (M) dikalikan berapa kali
rata-rata uang bertukar dari tangan satu ke tangan yang lain, atau rata
perputaran uang, dalam periode tersebut (Vt). MVt = PT adalah suatu
identitas, dan pada dirinnya bukan merupakan suatu teori moneter. Identitas
ini bisa dikembangkan, seperti oleh Fisher, menjadi teori moneter sebagai
berikut:
Vt atau transaction velocity of circulation adalah suatu variable yang
ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada didalam suatu
masyarakat, dan dalam jangka pendek bisa dianggap konstan. T, atau
volume transaksi, dalam periode tertentu ditentukan oleh tingkat output
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masyarakat (pendapatan nasional). Identitas tersebut diberi nyawa dengan
mentransformasikannya dalam bentuk:
Md = 1/Vt PT
Permintaan atau kebutuhan akan uang dari masyarakat adalah suatu
proporsi tertentu 1/Vt dari nilai transaksi (PT). Persamaan diatas, bersama
dengan persamaan yang menunjukkan posisi equilibrium di sektor moneter
Md = Ms
Dimana Ms adalah supply uang beredar (yang dianggap ditentukan oleh
pemerintah) menghasilkan
Ms = 1/Vt PT
Persamaan diatasberarti bahwa dalam jangka pendek tingkat harga
umum (P) berubah secara proporsional dengan perubahan uang yang
diedarkan oleh pemerintah. Dalam teori ini T ditentukan oleh tingkat output
equilibrium masyarakat, yang untuk Fisher dan para ahli ekonomi Klasik,
adalah selalu pada posisi full employment (Hukum Say atau Say’s Law). Vt
atau transaction velocity of circulation, Fisher mengatakan bahwa
permintaan akan uang timbul dari penggunaan uang dalam proses transaksi.
Besar-kecilnya Vt ditentukan oleh sifat proses transaksi yang berlaku di
masyarakat dalam suatu periode (Boediono,2005 : 18).
A.3

Teori Cambridge (Marshall-Pigou)
Teori ini seperti halnya teori Fisher dan teori-teori klasik lainnya,
berpangkal pokok pada fungsi uang sebagai alat tukar umum (means of 25
exchange). Karena itu, teori-teori Klasik melihat kebutuhan uang atau
permintaan akan uang dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat tukar
commit to user

15
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

yang likuid untuk tujuan transaksi. Perbedaan utama antara teori ini dengan
Fisher, terletak pada tekanan dalam teori permintaan uang Cambridge pada
perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaannya antara berbagai
kemungkinan bentuk kekayaan, yang salah satunya berbentuk uang.
Perilaku ini dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi dari pemegang
kekayaan dalam bentuk uang. Teori Cambridge lebih menekankan faktorfaktor perilaku (pertimbangan untung-rugi) yang menghubungkan antara
permintaan

akan

uang

seseorang

dengan

volume

transaksi

yang

direncanakannya. Teoritisi Cambridge mengatakan bahwa permintaan akan
uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan
(Fisher), juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan warga
masyarakat, dan ramalan/harapan dari masyarakat mengenai masa
mendatang.
Supply akan uang (Ms) dianggap ditentukan oleh pemerintah. Dalam
posisi keseimbangan maka : Ms = Md
Jadi ceteris paribus tingkat harga umum (P) berubah secara proporsional
dengan perubahan volume uang yang beredar. Tidak banyak berbeda
dengan teori Fisher, kecuali tambahan ceteris paribus (yang berarti tingkat
harga, pendapatan nasional riil, tingkat bunga dan harapan adalah konstan).
Perbedaan ini cukup penting, karena teori Cambridge tidak menutup
kemungkinan bahwa faktor-faktor seperti tingkat bunga dan expectation
berubah, walaupun dalam jangka pendek. Dan kalau faktor-faktor berubah
maka k juga berubah. Teori Cambridge mengatakan kalau tingkat bunga
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naik, ada kecenderungan masyarakat mengurangi uang yang ingin mereka
pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap.
Demikian juga faktor expectation mempengaruhi bila seandainya
masa datang tingkat bunga akan naik (yang berarti penurunan surat berharga
atau obligasi) maka orang akan cenderung untuk mengurangi jumlah surat
berharga yang dipegangnya dan menambah jumlah uang tunai yang mereka
pegang, dan ini pun bisa mempengaruhi “k” dalam jangka pendek
(Boediono, 2005: 23).
A.4

Teori Permintaan Menurut Keynes
Meskipun bisa dikatakan bahwa teori uang Keynes adalah teori yang
bersumber dari teori Cambridge, tetapi Keynes mengemukakan sesuatu
yang berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada hakekatnya
perbedaan ini terletak pada penekanan pada fungsi uang yang lain, yaitu
sebagai store of value dan bukan hanya sebagai means of exchange. Teori
ini kemudian dikenal dengan nama teori Liquidity Preference.

A.5

Motif Transaksi dan Berjaga-jaga

Orang

memegang

uang

guna

memenuhi

dan

melancarkan

transaksinya, dan permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini
sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga.
Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar volume transaksi dan
semakin besar pula kebutuhan uang untuk tujuan transaksi. Permintaan uang
untuk tujuan transaksi ini pun
tidaktomerupakan
suatu proporsi yang selalu
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konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Hanya
saja faktor tingkat bunga untuk permintaan transaksi untuk uang ini tidak
ditekankan oleh Keynes, akan tetapi tingkat bunga ditekankan pada
permintaan uang untuk tujuan spekulasi.
Motif berjaga-jaga (precautionary motive), orang akan mendapat
manfaat dari memegang uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang
tidak terduga, karena sifat uang yang liquid, yaitu mudah ditukarkan dengan
barang-barang lain. Menurut Keynes permintaan uang untuk tujuan berjagajaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang
mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi, yaitu terutama dipengaruhi
pula oleh tingkat penghasilan orang tersebut, dan mungkin dipengaruhi pula
oleh tingkat bunga (meskipun tidak kuat pengaruhnya).
A.6

Motif Spekulasi

Sesuai dengan namanya , motif dari memegang uang ini adalah
terutama untuk tujuan memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari
seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi
dengan benar. Pada teori Cambridge faktor ketidaktentuan masa depan
(uncertainly) dan faktor harapan (expectations) dari pemilik kekayaan bisa
mempengaruhi permintaan akan uang dari pemilik kekayaan tersebut.
Namun sayangnya teori ini tidak pernah membakukan faktor-faktor ini ke
dalam perumusan teori moneter mereka. Perumusan permintaan uang untuk
motif spekulasi dari Keynes merupakan langkah formalisasi dari faktorfaktor ini ke dalam teori moneter.
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Keynes tidak membicarakan faktor uncertainly dan expectations
hanya secara umum, seperti teori Cambridge. Tetapi ia membatasi
uncertainly dan expectations mengenai satu variable yaitu tingkat bunga.
Pada garis besarnya teori Keynes membatasi pada keadaan dimana pemilik
kekayaan bisa memilih memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai
atau obligasi (bond). Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan
sedangkan obligasi dianggap memberikan berupa sejumlah uang tertentu
setiap periode. Dalam teori Keynes dibicarakan khusus obligasi yang
memberikan suatu penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode
selama waktu yang tak terbatas (perpetuity).

A.7

Permintaan Total Uang

Bentuk yang sederhana dari fungsi permintaan (total) akan uang dari
teori Keynes adalah:

Md/P = [ k Y + Ø (R, W)

Md/P adalah permintaan uang total dalam arti riil, suku pertama dalam
kurung, yaitu k Y adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga,
yang dinyatakan sebagai suatu proporsi (k) dari pendapatan nasional riil. Ø
(R, W) adalah permintaan akan uang untuk motif spekulasi yang dinyatakan
sebagai fungsi dari tingkat bunga yang berlaku (R) dan nilai asset (kekayaan
atau wealth) yang ada di masyarakat (W). Variable W ini dimasukkan
karena permintaan uang untuk motif spekulasi dinyatakan sebagai bagian
dari W yang dipegang dalam bentuk uang tunai. Persamaan (1) tersebut bisa
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pula dinyatakan dalam bentuk permintaan akan uang dalam satuan moneter
sebagai berikut :

Md = [ k Y + Ø (R, W) ] P

dalam analisa jangka pendek W biasanya dianggap konstan sehingga fungsi
menjadi :

Md = [ k Y + Ø (R) ] P

dimana Ø (R) = Ø (R,W), dalam posisi equilibrium, supply uang (Ms), yang
dianggap juga oleh Keynes sebagai variable yang ditentukan oleh
pemerintah, sama dengan Md. Sehingga :

Ms = [ k Y + Ø (R) ] P

Teori permintaan uang Keynes mempunyai implikasi bahwa fungsi
permintaan akan uang (Liquidity Preference) adalah fungsi yang tidak
stabil, dalam arti bahwa fungsi ini bisa bergeser dari waktu ke waktu. Hal
ini karena Keynes menekankan faktor uncertainly dan expectation dalam
menentukan posisi permintaan uang untuk tujuan spekulasi (Boediono, 2005
: 27).

A.8

Teori Kuantitas Modern (Friedman)

Friedman tidak bertitik tolak dari pembahasan yang mendalam
mengenai motif-motif memegang uang. Secara umum dianggap bahwa
orang mau memegang uang karena uang adalah salah satu bentuk aktiva
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(asset) yang memberikan manfaat karena merupakan sumber daya beli yang
liquid (readily available source of purchasing power). Teori permintaan
uang Friedman menganggap bahwa pemilik kekayaan memutuskan aktivaaktiva apa (termasuk uang tunai) dan berapa yang akan ia pegang atas dasar
perbandingan manfaat, selera dan jumlah kekayaannya.
Pengertian kekayaan dari Friedman mempunyai ciri khas, yaitu bahwa
yang dimasukkan dalam definisi kekayaan tidak hanya aktiva-aktiva yang
berbentuk uang atau bisa diubah (dijual) menjadi uang, tetapi juga nilai
(tepatnya,nilai sekarang atau present value) dari aliran aliran penghasilan di
tahun-tahun mendatang dari tenega kerjanya. Friedman berpendapat bahwa
kekayaan tidak lain adalah nilai sekarang dari aliran-aliran penghasilan yang
diharapkan dari aktiva - aktiva yang dipegang. Konsep kekayaan dari
Friedman ini merupakan suatu inovasi dalam teori ekonomi mengenai
capital, dan sekaligus merupakan jembatan antara teori permintaan biasa
(untuk barang dan jasa) dengan teori capital.
Pengertian yang kedua adalah konsep manfaat. Manfaat dari setiap
bentuk aktiva merupakan faktor pertimbangan dari pemilik kekayaan untuk
memutuskan berapa jumlah dari masing-masing bentuk aktiva yang akan ia
pegang. Disebut diatas bahwa Marginal Rate of Substitution dari suatu
aktiva terhadap aktiva-aktiva lain menurun dengan makin besarnya jumlah
aktiva tersebut yang dipegang. Ini berarti bahwa bila seseorang memegang
terlalu banyak satu bentuk aktiva, misalnya uang maka manfaat marginal
dari uang akan menjadi lebih kecil dari pada marginal returns dari aktivaaktiva yang lain. Ini berarti bahwa ia bila ia mengurangi jumlah uang yang
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ia pegang dan menggantinya dengan aktiva-aktiva lain berupa obligasi,
surat-surat berharga lainnya ataupun aktiva fisik seperti mobil, rumah,
mesin dan sebagainya, maka orang tersebut akan memperoleh manfaat total
yang lebih besar.
Jadi, menurut pandangan Friedman permintaan uang ditentukan oleh
faktor seperti berikut : tingkat harga, suku bunga obligasi, suku bunga
“equities”, modal fisik dan kekayaan mengenai peranan harga dalam
menentukan

permintaan

uang,

Friedman

berpendapat

dikarenakan

memegang uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Caracara yang lain adalah menyimpan uang dalam bentuk harta keuangan
(financial asset) seperti obligasi, deposito dan saham, menyimpan dalam
bentuk harta tetap (tanah dan rumah) dan kekayaan manusiawi (Boediono,
2005 : 63). Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang
seperti diatas, teori permintaan yang didasarkan pada teori kuantitas modern
yang dikembangkan oleh Friedman dapat dinyatakan dalam persamaan
berikut :
Md = f (P, r, rFC, Y)

Dimana Md adalah permintaan uang nominal, P adalah tingkat harga,
r adalah tingkat suku bunga, rFC adalah tingkat pengembalian modal fisik
dan Y adalah pendapatan dan kekayaan. Apabila dipertimbangkan pula
pandangan Friedman mengenai permintaan uang riil, maka persamaan
permintaan uang dinyatakan :
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Md/P = f (ΔP, r, Y*)

B.

Teori Konsumsi

B.1.

Teori Konsumsi John Maynard Keynes
Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga
membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan
observasi casual. Pertama Keynes menduga bahwa kecenderungan
mengkonsumsi marginal (marginalpropensity to consume) jumlah yang
dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu.
Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi
kebijakan untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan
kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan
oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan
dan konsumsi.
Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap
pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (avarage
prospensity toconsume), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa
tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung
dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si
miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan
determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki
peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga
terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh
jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari
commit
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dugaan ini, fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai berikut (Mankiw,
2003):
C = C + cY, C > 0; 0 < C < 1
Keterangan:
C = konsumsi
Y = pendapatan disposibel
C = konstanta
c = kecenderungan mengkonsumsi marginal
Lebih

lanjut

penjelasan

Keynes

mengenai

fungsi

konsumsinya

(Reksoprayitno,
2000), adalah sebagai berikut:
1.

Variabel nyata adalah bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan
hubunganantara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi
yang keduanyadinyatakan dengan menggunakan tingkat harga
konstan.

2.

Pendapatan yang terjadi disebutkan bahwa pendapatan nasional yang
menentukanbesar kecilnya pengeluaran konsumsi adalah pendapatan
nasional yang terjadi(current national income).

3.

Pendapatan absolut disebutkan bahwa fungsi konsumsi Keynes
variabelpendapatan
pendapatan

nasionalnya

nasionalabsolut,

perlu

yang

diinterpretasikan

dapat

dilawankan

pendapatan relatif, pendapatan permanendan sebagainya.
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4.

Bentuk fungsi konsumsi menggunakan fungsi konsumsi dengan
bentuk garislurus, sementara Keynes berpendapat bahwa fungsi
konsumsi berbentuklengkung.
Kurva fungsi konsumsi jangka pendek rumah tangga seperti analisa

Keynes dapat digambarkan dalam sebuah grafik (Gambar 2.1). Dari gambar
tersebut dapat dilihat bahwa sumbu vertikal menggambarkan garis konsumsi
dan sumbu horizontal menunjukkan pendapatan disposibel. Titik a
merupakan titik potong yang menunjukkan besarnya tingkat konsumsi
walaupun pendapatan rumah tangga tidak ada (autonomous consumption)
dan b adalah kemiringan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi
marginal (marginal propensity to consume). Kecenderungan mengkonsumsi
marginal adalah kenaikan dalam mengkonsumsi perunit karena adanya
kenaikan pendapatan. Garis dengan kemiringan 45 derajat dibentuk untuk
mengetahui saat pendapatan sama dengan konsumsi (Sukirno2003)
Gambar 2.1. Kurva Fungsi Konsumsi Jangka Pendek
C
C = C + cY

a
450
Y
Sumber: Sukirno (2003)

B.2

Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen
Teori dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M
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menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (permanent income) dan pendapatan
sementara (transitoryincome). Pengertian dari pendapatan permanen adalah:
1.

Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan
dapatdiperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji dan
upah.

2.

Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan
kekayaanseseorang

(yang

menciptakan

kekayaan).

Pengertian

pendapatan sementara(transitory) adalah pendapatan yang tidak bisa
diperkirakan

sebelumnya.(Mangkoesoebroto,

1998).

Friedman

menganggap tidak ada hubungan antarapendapatan sementara dengan
pendapatan permanen, juga antara konsumsisementara dengan
konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara denganpendapatan
sementara. Sehingga MPC dari pendapatan sementara samadengan nol
yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara
yangpositif maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula
bilakonsumen menerima pendapatan sementara yang negatif maka
tidak akanmengurangi konsumsi.Friedman (1957) berpendapat bahwa
konsumsi dipengaruhi oleh pendapatanpermanen (Froyen, 1995).
C= k Yp
Y = Yp +Yt
Yp = YP t-1 + j (Yt-YP t-1) , 0< j <1
Ct = k [ Yp t-1 + j(Yt-Yp t-1)] = kYp t-1 +k j(Yt-Yp t-1) = k(1-j) Yp t-1 +k jYt
Di mana :
C = Konsumsi
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Yp = Pendapatan tetap
Yt = Pendapatan sementara
Yp t-1 = Pendapatan tetap sebelumnya
Dengan menggunakan data runtun waktu Friedman berkesimpulan
bahwa dalam jangka pendek fluktuasi dari konsumsi banyak disebabkan
oleh pendapatan sementara (Yt) sedangkan dalam jangka panjang variasi
konsumsi bersumber dari pendapatan tetap (Yp) (Herlambang, et.al, 2002).
B.3.

Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup
Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukakan oleh Franco
Modigliani Franco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran
konsumsi masyarakat mendasarkan kepada ken yataan bahwa pola
penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya
dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung
menerima penghasilan/pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada
usia menengah dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan
berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda
akan mempunyai tabungan negatif (dissaving), orang berumur menengah
menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan
orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia
menengah. Selanjutnya Modigliani menganggap penting peranan kekayaan
(assets) sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat
apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka
nilai rumah dan tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat
berharga,

atau

karena

peningkatan dalam
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Sesungguhnya dalam kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang
hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah pensiun saja. Apabila
terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau
dapat dipertahankan lebih lama.
Fungsi konsumsi menurut Modigliani (Sukirno, 2000) adalah:
Ct = 1/T [Yt + (N-1)Yle +At]
Di mana:
Ct = Konsumsi pada periode t
T = Lamanya hidup seseorang
Yt = Pendapatan disposibel
N-1 = Lama bekerja seseorang
Yle = Pendapatan dari kerja rata-rata yang diharapkan selama N-1 tahun
At = Nilai kekayaan likuid yang dimiliki
Dari fungsi konsumsi yang diformulasikan oleh Modigliani dapat
dilihat bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan di
masa datang dalam jangka panjang.
B.4. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif
Teori Konsumsi yang lain adalah Hipotesis pendapatan relatif (relatif
income hypotesis) dari James Dussenberry. Teori konsumsi ini didasarkan
kepada anggapanutama atau asumsi sebagai berikut (Dornbush dan Fisher,
2001).
a. Tingkat konsumsi adalah bersifat interdependensi terhadap tingkat
pendapatan tinggi atau kebiasaan yang terjadi sebelumnya. Di samping itu
unsur status sosial seseorang juga turut menentukan tingkat konsumsinya.
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Dengan demikian tingkat pendapatan yang akan mempengaruhi konsumsi
adalah nilai pendapatan relatif terhadap tingkat pendapatan tertinggi yang
pernah dimiliki sebelumnya.
b. Tingkat konsumsi bersifat .irreversible. yang bermakna bahwa apa yang
terjadi pada waktu pendapatan naik tidak akan selalu merupakan kebalikan
apabila terjadi pendapatan turun. Kenyataan menunjukkan bahwa apabila
tingkat konsumsi sebelumnya pernah tinggi akibat kenaikan pendapatan
maka pada waktu pendapatan turun, penurunan konsumsi tidak akan
proporsional

dengan

turunnya

pendapatan.

Berdasarkan

kedua

pertimbangan tersebut maka fungsi konsumsi menurut James Dussenbery
adalah:
(C/Y ) = a + b ( Y/Y0) ; 0<b<1
Di mana :
C = Konsumsi agregatif
Y = Pendapatan
Y0 = Pendapatan tertinggi sebelumnya
a = Tingkat konsumsi pada pendapatan nol
b = Kecendrungan mengkonsumsi marginal (MPC)
B.5.

Pilihan Antar Waktu
Irving Fisher mengembangkan model yang digunakan para ekonom
untuk menganalisis bagaimana konsumen yang berpandangan ke depan dan
rasional membuat pilihan antarwaktu yaitu, pilihan yang meliputi periode
waktu yang berbeda. Model Fisher menghilangkan hambatan-hambatan
yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana
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hambatan-hambatan serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan
mereka terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan kata lain konsumen
menghadapi batasan atas berapa banyak yang mereka bisa belanjakan, yang
disebut batal atau kendala anggaran (budget constraint). Ketika mereka
memutuskan berapa banyak akan melakukan konsumsi hari ini versus
berapa banyak akan menabung untuk masa depan, mereka menghadapi
batasan anggaran antarwaktu (intertemporal budget constaint), yang
mengukur sumber daya total yang tersedia untuk konsumsi hari ini, dan di
masa depan (Mankiw, 2003).
B.6.

Model Tobin
Fungsi yang paling sering digunakan dalam meneliti konsumsi
berdasar data cross-section adalah bentuk log-linier yaitu:
ln Ci = a0 + a1 ln Yi + ei
Di mana Ct dan Yt merupakan pengeluaran konsumsi dan pendapatan
rumah tangga ke i dengan asumsi bahwa ei ~ (N (0, s2). Dari fungsi di atas
koefisien a1 secara langsung menunjukkan besarnya elastisitas pendapatan.
Tobin (1950) mempublikasikan penelitiannya tentang permintaan pangan di
Amerika Serikat sebelum perang. Tobin menggunakan data survei
pendapatan tahun 1941 dan juga meneliti data runtun waktu tahun 19311941. Tobin membuat penggunaan yang sistematis baik untuk data jenis
cross-section dan runtun waktu.
Dalam

penelitiannya

pertama

Tobin

menghitung

elastistias

pendapatan terhadap makanan dan selanjutnya elastisitas pendapatan
commit to user

30
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

digunakan untuk mengestimasi bentuk reduced dari model runtun waktu.
Model yang digunakan Tobin dalam penelitiannya adalah:
ln Cit = a0 + a1 ln Yit + a2 ln Nit + ei
Di mana Cit, Yit, dan Nit merupakan konsumsi makanan, pendapatan
disposibel dan jumlah anggota keluarga ke i di tahun t.
B.7. Elastisitas
Elastisitas merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa
besar pengaruh perubahan harga maupun faktor-faktor lainnya terhadap
perubahan permintaan atau penawaran dari suatu komoditas (Sugiharto,
2002). Dengan mengetahui besaran elastisitas suatu komoditas dapat
diramalkan perubahan yang terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan
jumlah komoditas yang diperjualbelikan berubah. Elastisitas dibedakan
menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran.
Elastisitas permintaan menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga
atau faktor-faktor lain terhadap permintaan, sedangkan elastisitas harga
menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga maupun faktor-faktor lain
terhadap perubahan penawaran. Salah satu contoh elastisitas permintaan
adalah, elastisitas permintaan terhadap pendapatan (income elasticity of
demand, çi). Koefisien elastisitas ini selain menunjukkan besarnya
perubahan permintaan atas suatu komoditas sebagai akibat perubahan
pendapatan konsumen, juga menunjukkan responsivitas konsumsi suatu
komoditas terhadap perubahan pendapatan.
Salah satu aplikasi dari konsep elastisitas permintaan atas perubahan
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pendapatan adalah Kurva Engel. Kurva Engel dapat menunjukkan
klasifikasi suatu komoditas, apakah normal, inferior atau gifen (Sugiharto,
2002). Dalam penelitiannya Engel menemukan bahwa untuk komoditas
pertanian atau komoditas yang bersifat mudah rusak perubahan pendapatan
tidak diikuti dengan perubahan jumlah komoditas yang diminta secara
progresif atau elastisitasnya kurang dari 1. Sedangkan untuk komoditas
industri elastisitasnya lebih dari satu. Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi besarnya elastisitas suatu komoditas (Sugiharto, 2002).
Beberapa faktor penting adalah:
a. Tingkat kemampuan komoditas-komoditas lain untuk menggantikan
komoditas tersebut Suatu komoditas yang mempunyai banyak
komoditas pengganti, permintaannya cenderung bersifat elastisitas
rendah.
b. Persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli
komoditas tersebut. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan
untuk membeli suatu komoditas akan semakin elastis permintaan akan
komoditas tersebut.
c. Jangka waktu menganalisis permintaan.
Lamanya waktu konsumen untuk bereaksi terhadap perubahan harga
menyebabkan elastisitas permintaan terhadap komoditas tertentu
mendekati nol.
d. Katagori suatu komoditi
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Komoditas bahan-bahan pokok cenderung bersifat inelastis atau tidak
tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga atau peningkatan
pendapatan.
B.8. Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah nilai dari barang dan jasa yang diproduksi
oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan nasional dapat
dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan
Pendapatan Nasional Bruto (PNB).
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai seluruh barang
dan jasa akhir yang diproduksi di dalam suatu perekonomian negara tersebut
dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) (Nanga, 2005). Sedangkan Pendapatan
Nasional Bruto (PNB) adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang
diproduksi oleh faktor-faktor produksi suatu negara baik yang berlokasi di
dalam negeri atau terdapat di luar negeri dalam suatu periode tertentu (1
tahun).
B.9

Pendapatan Nasional Harga Berlaku dan Harga Tetap
Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang
dan jasajasa yang dihasilkan suatu negara dalam tahun tertentu dan dinilai
menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Pertumbuhan suatu
perekonomian diukur
dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang
diproduksikan. Untuk menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang
dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu
harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan
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untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain.
Nilai pendapatan nasional yang didapat dalam perhitungan secara ini
dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional
riil (Sukirno, 2003).
B.10. Perhitungan Pendapatan Nasional
Untuk mengetahui nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan
oleh suatu perekonomian, pendapatan nasional terdapat tiga cara
perhitungan dengan metode pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Produksi
Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, pendapatan nasional
dihitung berdasarkan atas perhitungan dari jumlah nilai barang-barang dan
jasa-jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian atau Negara
pada periode tertentu. Kelemahan pengukuran pendapatan nasional dengan
metode melalui pendekatan produksi ini adalah sering terjadinya
perhitungan ganda (double counting). Perhitungan ganda ini akan terjadi
jika beberapa output dari suatu jenis usaha dijadikan input bagi jenis usaha
lain. Untuk menghindari perhitungan ganda tersebut dilakukan dengan dua
cara, yaitu dengan menghitung nilai akhir (final goods) atau dengan
menghitung nilai tambah (value added).
b. Pendekatan Pendapatan
Pengukuran pendapatan nasional dengan menggunakan metode
melalui

pendekatan

pendapatan

adalah

dilakukan

dengan

cara

menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi
dari aktivitas ekonominya dalam suatu masyarakat atau Negara pada periode
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tertentu. Pendapatan tersebut berupa sewa, bunga, upah, keuntungan dan
lain sebagainya.
c. Pendekatan Pengeluara
Pengukuran besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan
pendekatan

pengeluaran

dilakukan

dengan

menjumlahkan

semua

pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor ekonomi, yaitu sektor rumah
tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor luar negeri pada
suatu masyarakat atau Negara pada periode tertentu (Mangkoesoebroto,
1998).

Pendapatan

nasional

mempengaruhi

pengeluaran

konsumsi

masyarakat yaitu terdapat kecenderungan jika pertumbuhan ekonomi suatu
Negara mengalami peningkatan maka hal tersebut berdampak pada
kenaikan dalam pendapatan nasional yang pada akhirnya mempengaruhi
tindakan masyarakat dalam keputusannya dalam berkonsumsi. Di mana
dalam hal ini terjadi peningkatan konsumsi masyarakat dan sebaliknya.
Secara makro aggregat pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus
dengan pendapatan nasional, semakin besar pendapatan maka semakin besar
pula pengeluaran konsumsi masyarakat dan sebaliknya.
B.11 Tingkat Suku Bunga
Menurut Hubbard (1997), bunga adalah biaya yang harus dibayar atas
pinjaman yang diterima dan imbalan bagi lender atas investasinya. Suku
bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan
uang lebih banyak atau menabung. Suku bunga adalah jumlah bunga yang
dibayarkan per unit waktu.
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B.12. Macam-macam Suku Bunga
a) Suku Bunga Nominal
Suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang ditentukan
berdasarkan jangka waktu satu tahun. Tingkat bunga nominal tidak bisa
menyesuaikan inflasi aktual, karena inflasi aktual tidak diketahui ketika
tingkat bunga nominal ditetapkan. Tingkat bunga nominal hanya bisa
menyesuaikan dengan inflasi yang diharapkan.
b) Suku Bunga Riil
Suku bunga riil adalah tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi
yang terjadi selama periode yang sama. Konsep bunga riil dapat dibedakan
antara tingkat bunga riil ex ante yaitu tingkat bunga riil yang diharapkan
pemberi pinjaman dan peminjam ketika kesepakatan dibuat, sedangkan
tingkat bunga riil ex post adalah tingkat bunga riil yang terealisasi secara
nyata (Mankiw, 2003).
B.13 Faktor Lain
Perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya
variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan
nasional, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar seperti sebagai
berikut:
a. Selera
Dalam keterbatasan harga dan pendapatan, seleralah yang membentuk
kurva permintaan. Perubahan selera dapat termanifestasikan ke dalam
perilaku pasar (Case dan Fair, 2005). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan
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sikap dalam masyarakat atau dalam suatu istilah bisa dikemukakan bahwa
keanekaragaman permintaan individual hampir tidak terbatas.
b. Faktor sosial ekonomi
Faktor sosial ekonomi misalnya: umur, pendidikan, pekerjaan dan
keadaan keluarga. Biasanya pendapatan akan tinggi pada kelompok umur
muda dan terus meningkat sampai pada puncaknya pada umur pertengahan,
dan akhirnya turun pada kelompok tua. Demikian juga dengan pendapatan
yang disisihkan (tabung) pada kelompok umur tua adalah rendah, berarti
bagian pendapatan yang dikonsumsi relatif tinggi pada kelompok muda dan
tua, tetapi rendah pada umur pertengahan. Dengan adanya perbedaan
proporsi pendapatan untuk konsumsi diantara kelompok umur, maka
naiknya umur rata-rata penduduk akan mengubah fungsi konsumsi agregat
Faktor-faktor demografis yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi yaitu
besar
keluarga. Pengeluaran keluarga besar adalah lebih besar daripada
pengeluaran yang jumlah tanggungannya kecil jika yang lain diasumsikan
ceteris paribus (Auckley, 1986).
c. Kekayaan Rumah Tangga
Kekayaan rumah tangga adalah jumlah seluruh harta berharga yang
dimiliki oleh suatu rumah tangga. Termasuk antara lain mobil, rumah dan
isinya, jumlah uang yang disimpan di Bank (Lipsey, 1993). Kekayaan
secara eksplisit maupun implisit, sering dimasukkan dalam fungsi konsumsi
aggregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam hipotesis
pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando dan
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Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih (net worth) dari suatu
kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi.
d. Keuntungan/Kerugian Capital
Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital
akan mendorong tambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian
kapital akan mengurangi konsumsi. Menurut John J. Arena menemukan
bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi aggregat dan keuntungan
kapital

karena

sebagian

saham

dipegang

oleh

orang-orang

yang

berpendapatan tinggi dan konsumsi mereka tidak terpengaruh oleh
perubahan jangka pendek dalam harga surat berharga tersebut. Sebaliknya
Kul B. Bhatia dan Barry Bosworth menemukan hubungan yang positif
antara konsumsi dengan keuntungan kapital.
e. Tingkat Harga
Naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat
harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi riil. Bila
seseorang tidak mengubah konsumsi riilnya walaupun ada kenaikan
pendapatan nominal dan tingkat harga secara proporsional, maka ia
dinamakan bebas dari ilusi uang (money illusion) seperti halnya pendapat
ekonomi kasik. Sebaliknya bila mereka mengubah konsumsi riilnya maka
dikatakan mengalami .ilusi uang. seperti yang dikemukakan Keynes.
f. Barang Tahan Lama
Barang tahan lama adalah barang yang dapat dinikmati sampai pada
masa yang akan datang (biasanya lebih dari satu tahun). Adanya barang
tahan lama ini menyebabkan timbulnya fluktuasi pengeluaran konsumsi.
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Seseorang yang memiliki banyak barang tahan lama, seperti lemari es,
perabotan, mobil, sepeda motor, tidak membelinya lagi dalam waktu dekat.
Akibatnya pengeluaran konsumsi untuk jenis barang seperti ini cenderung
menurun pada masa (tahun) yang akan datang. Pengeluaran konsumsi untuk
jenis barang ini menjadi berfluktuasi sepanjang waktu, sehingga pada
periode

tersebut

pengeluaran

konsumsi

secara

keseluruhan

juga

berfluktuasi.
g. Kredit
Kredit yang diberikan oleh sektor perbankan sangat erat hubungannya
dengan pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga. Adanya kredit
menyebabkan rumah tangga dapat membeli barang pada waktu sekarang
dan pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Namun demikian, ini tidak
berarti bahwa adanya fasilitas kredit menyebabkan rumah tangga akan
melakukan konsumsi yang lebih banyak karena apa yang mereka beli
sekarang harus dibayar dengan penghasilan yang akan datang. Konsumen
akan memperhitungkan beberapa hal dalam melakukan pembayaran dengan
cara kredit, misalnya tingkat bunga, uang muka dan waktu pelunasannya.
Tingkat bunga tidak merupakan faktor dominan dalam memutuskan
pembelian dengan cara kredit, sebagaimana faktor-faktor yang lain seperti
uang muka dan waktu pelunasan. Kenaikan uang muka akan menurunkan
jumlah uang yang harus dibayar secara kredit. Sedangkan semakin panjang
waktu pelunasan akan meningkatkan jumlah uang yang harus dibayar
dengan kredit. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kejelasan
mengenai pengaruh kredit terhadap pengeluaran konsumsi.
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h. Ekspektasi
Ekspektasi

mengenai

keadaan

di

masa

mendatang

sangat

mempengaruhi konsumsi pada saat ini. Keyakinan bahwa di masa
mendatang akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari masa
sekarang akan merangsang rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya
pada saat ini. Juga perkiraan inflasi yang tinggi di masa mendatang akan
mendorong kepada peningkatan konsumsi di masa kini.
B.14 Kaitannya dengan Konsumsi
A. Pendapatan Nasional
Teori

yang

dikemukakan

oleh

Keynes

dinamakan

hipotesis

pendapatan mutlak (absolute income hypothesis). Ciri-ciri penting dari
konsumsi rumah tangga dalam teori pendapatan mutlak, yang pertama
faktor penentu terpenting besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga
baik perorangan maupun keseluruhan pada suatu periode adalah pendapatan
disposibel yang diterima dalam periode tersebut. Terdapat hubungan yang
positif diantara konsumsi atau pendapatan disposibel, yaitu semakin tinggi
pendapatan disposibel semakin banyak tingkat konsumsi yang dilakukan
rumah tangga. Ciri ini sesuai dengan sifat manusia yang telah di observasi
dalam teori perilaku konsumen, yaitu keinginan manusia yang tidak
terbatas, tetapi kemampuan untuk memenuhi keinginannya tersebut dibatasi
oleh perubahan faktor-faktor produksi atau pendapatan yang dimilikinya.
Maka semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula pembelanjaan
rumah tangga. Bentuk umum dari fungsi konsumsi Keynes:
Y = Co + cY
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Di mana:
C = Konsumsi
Y = Pendapatan
Co = Konsumsi otonom (intercept)
C = slope = MPC (Marginal Propensity to Consume)
B. Inflasi
Terdapat setidaknya 3 teori yang membahas tentang inflasi yaitu teori
kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis. Teori kuantitas menyebutkan
bahwa inflasi karena dua hal yaitu kenaikan jumlah uang beredar dan
harapan masyarakat akan kenaikan harga di masa yang akan datang.
Sementara teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena
masyarakat hidup di luar kemampuan ekonominya, artinya masyarakat
selalu meminta lebih dari yang dapat dihasilkan atau diproduksikan.
Sedangkan teori strukturalis menyatakan bahwa inflasi itu sebagai sesuatu
yang berakar dari adanya berbagai kendala (constrain) atau kekakuan
struktural (structural rigidities) termasuk di dalamnya kelembagaan yang
ada di dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang (Nanga,
2005).
Kendala diidentifikasikan seperti kendala penawaran bahan pangan
yang bersifat inelastis, kendala devisa, timbul karena tidak mampu
memenuhi kebutuhan akan barang impor yang meningkat berkenaan dengan
usaha-usaha pembangunan yang semakin cepat, pertumbuhan penduduk,
dan upaya industrialisasi yang pesat dengan teknologi terbatas. Kekurangan
barang impor dan meningkatnya harga barang impor mendorong negara
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tersebut mendevaluasikan mata uangnya yang akan menambah tekanan
inflasi. Serta kendala fiskal yaitu tidak mencukupinya sumber daya
keuangan dalam negeri. Selanjutnya kaum strukturalis mengatakan bahwa
inflasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan oleh perekonomian
yang sedang berkembang, inflasi merupakan sesuatu yang melekat (inheren)
di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Inflasi memiliki
hubungan dengan daya beli masyarakat sehingga dapat berdampak pada
menurunnya konsumsi masyarakat.
C. Suku Bunga
Terdapat teori yang menerangkan tentang tingkat bunga. Menurut
teori Keynes tingkat bunga ditentukan oleh sektor riil dan sektor moneter.
Keynes membedakan permintaan uang menurut motivasi masyarakat untuk
memegang uang menjadi tiga yaitu untuk berjaga-jaga, transaksi dan motif
spekulasi, yakni permintaan uang yang didasarkan oleh tingkat bunga.
Kedua teori paritas tingkat bunga menurut arbitrasi, tingkat harga barang
dan jasa maupun tingkat suku bunga di dalam perekonomian yang relatif
dan terbuka penuh terhadap perekonomian dunia yang cenderung sama
dengan dunia internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi
mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat tabungan, tabungan
merupakan

bagian

dari

pendapatan

yang

tidak

dikonsumsi

atau

dibelanjakan. Suku bunga mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat
melalui tabungan. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar pula jumlah
uang yang ditabung sehingga semakin kecil uang yang dibelanjakan untuk
konsumsi. Sebaliknya semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang
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yang ditabung semakin rendah yang berarti semakin besar uang digunakan
untuk konsumsi. Jadi hubungan antara konsumsi dan suku bunga
mempunyai arah yang bertentangan, di mana suku bunga yang meningkat
akan mengurangi pola konsumsi masyarakat (Sukirno, 2003).
D. Populasi Penduduk
Secara teori dijelaskan bahwa kebutuhan akan meningkat seiring
dengan meningkatnya populasi penduduk. Konsumsi merupakan salah satu
kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan
jasa. Konsumsi sering dijadikan indikator kesejahteraan keluarga, makin
besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, makin tinggi tahap
kesejahteraan keluarga tersebut. Secara makro hal ini tergambarkan dalam
perubahan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

C.

Definisi Dan Karakteristik Perusahaan Jasa
Menurut

Payne pengertian dari jasa adalah suatu kegiatan yang

memiliki beberapa ketidakberwujudan (intangibility)yang berhubungan
dengannya, yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau
dengan property dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer
kepemilikan.
Sedangkan menurut Adrian Palmer definisi jasa adalah the production
of an assentially intangible benefit, either in its own right or as a significant
element of a tangible product, which through some form of exchange
satisfies an identified needs yang berarti bahwa kebanyakan produk adalah
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kombinasi dari elemen barang dan jasa. pada kasus tertentu elemen jasa
adalah elemen terpenting dari jasa (contohnya jasa konsultasi, salon, dll).
Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup
beberapa jenis jasa. Pada kenyataannya, penawaran bervariasi yaitu murni
berupa barang dan murni berupa jasa berdasarkan kriteria ini penawaran
suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 5 kategori yaitu :
1.

Produk fisik murni
Penawaran semata-mata hanya pada produk fisik misalnya sabun

mandi, pasta gigi, dan sabun cuci, tanpa ada jasa atau pelayanan yang
menyertai produk itu.
2.

Produk fisik dengan jasa pendukung
Pada kategori ini penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang

disertai dengan atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada
konsumennya. Misalnya produsen mobil memberikan pelayanan reparasi,
pemasangan suku cadang, pengantaran mobil hingga ketempat konsumen
dan lainnya.
3.

Hybrid
Penawaran yang terdiri atas barang dan jasa yang sama besar

porsinya.
4.

Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor
Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa

tambahan dan/atau barang-barang pendukung. Contohnya penumpang
pesawat yang membeli jasa transportasi. Selama menempuh perjalanan ke
tempat tujuannya ada beberapa produk fisik, seperti makanan, minuman,
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majalah atau surat kabar dan lain-lain. Jasa seperti ini memerlukan barang
yang bersifat capital intensif (dalam hal ini pesawat) untuk realisasinya,
tetapi penawaran utamanya adalah jasa.
5.

Jasa murni
Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa, misalya fisioterapi,

konsultasi psikologi, pemijatan, dan lain-lain.
a)

Klasifikasi Jasa
Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa dimana masing-masing

menggunaka dasar yang disesuaikan dengan sudut pandangnya masingmasing. Menurut Fandy, klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan 7
kriteria, yaitu :
1)

Segmen pasar
Berdasarkan segemen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada

konsumen akhir (misalnya jasa taksi, asuransi, pendidikan) dan jasa kepada
konsumen organisasional (misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa
konsultasi manajemen, dan jasa konsultasi hukum). Faktor-faktor yang
mempengaruhi pembelian kedua segmen tersebut berbeda. Perbedaan utama
antar kedua segmen tersebut adalah alasan dalam memilih jasa, kuantitas
jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan jasa tersebut.
2)

Tingkat keberwujudan (tangibility)
Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini produk dapat dibedakan menjadi
3 macam yaitu :
2.a) Rented goods service
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Dalam jenis ini konsumen menyewa dan menggunakan produkproduk tertentu berdasarkan tarif tertentu berdasarkan jangka waktu
tertentu pula. Konsumen dapat menggunakan produk tersebut karena
kepemilikannya

tetap

berada

pada

pihak

perusahaan

yang

menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, kaset video, apartemen,
dll.
2.b)

Owned goods services
Pada owned goods services, produk-produk yang dimilki konsumen

direparasi, dikembangkan, atau ditingkatkan unjuk kerjanya, atau
dipelihara/drawat oleh perusahaan jasa. contohnya jasa reparasi (mobil.
Motor, komputer), pencucian mobiol, pencucian pakaian, dan lain-lain
2.3)

Non goods services
Karakteristik pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible

(tidak berbentuk fisik) ditawarkan para pelanggan, contohnya supir, baby
sitter, pemandu wisata, dan lain-lain.
3)

Ketrampilan penyedia jasa
Berdasarkan tingkat ketrampilan ;penyedia jasa, jasa terdiri atas

profesional services (misalnya konsultan hukum, konsultan manajemen,
dokter) dan non profesional services (misalnya supir taksi dan penjaga
malam). Pada profesional services memerlukan ketraampilan tinggi pada
proses operasinya. Pelanggan cenderung selektif dalam memilih penyedian
jasa ini. Hal inilah yang menyebabkan para profesional dapat mengikat para
pelanggannya. Sebaliknya, apabila tidak memerlukan ketrampilan tinggi,
maka loyalitas pelanggan rendah.
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4)

Tujuan organisasi jasa
Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial

services atau profit services (misalnya penerbangan, bank, jasa parcel) dan
non commercial services (misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti
asuhan, perpustakaan, museum, dan lain-lain.
Dalam jasa nirlaba (non-profit) tercapai tidaknya tujuan tidak hanya
ditentukan berdasarkan ukuran finansial (seperti margin laba dan penjualan).
Laba

perusahaan

jasa

nirlaba

seringkali

tidak

berkaitan

dengan

pembayarandari perusahaan, dan biasanya perusahaan jasa nirlaba
dibutuhkan untuk melayani segmen pasar yang secara ekonomi tidak layak.
5)

Regulasi
Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service

(misalnya, perbankan, angkutan umum) dan non regulated service
(misalnya makelar, katering, pengecatan rumah).
6)

Tingkat intensitas karyawan
Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja),

jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam , yaitu equipment based
services (misalnya jasa cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak
jauh, ATM, binatu) dan people based services masih dapat dikelompokkan
menjadi kategori tidak terampil, terampil, dan pekerja profesional. Jasa
padat karya (people based services) biasanya ditemukan pada perusahaan
yang memang memerlukan banyak tenaga ahli dan apabila pemberian jasa
itu harus dilakukan dirumah atau ditempat usaha pelanggan. Sementara itu
perusahaan yang bersifat equipment based mengandalkan penggunaan
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mesin dan peralatan canggih yang dapat dikendalikan dan dipantau secara
otomatis atau semi otomatis, ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga
konsistensi jasa yang diberikan.
7)

Tingkat kontak penyedia jasa yang diberikan
Berdasarkan tingkat kontak ini secara umum dapat dibagi menjadi

high contact (misalnya universitas, bank, dokter, pegadaian) dan low
contact (misalnya bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan
pelanggannya tinggi ketrampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan
oleh perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan

sangat

dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, misalnya keramahan,
sopan santun, komunikasi, dan sebagainya. Sebaliknya jasa yang tingkat
kontak dengan pelanggan rendah, justru keahlian tekhnis karyawan yang
paling penting.
b)

Karakteristik Jasa
Masih menurut Fandy (hal 136) terdapat empat karakteristik pokok

pada jasa yang membedakannya dengan barang, keempat karekteristik
tersebut meliputi:
1)

Intagibility (tak berwujud)
Sifat jasa tak berwujud artinya jasa tidak dapat dilihat, dicecap,

dirasakan, didengar, atau dicium sebelum membeli.untuk mengurangi
ketidakpastian, pembeli mencari ‘tanda’ dari mutu jasa. Mereka
menyimpulkan mengenai mutu dari tempat, orang, harga, peralatan dan
materi komunikasi yang dapat mereka lihat. Oleh karena itu tugas penyedia
jasa adalah membuat jasa menjadi berwujud dengan berbagai cara .
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Inseperatibility (tak terpisahkan)
Jasa tak terpisahkan berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari

penyedianya itu, manusia atau mesin. Kunci keberhasilan perusahaan jasa
ada pada proses rekruitmen, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan
karyawan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian
perhatian khusus pada tingkat partisipasi/keterlibatan pelanggan dalam
proses jasa.
3)

Variability (keanekaragaman jasa)
Keanekaragaman jasa berarti bahwa mutu jasa tergantung pada siapa

yang menyediakan jasa disamping waktu, tempat, dan bagaiman disediakan.
Ada tiga fator yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu kerjasama
atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi
karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan.
4)

Perishability (jasa tak tahan lama)
Jasa tak tahan lama artimnya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual

atau dipakai kemudian. Kondisi ini tidak akan jadi masalah bila
permintaannya konstan.tetai kenyataannya pemintaan pelangan akan jasa
umumnya sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh musiman. Misalnya
permintaan akan jasa transportasi antar kota akan melonjak menjelang
Lebaran, Natal, Tahun Baru, sedangkan permintaan akan rekreasi/hiburan
akan meningkat selama musm liburan tiba, dan sebagainya.
D.

Definisi Asuransi
Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan 2 pihak,
tertanggung dan penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak
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tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu
kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa
yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat
ditentukan saat / kapan terjadinya. Sebagai kontraprestasinya si tertanggung
diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung , yang besarnya
sekian prosen dari nilai pertanggungan, yang biasa disebut “premi”.
Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan
finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang atau badan
kelainnya. Asuransi dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa
“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan”.
Badan yang menyalurkan resiko disebut “tertanggung”, dan badan
yang menerima resiko disebut “penanggung”. Perjanjian antara kedua badan
ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak “tertanggung” kepada
“penanggung” untuk resiko yang ditanggung disebut ”premi”. Ini biasanya
ditentukan oleh “penaggung” untuk dana yang bisa diklaim di masa depan,
biaya adsministratif, dan keuntungan .
Menurut J. Tinggi Sianipar (1990 :5), definisi asuransi dapat dilihat
dari sudut ekonomi adalah suatu cara / alat pemindahan resiko dari
seseorang kepada orang lain Dengan adanya pemindahan resiko yang
user apabila dimasa yang akan datang
dilakukan melalui lembaga commit
asuransi,tomaka
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ada kerugian-kerugian yang diderita seseorang akibat resiko yang
dihadapinya, maka kerugian termaksud dapat dialihkannya kepada orang
lain, yaitu kepada siapa ia telah memindahkan resiko tersebut, Jadi secara
lengkap definisi asuransi adalah suatu perjanjian kontrak antara penanggung
dengan tertanggung dalam perjanjian mana penanggung berjanji akan
mengganti setiap kerugian yang diderita oleh penanggung akibat dari suatu
resiko yang disebutkan dalam perjanjian, resiko mana belum diketahui atau
belum terjadi pada saat perjanjian diadakan (belum pasti). Atas
kesediaanpenanggung memberikan penggantian seperti tersebut diatas, ia
menerima sejumlah uang yang relatif kecil yang disebut premi.
1.

Prinsip-Prinsip Asuransi
Agar usaha asuransi tidak menjadi spekulatif, ada beberapa prinsip

yang harus dipenuhi:
a.

Insurable Interest
Insurable Interest maksudnya dapat dibuktikan secara hukum adanya

hubungan antara pihak tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan.
Sebuah mobil yang dipertanggungkan harus dapat dibuktikan secara hukum
mempunyai hubungan yang sah secara hukum dengan pihak tertanggung.
Hubungan yang paling kuat antara keduanya adalah kepemilikan. Artinya
pihak tertanggung secara hukum dapat membuktikan sebagai pemilik mobil
yang diasuransikan.
b.

Unmost Good Faith
Unmost good Faith berkaitan dengan kewajiban pihak penanggung

dan tertanggung untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar dan
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akurat tentang hal-hal yang terkait dengan atau memengaruhi pengambilan
keputusan asuransi. Kepatuhan kepada prinsip ini menunjukkan itikad baik
kedua pihak. Kewajiban memberikan informasi ini disebut duty of
disclosure.
Beberapa hal berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini:
2.a) Non Disclosure, tidak diungkapkannya suatu informasi karena tidak
mengetahui atau karena informasi tersebut dianggap tidak penting
2.b) Consealtment, kesengajaan memberikan informasi karena niat
menyembunyikannya.
2.c) Fraudulent Misrepresentation, kesengajaan memberikan gambaran
yang tidak sebenarnya.
2.d) Innocent Misrepresentation, ketidaksengajaan memberi gambaran
atau keterangan yang salah tentang fakta materil.
c.

Indemnity
Indemnity mempunyai makna mengembalikan kondisi financial

tertanggung seperti pada sebelum terjadi kerugian. Pelaksanaan Indemnity
dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan
pembangunan kembali.
d.

Proximate Cause
Proximate Cause adalah sebab aktif, efisien yang menyebabkan

terjadinya suatu peristiwa. Sebab aktif itu berlangsung independent, tanpa
intervensi atau rekayasa.
e.

Subrogation
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Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah
memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang
mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa
kerugian. Seorang yang menjadi peserta program asuransi mobil berhak
mendapat penggantian dari pihak asuransi atas kerusakan mobil akibat
ditabrak mobil milik orang lain. Tetapi peserta program asuransi tersebut
tidak berhak meminta ganti rugi kepada penabraknya; pihak asuransilah
yang memiliki hak tersebut.
f. Contribution
Contribution (kontribusi) merupakan konsekuensi logis dari prinsip
Indemnity. Pihak penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung
lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi
kepada seorang tertanggung.
Beberapa penyebab unsur kontribusi adalah: (Mandala Manurung,
2004:136)
6.a)

Adanya dua atau lebih polis indemnity.

6.b)

Polis menutup kepentingan yang sama (Common Interest)

6.c)

Polis menutup resiko yang sama (Common Peril)

6.d)

Polis menutup kepentingan asuransi yang sama

2.

Unsur-Unsur Asuransi
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dalam

pengertian asuransi tersimpul unsur-unsur sebagai berikut: (Prof.Abdulkadir
Muhammad,dkk, 2000:21)
a.

Subjek Asuransi
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Dalam setiap perjanjian asuransi selalu ada minimal dua pihak, yaitu
penanggung dan tertanggung. Penanggung (insurer) adalah perusahaan
asuransi yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), atau
Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi. Sedangkan tertanggung (the
isnsured) dapat berupa manusia perseorangan, badan hukum, perusahaan
perseroan, perusahaan persekutuan, perusahaan badan hukum.
b.

Perikatan atau Perjanjian
Antara penanggung dan tertanggung harus ada perikatan, baik karena

perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang. Perikatan antara
penanggung dan tertanggung terjadi karena perjanjian, yaitu persetujuan
bilateral saling mengikatkan diri secara bebas yang menimbulkan kewajiban
dan hak masing-masing pihak. Penanggung wajib menerima pengalihan
resiko dan berhak atas pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib
membayar premi dan berhak menerima penggantian jika timbul kerugian.
Ini terdapat pada asuransi kerugian dan asuransi jiwa, sifatnya sukarela
(voluntary). Perikatan antara penanggung dan tertanggung terjadi karena
undang-undang, artinya undang-undang yang menentukan bahwa antara
penanggung dan tertanggung telah terjadi asuransi. Dalam hal ini tidak ada
kesepakatan pihak-pihak, melainkan kewajiban undang-undang. Ini terdapat
pada asuransi sosial yang sifatnya wajib (compulasary).
c.

Objek Asuransi
Objek asuransi dalam pengertiannya termasuk juga premi asuransi,

jumlah uang ganti kerugian atau santunan yang dibayarkan kepada
tertanggung. Pada asuransi kerugian, objek asuransi adalah harta kekayaan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

54
digilib.uns.ac.id

dan kepentingan yang melekat atas harta kekayaan. Pada asuransi jiwa,
objek asuransi adalah jiwa manusia yang menyatu dengan badannya. Pada
asuransi sosial, objek asuransi adalah jiwa dan raga manusia.
d.

Tujuan Asuransi
Secara umum, tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan

(protection) terhadap harta kekayaan, jiwa dan/atau raga manusia dari
ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak pasti dan sebelumnya tidak dapat
diketahui akan terjadi.
e.

Resiko dan Premi
Resiko (uncertainty) diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin

menyebabkan suatu kerugian (loss) atau keuntungan (benefit). Resiko yang
diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian
tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya kemungkinan tersebut tidak dapat
diperkirakan terjadinya. Misalnya saja kecelakaan diri tidak dapat
ditentukan sebelumnya mengenai waktu akan terjadinya dan penyebabnya.
Ada beberapa karakteristik resiko yang dapat diasuransikan, yaitu:
5.a) Dapat dinilai dengan uang
5.b) Harus bersifat murni, artinya bila terjadi akan mendatangkan kerugian,
dan jika tidak terjadi akan berdampak netral, misalnya rumah jika
terbakar akan mendatangkan kerugian dan jika tidak terjadi pemilik
tidak rugi dan tidak untung.
5.c) Kerugian terjadi secara kebetulan dan tidak direncanakan
5.d) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
5.e) Premi asuransi yang dikenakan cukup wajar
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5.f) Pihak yang mengasuransikan harus memiliki insurable interest (dapat
dibuktikan secara hukum).
Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar tertanggung
kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu. Jumlah premi sangat
tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat
risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Semakin besar risiko maka premi
yang

ditetapkan

akan

memperhitungkan nilai

semakin

tinggi.

waktu uang

Pihak

penanggung

yang dibayarkan

juga

oleh pihak

tertanggung, semakin cepat jangka waktu asuransi maka premi akan
semakin besar dan sebaliknya. Periodisasi pembayaran premi tergantung
pada perjanjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi. Periodisasi
dapat bulanan triwulan, semesteran, dan tahunan. Macam-macam premi
antara lain sebagai berikut : (Y.Sri Susilo, dkk, 2000:210)
1)

Premi Dasar : premi yang dibebankan kepada tertanggung pada saat
pengeluaran polis.

2)

Premi Tambahan: premi yang didapatkan bila terjadi perubahan data
atau tambahan data tentang interest hal ini dapat menyebabkan
tambahan premi.

3)

Reduksi Premi: pengurangan jumlah premi karena biaya yang
dikeluarkan dalam jasa pelayanan premi cukup banyak.

4)

Tarif Kompeni: tarif yang digunakan oleh para anggota dari gabungan
perusahaan asuransi pada saat penutupan asuransi.
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Tarif Non Kompeni: tarif yang digunakan dalam menentukan
besarnya premi bukan tariff yang disusun oleh gabungan tetapi yang
ditentukan oleh penanggung untuk asuransinya.

6)

Syarat-Syarat Khusus. Syarat khusus pada asuransi jiwa antara lain
premi dibayar, asuransi jiwa berjalan, premi tidak dibayar, asuransi
tidak berjalan. Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji
khusus yang berupa klausula polis. Maksud klausula tersebut adalah
untuk mengetahui batas tanggung jawab

penanggung dalam

pembayaran ganti kerugian apabila timbul resiko.
3.

Manfaat Asuransi
Beberapa manfaat asuransi bagi pihak tertanggung antara lain:

1)

Rasa aman dan perlindungan
Polis asuransi yang dimiliki tertanggung akan memberikan rasa aman
dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau resiko atau
kerugian tersebut benar-benar terjadi

2)

Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan
nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang
polis secara periodic dengan memperhatikan secara cermat factorfaktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk
mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung telah membuat
kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar
nilai pertanggungan, maka semakin besar pula premi periodic yang
harus dibayarkan oleh pihak tertanggung
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3)

Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.

4)

Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama
dengan tabungan, pihak penanggung juga memperhitungkan bunga
atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian
kedua belah pihak).

5)

Alat penyebaran resiko
Resiko yang seharusnya ditangung oleh tertanggung ikut dibebankan
juga kepada penanggung dengan imbalan sejimlah premi tertentu yang
didasarkan atas nilai pertanggungan.

6)

Membantu meningkatkan kegiatan usaha
Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko
kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab
(pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya). (Y. Sri Susilo,
dkk, 2000:204)

4.

Polis Asuransi
Polis merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian. Menurut Pasal

255 KUHD pembuatan persetujuan mewajibkan penanggung untuk
menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung pada jangka
waktu tertentu. Walaupun yang menandatangani hanya penanggung tetapi
juga mengikat tertanggung. (Frianto Pandia,S.E,dkk, 2005:138)
Perusahaan asuransi menjual janji-janji yang dicantumkan dalam
suatu kontrak yang dikenal dengan sebutan polis. Kontrak asuransi
merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung
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dan jumlah yang akan dibayarkan. Akan tetapi, masalah pembuatan kontrak
asuransi bukan hanya membuat konsep instrumen hukum. Penyusunan
dokumen itu di dahului oleh analisis yang intensif terhadap perekonomian
dan pertimbangan-pertimbangan teknis. Untuk menentukan bukan saja apa
jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarifnya, serta
pembatasan-pembatasannya.
Bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan
rumit. Kerumitan ini terutama disebabkan susunan kalimatnya yang khas
mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Secara praktis kunci
untuk memahami suatu polis adalah melakukan suatu analisis mengenai
perjanjian pertanggungan yang lazim, pembatasannya, pengecualiannya, dan
syarat-syaratnya. (Hermawan Darmawi, 2000:11)
Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut: (Y. Sri Susilo, dkk,
2000:209)
1)

Nomor Polis

2)

Nama dan Alamat Tertanggung

3)

Uraian Resiko

4)

Jumlah Pertanggungan

5)

Jangka Waktu Pertanggungan

6)

Besar Premi, Bea Materai, dll

7)

Bahaya-Bahaya yang Dijaminkan

8)

Khusus Untuk Polis Pertanggungan Kendaraan Bermotor Ditambah
Dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka Dan Nomor Mesin Kendaraan.
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e.1) Fungsi Polis antara lain :
1)

Perjanjian pertanggungan

2)

Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk
mengganti kerugian yang mungkin dialami tertanggung

3)

Sebagai pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada
penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung. (Frianto
Pandia,S.E,dkk, 2005:138)

e.2) Macam-macam Polis
1)

Polis Perjalanan: menjamin barang insurable interest selama
perjalanan sampai di tempat.

2)

Polis Pelabuhan: menanggung resiko yang mungkin menimpa kapal
selama di pelabuhan.

3)

Polis Waktu : pertanggungan yang berlaku selama jangka waktu
tertentu.

4)

Polis Veem : menanggung barang selama berada di gudang dari
kemungkinan

resiko

rusak,

terbakar,

atau

hilang.

(Frianto

Pandia,S.E,dkk, 2005:139)
E.

Definisi Asuransi Jiwa
Dalam

KUHDagang

yang

mengatur

tentang

asuransi

jiwa,

pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal
yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHDagang sebagai
dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa :
“Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang
berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu,
baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”
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Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih
menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa.
Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian,
ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk
mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.
menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa.
Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian,
ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk
mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.
1)

Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai
santunan biaya hidup.

2)

Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang
kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup.

3)

Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan
sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat
tetap/ biaya pengobatan.
Kemudian dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu

rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang
menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari
kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam
rencana sosial itu.
Sedangkan dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha
manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup,
dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan
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minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan
hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan
mengandung resiko. Jadi pada hakekatnya asuransi jiwa merupakan
pelimpahan resiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian yang
diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung.
Kemudian dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana
dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu,
sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam
bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva
tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh
penghasilan.
E.1 Tujuan Asuransi Jiwa
a)

Menjamin suatu estate dari mana para ahli waris dapat memperoleh
penghasilan jika kepala keluarga meninggal dunia.

b)

Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang
yang diadakan untuk penghasilan di masa depan.

c)

Tujuan yang pertama disebut proteksi atau perlindungan sedangkan
yang kedua disebut dengan kebutuhan tabungan.

E.2 Prinsip Asuransi Jiwa
Pada prinsipnya Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk
kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal
mengurangi resiko yang diakibatkan oleh :
a) Resiko kematian.
b) Resiko hari tua.
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c) Resiko kecelakaan.
E.3

Produk-Produk Asuransi Jiwa
Produk asuransi Jiwa pada dasarnya ada tiga :

a.

Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life)
Asuransi ini adalah jenis asuransi jiwa dimana kita membayar
sejumlah uang tertentu kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan
akan melindungi kita selama jangka waktu tertentu dari risiko
kematian. Apabila terjadi risiko selama jangka waktu tersebut ahli
waris Kita akan menerima uang pertanggungan. Apabila jangka
waktu itu selesai dan tidak terjadi risiko maka kontrak selesai dan
kita tidak akan mendapatkan apa-apa.

b.

Asuransi Jiwa Dwi Guna ( Endowment Life)
Asuransi jenis ini hampir sama dengan asuransi jiwa
berjangka hanya bedanya pada masa akhir asuransi jika tidak ada
risiko pada kita maka kita tetap akan mendapatkan uang
pertanggungan.

c.

Asuransi Jiwa Seumur Hidup ( Whole Life).
Asuransi ini sama seperti Asuransi Dwi Guna hanya bedanya,
jangka waktumya seumur hidup. Artinya kita dirindungi selamanya
(atau sampai umur 99 tahun)
Sementara itu, produk asuransi jiwa yang ada di AJB
Bumiputera 1912 cabang Surakarta antara lain adalah sebagai
berikut :
a) Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa
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Program

ini

dirancang

untuk

memberikan

proteksi

(perlindungan) biaya pendidikan bagi putra-putri Pemegang
Polis/Tertanggung disesuaikan dengan program pendidikannya.
Persyaratan :
1. Jika Calon pemegang polis telah berusia min. 21 tahun atau
sudah menikah, Anda berhak menjadi Pemegang Polis.
2. Pemegang Polis tidak harus menjadi Tertanggung.
3. Usia

Tertanggung

disesuaikan

dengan

ketentuan

underwriting yang berlaku di Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912.
4. Antara Pemegang Polis dan Tertanggung harus mempunyai
kepentingan asuransi (Insurable Interest) Suami dengan Istri
dan anak yang sah.
5. Masa asuransi min. 2 th dan maks. 17 th.
6. Premi dibayar dalam mata uang Rupiah.
7. Premi dapat dibayarkan secara tunggal, tahunan, setengah
tahunan, dan triwulan.
b) Asuransi Jiwa Mitra Cerdas
Program ini dirancang khusus untuk mengembangkan
dana yang dialokasikan untuk pendidikan bagi putra-putri
Pemegang

Polis/Tertanggung

dengan

mendapatkan

kesempatan memperoleh investasi yang kompetitif dari
pengembangan dana premi asuransi yang dibayarkan.
Persyaratan :
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a. Jika Calon pemegang polis telah berusia min. 21 tahun dan
maksimal saat asuransi ditambah dengan masa asuransi
tidaklebih dari usia 65 tahun, maka Anda berhak menjadi
Tertanggung.
b. Masa asuransi min. 3 th dan maks. 17 th.
c. Minimal Uang Pertanggungan (UP) untuk setiap polis
sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
d. Premi dibayarkan dengan mata uang Rupiah.
e. Premi dapat dibayarkan secara tunggal, tahunan, setengah
tahunan, dan triwulan.
c) Asuransi Jiwa Mitra Sehat
Program Mitra Sehat dirancang khusus bagi Anda yang
terkena gangguan kesehatan harus terbaring di Rumah Sakit,
namun tetap ingin produktif.
Persyaratan :
a. Jika Calon pemegang polis telah berusia min. 21 tahun dan
maksimal saat asuransi ditambah dengan masa asuransi tidak
lebih dari usia 65 tahun, maka Anda berhak menjadi
Tertanggung.
b. Masa asuransi minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun.
c. Minimal Uang Pertanggungan (UP) untuk setiap polis
sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
d. Premi dibayar dalam mata uang Rupiah.
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e. Premi dapat dibayarkan secara tunggal, tahunan, setengah
tahunan, dan triwulan.
d) Asuransi Jiwa Mitra Guru (Pensiun)
Program Mitra Guru/Pensiun dirancang khusus bagi Anda
yang ingin mengembangkan dana untuk dialokasikan sebagai
dana pensiun, agar masa tua bahagia.
Persyaratan :
a. Jika Calon pemegang polis telah berusia min. 21 tahun dan
maksimal saat asuransi ditambah dengan masa asuransi tidak
lebih dari usia 50 tahun, maka Anda berhak menjadi
Tertanggung.
b. Masa asuransi min. 5 th dan maks. 34 th.
c. Minimal Uang Pertanggungan untuk setiap polis pada tahun
pertama Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
d. Premi dibayar dalam mata uang Rupiah.
e. Premi dapat dibayarkan secara tunggal, tahunan, setengah
tahunan, triwulan dan bulanan.
E.4 Polis Asuransi Jiwa
Dalam pasal 255 KUHD disebutkan bahwa,
“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu
akte yang dinamakan polis”.
Ketentuan tersebut di atas memberikan kesan seolah-seolah
perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat
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mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian
asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian.
Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHDagang yang
menyatakan bahwa,
“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia
ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si
penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu,
bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.
Dalam hal ini berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis
sebelum terbit), perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah
ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan
bukti-bukti lain, misalnya dengan kwintansi pembayaran premi.
Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi jiwa menurut
undang-undang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu
(seperti akte tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting
adanya akte yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa
perjanjian asuransi jiwa adalah berhubungan dengan kepentingan
finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan.
Oleh karena itu undang-undang sendiri hendaknya melindungi
penanggung (perusahaan asuransi jiwa), dengan cara bahwa adanya
perjanjian asuransi jiwa itu harus dibuktikan secara tertulis. Sehingga
ditetapkan adanya akte yang ditandatangani penanggung yang disebut
polis, sebagai bukti adanya perjanjian asuransi jiwa tersebut.
Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang
perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak
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asuransi. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua
belah pihak yang mengadakan perjanjian.
Di dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai
hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing
pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.
Kemudian polis dapat juga diartikan surat perjanjian asuransi jiwa
yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi,
ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Dari pengertian di
atas bahwa polis asuransi merupakan salah satu dari alat bukti telah terjadi
perjanjian asuransi. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama
dengan pengertian polis pada umumnya.
Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis asuransi pada umumnya
hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304
KUHDagang dan isi polis pada umumnya diatur dalam Pasal 256
KUHDagang.
Menurut Pasal 304 KUHDagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal
sebagai berikut :
1.

Hari ditutupnya pertanggungan

2.

Nama si tertanggung

3.

Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan

4.

Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung

5.

Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan

6.

Premi pertanggungan tersebut
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Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Putriyanti dengan judul
“ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN TINGKAT
PENDIDIKAN MASYARAKAT TERHADAP PERMINTAAN PRODUK
ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMI
PUTERA 1912 CABANG PEMATANGSIANTAR”. Penelitian

ini

menggunakan sampel sebanyak 60 orang pemegang polis asuransi jiwa
mitra beasiswa berencana. Penelitian ini menggunkan model analisis regresi
linier. Hasil hipotesis menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan dan
tingkat pendidikan, maka permintaan produk asuransi jiwa pada Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pematangsiantar akan semakin
tinggi. Dengan mengetahui hubungan diantara variabel-variabel, kaedah
Ordinary Least Square digunakan untuk melakukan estimasi. Hasil estimasi
menunjukkan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan berpengaruh nyata
terhadap permintaan produk asuransi jiwa.
Penelitian oleh Rendy Tharry Maurids dengan judul “ANALISIS
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH POLIS ASURANSI
JIWASRAYA DI SURABAYA”. Teknik analisis yang digunakan untuk
membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menggunakan regresi linier
berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa agen
pemasaran, tingkat suku bunga deposito dan tingkat inflasi mempunyai
pengaruh secara nyata terhadap jumlah polis pada asuransi jiwasraya di
Surabaya. Agen pemasaran berpengaruh secara nyata terhadap jumlah polis
pada asuransi jiwasraya di Surabaya, Sedangkan tingkat suku bunga
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deposito dan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah
polis pada asuransi Jiwasraya di Surabaya. Dari semua variabel bebas yang
mempunyai pengaruh paling dominan adalah variabel agen pemasaran (X1)
dengan Nilai r² parsial lebih besar dari variabel yang lain sebesar 0,93
berarti bahwa variabel bebas agen pemasaran (X1) secara parsial mampu
menjelaskan variabel terikat jumlah polis pada asuransi Jiwasraya di
Surabaya (Y) yang diberikan sebesar 93%.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Achmad dan Sri Utami (2000)
dengan judul “FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI
PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM MENENTUKAN BESARNYA
PENGAMBILAN PREMI DI PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 –
RAYON SURAKARTA. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan uji t
adalah bahwa besarnya probabilitas tingkat signifikansi variabel pendidikan
adalah 40% sehingga dapat disimpulkan pengaruh variabel pendidikan
berdasarkan uji t, secara statistik tidak signifikan terhadap besarnya
pengambilan premi asuransi jiwa. Sementara itu dengan uji t variabel umur
juga tidak signifikan pada

besarnya probabilitas tingkat

signifikansi variabel umur secara statistik tidak signifikan terhadap besarnya
pengambilan premi asuransi jiwa. Hal ini menunjukkan suatu hubungan yang
positif antara variabel umur dan variabel besarnya pengambilan premi
asuransi jiwa, namun secara statistik pengaruhnya tidak signifikan. Variabel
pendapatan signifikan pada

. Dari hasil estimasi juga diperoleh

nilai probabilitas sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan uji t, pengaruhcommit
variabel
pendapatan secara statistik signifikan
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terhadap besarnya pengambilan premi asuransi jiwa. Berdasarkan uji F,
secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh nyata secara statistik
terhadap variabel tidak bebas. Dari hasil estimasi diperoleh nilai probabilitas
tingkat signifikansi sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan uji F, secara bersama-sama variabel pendidikan, umur, dan
pendapatan

berpengaruh

nyata

secara

statistik

terhadap

besarnya

pengambilan premi asuransi jiwa.

G.

Kerangka Pemikiran
Suatu kerangka pemikiran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga tahap akhir, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu penelitian yang
menuju pada suatu tujuan, yaitu memecahkan masalah yang diteliti.
Dibawah ini digambarkan kerangka pemikiran yang melandasi penelitian
yang dilakukan.
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Gambar 2.2 KerangkaPemikiran

Besarnya Pengambilan Polis

Kajian Teoritis

Data Primer

- Polis Asuransi Jiwa
- Permintaan
- Pengambilan Keputusan

- Pendidikan
- Pendapatan
- Pekerjaan

Penelitian Sebelumnya
- Yeni Putriyanti
- Rendy Thary Maurids
- Nur Achmad dan Sri Utami

Analisis
- Deskriptif
- Chi Square

Kesimpulan dan Saran

Dari gambar 2.2 di atas dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan antara
kajian Teoritis, penelitian sebelumnya, data primer, analisis dan kesimpulan dan
saran disebutkan diatas memiliki keterkaitan dengan besarnya pengambilan polis
pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Surakarta.
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H.

Hipotesis
Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesa sebagai berikut :
1.

Diduga

ada

keterkaitan

antara

pendidikan

dengan

besarnya

antara

pendapatan

dengan

besarnya

pekerjaan

dengan

besarnya

pengambilan polis
2.

Diduga

ada

keterkaitan

pengambilan polis
3.

Diduga

ada

keterkaitan

antara

pengambilan polis
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Obyek, Variabel, Dan Sampel Penelitian
1.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan analisis data primer mengenai judul
AnalisisFaktor-faktoryang

Mempengaruhi

Keputusan

Rumah

TanggaSebagai Nasabah Asuransi Jiwa Pada Asuransi JiwaBersama
(AJB) Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.
2. Variabel yang Digunakan
Variabel

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.
a.

Pendidikan
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 1989
"Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
dan/latihan bagi peranannya di masa yang akan datang".
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya dan masyarakat”
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Darminto
1996)
“Pendidikan adalah proses pengubahansikap dan tata laku
commit to user
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manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses,cara,
pembuatan mendidik”
b.

Pekerjaan
Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang
dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan
digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang
bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering
dianggap sinonim dengan profesi.
Selain itu, pekerjaan juga berarti sebuah tanggung jawab
dan merupakan tuntutan sebagai suatu proses menuju arah
kedewasaan apabila meninggalkan hal ini maka kemampuan
kita hanya sebatas itu. (www.wikipedia.com)

c.

Pendapatan
Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam
setiap perusahaan. Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat
penghasilan atau earning. Pendapatan adalah penghasilan yang
timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut
penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan
sewa.
Menurut Niswonger (1992:22) pendapatan adalah jumlah
yang ditagih kepada pelanggan atas barang atau jasa yang
diberikan kepada mereka. Pada buku yang sama, Niswonger juga
menjelaskan pendapatan merupakan kenaikann kotor atau gross
dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang
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dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien
penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta
profesi yangbertujuan untuk memperoleh penghasilan.
Sedangkan Eldon S. Hendriksen (dalam Marianus Sinaga,
1993 : 164) mendefinisikan pendapatan sebagai ekspresi
moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh
suatu perusahaan kepada pelanggannya selama satu periode”.
Menurut definisi ini, maka pendapatan diukur berdasarkan
jumlah barang dan jasa yang diserahkan kepada pembeli atau
langganan (dengan menggunakan satuan mata uang tertentu).
Jadi merupakan aliran keluarnya (out flow) nilai atas barang
atau jasa yang ditransfer kepada langganannya.
Selanjutnya Zaki Baridwan (1992 : 30) mengutarakan
pendapatan (revenue) adalah aliran masuk atau kenaikan lain
aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau
kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari
penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari
kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.
3.

Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang
mengikuti asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama AJB (Bumiputera)
cabang Surakarta yang berdomisili di kota Solo. Untuk mendapatkn
sampel yang dapat menggambarkan populasi, maka dalam penentuan
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sampel digunakan rumus Slovin (Sevillac.al:1993:161) sebagai
berikut :

n=

2

dimana :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolelir
Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran
ketidaktelitian sebesar 10% maka dengan menggunakan rumus
tersebut diperoleh sampel sebesar :

n=

2=

96,7 = 100 orang

Pengambilan sampel ditentukan secara purposive sampling,
yaitu pengambilan sampel dimana hanya sebagian tertentu dari
populasi diambil menjadi sampel, dimana sampel tersebut memenuhi
kriteria tertentu. Dalam hal ini penulis menentukan kriteria, pengambil
polis yang diteliti adalah para nasabah AJB Bumiputera 1912 cabang
Surakarta yang berdomisili di kota Solo.

B.

Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu :
1.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
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Kuisioner, yaitu sekumpulan pertanyaan tertulis yang disebarkan
kepada responden tetapi yang hanya menyangkut masalah-masalah
yang berkaitan dengan penelitian. Pertanyaan yang diajukan dan harus
dijawab oleh responden yang terdiri dari:
a)

Pertanyaan umum, yaitu berupa pertanyaan mengenai hal – hal
yang bersifat umum, dalam hal ini identitas responden.

b)

Pertanyaan khusus, yaitu mengenai hal – hal yang bersifat
khusus yang ingin diketahui dari responden tentang faktor –
faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk ikut
serta dalam asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
(AJB)1912 Cabang Surakarta.

2.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi dan
lembaga pemerintah yang terkait.

C.

Metode Analisis

1.

Analisis Deskkriptif
Analisis deskriptif merupakan analisis data yang tidak dapat dinominalkan

dengan menggunakan angka-angka. Melainkan disajikan berupa keterangan,
penjelasan, dan pembahasan teori.
2.

Analisis Uji Chi-Square
Analisis ini diolah dengan menggunakan program spss. Analisi ini

memerlukan berbagai uji yaitu :
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a.

Analisis uji Chi-Square
Uji Chi-Square digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan

keterkaitan antara masing-masing variabel pendidikan, pendapatan, dan
pekerjaan dengan besarnya pengambilan polis. Langkah dalam uji
independensi dengan menggunakan metode Chi-Square menurut Djarwanto
PS dan Pangestu Subagyo (1993:243-244) dengan urut-urutan sebagai
berikut :
1)

Menentukan formulasi nol Hipotesis (Ho) dengan alternatif hipotesis
(Ha)
Ho = P11 = P12 = P13 = ...............................................P1k
P21 = P22 = P23 =................................................P2k
Pr1 = Pr2 = Pr3 =................................................Prk
Artinya bahwa tidak ada hubungan antara masing-masing variabel

pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan dengan besarnya pengambilan polis.
i. Menentukan level of signifikan sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (r 1) (k - 1)
ii.

Kriteria pengujian
Gambar III. Uji Hipotesis
Wilayah penerimaan Ha
Wilayah penolakan Ho
T tabel
Ho diterima apabila x2 tab {alpha; (r - 1) (k – 1)} dan Chi-Square
hitung < Chi-Square tabel.
commit to user

79
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Ho ditolak apabila x2 tab {alpha; (r - 1) (k – 1)} dan Chi-Square hitung
> Chi-Square tabel.
2)

Perhitungan

Keterangan
x2 = Chi- Square
= Frekuensi Pengamatan (observasi) dari baris ke 1 dari kolom ke
j
= frekuensi harapan dari baris 1 kolom ke j

3.

i

= 1,2,3,....r

j

= 1,2,3,....r

Kesimpulan
Dengan membandingkan hasil perhitungan dalam langkah d dengan
kriterian pengujian dari langkah c diambil kesimpulan apakah Ho diterima
atau ditolak.
b.

Langkah-langkah pengujian Chi-Square

1)

Menentukan hipotesis alternatif
Ho = 0, artinya ada hubungan antara masing-masing variabel
pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan dengan besarnya pengambilan
polis.
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H ≠ 0 , artinya tidak ada hubungan antara masing-masing variabel
pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan dengan besarnya pengambilan
polis.
Menentukan level of signifikan (x) = 0,05
2)

Kriteria pengujian
Ho ditolak apabila Chi- Square hitung (x2 hitung) > x2 tabel 0,05
Ho diterima apabila Chi- Square hitung (x2 hitung) < x2 tabel 0,05

3)

Nilai Asymp.Sig / Asymotic Hitung
Menggunakan hasil pengolahan data menggunakan komputer program
SPSS diketahui Chi-Square hitung

4)

Kesimpulan
Dengan membandingkan hasil perhitungan dalam langkah d dengan
kriteria pengujian dari langkah c diambil kesimpulan apakah Ho
diterima atau ditolak.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.

Gambaran Umum Perusahaan
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan
perusahaan asuransi yang bersifat mutual. Perusahaan ini merupakan
perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Kegiatan utama dari perusahaan ini
adalah menjual produk-produk asuransi untuk mencari calon pemegang
polis yang dilakukan oleh agen. Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang
guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo, sekretaris Persatuan Guruguru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi
Utomo.
Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena
didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera
(pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi
Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai
salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari
1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak
sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai
Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang
kemudian dikenal sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekaligus
peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.
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B.

Gambaran Umum Responden
Berikut ini akan dikemukakan gambaran umum responden yang
menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu pengambil polis asuransi jiwa di
Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) 1912 cabang Surakarta. Responden yang
diambil sebagai sampel adalah sebanyak 100 orang. Responden akan dibagi
menjadi 5 kategori, yaitu : responden menurut jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan perbulan.
a)

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang
berjumlah 100 orang dapat diperoleh gambaran tentang jenis kelamin
dari masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Jumlah

Prosentase (%)

Laki - laki

48

48%

Perempuan

52

52%

100

100%

Jumlah

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan hasil penelitian, responden menurut jenis kelamin
menunjukkan bahwa lebih banyak responden dengan jenis kelamin
perempuan, responden perempuan sebanyak 52 orang atau sebesar
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b)

Responden Berdasarkan Usia
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang
berjumlah 100 orang

dapat diperoleh gambaran tentang usia dari

masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Usia
Usia

Jumlah

Prosentase (%)

16-40 tahun

48

48%

>40 tahun

52

52%

Jumlah

100

100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden berusia >40tahundengan jumlah 52 orang atau sebesar
52%. Sementara untuk usia kategori kedua adalah 16-40 tahun dengan
jumlah 48 orang atau sebesar 48 %. Pada usia ini dianggap sebagai
usia yang lebih mapan dari segi pendapatan dan dianggap mampu
untuk membeli polis asuransi jiwa.
c)

Responden Berdasarkan Pekerjaan
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang
berjumlah 100 orang dapat diperoleh gambaran tentang pekerjaan
dari masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
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Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan

Jumlah

Prosentase (%)

Pegawai Negeri

41

41%

Non Pegawai Negeri

59

59%

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden menurut
pekerjaan di PNS sebanyak 41 orang atau 41 %, sementara untuk yang
non- PNS adalah sisanya sebesar 59 % atau 59 orang.
d) Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang
berjumlah 100 orang dapat diperoleh gambaran tentang pendidikan
terakhir dari masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Taahun Sukses

Jumlah

Prosentase (%)

Sarjana

34

34%

Non Sarjana

66

66%

100

100 %

Jumlah

Sumber : Data primer yang diolah, 2012
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden menurut
pendidikan terakhir ada 34 orang atau 34% yang hingga menempuh
pendidikan sarjan dan yang non sarjana ada 66 orang atau 66%
Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang
berjumlah 100 orang dapat diperoleh gambaran tentang pendapatan
per bulan dari masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan
Penghasilan per bulan

Jumlah

Prosentase (%)

Tinggi

72

72%

Rendah

28

28%

100

100 %

Jumlah

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan
pengahsilan yang tinggi (> 1.500.000) ada 72 orang atau 72%
sementara responden yang berpenghasilan rendah(< 1.500.000) ada
sebanyak 28 orang atau 28%.
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C.

Interpretasi Data Dari Hasil Uji Chi-Square
Pengolahan data dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh hasil

sebagai berikut :
Tabel 4.6
Hasil Uji Chi-Square Seluruh Variabel dengan Besarnya Pengambilan Polis
di AJB Bumiputera 1912 Cabang Surakarta
No

1

Nama

Nilai

Nilai

Nilai

Variabel

Chi-

Chi-

Asymp.Sig. Asymp.Sig.

Square

Square

Chi-Square

Chi-Square

Hitung

Tabel

Hitung

Tabel

30,920

9,4877

0,000

0,05

Pendidikan

Nilai

Keterangan

Ho ditolak
dan Ha
diterima

2

Pendapatan 19,760

9,4877

0,001

0,05

Ho ditolak
dan Ha
diterima

3

Pekerjaan

27,440

9,4877

0,000

0,05

Ho ditolak
dan Ha
diterima

Sumber : Data primer yang diolah, crosstabulation SPSS, 2012
1.

Pengujian Keterkaitan Pendidikan dengan Besarnya Pengambilan Polis
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diketahui nilai Chi-Square hitung
variabel pendidikan sebesar 30,920. Oleh karena pada taraf signifikansi 0,05
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Square tabel 9,4877 atau nilai Asymp.Sig. Chi-Square Hitung sebesar 0,000
lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan ini dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan besarnya polis.
Secara teori pendidikan dapat menunjukkan perbedaan kelas sosial.
Perbedaan kelas sosial menghasilkan bentuk-bentuk perilaku sosial yang
berbeda seperti prefensi produk dan merek yang berbeda, termasuk pakaian,
perabot rumah tangga, kegiatan waktu luang, dan sebagainya. Selain itu
pendidikan mempengaruhi pola pikir dan perilaku sesorang dalam
mengambil keputusan, berdasarkan hasil pengolahan variabel pendidikan
berhubungan secara nyata dengan besarnya pengambilan polis. Dengan kata
lain semakin tinggi pendidikan maka semakin besar tinggi pula besar polis
yang diambil dengan asumsi responden dengan pendidikan yang lebih tinggi
lebih mengerti dan memahami arti pentingnya asuransi jiwwa sebagai
investasi di masa depan.
2.

Pengujian Keterkaitan Pendapatan dengan Besarnya Pengambilan
Polis
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diketahui nilai Chi-Square hitung
variabel pendapatan sebesar 19,760. Oleh karena pada taraf signifikansi
0,05 diperolah hasil Chi-Square hitung sebesar 19,760 lebih besar dari ChiSquare tabel 9,4877 atau nilai Asymp.Sig. Chi-Square Hitung sebesar 0,001
lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Secara teori apabila
pendapatan yang diperoleh semakin tinggi maka akan mendorong
masyarakat untuk semakin banyak melakukan konsumsi. Dari hasil
perhitungan, analisis ini juga menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat
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mempunyai hubungan terhadap keputusan konsumen. Sehingga dapat
dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin
tinggi pula besar polis yang diambil. Namun hal ini tidak kemudian menjadi
patokan dalam pengambilan besar polis. Ada juga beberapa responden yang
memiliki penghasilan yang tinggi namun mengambil nilai polis yang
terbilang kecl, hal ini dikarenakan sebenarnya rwesponden ini tidak merasa
perlu untuk memilki asuransi jiwa namun karena dilatarbelakangi rasa tidak
enak yang menjadi agen asuransi itu adalah temannya maka hanya
mengambil seperlunya saja. Namun ada juga sebaliknya, penghasilannya
hanya kecil, namun karena sadar betul akan pentingnya asuransi maka
responden tersebut mengambil polis dengan nili yang cukup besar dengan
harapan apabila suatu saat nanti terjadi sesuatu yang dikhawatirkan maka
akan mendapat pengembalian seperti yang dijanjikan diawal.
3.

Pengujian Keterkaitan Pekerjaan dengan Besarnya Pengambilan Polis
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diketahui nilai Chi-Square hitung
variabel pekerjaan sebesar 27,440. Oleh karena pada taraf signifikansi 0,05
diperolah hasil Chi-Square hitung sebesar 27,440 lebih besar dari ChiSquare tabel 9,4877 atau nilai Asymp.Sig. Chi-Square Hitung sebesar 0,000
kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Secara teori pekerjaan
hampir sama dengan pendapatan, yakni semakin mapan pekerjaan dalam hal
ini PNS atau non-PNS maka akan semakin tinggi juga besar polis yang
diambil. Responden kebanyakan merupakan pekerja swasta. Dengan
bermacam-macam jabatan dan pekerjaan, mulai dari pedagang, karyawati,
dan sebagainya.
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D.

Analisis Deskripsi Data Nasabah
Dari kuesioner yang berisi pertanyaan terbuka “apa alasan anda
menjadi nasabah AJB Bumiputera 1912?” menunjukkan bahwa mereka ikut
bergabung menjadi nasabah AJB Bumiputera sebagian besar karena
telemarketing yang dilakukan oleh agen Bumiputera. Bujukan yang terlalu
berlebihan dan justru menakut-nakuti dengan bahaya yang belum pasti
membuat mereka tergiur untuk membeli polis Bumiputera dengan beragam
harga. Memang tidak semua nasabah membeli polis karena alasan tersebut ,
adapula nasabah yang walaupun

hanya berpendidikan setingkat SMU

namun mereka sadar betul akan arti pentingnya asuransi jiwa. Sehingga
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka mengasuransikan
jiwanya.
Asuransi jiwa memang tidak bisa dianggap remeh, namun setidaknya
ada cara yang lebih baik untuk mampu membuat nasabah tertarik untuk ikut
bergabung dalam asuransi jiwa manapun. Bisnis asuransi jiwa semakin
dewasa ini semakin menjadi bisnis yang sedikit “berbahaya”. Bisnis ini
menjadi mirip dengan MLM (Multi Level Marketing), salah satu aturannya
adalah apabila seorang agen (sebutan untuk seorang marketing) mampu
mendapatkan seorang nasabah yang mau membeli polis sejumlah tertentu
maka dia akan mendapat sebesar 40% dari jumlah tersebut. Hal ini
membuat para nasabah yang mengetahui hal itu dan karena memang
masyarakat semakin lebih pandai, maka tidak menutup kemungkinan
nasabah akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dalam bentuk polis
asuransi jiwa.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dengan data yang diperoleh maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
a.

Chi-Square hitung sebesar 30,920 > Chi-Square tabel 9,4877 atau nilai
Asymp.Sig. Chi-Square Hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa
ada keterkaitan antara pendidikan dengan besarnya polis.

b.

Chi-Square hitung sebesar 19,760 lebih besar dari Chi-Square tabel
9,4877 atau nilai Asymp.Sig. Chi-Square Hitung sebesar 0,001 lebih
kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan ini dapat
dinyatakan bahwa ada keterkaitan antara pendapatan dengan besarnya
polis

c.

Chi-Square hitung sebesar 27,440 lebih besar dari Chi-Square tabel
9,4877 atau nilai Asymp.Sig. Chi-Square Hitung sebesar 0,000 kecil
dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan ini dapat
dinyatakan bahwa ada keterkaitan antara pekerjaan dengan besarnya
polis
Dari

data

responden

yang

dihimpun

menunjukkan

bahwa

kebanyakan dari responden adalah menempuh pendidikan tidak sampai
sarjana. Sementara untuk pekerjaannya kebanyakan dari responden adalah
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Non PNS, dan yang terakhir mengenai pendapatan sebagian besar
responden berpenghasilan tinggi (>1.500.000) per bulan
B.

Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka
diajukan beberapa saran :
1.

Pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912
Sebaiknya perusahaan lebih menanamkan cara marketing yang baik

kepada agen yang baru atau calon agen pada saat pelatihan untuk
menawarkan beragam produk asuransi jiwa kepada masyarakat, sehingga
ketika masyrakat ingin berinvestasi dalam bentuk asuransi jiwa mereka
benar-benar ingin bergabung karena ketertarikan pada produk tersebut dan
karena pemahaman yang cukup akan pentingnya asuransi jiwa. Bukan asal
mencapai target yang diinginka mereka menggunaka berbagai cara. Sebab
apabila cara marketing yang seperti saat ini dilakukan terus menerus bukan
tidak mungkin akan membuat citra perusahaan menjadi buruk. Mengingat
masyarakat sekarang bisa berpikir lebih pandai maka harus berhati-hati
dalam memberikan penawaran. Selain itu telemarketing dengan cara
menakut-nakuti calon nasabah bisa diganti cara yang lebih baik misalnya
dengan menawarkan produk asuransi yang menarik.
2.

Peneliti yang akan datang

a.

Diharapkan penelitian yang akan datang, sampel yang digunakan lebih
banyak sehingga hasil dari analisis dari penelitian yang didapatkan
akan lebih akurat.
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b.

Melakukan penelitian dengan aspek yang sama dengan menambahkan
variabel yang menyangkut aspek tersebut untuk lebih mengetahui
variabel-variabel lain yang mempengaruhi keputusanrumah tangga,
diluar variabel yang telah diteliti.

c.

Menambah lebih banyak open question pada kuesioner yang akan
disebar sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan tepat sasaran.
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