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Masalah yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah seberapa besar 
jumlah masyarakat yang memanfaatkan dan jumlah masyarakat yang tidak 
memanfaatkan jasa asuransi jiwa dengan studi kasus di Surakarta. Selain itu juga 
akan dicari mengenai faktor-faktor ekonomi apa saja yang mempengaruhi 
masyarakat Surakarta sebagai konsumen dalam mengambil keputusan untuk 
memanfaatkan atau tidak jasa asuransi jiwa. Sehubungan dengan masalah 
tersebut, diajukan tiga hipotesis. Pertama, diduga terdapat pengaruh yang 
signifikan secara individual dari pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, 
ekspektasi, dan selera terhadap keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di 
Surakarta. Kedua, Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 
dari pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera terhadap 
keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. Ketiga, Diduga selera 
mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pemanfaatan jasa 
asuransi jiwa di Surakarta. 
 Sejalan dengan masalah dan hipotesis penelitian tersebut maka penelitian 
ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis Variabel Tak Bebas 
(Dependen) Dummy berdasarkan tingkat signifikansi 5%. Alat analisis yang 
digunakan adalah alat analisis Logit dengan alat bantu analisis E-Views 3.1. 
Populasi yang diambil adalah masyarakat Kota Surakarta dengan sampel seratus 
orang responden yang terbagi dalam lima Kecamatan. Data yang digunakan 
merupakan data primer dengan menggunakan alat dalam bentuk kuesioner. 
Variabel independen terdiri atas Pendapatan (Y), Usia (U), Pendidikan (Pd), 
Harga Premi (H), Ekspektasi (E), dan Selera (S), dengan variabel dependennya 
adalah Keputusan Konsumen (KK). 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa dari seratus responden hanya terdapat 
tujuh orang responden yang memutuskan untuk memanfaatkan jasa asuransi jiwa 
dan 93 responden untuk tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa. Pada tingkat 
signifikansi 5% diketahui hanya variabel independen Selera yang secara 
individual signifikan terhadap variabel dependen, walaupun secara agregat 
variabel independen signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, variabel 
independen Selera ternyata yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen 
Keputusan Konsumen diikuti variabel independen Pendidikan, Pendapatan, Harga 
Premi, Ekspektasi, dan Usia. Persamaan regresi yang diperoleh dari olah data 
dengan menggunakan alat analisis Logit adalah sebagai berikut: 

KK = -22.77794217 + 2.364728625x10-06 Y + 0.03848300353 U + 
0.5299586615 PD - 0.5213610035 H + 0.04025693067 E + 
0.7654591023 S 
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Berdasarkan bukti-bukti tersebut disimpulkan bahwa, selera konsumen 
memiliki pengaruh yang paling besar terhadap keputusan konsumen untuk 
memanfaatkan atau tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa di Surakarta. Selain 
itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan 
Asuransi Jiwa beserta produk-produk yang dihasilkan. Sehingga dapat dikatakan 
dalam hal promosi untuk perusahaan asuransi jiwa di Surakarta belum mengena 
pada masyarakat sebagai konsumen. Di lain pihak, masyarakat yang memutuskan 
untuk memanfaatkan jasa asuransi jiwa beranggapan bahwa asuransi jiwa penting 
untuk memperkecil resiko di masa yang akan datang (terutama kesehatan) dengan 
membayar polis asuransi. Oleh karena itu, berdasarkan temuan-temuan tersebut 
dapat diajukan beberapa saran. Pertama, kepada perusahaan asuransi jiwa untuk 
lebih meningkatkan promosi melalui iklan dan mutu pelayanan. Disamping itu, 
mengurangi harga premi agar masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati 
jasa asuransi jiwa dan tidak mempersulit alur pembayaran santunan kepada 
tertanggung. Kedua, kepada masyarakat bahwa selain lembaga perbankan terdapat 
lembaga keuangan non bank yaitu asuransi jiwa yang dapat memperkecil 
terjadinya resiko akibat ketidakpastian di masa yang akan datang. Selain itu, 
asuransi jiwa berbeda dengan perjudian sebab bertujuan untuk mengurangi resiko 
yang pasti terjadi bukan menambah resiko. Tetapi, sebelum mengikuti program 
asuransi jiwa yang ditawarkan sebelumnya meneliti terlebih dahulu catatan 
prestasi dan sejarahnya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN (Assotiation South 

East Nation) yang memiliki -dapat dikatakan- jumlah penduduk terbanyak. 

Hal inilah yang menjadi tolak ukur bahwa konsumsi penduduk di Indonesia 

terbilang besar. Sehingga berbagai bisnis dan industri dapat meraup 

keuntungan sebesar-besarnya, dan tidak tertutup pula pada bisnis Asuransi. 

Dalam perkembangannya bisnis asuransi memiliki prospek jangka 

panjang yang bagus. Apalagi jika ditilik sejak tahun 1997, banyak terjadi PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja) yang menggugah kesadaran masyarakat bahwa 

asuransi merupakan salah satu bentuk lindung diri terhadap berbagai 

ketidakpastian. Begitu pula dampak kerusuhan 14-15 Mei 1998 yang 

menyadarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa asuransi sebagai bentuk 

safety nets (jaring pengaman) dalam kondisi yang buruk. Sehingga pada 

akhirnya bisnis asuransi ini dapat berkembang justru pada masa krisis 

ekonomi. 

Secara umum, terbuka lebarnya bisnis asuransi didukung oleh dua 

faktor, yaitu Situasi Politik dan Bisnis Ekonomi. Perubahan Situasi Politik 

yang didominasi bahkan seringkali diklaim kekerasan, huru-hara dan 

kerusuhan menyebabkan asuransi menjadi pilihan utama untuk menjamin 

harta benda dan jiwa. Bahkan pemerintah dengan kebijakannya membuka 
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peluang dunia asuransi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

Misalnya, melalui DAI (Dewan Asuransi Indonesia) klaim asuransi dibawah 

Polis Standar Kebakaran Indonesia dengan perluasan RSMD (Riot, Strik, 

Malidous, Damage) melahirkan klausula baru yaitu 4.1A tentang Endorsemen 

Kerusuhan dan 4.1B tentang Huru-Hara (Irvan Rahardjo, 2000: 6). 

Kaitannya dalam Bisnis Ekonomi, “Bisnis Asuransi Menyongsong Era 

Global“ mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan keamanan diri 

dan situasi lingkungan yang kurang bersahabat menjadikan asuransi sebagai 

peluang bisnis. Apalagi bagi mereka yang ’berduit’ tidak akan tanggung-

tanggung mengasuransikan harta bendanya bahkan nyawanya sendiri untuk 

menjamin kesejahteraan di masa yang akan datang. Setidaknya untuk 

mengembalikan posisi keuangan mendekati seperti keadaan sebelum terjadi 

kerugian. 

Menurut Harisson (Infobank, No. 296, Desember 2003, Vol. XXV, 

Hal. 44) menuturkan bahwa ada 3 (tiga) alasan mengapa keamanan finansial 

telah menjadi perhitungan bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. 

Antara lain: 

1. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan masyarakat memiliki produk untuk 

jangka waktu yang lebih lama. 

2. Masyarakat mulai berpikir untuk menjadi lebih kaya dan tidak mau 

kehilangan kekayaannya. 
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3. Indonesia merupakan pasar yang bagus terhadap penawaran program 

keamanan finansial. Sebab pemerintah tidak menawarkan program untuk 

memberikan keamanan finansial secara nasional. 

Soeisno (1993: 73) berpendapat bahwa perusahaan asuransi yang ada 

di Indonesia ada 4 (empat) macam perusahaan asuransi. Antara lain 

perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian/umum, perusahaan re-

asuransi umum, dan perusahaan asuransi sosial. Dari keempat macam 

perusahaan asuransi ini penulis tertarik untuk meneliti perkembangan asuransi 

jiwa dewasa ini. Sebab secara umum dari tahun ke tahun bisnis asuransi jiwa 

mengalami sedikit kemajuan seiring dengan perkembangan ekonomi makro 

Indonesia, terutama inflasi yang cukup terkendali dan tingkat suku bunga yang 

rendah. Dimana tren ini merupakan sinyal positif bagi kinerja perusahaan dan 

daya beli masyarakat. Terutama membuka peluang peningkatan konsumen 

atas asuransi jiwa (www.reindo.co.id/2003). 

Menurut Infobank dalam Edisi Khusus “Rating 150 Asuransi” (No. 

278, Agustus 2002, Vol. XXIV) peraih premi bruto terbesar untuk asuransi 

jiwa adalah Asuransi Bumiputera dan asuransi patungan yaitu Asuransi Lippo 

Life. Masing-masing meraih premi bruto sebesar Rp 1,7 Trilliun dan Rp 1,4 

Trilliun. Sedangkan secara umum pertumbuhan asuransi jiwa dari tahun 2000 

ke 2001 naik sebesar 1,76%, yaitu dari 33,25% menjadi 34,11%. 

Predikat rating untuk asuransi jiwa dinilai tidak mengecewakan. Dapat 

dilihat pada tabel I.1 Predikat Rating Asuransi Jiwa: 
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Tabel I.1 Predikat Rating Asuransi Jiwa 

Nilai Predikat Jumlah Perusahaan 

81 s/d 100 Sangat bagus 10 

66 s/d <81 Bagus 21 

51 s/d <66 Cukup bagus 12 

0 s/d <51 Tidak bagus 6 

Absen #  8 

Sumber: www.infobank.com/2003 

Keterangan #: Belum menerbitkan neraca publikasi = 7. 

    Badan hukum berbentuk usaha bersama (mutual) = 1. 

 

Menurut Mayun Pudja, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Bakrie 

(Bakrie Life) dalam “Premi Asuransi Jiwa Naik 70%“ 

(www.suaramerdeka.com/2003), secara keseluruhan industri asuransi jiwa di 

Indonesia mengalami peningkatan signifikan lewat kenaikan premi sekitar 

30% per tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa mulai 

diminati masyarakat luas. Tetapi ketertarikan tersebut belum diterima oleh 

masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sebagian anggota masyarakat masih 

ada yang anti akan keberadaan asuransi jiwa. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan asuransi jiwa belum 

mendapatkan respon masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Antara lain 

kebijakan pemerintah (dalam hal ini Departermen Keuangan sebagai 

regulator) belum memperbaiki Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan 

Perangkat hukum lainnya yang mampu melindungi kepentingan semua pihak 
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(pemegang polis, perusahaan asuransi jiwa itu sendiri dan perkembangan 

perasuransian secara menyeluruh). Harga premi pun dirasa terlalu mahal 

sehingga hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas, dan itupun 

tidak seluruh kalangan menengah ke atas menggunakan jasa asuransi jiwa. 

Disisi lain masyarakat Indonesia masih belum mempercayai eksistensi 

keberadaan dan keamanan perusahaan asuransi jiwa itu sendiri. Kebanyakan 

mereka lebih mempercayai jaminan finansial di masa yang akan datang pada 

perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Akibatnya seiring dengan 

perkembangan asuransi jiwa, dapat dikatakan Insurancedensity (daya beli 

masyarakat untuk membeli jasa asuransi) masih terbilang rendah. Hal ini 

terbukti pada tahun 2002, dari jumlah penduduk indonesia sebesar 208,9 juta 

jiwa yang telah menjadi tertanggung hanya 25,29 juta jiwa atau 12,1%. 

Bahkan, bila dihitung dari penduduk yang telah memiliki polis asuransi jiwa 

atas nama sendiri, maka diperkirakan jumlahnya hanya 2%. Walaupun selama 

kurun waktu 5 tahun (1997-2002) pertumbuhan premi cukup baik, yaitu 

berkisar 20% - 25% (www.kompas.com/2003). 

Begitu pula di Surakarta, masyarakat dewasa ini cenderung kritis dan 

sensitif dalam memilih lembaga keuangan untuk mempertanggungkan jiwa 

mereka untuk perlindungan di masa yang akan datang. Dari keseluruhan 

masyarakat di Surakarta hanya 17% saja yang menggunakan jasa asuransi jiwa 

(www.suaramerdeka.com/2003). Hal ini dikarenakan mahalnya harga premi, 

sehingga tak heran jika asuransi jiwa hanya dilirik oleh kalangan menengah ke 

atas. Selain itu, kurangnya informasi akan asuransi jiwa juga mempengaruhi 
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permintaan masyarakat untuk memutuskan pemanfaatan jasa asuransi jiwa. 

Walaupun perusahaan asuransi jiwa sudah mampu menyejajarkan diri dengan 

pilar-pilar ekonomi yang lain, tetapi perusaahan asuransi jiwa di daerah-

daerah belum memiliki sistem informasi memadai yang jauh dari pusat 

kegiatan bisnis. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah 

penelitian yang berjudul “Analisis Keputusan Pemanfaatan Jasa Asuransi 

Jiwa (Studi Kasus Di Surakarta)“. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ada beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan peneliti. Di antaranya adalah keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti sendiri. Keterbatasan yang dirasakan dalam penelitian ini terutama 

adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan pemahaman teori-teori yang 

ada. Maka peneliti mengganggap perlu adanya pembatasan masalah agar 

penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan tetap mengacu pada 

permasalahan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Batasan-batasan yang 

ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Pihak yang menjadi responden penelitian ini adalah masyarakat kota 

Surakarta yang terbagi dalam lima Kecamatan. 

2. Faktor-faktor yang dipilih sebagai pertimbangan dalam menentukan 

keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta adalah Faktor-

Faktor Ekonomi. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara individual antara pendapatan, usia, 

pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera terhadap keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 

2. Apakah pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera 

berpengaruh secara agregat terhadap keputusan pemanfaatan jasa asuransi 

jiwa di Surakarta. 

3. Diantara kelima variabel diatas, variabel apa yang paling dominan 

mempengaruhi keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dapat diambil antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara individual antara pendapatan, usia, 

pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera terhadap keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara agregat dari pendapatan, usia, 

pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera terhadap keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 
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4. Untuk mengetahui jumlah masyarakat Surakarta yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa dan tingkat kepuasan seperti apa yang diterima oleh 

konsumen apabila memanfaatkan jasa asuransi jiwa, serta alasan mengapa 

tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa bagi yang tidak memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

tentang tingkah laku dan respon konsumen terhadap penyediaan jasa 

asuransi jiwa sebagai salah satu alternatif lindung diri. Sehingga 

perusahaan asuransi jiwa dapat mengambil kebijakan yang dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan lebih 

memperhatikan keinginan dan kebutuhan para konsumennya 

(tertanggung). 

2. Bagi Penulis 

Untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama masa studi dan 

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelas kesarjanaan (S1) Ekonomi, 

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 11 

3. Bagi Masyarakat Luas 

Sebagai bahan pertimbangan bahwa asuransi jiwa merupakan salah satu 

alternatif jaring pengaman yang dapat memberikan jaminan atas resiko 

atau ketidakpastian finansial atas jiwa dimasa datang. 

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dan dapat 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Beberapa kajian teori dibawah ini merupakan cuplikan-cuplikan bahan 

pustaka yang bersangkutan dengan hukum, teori, atau prinsip-prinsip yang 

relevan untuk memperkuat unsur masalah yang diteliti dan menjawab masalah 

yang hendak diteliti. 

 

1. Teori Permintaan 

a. Pengertian Permintaan 

Faried Wijaya (1989: 93) mendefinisikan permintaan sebagai 

skedul, kurva atau fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah suatu 

produk yang dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam 

periode waktu tertentu. Definisi permintaan yang lain yaitu berbagai 

kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu 

barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai 

tingkat harga untuk suatu periode tertentu (Nopirin, 1994: 32).  

Jadi secara umum pengertian permintaan dapat disimpulkan 

sebagai kombinasi berbagai jenis barang yang akan dibeli konsumen 

pada berbagai tingkat harga tertentu. 
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Dalam teori permintaan, harga merupakan analisis pokok 

mengenai besar kecilnya jumlah permintaan konsumen. Menurut 

Sugiarto (2002: 34) teori permintaan menerangkan sifat dari 

permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa), dan 

juga menerangkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan 

harga, serta pembentukan kurva permintaan.  

Secara pokok, perubahan harga memiliki pengaruh langsung 

terhadap perubahan permintaan. Setelah harga dianalisis, kemudian 

akan dianalisis bagaimana pengaruh faktor-faktor lain terhadap 

permintaan barang itu. Faktor yang dimaksud antara lain selera, 

jumlah penduduk, dan ekspektasi atau ramalan keadaan dimasa yang 

akan datang. 

“Teori permintaan adalah teori yang 
menerangkan tentang ciri hubungan diantara 
jumlah permintaan dan harga” (Sadono Sukirno, 
1996: 76). 

 

b. Fungsi Permintaan 

Fungsi permintaan konsumen pada umumnya memberikan 

jumlah barang yang akan dibeli konsumen sebagai fungsi dari harga-

harga barang dan pendapatannya. Dua sifat penting pada fungsi 

permintaan (Iswardono, 1981: 38-39) antara lain: 

1) Permintaan untuk setiap barang adalah fungsi yang tunggal dari 

harga dan pendapatannya. 
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2) Fungsi permintaan adalah homogen pada derajat nol dalam harga 

dan pendapatannya. Jika seluruh harga dan pendapatan berubah 

dalam proporsi yang sama, jumlah barang yang diminta akan 

tidak berubah. 

Permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh banyak 

variabel. Pemikiran baru yang lebih umum ini dikemukakan oleh 

Leon Walraf yang konsep pemikirannya dirumuskan dalam fungsi 

permintaan sebagai berikut (Sudarsono, 1991: 9):  

),,,,( 21 EYPPPfQd XnXX=   

dimana: 

PX1 = harga barang yang bersangkutan 

PX2 = harga barang substitusi 

PXn = harga barang komplementer 

Y  = pendapatan konsumen yang siap dibelanjakan 

E   = selera atau faktor lain yang tidak diamati 

Secara umum perubahan harga pada tingkat tertentu 

mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminati pada tingkat 

tertentu. Perubahan semacam ini menimbulkan 2 (dua) efek: 

1) Efek Pengganti (Substitution Effect), suatu efek dimana 

konsumen mengganti barang semula (QX1) dengan barang-

barang lain jika harga barang semula (Px1) berubah. 
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2) Efek Pendapatan (Income Effect), suatu efek dimana reaksi 

konsumen terhadap pembelian barang QX1 berubah dengan 

perubahan pendapatan, dimana harga-harga tetap sama. 

Barang substitusi merupakan barang pengganti yang dapat 

memberikan tingkat kepuasan sama atau paling tidak mendekati. 

Sedangkan barang komplementer adalah barang pelengkap yang 

selalu digunakan secara bersama-sama. Selain harga, pendapatan 

juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap permintaan, karena 

pendapatan menentukan besar kecilnya anggaran yang dibelanjakan. 

c. Hukum Permintaan 

Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan antara 

permintaan suatu barang dengan harganya. Menurut Boediono 

(1982: 17), hukum permintaan merupakan penjelasan konsumen 

yang paling sederhana. Boediono menuturkan bahwa apabila harga 

sesuatu barang naik maka ceteris paribus jumlah yang diminta akan 

turun, begitu pula sebaliknya. Ceteris paribus yang dimaksud disini 

bahwa semua faktor-faktor lain yang diminta dianggap tetap atau 

tidak berubah. 

Sama halnya dengan Boediono, Mankiw (2000: 77) 

menyatakan bahwa hukum permintaan merupakan pernyataan 

dengan menganggap hal lainnya sama atau konstan, dimana kuantitas 

yang diminta menurun ketika harga suatu barang meningkat. Secara 
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tegas Faried Wijaya (1989: 96a) menuturkan bahwa dalam hukum 

permintaan terdapat hubungan yang terbalik antara barang dan 

jumlah barang yang diminta. 

“Konsumen akan membeli dalam kuantitas yang 
lebih banyak pada harga yang lebih rendah” 
(Faried Wijaya, 1989: 96b). 

 

Dari berbagai penjelasan mengenai hukum permintaan, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara barang 

dengan jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan harga 

menyebabkan pendapatan riil konsumen mengalami penurunan, 

sehingga konsumen mengurangi pembelian terhadap barang yang 

mengalami kenaikan harga. Selain itu kenaikan harga juga 

menyebabkan para pembeli mancari barang lain sebagai barang 

pengganti atas barang yang mengalami kenaikan harga. 

d. Kurva Permintaan 

Hubungan antara barang yang diminta dan harga digambarkan 

dalam suatu kurva yang disebut sebagai kurva permintaan. Secara 

umum kurva permintaan didefinisikan sebagai sebuah kurva yang 

menunjukkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat 

harga. Dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar II.1 Kurva Permintaan 

       

Menurut Sadono Sukirno (1999: 78), kurva permintaan dapat 

didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat 

perkaitan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang 

yang diminta. Pada gambar II.1 dapat dilihat bahwa terdapat 

hubungan yang terbalik antara harga barang (P) dengan jumlah 

barang yang diminta atau kuantitas (Q). P akan naik apabila Q turun, 

dan begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan hukum permintaan, kurva 

permintaan berbentuk miring yaitu turun dari kiri atas ke kanan 

bawah dengan kemiringan negatif. 

“Kurva permintaan berslope negatif 
menunjukkan bahwa semakin rendah harga, 
semakin besar permintaan akan barang tersebut” 
(Iswardono Sardjonopermono, 1981: 42). 

 

A 

B 

C 

Q1 Q2 Q3 
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e. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Dalam teori ekonomi, permintaan suatu komoditas terutama 

dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri dengan asumsi faktor-

faktor yang lain tidak mengalami perubahan (ceteris paribus). Hal 

ini telah dijabarkan pada hukum permintaan, yaitu semakin rendah 

harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang 

diminta dan begitu pula sebaliknya. Perubahan permintaan suatu 

komoditas yang dipengaruhi oleh harga komoditas didasarkan pada 

(Sugiarto, Tedy Herlambang, Brastoro, Rachmat Sudjono dan Said 

Kelana, 2002: 38-39): 

1) Harga komoditas turun, orang akan membeli barang tersebut dan 

mengurangi pembelian komoditas lain. Harga yang lebih rendah 

memungkinkan pembeli yang sebelumnya tidak membeli, mulai 

membeli komoditas tersebut. Pendapatan riil pembeli meningkat 

sehingga mendorong konsumen yang sudah membeli untuk 

membeli lebih banyak lagi. 

2) Harga komoditas naik, konsumen akan mencari komoditas lain 

untuk mengganti komoditas tersebut. Pendapatan riil menurun 

memaksa para pembeli mengurangi pembeliannya terhadap 

berbagai komoditas, terutama komoditas yang mengalami 

kenaikan harga. 
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Menurut Faried Wijaya (1989: 99), faktor-faktor yang 

menentukan permintaan konsumen individual selain harga barang itu 

sendiri juga dipengaruhi oleh: 

1) Selera atau Preferensi Konsumen, selera atau preferensi 

konsumen terhadap suatu produk dapat berubah, misalnya karena 

pengaruh iklan. Antara selera konsumen dengan permintaan 

memiliki hubungan yang positif. Apabila selera konsumen 

meningkat maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. 

Begitu pula sebaliknya, apabila selera konsumen menurun maka 

kurva permintaan akan bergeser ke kiri.  

Menurut McEachern (2001: 32), pakar ekonom mengasumsikan 

bahwa selera sebagai sesuatu yang ada begitu saja dan relatif 

stabil. Setiap orang mungkin saja mempunyai seleranya sendiri, 

tetapi selera individual tidak dalam keadaan berubah yang terus 

menerus. Selera yang dimiliki konsumen dapat menjelaskan 

hubungan permintaan barang dengan tingkat harga (McEachern, 

2001: 33). 

2) Banyaknya Konsumen Pembeli. Seperti halnya pada selera 

konsumen, banyaknya konsumen pembeli dengan jumlah barang 

yang diminta memiliki hubungan yang positif. Jika volume 

pembelian oleh masing-masing konsumen adalah sama maka 

kenaikan jumlah konsumen dipasar karena perbaikan transport, 
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komunikasi atau pertambahan penduduk menyebabkan kenaikan 

permintaan (kurva ke kanan). Begitu pula sebaliknya. 

3) Pendapatan Konsumen. Dalam hubungan antara pendapatan 

konsumen dengan permintaan, Faried Wijaya mengklasifikasikan 

ada dua jenis barang yaitu barang superior atau barang normal 

yang memiliki hubungan positif dan barang inferior yang 

memiliki hubungan negatif. Sedangkan menurut Sadono Sukirno 

(1999: 81-82) pendapatan konsumen membedakan jenis barang 

menjadi empat golongan yaitu: 

a) Barang Inferior, yaitu barang yang banyak diminati oleh 

orang-orang yang berpendapatan rendah. Apabila 

pendapatan konsumen rendah maka permintaan terhadap 

barang inferior akan tinggi. Sebaliknya, apabila pendapatan 

konsumen tinggi maka permintaan akan barang inferior akan 

semakin menurun. Misalnya permintaan untuk 

mengkonsumsi getuk. 

b) Barang Esensial, yaitu barang yang sangat penting artinya 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Barang esensial 

biasanya merupakan barang-barang kebutuhan pokok 

konsumen. 

c) Barang Normal, sesuatu dapat dikatakan barang normal 

apabila mengalami kenaikan pendapatan diiringi dengan 
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kenaikan permintaan. Ada dua faktor yang menyebabkan 

barang-barang normal permintaannya bertambah apabila 

pendapatannya bertambah: 

(1) Pertambahan pendapatan menambah kemampuan untuk 

membeli lebih banyak barang. 

(2) Pertambahan pendapatan memungkinkan para pembeli 

menukar konsumsi ke barang yang lebih baik. 

d) Barang Mewah, jenis barang yang dibeli konsumen apabila 

pendapatan mereka relatif tinggi. Contohnya pada pembelian 

mobil. 

4) Harga barang lain yang bersangkutan. Menurut Faried Wijaya 

ada 2 (dua) kemungkinan: 

a) Memiliki hubungan yang positif, hubungan ini berlaku untuk 

Barang Substitusi atau Barang Pengganti. Jika harga barang 

substitusi naik maka permintaan terhapad barang X (semula) 

akan naik. Sebab terdapat penurunan harga barang X yang 

turun secara relatif. 

b) Memiliki hubungan yang negatif, hubungan ini berlaku 

untuk Barang Komplementer atau Barang Pelengkap. Jika 

harga barang komplementer naik maka permintaan terhadap 

barang X (semula) akan turun. 
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Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1999: 81) hubungan antara 

sesuatu barang dengan barang yang lain dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a) Barang Pengganti, harga barang pengganti dapat 

mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantinya. 

Apabila harga barang pengganti murah, maka permintaan 

barang yang digantikannya menurun. 

b) Barang Pelengkap, kenaikan atau penurunan permintaan atas 

barang pelengkap selalu sejalan dengan perubahan 

permintaan yang digenapi.  

c) Barang Netral, perubahan permintaan terhadap suatu barang 

tidak mempengaruhi permintaan barang yang lain. 

5) Ekspektasi atau Ramalan Mengenai Masa Datang, terdapat dua 

kemungkinan: 

a) Memiliki hubungan positif, hubungan ini berlaku untuk 

ekspektasi harga barang yang akan datang. Apabila harga 

barang dimasa yang akan datang diramalkan mengalami 

kenaikan, menyebabkan permintaan akan barang saat ini 

mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. 

b) Memiliki hubungan negatif, hubungan ini berlaku untuk 

ekspektasi pendapatan dimasa datang. Apabila ekspektasi 

pendapatan dimasa yang akan datang mengalami kenaikan, 
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menyebabkan permintaan barang saat ini mengalami 

penurunan. Begitu pula sebaliknya. 

 

2. Jasa 

a. Pengertian Jasa 

Perbedaan antara barang dan jasa seringkali sukar dilakukan. 

Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai 

dengan jasa-jasa tertentu dan sebaliknya, pembelian suatu jasa 

seringkali juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya.  

Menurut Fandy (1998: 6) jasa merupakan aktivitas, manfaat 

atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Sedangkan menurut 

Kotler (1998: 83) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak 

berujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produk jasa 

mungkin atau mungkin tidak berkaitan dengan produk fisik.  

Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya tidak merupakan produk fisik atau konstruksi, yang 

biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan 

dan memberi nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi konsumen (Rambat Lupiyoadi, 2001: 5). 
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b. Karakteristik Jasa 

Dalam halnya dengan perancangan pemasaran, jasa memiliki 

empat karakteristik utama yang membedakan dari produk fisik. 

Kotler membagi jasa menjadi 4 (empat) karakteristik yang meliputi 

(1997: 83-87): 

1) Intangibility (tak berwujud). Tak berwujud disini diartikan 

bahwa jasa tidak dapat dilihat dan dicicipi oleh konsumen 

sebelum konsumen mencicipinya. Misalnya pada perawatan 

muka, sebelum konsumen menikmati adanya perawatan muka 

maka dikatakan konsumen tersebut belum mendapatkan jasa 

salon dalam hal perawatan muka. 

2) Inseparability (tidak dapat dipisahkan). Jasa tidak dapat 

dipisahkan antara pemberi jasa dengan konsumennya. Misalnya 

dalam sebuah operasi pasien sebagai seorang konsumen 

membutuhkan dokter sebagai pemberi jasa. Dan dokter 

membutuhkan pasien untuk memberikan jasa dalam hal operasi. 

3) Variability (keragaman). Adanya sifat jasa yang beragam karena 

tergantung pada siapa yang menyediakan, dimana dan kapan 

disediakannya. 

4) Perishability (tidak tahan lama). Jasa tidak tahan lama sebab 

tidak dapat disimpan. Misalnya perawatan muka tidak hanya 
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dilakukan satu kali, bisa dua kali atau lebih. Bahkan ada 

kemungkinan dari satu perawatan ke perawatan yang berikutnya. 

c. Klasifikasi Jasa 

Jasa dan barang memiliki banyak sekali bauran, akibatnya sulit 

untuk mengeneralisasi jasa bila tidak melakukan pembedaan lebih 

lanjut. Tabel II.1 menunjukkan klasifikasi jasa berdasarkan tujuh 

kriteria dari Lovelock (Fandy, 1998: 13): 

Tabel II.1 Klasifikasi Jasa 

 

No Basis Klasifikasi Jasa Contoh 

1. Segmen Pasar Konsumen akhir 

Konsumen organisasional 

Salon Kecantikan 

Konsultan 
manajemen 

2. Tingkat Keberujudan Rented – goods service 

Owned – goods service 

Non – goods service 

Penyewaan mobil 

Reparasi jam tangan 

Pemandu wisata 

3. Keterampilan Penyediaan 
Jasa 

Profesional service 

Non – profesional service 

Dokter 

Sopir taksi 

4. Tujuan Organisasi Jasa Profit service 

Non – profit service 

Hotel 

Yayasan sosial 

5. Regulasi Regulated service 

Non – regulated service 

Angkutan umum 

Katering 

6. Tingkat Intensitas 
Karyawan 

Equipment – based service 

People – based service 

ATM 

Pelatih sepak bola 

7. Tingkat Kontak Penyedia 
jasa dan Konsumen 

High – contact service 

Low – contact service 

Universitas 

Bioskop 

Sumber: Fandi Tjiptono, Manajemen Jasa, 1998. 
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d. Penawaran Jasa 

Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup 

beberapa jenis jasa. Pada kenyataannya, suatu penawaran dapat 

bervariasi dari dua kutub ekstrim, yaitu murni berupa barang pada 

satu sisi dan jasa murni pada sisi yang lainnya.  

Berdasarkan kriteria ini, penawaran suatu perusahaan dapat 

dibedakan menjadi lima kategori (Fandy, 1998: 6-7), yaitu: 

1) Produk Fisik murni 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik tanpa 

jasa atau pelayanan yang menyertai produk. Misalnya, sabun 

mandi, sabun cuci, pasta gigi. 

2) Produk Fisik dengan Jasa Pendukung 

Penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai dengan 

satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik 

konsumennya. Misalkan produsen mobil juga menawarkan jasa 

reparasi, pemasangan suku cadang, reparasi, dan lain 

sebagainya. Dalam kategori ini, jasa dapat pula didefinisikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen 

yang telah membeli produknya. 
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3) Hybrid 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar 

porsinya. Misalnya, orang mengunjungi restoran untuk makanan 

dan pelayanannya. 

4) Jasa Utama yang Didukung Barang dan Jasa Minor 

Penawaran terdiri atas beberapa pokok jasa yang digunakan 

secara bersama-sama dengan jasa pelengkap dan/atau barang-

barang pendukung. Misal, penumpang pesawat selain membeli 

jasa transportasi, mereka juga mendapatkan beberapa produk 

fisik seperti makanan, minuman, majalah dan surat kabar. 

5) Jasa Murni 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misal, fisioterapi, 

psikiater, pemijatan, baby sitter dan lain sebagainya. 

 

3. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah sebuah studi yang melingkupi 

proses individu atau sekelompok orang dalam memilih, membeli, 

menggunakan atau emngatur terhadap sebuah produk (barang), jasa, 

ide atau mencari sebuah kepuasan, kebutuhan dan keinginan 

(Solomon, 2002: 5). Engel, Blackwell dan Miniard (1994: 3) 
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mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

menyusuli tindakan itu. 

Menurut Basu dan Hani (1982: 9) ada dua elemen penting dari 

arti perilaku konsumen: (1) proses pengambilan keputusan dan (2) 

kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa 

ekonomis. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995: 143-145) ada 

tiga faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan konsumen, 

antara lain: 

1) Pengaruh Individu, dibagi menjadi lima kategori, yaitu: 

a) Sumber daya yang dimiliki konsumen. Setiap individu 

membawa tiga sumber daya yang dapat mempengaruhi 

pembuatan keputusan. Antara lain waktu, uang, dan persepsi 

informasi dan kemampuan memproses. Pada umumnya 

terdapat batasan yang jelas di setiap sumber daya yang 

membutuhkan perhatian secara hati-hati di setiap alokasi. 

b) Pengetahuan, merupakan informasi yang terdapat pada 

memori manusia yang berupa karakteristik dan keberadaan 
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sebuah produk dan jasa. Kesemuanya menyangkut dimana 

dan kapan akan dibeli, dan bagaimana cara menggunakan 

produk tersebut. 

c) Sikap. Perilaku konsumen biasanya secara kuat dipengaruhi 

oleh sikap yang diberikan oleh merek atau produk. Suatu 

sikap secara mudah merupakan evaluasi keseluruhan antara 

sebuah alternatif dan pertimbangan produk tersebut. 

d) Motivasi. Kebutuhan dan motivasi seorang konsumen 

disetiap perilaku merupakan pengaruh yang utama dalam 

proses pengambilan keputusan. 

e) Personality, nilai, dan gaya hidup. Pengaruh individu 

dipengaruhi oleh berbagai hal yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam proses pengambilan keputusan dan 

pembelian. 

2) Pengaruh Lingkungan. Proses keputusan membeli pada 

konsumen juga dipengaruhi oleh lingkungan, antara lain: 

a) Budaya, pengaruh budaya merujuk pada nilai, ide, artefak, 

dan simbol-simbol berarti lainnya yang membantu 

komunikasi individual, mengintrepetasi dan mengevaluasi 

sebagai salah satu kelompok sosial. 

b) Kelas Sosial, kelas sosial merupakan bagian dari sebuah 

kelompok sosial yang secara individu berupa nilai, kesukaan 
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dan perilaku. Biasanya dibedakan oleh status sosial ekonomi 

yang membedakan antara kelas bawah dengan kelas atas. 

c) Pengaruh personal, sebagai seorang konsumen perilaku kita 

biasanya dipengaruhi oleh siapa yang dekat secara sosial. 

Konsumen biasanya merespon tekanan persepsi yang 

terpengaruh oleh norma dan expectation provide orang lain. 

d) Keluarga, pengaruh utama para konsumen dalam mengambil 

suatu keputusan yang diikuti oleh pola kompleksitas dan 

variasi dari peraturan dan fungsi. 

e) Situasi, perubahan perilaku tentu saja seiring dengan 

perubahan situasi. Terkadang perubahan situasi tidak dapat 

diprediksi. Situasi dapat diprediksikan dengan penelitian dan 

capitalized on in strategy. 

3) Pengaruh Psikologi, perilaku konsumen dipengaruhi oleh tiga hal 

yaitu: 

a) Informasi, proses informasi dapat memberikan pengaruh 

kepada konsumen bagaimana mereka dapat menerima dan 

mendapatkan sebuah produk. 

b) Pembelajaran, proses ini memiliki relevansi yang besar 

dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk barang dan 

jasa yang memiliki 
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c) Sikap dan Perubahan Perilaku, proses ini biasanya 

dipengaruhi oleh psikologi konsumen sebagai subyek 

pemasaran. 

c. Proses Keputusan Membeli 

Menurut Kotler (1999: 252-253), terdapat lima peran yang 

dimainkan inividu dalam keputusan pembelian: 

1) Pengambilan Inisiatif (initiator) adalah orang yang pertama kali 

menyarankan atau memikirkan gagasan membeli produk atau 

jasa tertentu. 

2) Orang yang Mempengaruhi (influences) adalah orang yang 

pandangan atau nasibnya diperhitungkan dalam membuat 

keputusan akhir. 

3) Pembuat Keputusan (decider) adalah seseorang yang pada 

akhirnya menentukan sebagian besar atau keseluruhan keputusan 

membeli, apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana 

membeli atau di mana membeli. 

4) Pembeli (buyer) adalah seseorang atau beberapa orang yang 

melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5) Pemakai (user) adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menikmati atau memakai produk (barang atau jasa). 

Proses keputusan membeli merupakan pemecahan masalah 

yang mengacu pada tindakan kebijaksanaan konsumen yang 
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Pengenalan 
informasi 

Pencarian 
informasi 

Penilaian 
alternatif 

Keputusan 
membeli 

Perilaku setelah 
membeli 

dihasilkan untuk menghasilkan pemuasan kebutuhan. Banyak faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian termasuk motivasi 

internal dan pengaruh eksternal, seperti tekanan sosial dan kegiatan 

pemasaran. Perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian. Proses pengambilan 

keputusan tersebut dapat dilihat pada gambar II.3 (Kotler, 1999: 

258). 

 

 

Gambar II.2 Model Lima Tahap Proses Membeli 

Berdasarkan gambar diatas dalam proses keputusan membeli 

konsumen dihadapkan pada lima tahap proses membeli, yaitu: 

1) Tahap Pengenalan Masalah. Pada tahap ini konsumen menyadari 

suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang 

diinginkannyas. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan 

dari dalam diri pembeli atau dari luar. 

2) Tahap Pencarian Informasi. Seorang konsumen yang mulai 

tergugah minatnya, mungkin akan atau mungkin tidak mencari 

informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan konsumen kuat 

dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, 

konsumen akan membeli objek itu. Jika tidak, kebutuhan 

konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Sumber-
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sumber informasi konsumen terbagi menjadi empat kelompok, 

yaitu: (1) Sumber Pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan), 

(2) Sumber Niaga (periklanan, penjual, pembungkus, dan 

pameran), (3) Sumber Umum (media massa, organisasi 

konsumen), (4) Sumber Pengalaman (pernah menangani, 

menguji, dan menggunakan produk). 

3) Tahap Penilaian Alternatif. Dari informasi yang didapat melalui 

pencarian internal dan eksternal, konsumen mengevaluasi pilihan 

berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan konsumen 

melakukan penyempitan pilihan. Dalam proses evaluasi, 

konsumen memandang setiap produk sebagai kumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

menfaat yang dicari untuk memuaskan kebutuhan tersebut. 

4) Tahap pembelian atau Keputusan Membeli. Tahap penilaian 

keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan mereka 

di antara beberapa merek yang tergabung dalam seperangkat 

pilihan. Konsumen membentuk suatu maksud membeli dan 

cenderung membeli merek yang disukainya. Namun, faktor sikap 

orang lain dan faktor-faktor situasional yang tidak terduga dapat 

mencampuri maksud membeli. 

Seorang konsumen yang memutuskan untuk melaksanakann 

maksudnya untuk membeli sesuatu akan membuat lima macam 

sub keputusan. Sub keputusan itu antara lain keputusan tentang 
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merek, keputusan membeli dari siapa, keputusan tentang jumlah, 

keputusan tentang waktu membeli dan keputusan tentang cara 

membayar. 

5) Tahap Perilaku Setelah Pembelian. Setelah membeli suatu 

produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

terhadap suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku 

konsumen berikutnya. Jika konsumen merasa puas, untuk 

selanjutnya dia akan memperlihatkan peluan membeli yang 

cukup tinggi pada kesempatan berikutnya. Pemasar harus 

memantau kepuasan paska pembelian, tindakan paska pembelian 

dan pembuangan paska pembelian. 

 

4. Teori Perilaku Konsumen dan Permintaan 

a. Pendekatan Perilaku Konsumen 

Menurut Sadono Sukirno (1999: 149), Teori perilaku 

Konsumen menerangkan adanya perilaku konsumen dalam 

menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. 

Seorang konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan 

kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang 

dan jasa dengan mengadakan suatu pilihan. 
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Boediono (1996: 17) menjelaskan bahwa teori perilaku 

konsumen yang paling sederhana didapati dalam Hukum Permintaan, 

yang mengatakan bahwa “bila harga sesuatu barang naik maka 

ceteris paribus jumlah yang diminta konsumen akan barang tersebut 

turun”. 

Analisis teori perilaku konsumen menerangkan (Sadono 

Sukirno, 1999: 176) dua hal, antara lain: 

1) Sebab para pembeli atau konsumen akan membeli lebih banyak 

barang pada harga yang rendah dan mengurangi pembeliannya 

pada harga yang tinggi. 

2) Bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan 

komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang 

diperoleh. 

Selanjutnya, dalam mempelajari teori perilaku konsumen 

secara umum ada dua pendekatan (Ari Sudarman, 1994: 14), yaitu 

(1) Pendekatan kardinal atau sering disebut dengan Teori Nilai 

Subyektif (Subjective Value Theory), (2) Pendekatan Ordinal atau 

sering disebut dengan Analisa Kurva Indiferen (Indefference Curve 

Analysis). Boediono (1999: 18) juga membagi perilaku konsumen 

menjadi dua pendekatan (approach) untuk menerangkan mengapa 

konsumen berperilaku seperti yang dinyatakan oleh Hukum 

Permintaan, yaitu: 
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1) Pendekatan Marginal Utility, yang bertitik tolak pada anggapan 

bahwa kepuasan (utility1) seorang konsumen dapat diukur 

dengan uang atau dengan satuan lain (utility yang bersifat 

kardinal). Seperti mengukur volume air, panjang jalan atau berat 

dari sekarung beras. 

2) Pendekatan Indefference Curve, yang tidak memerlukan adanya 

anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Anggapan 

yang diperlukan adalah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa 

dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan 

berapa lebih tinggi atau lebih rendah (utility yang bersifat 

ordinal). 

b. Teori Nilaiguna (Pendekatan Marginal Utility) 

Anggapan pokok dalam mempelajari teori perilaku konsumen 

dan permintaan suatu barang adalah setiap konsumen berusaha 

mengalokasikan penghasilan yang terbatas jumlahnya untuk 

membeli barang dan jasa yang tersedia di pasar sebegitu rupa 

sehingga tingkat kepuasan yang diperolehnya maksimum (Ari 

Sudarman, 1994: 29). Dengan kata lain, setiap konsumen mengatur 

pembeliannya sebegitu rupa untuk memaksimumkan kepuasan 

dengan batasan penghasilan yang tertentu. Dimana hal tersebut 

                                                 
1 Utility (Kepuasan) adalah preferensi seseorang yang diasumsikan bisa dipresentasikan oleh 
sebuah fungsi utilitas dalam bentuk: U=U (X1, X2, …, Xn), di mana X1, X2, …, Xn adalah jumlah 
tiap barang yang dikonsumsikan (Walter Nicholson, 1989: 35). 
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merupakan masalah yang dihadapi setiap konsumen dengan 

menghadapi suatu pilihan atas barang dan jasa. 

Teori Nilaiguna merupakan pendalaman lebih lanjut mengenai 

sifat permintaan masyarakat yang mengadakan serangkaian pilihan 

untuk memaksimumkan kepuasannya. Dalam teori ekonomi, 

kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari 

mengkonsumsi barang-barang disebut nilaiguna atau utility (Sadono 

Sukirno, 1999: 152). Apabila kepuasan semakin tinggi maka makin 

tinggi pula nilaiguna atau utiliti-nya. 

Perilaku konsumen yang bisa diterangkan dengan 

menggunakan pendekatan Marginal Utility (Boediono, 1996: 18) 

adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki anggapan bahwa kepuasan bisa diukur dengan uang 

(kardinal). 

2) Berlaku hukum Gossen (Law of Diminishing Marginal Utility), 

yaitu “bahwa semakin banyak sesuatu barang dikonsumsikan, 

maka Tambahan Kepuasan (Marginal Utility)2 yang diperoleh 

dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. 

3) Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang 

maksimum. 

                                                 
2 Marginal Utility (Nilaiguna Marjinal/tambahan kepuasan) adalah pertambahan (atau 
pengurangan) kepuasan sebagai akibat dari pertambahan (atau pengurangan) penggunaan suatu 
unit barang tertentu (Sadono Sukirno, 1999: 152). 
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c. Syarat Memaksimumkan Nilaiguna 

Hipotesa yang dapat menjelaskan syarat memaksimumkan 

nilaiguna (Sadono Sukirno, 1999: 156-157) adalah: 

1) Seseorang akan memaksimumkan nilaiguna barang-barang yang 

dikonsumsinya apabila perbandingan nilaiguna marjinal berbagai 

barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang-

barang tersebut. 

2) Seseorang akan memaksimumkan nilaiguna dari barang-barang 

yang dikonsumsikannya apabila nilaiguna marjinal dari setiap 

rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang 

dikonsumsikan. 

Kedua hipotesis tersebut dapat dinyatakan secara rumus 

seperti dibawah ini (Boediono, 1996: 20): 

====
z

z

y

y

x

x

P
MU

P

MU

P

MU
...... suatu nilai tertentu MU per rupiah 

= 1 

dan Total Utility3 (TU/ Kepuasan Total) tercapai apabila: 

1==
X

X
XX P

MU
atauMUP   

 

                                                 
3 Total Utility (Nilaiguna total/Kepuasan Total) adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh 
dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu (Sadono Sukirno, 1999: 152). 
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d. Teori Nilaiguna dan Teori Permintaan 

Teori nilaiguna mampu menerangkan mengapa kurva 

permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, di mana 

menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka 

semakin banyak permintaan atas barang tersebut. Menurut Sadono 

Sukirno (1999: 157-158) ada dua faktor yang menyebabkan 

permintaan suatu barang berubah jika harga barang mengalami 

perubahan, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan: 

1) Efek Penggantian (Substitution Effect) 

Perubahan harga secara relatif (harga-harga dari barang 

yang lain tetap) mendorong konsumen mengubah penggunaan 

barang yang satu dengan barang yang lain. Dapat dikatakan 

perubahan harga relatif sendiri mendorong efek penggantian 

(substitution effect), (Ari Sudarman, 1994: 56a). 

 

Efek Penggantian (Substitution Effect) adalah 
perubahan jumlah barang yang diminta sebagai 
akibat perubahan harga relatif sesudah perubahan 
pendapatan riil konsumen dikompensir” (Ari 
Sudarman, 1994: 59b). 

 

Sadono Sukirno (1999: 157) berpendapat bahwa 

perubahan harga suatu barang dapat merubah nilaiguna marjinal 

per rupiah dari barang yang mengalami perubahan. Apabila 

harga mengalami kenaikan, nilaiguna marjinal per rupiah yang 
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diwujudkan oleh barang tersebut akan semakin sedikit. 

Misalnya, harga barang A naik, maka nilaiguna marjinal per 

rupiah akan menurun jika dibandingkan nilaiguna marjinal per 

rupiah barang lain yang sebelumnya sama (barang B).  

B

B

A

A

P

MU

P

MU
<  

Berdasarkan rumus diatas menjelaskan adanya hukum 

permintaan, yaitu apabila harga naik maka permintaan atas 

barang tersebut menurun dan sebaliknya. Terlihat kenaikan 

harga pada barang A, memberikan nilaiguna per rupiah yang 

menurun (MUA/PA) daripada nilaiguna per rupiah pada barang 

yang tidak mengalami perubahan harga (MUB/PB). Akibatnya 

permintaan atas barang B akan meningkat karena memberikan 

nilaiguna per rupiah yang lebih tinggi. 

2) Efek Pendapatan (Income Effect) 

Menjelaskan perubahan permintaan karena perubahan 

harga pada efek pendapatan diasumsikan bahwa pendapatan riil 

(kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang) 

tidak mengalami perubahan. Apabila harga nominal suatu 

barang mengalami perubahan, mengakibatkan berubahnya 

penghasilan riil atau jumlah barang yang dapat dibeli oleh 

konsumen. Dengan kata lain nilaiguna total (Total Utility) juga 

mengalami perubahan (Ari Sudarman, 1994: 57). Menurut Ari 
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Sudarman, perubahan pendapatan riil konsumen mungkin 

berpengaruh mungkin juga tidak, tergantung pada peta 

preferensinya. Pada setiap kemungkinan, perubahan pendapatan 

riil konsumen mendorong efek penghasilan (Income Effect). 

 

“Efek Pendapatan (Income Effect) dari adanya 
perubahan harga suatu barang adalah perubahan 
pendapatan riil semata-mata di mana harga-harga 
barang lain dan pendapatan nominal konsumen 
tetap” (Ari Sudarman, 1994: 60). 

 

Berdasarkan asumsi pendapatan tidak mengalami 

perubahan, Sadono Sukirno (1999: 158) secara rinci mejelaskan 

akibat perubahan harga pada efek pendapatan (dengan asumsi 

pendapatan tetap) terhadap permintaan konsumen: 

a) Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil menjadi lebih 

sedikit. Akibatnya kenaikan harga menyebabkan konsumen 

mengurangi pembelian jumlah barang, terutama yang 

mengalami kenaikan harga. 

b) Penurunan harga menyebabkan pendapatan riil bertambah, 

dan akan mendorong konsumen menambah jumlah barang 

yang dibeli. 

Gambar II.4a dan II.4b dibawah ini merupakan grafik yang 

menggambarkan Efek Penggantian dan Efek Pendapatan untuk 
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Gambar II.3b Efek Penggantian dan 
Efek Pendapatan Untuk Barang 

Normal atau Superior dalam Kasus 
Harga Turun 

Gambar II.3a Efek Penggantian dan 
Efek Pendapatan Untuk Barang 

Normal atau Superior dalam Kasus 
Harga Naik 

Sumber: Boediono, 1996: 25 
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Gambar II.3a posisi keseimbangan mula-mula pada Kurva 

Indeferen (Indefference Curve/IC) II dengan garis anggaran 

mula-mula yaitu LM. Pada titik keseimbangan P, konsumen 

membeli barang X sebesar OX1. ketika harga X naik, konsumen 

merasa pendapatan riilnya naik sehingga posisi 

keseimbangannya bergeser dari titik P ke titik R, yaitu pada 

garis anggaran LM’ dan IC I. Titik R menunjukkan bahwa 

L 

Jumlah X Jumlah X 
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konsumen pada harga naik membeli barang X sebesar OX3. Agar 

konsumen tetap berada pada IC II maka terdapat kompensasi 

penghasilan berupa garis anggaran khayal CC’ yang sejajar 

dengan garis anggaran belanja LM’. Garis CC’ menyinggung IC 

II di titik Q dan mengakibatkan adanya gerakan keseimbangan 

dari titik P ke titik Q, di mana hal ini menggambarkan adanya 

efek penggantian (Substitution Effect) sebesar X1X2. Gerakan 

dari Q ke R menunjukkan besarnya efek pengahasilan, karena 

tidak mengubah perbandingan harga relatif dari tingat harga 

yang baru (X2X3). Efek Total (Total Effect4) ditunjukkan oleh 

pergerakan dari P ke R, atau pengurangan permintaan barang 

dari OX1 ke OX3 yang bersifat negatif (karena jumlah barang 

yang diminta berkurang X1X3 unit). 

Gambar II.3b posisi keseimbangan mula-mula pada IC I 

dengan garis anggaran mula-mula yaitu LM. Pada titik P 

konsumen membeli barang X sebesar OX1. Ketika harga X turun, 

konsumen merasa pendapatan riilnya naik sehingga posisi 

keseimbangannya bergeser ke titik R, yaitu pada garis anggaran 

LM’ dan IC II. Titik R menunjukkan bahwa konsumen pada 

harga turun membeli barang X sebesar OX3. Gerakan dari Q ke R 

menunjukkan besarnya efek penghasilan, karena tidak 

                                                 
4 Total Effect atau Efek Total adalah seluruh perubahan jumlah yang diminta konsumen 
sebagaimana konsumen bergerak dari satu titik keseimbangan ke titik keseimbangan yang lain. 
Efek Total = Efek Pendapatan + Efek Pengganti (Ari Sudarman, 1994: 57). 
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mengubah perbandingan harga relatif dari tingat harga yang baru 

(X2X3). Agar konsumen tetap berada pada IC I maka terdapat 

kompensasi penghasilan berupa garis anggaran khayal CC’ yang 

sejajar dengan garis anggaran belanja LM’. Garis CC’ 

menyinggung IC I di titik Q dan mengakibatkan adanya gerakan 

keseimbangan dari titik P ke titik Q sepanjang kurva indefferen 

menggambarkan adanya efek penggantian (sebesar X1X2). Efek 

penggantian selalu negatif yang menunjukkan bahwa perubahan 

harga denagn jumlah barang yang diminta konsumen selalu 

berlawanan arah. 

e. Analisis Kurva Indifferen (Pendekatan Indifference Curve) 

Analisis Kurva Indiferen atau Kurva Kepuasan Sama, 

diasumsikan bahwa kepuasan adalah sesuatu hal yang tidak mudah 

diukur (ordinal). Untuk dapat menggambarkan kurva indiferen 

diasumsikan konsumen hanya akan membeli dan megkonsumsi dau 

macam barang saja. 

Kurva Indifferen adalah sebuah kurva yang menghubungkan 

titik-titik kombinasi konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan 

yang sama (Walter Nicholson, 1989: 37). Ari Sudarman (1994: 23) 

mendefinisikan Kurva Indiferen sebagai kurva yang menghubungkan 

titik-titik kombinasi (a set of combinations) dari sejumlah barang 

tertentu yang menghasilkan tingkat guna total sama kepada 
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konsumen, atau dengan mana konsumen berada dalam keadaan 

indiferen. 

Boediono (1996: 23) mengatakan bahwa pendekatan dengan 

menggunakan Kurva Indeferen memiliki keunggulan daripada 

dengan menggunakan pendekatan Marginal Utility, antara lain: 

1) Tidak perlu menganggap bahwa kepuasan konsumen bersifat 

kardinal. 

2) Efek perubahan harga terhadap jumlah yang diminta bisa dipecah 

menjadi dua, yaitu Efek Pendapatan dan Efek Pengganti. 

Keunggulan lain dari pendekatan Kurva Indiferen adalah bisa 

menunjukkan beberapa faktor lain yang sangat penting dalam hal 

mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Faktor-

faktor yang dimaksud (yang di dalam Hukum Permintaan dianggap 

ceteris paribus) antara lain (Boediono, 1996: 24): 
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1) Pendapatan Riil Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenaikan pendapatan riil konsumen, dengan asumsi harga 

barang tetap, akan menaikkan permintaan konsumen. Pada gambar 

II.4a ditunjukkan pergeseran budget line dari M ke M’ yang 

menunjukkan adanya kenaikan pendapatan riil. Mengakibatkan 

keseimbangan konsumen bergeser dari A ke B yang menaikkan 

permintaan konsumen dari 0X1 ke 0X2. Berbeda pada gambar II.4b 

untuk kasus barang inferior. Kenaikan pendapatan rill yang 

ditunjukkan pergeseran kurva M ke M’ menurunkan permintaan 

barang dari 0X1 ke 0X2 (Income Effect Negative). 

2) Perubahan harga barang lain 

Perubahan harga barang yang mempunyai hubungan 

dengan suatu barang bisa mempengaruhi permintaan atas barang 

X1 X1 X2 X2 

A 

B 

B 

A 

Gambar II.4a Kasus Barang 
“Normal” (Income Effect Positive) 

Sumber: Boediono, 1996: 24 

Gambar II.4b Kasus Barang 
“Inferior” (Income Effect Negatif) 
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Gambar II.5a Harga Y turun, 
jumlah X yang diminta Turun 
(Kasus Barang Komplementer) 

Sumber: Boediono, 1996: 25 

Gambar II.5b Harga Y turun, 
jumlah X yang diminta Naik 

(Kasus Barang Substitusi) 

Y 

X 

Y 

X 

tersebut. Misalnya perubahan harga sepatu bisa mempengaruhi 

permintaan atas kaos kaki, atau perubahan harga kopi bisa 

mempengaruhi permintaan atas teh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Selera konsumen 

Perubahan selera konsumen ditunjukkan pada Map Kurva 

Indifferen5 (Indifference Curve Map) yang mengalami 

perubahan posisi kurva indeferen. Tanpa adanya perubahan 

harga barang ataupun pendapatan, permintaan suatu barang bisa 

berubah karena perubahan selera. 

                                                 
5 Map Kurva Indiferen (Indifference Curve Map) adalah gabungan beberapa kurva indiferen yang 
digambar secara bersamaan (Nicholson, 1989: 39). 
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Gambar II.6 Map Kurva Indiferen 
U1 < U2 < U3 

Sumber: Nicholson, 1989: 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Maksimisasi Kepuasan 

Diketahuinya selera konsumen (yang ditunjukkan oleh kurva 

utiliti) dan berbagai gabungan barang yang mungkin dibeli 

konsumen (ditunjukkan oleh garis anggaran pengeluaran), dapat 

ditunjukkan keadaan dimana konsumen akan mencapai kepuasan 

maksimum. Nicholson (1989: 45) mendefinisikan Maksimisasi 

Kepuasan sebagai kombinasi berbagai barang yang mempunyai 

tingkat pertukaran fisik yang sama dengan tingkat pertukarannya di 

pasar, yang dibelanjakan konsumen dengan jumlah uang tertentu 

untuk memperoleh kepuasan yang paling maksimum  

Agar kepuasan maksimum dapat diperoleh, maka diisyaratkan 

bahwa uang harus dibelanjakan hingga habis (tidak ada uang yang 
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Gambar II.7 Syarat Untuk 
Mencapai Kepuasan Maksimum 

Sumber: Nicholson, 1989: 46 

tersisa). Sebab dengan adanya uang yang tidak dibelanjakan maka 

kepuasan yang seharusnya diperoleh dapat berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Teori Asuransi 

a. Definisi Asuransi 

Ada beberapa definisi tentang asuransi, antara lain menurut 

Undang – Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Asuransi 

atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan 

diri pada tertanggung (konsumen) dengan menerima premi asuransi6. 

Sedangkan menurut paham ekonomi  asuransi adalah suatu lembaga 

keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat 

digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping manfaat bagi 
                                                 
6 Premi asuransi diberikan tertanggung kepada penanggung untuk memberikan penggantian 
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 
hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung (Sri Susilo, 2000: 205). 
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masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi (Sri Susilo, 

Sigit, dan Totok, 2000: 205). 

Sedangkan pada buku Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan 

Asuransi ada beberapa definisi asuransi dari beberapa pakar 

ekonomi, antara lain (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 70): 

1) Mehr dan Cammak 

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko, dengan 

menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena 

resiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara 

kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat 

diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 

2) Willet 

Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna 

mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan 

melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada 

seseorang atau sekelompok orang. 

3) Prof. Mark R. Green 

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan 

mengurangi resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam 

suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya. 

Sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan 

dalam batas-batas tertentu. 
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4) Molengraff 

Asuransi adalah persetujuan denghan nama satu pihak 

(penanggung) mengikatkan diri terhadap yang lain (tertanggung) 

untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, 

karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang 

belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung 

berjanji untuk membayar premi. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat 

pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit 

yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah 

yang cukup besar. 

b. Premi 

Dalam menjalankan usahanya sebuah perusahaan 

membutuhkan dana untuk menunjang operasional, begitu pula pada 

perusahaan asuransi. Asuransi yang berfungsi sebagai penerima dan 

pengambil alih resiko terhadap para nasabahnya memperoleh 

pendanaan dalam hal ekonomi yang berasal dari premi yang 

dibayarkan (Hartono, 1992: 79). 

Menurut Soeisno Djojosoedarso (1999: 121), premi 

merupakan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung 

sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. 

Sehingga premi asuransi merupakan: 
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1) Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin 

diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian). 

2) Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh 

penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah 

uang (benefit) terhadap resiko hari tua atu kematian (pada 

asuransi jiwa). 

Sedangkan menurut Sri Susiolo, Sigit dan Totok (2000, 210), 

premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak 

penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu 

secara periodik (dapat bulanan, triwulanan, semesteran). 

Tarif premi asuransi yang dikenakan terhadap suatu obyek 

asuransi sangat bermacam-masam sifatnya, dan terdapat empat 

macam tarif premi asuransi (www.dai.or.id/2002): 

1) Premi dasar, merupakan premi yang dibebankan kepada 

tertanggung ketika polis dibuat. Perhitungan premi dasar 

didasarkan pada data dan kriteria serta keterangan tertanggung 

kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang 

pertama dan luasnya resiko yang dijamin oleh penanggung 

sebagaimana dikehendaki oleh tertanggung. 

2) Premi tambahan, yaitu perubahan atau penambahan resiko yang 

dijamin dan dikenakan kepada tertanggung karena informasi 
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belum lengkap dan tertanggung menghendaki perbahan kondisi 

pertanggungan. 

3) Reduksi premi, yaitu patungan premi yang diberikan 

penanggung dalam hal-hal tertentu. 

4) Tarif kompeni, digunakan untuk menghindari persaingan tidak 

sehat antar perusahaan asuransi, organisasi atau gabungan 

perusahaan-perusahaan asuransi dengan menyusun daftar tarif 

asuransi. Di Indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan 

Asuransi Indonesia (DAI) dengan tujuan satndarisasi tarif premi 

dan syarat-syarat pertanggungan, selain untuk menghindari 

persaingan yang tidak sehat. 

Premi asuransi sangat berarti bagi penanggung, sebab dengan 

premi yang terkumpul cukup banyak dari tertanggung akan 

terkumpul sejumlah dana yang cukup besar, sehingga dari dana 

tersebut perusahaan asuransi mampu (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 

121): 

1) Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti 

sebelum terjadi kerugian. 

2) Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, 

sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum 

terjadinya kerugian. 
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c. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Asuransi 

Fungsi khas perusahaan asuransi dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain adalah fungsi pemasaran dan pembaharuan (Sri 

Rejeki Hartono, 1992: 9). Sebab, perusahaan asuransi merupakan 

perusahaan jasa yang menjual jasa kepada pelanggan (tertanggung) 

di satu sisi dan di sisi yang lain perusahaan asuransi sebagai investor 

dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Selain itu 

asuransi juga mempunyai fungsi secara sosial ekonomi, misalnya 

dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi 

anggota masyarakat, dan juga menanggung kerugian yang diderita 

tertanggung akibat terjadinya suatu resiko. 

Menurut www.aca.co,id/2002 tujuan dari perusahaan asuransi 

antara lain: 

1) Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian 

yang diderita satu pihak. Sesuai dengan fungsinya sebagai alat 

pengurangan resiko, asuransi dengan preminya memberikan 

jaminan bagi para tertanggung atas resiko kerugian dimasa yang 

akan datang. 

2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus 

mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan 

perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. 

3) Pemerataan biaya, tidak perlu mengganti atau membayar sendiri 

kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. 
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4) Dasar bagi pihak-pihak bank untuk memberikan kredit sebagai 

jaminan perlindungan atas agunan 

5) Sebagai tabungan, asuransi merupakan tabungan paksa sebagai 

persediaan untuk mengurangi resiko dimasa yag akan datang. 

6) Menutup Loss of Earning Power7 seseorang atau badan usaha 

pada saat sudah tidak dapat berfungsi (bekerja). 

Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain (Sri Susilo, Sigit 

dan Totok, 2000: 207): 

1) Rasa aman dan perlindungan, polis asuransi8 yang dimiliki oleh 

tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau 

kerugian yang mungkin timbul. Pihak tertanggung berhak atas 

nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan 

perjanjian antara tertanggung dan penanggung. 

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 periodik dengan memperhatikan secara cermat 

faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. 

                                                 
7 Loss of Earning Power merupakan hilangya kekuatan atau kekuasaan suatu perusahaan 
(www.aca.co.id/2002). 
 
8 Polis asuransi adalah bukti tertulis, atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan 
perjanjian asuransi (Fabozzi, 1999: 126). 
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3) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang 

dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan 

tabungan. 

4) Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. 

5) Alat penyebaran polis. Resiko yang seharusnya ditanggung oleh 

tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan 

imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai 

pertanggungan. 

6) Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang 

dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian 

yang diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, 

kebakaran, dan sebagainya). 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi 

Menurut Harisson (Infobank, No 296, Desember 2003, Vol 

XXV, Halaman 44), menuturkan bahwa ada tiga alasan mengapa 

keamanan finansial telah menjadi perhitungan permintaan akan 

asuransi bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang, antara 

lain: 

1) Ketidakpastian ekonomi menyebabkan masyarakat memilih 

produk untuk jangka waktu yang lebih lama. 

2) Masyarakat mulai berpikir untuk menjadi lebih kaya dan tidak 

mau kehilangan kekayaannya. 
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3) Di Indonesia merupakan pasar yang bagus untuk penawaran 

program keamanan finansial. Sebab pemerintah tidak 

menawarkan program untuk memberikan masyarakat keamanan 

finansial secara nasional. 

 

6. Konsep Asuransi Jiwa 

Satu dari keadaan ketidakpastian yang dapat menimpa sebuah 

keluarga adalah kemungkinan kehilangan sumber nafkah utama. 

Diperburuk dengan kesulitan memenuhi kebutuhan untuk membayar 

biaya hidup sehari-hari karena tidak adanya kekayaan yang dapat 

dimanfaatkan. Kondisi tersebut dapat menyengasarakan keluarga, 

menciptakan kesulitan atau terpaksa bergantung pada jaminan sosial. 

Asuransi jiwa (life Insurance) memberikan perlindungan dalam 

mengahadapi masalah keuangan yang diakibatkan kematian dini. 

Perlindungan tersebut dengan memberikan simpanan dana untuk 

memenuhi berbagai tagihan beban. Dapat juga sebagai perlindungan 

terhadap kehilangan penghasilan akibat cacat atau untuk menutupi biaya 

perawatan. Selain itu juga dapat diberikan sebagai tunjangan hari tua 

yang dapat dijadikan kekayaan secara jangka panjang 

(www.aca.co.id/2002). 

Ketika polis asuransi jiwa dibeli terdapat tiga perbedaan dalam 

manfaat yang diperoleh tertanggung (insured), pemegang polis (owner), 

dan ahli waris. Tertanggung atau insured adalah orang yang jika 
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meninggal maka penanggung akan membayar santunan (klaim). 

Pemegang polis atau owner adalah orang yang menggunakan hak-haknya 

seperti tercantum dalam kontrak. Hak-hak yang diperoleh pemegang polis 

antara lain: hak menyerahkan polis sebagai jaminan pinjaman, hak 

sebagai ahli waris, hak atas deviden, atau hak mengambil nilai tunai. 

Sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima santunan ketika 

tertanggung meninggal. 

a. Pengertian Asuransi Jiwa 

Perusahaan Asuransi di Indonesia pada penyelenggaraannya 

terbagi menjadi dua kegiatan usaha yaitu (Soeisno Djojosoedarso, 

1999: 73): 

1) Asuransi Kerugian (umum), memberikan jaminan bagi berbagai 

resiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan. 

“Perusahaan asuransi kerugian (umum) adalah 
Lembaga Keuangan yang mengasuransikan 
berbagai macam kerugian atau kehilangan 
pribadi” (Fabozzi, 1999: 138a). 

 

2) Asuransi Jiwa, memberikan jaminan terhadap “kehilangan” jiwa 

seseorang. 

“Perusahaan asuransi jiwa adalah Lembaga 
Keuangan yang setuju untuk melakukan 
pembayaran jika  pemegang polis meninggal 
dunia, suatu perusahaan asuransi jiwa bisa juga 
terlibat aktif dalam jasa penyediaan pembayaran 
setelah pensiun” (Fabozzi, 1999: 138b). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 59 

“Asuransi Jiwa adalah suatu jasa yang diberikan 
oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan 
resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau 
meninggalnya seorang yang dipertanggungkan” 
(Y. Sri Susilo, 2000: 211). 

 

Pada prinsipnya manusia mengahadapi resiko berkurang atau 

hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, 

mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. 

Karena itulah asuransi jiwa yang berfungsi melindungi resiko dan 

ketidakpastian memiliki ruang lingkup usaha (Sri Susilo, Sigit dan 

Totok, 2000: 211): 

1) Ordinary Life Insurance, biasanya polis asuransi jiwa diterbitkan 

dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara 

periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan). 

2) Group Life Insurance, asuransi jiwa yang biasanya dikeluarkan 

tanpa ada pemeriksaan medis suatu kelompok orang-orang 

dibawah satu polis induk dimana masing-masing anggota 

kelompok menerima sertifikat partisipasi. 

3) Industrial Life Insurance, dalam jenis asuransi ini dibuat dengan 

jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan 

yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang 

disebut debit agent. 
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b. Peranan Asuransi Jiwa dalam Memproduktivitaskan Kegiatan 

Ekonomi dan Sosial 

Manfaat asuransi (baik asuransi jiwa ataupun asuransi umum) 

tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang berhubungan langsung 

dengan asuransi tetapi juga seluruh masyarakat. Sebab disamping 

memberikan ganti rugi atau santunan kepada para pemegang polis 

(berupa premi asuransi) perusahaan asuransi juga menginvestasikan 

sebagian dana yang terkumpul kedalam berbagai sektor ekonomi, 

sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sosial 

seluruh masyarakat. Dengan mengikuti program asuransi 

tertanggung tersebut dapat dikatakan telah turut serta dalam 

berinvestasi. Kegiatan investasi dalam perusahaan asuransi, 

merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi yang berkembang sedemikan rupa, sehingga mampu 

memegang peranan cukup penting dalam penyediaan dana dalam 

berbagai kegiatan ekonomi (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 94). 

Dana-dana dari pembayaran premi tertanggung yang 

terkumpul di perusahaan asuransi jiwa biasanya ditanamkan 

diberbagai bidang usaha. Baik digunakan untuk pengoperasian 

kegiatan asuransi ataupun untuk menambah pendapatan perusahaan 

asuransi tersebut. Mengingat bahwa dana yang terakumulasi pada 

perusahaan asuransi (baik jiwa maupun umum) pada hakekatnya 

merupakan cadangan bagi kewajiban-kewajiban yang harus 
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diselesaikan pada saat jatuh tempo (memberi santunan atau ganti 

rugi). Maka pemanfaatannya untuk investasi di berbagai bidang 

usaha dalam surat berharga jangka panjang (obligasi, saham) adalah 

dapat dibenarkan (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 95). 

c. Perbedaan Asuransi Jiwa dengan Aktivitas-Aktivitas Lain 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan yang 

mempunyai sifat dan sasaran yang hampir sama dengan asuransi 

jiwa. Tetapi kegiatan-kegiatan tersebut pada prinsipnya berbeda 

dengan asuransi jiwa.untuk memahami perbedaan-perbedaan 

tersebut dalam kehidupan sosial ekonomi dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 72-81): 

1)  Asuransi Jiwa dengan Asuransi Kerugian 

Seperti hal dengan namanya, asuransi jiwa menanggung 

atas kerugian jiwa seseorang apabila terkena resiko atau 

musibah, baik yang dapat mengakibatkan kematian ataupun 

bukan. Sedangkan asuransi kerugian menanggung sejumlah 

resiko kerugian harta benda yang bergerak ataupun tidak 

bergerak. Asuransi kerugian hanya terdapat unsur proteksi, 

sedangkan pada asuransi jiwa selain terdapat unsur proteksi juga 

terdapat unsur tabungan. Hal ini dikarenakan dalam pembayaran 

premi pada asuransi jiwa terdapat unsur pemaksaan atas resiko 

masa datang secara jangka panjang. Perbedaan lainnya antara 

asuransi jiwa dan kerugian yaitu tidak berlakunya Pasal 253 
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KUHD pada asuransi jiwa. Pasal tersebut berbunyi “azas 

penggantian kerugian yang seimbang, yaitu ganti rugi yang 

dibayarkan seimbang dengan besarnya kerugian”.  Hal ini 

dikarenakan ganti rugi yang diberikan pada asuransi jiwa setara 

dengan premi yang dibayarkan, sebab jiwa seseorang tidak dapat 

disetarakan dengan sejumlah uang. Sedangkan pada asuransi 

kerugian, kerugian pada barang dapat disetarakan dengan uang 

sehingga penggantian kerugian seimbang dengan besarnya 

kerugian. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara asuransi jiwa 

dengan asuransi kerugian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.2 
Perbedaan Asuransi Jiwa dengan Asuransi Kerugian 

 
No Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian 
1 Obyek pertanggungannya jiwa manusia. Obyek pertanggungannya harta benda 

(bergerak maupun tidak bergerak) dan 
piutang. 

2 Resiko yang dihadapi 2 hal: 
a. Yang pasti: kematian. 
b. Yang tidak pasti: kapan terjadinya 

kematian. 

Resikonya bersifat                  spekulatif: 
a. Dapat terjadi. 
b. Dapat tidak terjadi. 

3 Resikonya bila terjadi hanya sekali dan 
klaim hanya dibayar sekali. 

Kemungkinan terjadinya resiko dapat 
berkali-kali demikian pula klaimnya. 

4 Dalam premi terdapat unsur: 
a. Tabungan dan 
b. Proteksi . 

Dalam premi hanya terdapat unsur 
proteksi saja. 
 

5 Kontraknya umumnya berlaku untuk 
jangka panjang. 

Kontraknya umumnya berlaku per 
periode, tergantung pada keadaan obyek 
yang dipertanggungkan, dapat per 
tahun, per kegiatan dan dapat 
diperpanjang. 

6 Pasal 253 KUHD tidak berlaku. Pasal 253 KUHD berlaku. 
Sumber: Soeisno Djojosoedarso, 1999: 73 
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2) Asuransi Jiwa dengan Tabungan 

Asuransi jiwa dan tabungan keduanya merupakan kegiatan 

melakukan pembentukan dana untuk keperluan kesejahteraan 

dan penjagaan atas ketidakpastian hidup untuk masa datang 

(Soeisno Djojosoedarso, 1999: 77). Menabung bisa dikatakan 

sebagai sebuah persiapan untuk keperluan tertentu yang 

mendadak, misalnya untuk persiapan di hari tua dan sebagainya 

dengan cara menunda menggunakan sebagian penghasilannya 

untuk keperluan konsumsi. Sedangkan untuk asuransi jiwa 

sebagian besar juga mengandung unsur tabungan. Sebab dalam 

asuransi jiwa tertanggung membayar sejumlah premi secara 

berangsur-angsur untuk mendapatkan sejumlah uang dimasa 

mendatang. Tetapi, menurut Soeisno (1999: 78), dalam asuransi 

ada dua unsur penting yang tidak ada dalam tabungan, yaitu 

”unsur resiko“ dan ”jaminan“ yang pasti bagi keluarganya jika 

tertanggung meninggal dunia.  

Untuk mengetahui perbedaan esensial antara asuransi jiwa 

dengan tabungan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel II.3 
Perbedaan Asuransi Jiwa dengan Tabungan 

 
No Asuransi Jiwa Tabungan 
1 Besarnya uang yang akan diterima dapat 

ditentukan sendiri oleh pemegang polis 
pada saat perjanjian dibuat. 

Besarnya uang yang akan diterima 
terantung pada kemauan si penabung, 
kalau kemauannya semakin besar, yang 
akan diterima semakin tinggi. 

2 Ada unsur keharusan (wajib) untuk 
membayar premi secara teratur. 

Tidak ada unsur keharusan dalam 
menabung, sukarela, boleh menabung 
boleh tidak. 

3 Berapa besarnya premi yang harus 
dibayar sudah ditetapkan berdasarkan 
perhitungan aktuaria, termasuk juga 
waktu pembayarannya. 

Besarnya uang yang ditabung setiap kali 
menabung tidak tetap, tergantung 
kemauan penabung. 

4 Terdapat fungsi proteksi finansial, yaitu 
jaminan terima uang yang pasti, sesuai 
dengan perjanjian. 

Tidak terdapat fungsi proteksi terhadap 
resiko. 

5 Pada saat tertanggung meninggal dunia 
jumlah uang yang diterima sudah pasti, 
meskipun baru membayar premi yang 
kecil. 

Besarnya uang yang diterima tergantung 
pada jumlah tabungan ditambah uang. 

6 Bersifat kolektif, semua untuk satu, 
kebebasan terbatas. 

Bersifat individual dan bebas. 

Sumber: Soeisno Djojosoedarso, 1999: 78 

3) Asuransi Jiwa dengan Anuitas 

Anuitas merupakan kegiatan yang bertujuan 

mengumpulkan dana yang akan digunakan dihari tua nanti pada 

saat sudah tidak mampu mencari penghasilan lagi. Perbedaan 

antara anuitas dengan asuransi jiwa dijelaskan dalam tabel 

dibawah ini: 
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Tabel II.4 
Perbedaan Asuransi Jiwa dengan Anuitas 

 
No Asuransi Jiwa Anuitas 
1 Tujuan memperkecil resiko, yaitu resiko 

keuangan yang mungkin timbul. 
Tujuannya untuk membentuk dana yang 
dapat digunakan dihari tua. 

2 Memberi jaminan bila seseorang 
meninggal dunia sebelum saat tidak 
mampu mencari penghasilan (pensiun) 
dan tidak mampu mencari penghasilan 
lagi karena suatu hal (kecelakaan). 

Memberi jaminan bila seseorang belum 
meninggal dunia, pada saat sudah tidak 
mampu mencari penghasilan. 

3 Makin lama tertanggung hidup, makin 
menguntungkan perusahaan asuransi 
(dapat menunda pembayaran kembali 
premi). 

Makin lama orang yang bersangkutan 
hidup, makin merugikan penyelenggara 
anuitas, sebab maikn besar pembayaran 
kepada yang bersangkutan. 

Sumber: Soeisno Djojosoedarso, 1999: 81 

Seperti yang terlihat pada tabel II.4 perbedaan asuransi 

jiwa dengan anuitas terletak pada tujuan pengumpulan dana. 

Walaupun anuitas dan asuransi jiwa tujuan pengumpulan dana 

sama-sama digunakan untuk membentuk dana yang dapat 

digunakan dihari tua. Tetapi dalam anuitas memberikan jamina 

bila saat seseorang sudah tidak mampu mencari penghasilan 

lagi, sedangkan asuransi jiwa apabila seseorang telah meninggal 

dunia ataupun tidak dapat mencari penghasilan lagi karena 

kecelakaan. 

4) Perbedaan Asuransi dengan Perjudian 

Secara umum sulit dibedakan antara asuransi dengan 

perjudian, sebab keduanya memiliki nilai spekulasi yang penuh 

dengan ketidakpastian. Tetapi hal demikian tidak berarti 

asuransi dapat disamakan dengan judi, lebih-lebih jika dilihat 

dari sudut pandang ekonomi, yaitu dengan resiko yang dihadapi. 
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Dalam judi orang sengaja menciptakan resiko baru yang 

sebelumnya tidak ada. Sedangkan asuransi adalah suatu cara 

untuk menanggulangi resiko yang memang sebelumnya sudah 

ada. Dibawah ini digambarkan perbedaan antara asuransi dengan 

perjudian (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 79): 

Tabel II.5 
Perbedaan Asuransi dengan Perjudian 

 
No Asuransi Perjudian 
1 Bertujuan mengurangi resiko yang 

sudah ada. 
Resiko semula belum ada dan baru 
muncul sesudah orang ikut berjudi. 

2 Bersifat sosial terhadap masyarakat, 
dapat memberikan keuntungan-
keuntungan tertentu kepada 
masyarakat. 

Bersifat “tidak sosial”, bisa 
mengacaukan rumah tangga/masyarakat. 

3 Besarnya resiko dapat diketahui dan 
dapat diukur besarnya kemungkinan. 

Besarnya resiko tidak dapat diketahui 
dan tidak dapt diukur kemungkinannya. 

4 Kontraknya tertulis dan mengikat 
kedua belah pihak. 

Kontrak tidk tertulis dan realisasinya 
tergantung etikad baik masing-masing 
yang terlibat baik. 

Sumber: Soeisno Djojosoedarso, 1999: 79 
 

B. Penelitian Sebelumnya 

Hartini Novika Sari (2001) telah melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Premi, Produk, Pelayanan, Personil Agen, dan Citra 

Perusahaan Terhadap Keputusan pembelian Polis Asuransi Studi Kasus Pada 

AJB Bumiputera 1912 Rayon Madya Cimanggis Bogor. Variabel yang diteliti 

adalah Premi, Produk, Pelayanan, Personil Agen, dan Citra Perusahaan. 

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang 

didapat dari penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis linier 

berganda diketahui dengan tingkat signifikansi 5% terdapat pengaruh yang 
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signifikan dari ke lima variabel independen terhadap keputusan pembelian 

asuransi jiwa. 

Arif Supriyadi (2002) telah melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sikap Dan Niat Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Membeli 

Polis Asuransi Jiwa Kota Surakarta”. Variabel yang diteliti adalah sikap, 

norma subyektif, kontrol perilaku, dan niat konsumen terhadap perilaku 

masyarakat Surakarta. Analisis yang digunakan adalan Analisis Ganda 

(Multivariate Analysis) dan Analisis Stuctural Equation Model atau Structural 

Relationship (USREL). Dari kedua alat analisis ini diketahui terdapat 

kesimpulan sikap yang terbentuk dari keyakinan akan manfaat berperilaku dan 

evaluasi atas manfaat berperilaku terhadap perilaku pembelian polis asuransi 

jiwa.secara individu niat berperilaku memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku masyarakat kota Surakarta dalam membeli polis asuransi 

jiwa. Sedangkan sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang 

dirasakan masyarakat kota Surakarta memberikan pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap niat berperilaku dalam membeli polis asuransi 

jiwa. 

Sapto Nugroho (2002) telah melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Hubungan Karakteristik Pelanggan dengan Persepsi Mereka 

Mengenai Asuransi Jiwa Intan Distrik Surakarta”. Penelitian ini menggunakan 

Analisis Chi Square yang menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara 

pendapatan pelanggan dengan persepsi nilai produk yang kemudian 

menggunakan pelayanan asuransi jiwa tersebut. Selain itu juga diketahui 
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adanya hubungan yang signifikan antara usia, tingkat pendapatan dan jumlah 

tertanggung dengan persepsi pelanggan. Secara diskriptif responden terbanyak 

terdiri dari usia 33 sampai dengan 40 tahun (36%), tingkat pendidikan tamat 

SMU (33%), pekerjaan wiraswasta (37%), dan pendapatan sekitar Rp 750.000 

– Rp 1.500.000 (44%). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan arah penyusunan 

penelitian ini dan mempermudah dalam menganalisa masalah yang dihadapi, 

maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran 

tahap-tahap penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan. Adapun kerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah: 
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Gambar II.8 Kerangka Pemikiran 
 

Keterangan: 
                    = kerangka pemikiran pembantu 
                    = kerangka pemikiran inti 

                        = jalan kerangka pemikiran 
 

Dalam hal ini keputusan konsumen untuk mengkonsumsi atau tidak 

jasa asuransi jiwa, diteliti dari harga premi, pendapatan tertanggung, usia, 

ekspektasi, selera, dan pendidikan. Sebelum mengevaluasi pilihan melalui 

penilaian alternatif, konsumen perlu mengenal dan mencari informasi tentang 

komoditas (barang dan jasa) yang akan dikonsumsi. Dalam pengenalan dan 

pencarian informasi sering kali dipengaruhi oleh lingkungan, individual dan 

Permintaan masyarakat di 
Surakarta atas Jasa Asuransi 

Jiwa 

Dipengaruhi oleh lingkungan, 
individual, dan psikologi 

Pengenalan kebutuhan dan 
Pencarian informasi: 

 

Keputusan untuk mengkonsumsi/tidak 
mengkonsumsi jasa asuransi jiwa 

(variabel dependen) 
 

Pendapatan, Usia, Pendidikan, Harga 
Premi, Ekspektasi dan Selera. 
       (variabel independen) 

Mengkonsumsi: 
v Kepuasan apa yang dirasakan? 
v Variabel apa yang berpengaruh 

secara signifikan? 

Tidak mengkonsumsi: 
v Jasa apa yang 

digunakan sebagai 
safety nets? 

Regresi atas Variabel Dummy (Analisis Logit) 
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psikologis. Berdasarkan ketiga pengaruh tersebut, dalam penelitian ini penulis 

mengambil beberapa faktor sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan 

masyarakat Surakarta menggunakan/tidak jasa asuransi jiwa, yaitu harga 

premi, pendapatan, ekspektasi, usia dan selera. 

Dalam teori ekonomi, permintaan suatu komoditas terutama 

dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri dengan asumsi ceteris paribus. 

Dan dalam teori permintaan, harga merupakan analisis pokok tentang besar 

kecilnya jumlah permintaan konsumen.  

Pendapatan merupakan pengaruh individu (sumber daya yang dimiliki 

oleh konsumen) yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen atas suatu 

komoditas (Engel, Blackwell, dan Miniard, 1995: 143). Pendapatan juga 

merupakan kunci kepastian atau jaminan ekonomis untuk menghindari 

ketidakpastian atau resiko di masa datang. 

Usia seseorang merupakan faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan. Perubahan usia akan mempengaruhi 

kebutuhan seseorang akan barang dan jasa. Seseorang yang usianya semakin 

dewasa atau tua akan semakin matang dalam menentukan keputusan yang 

terbaik bagi dirinya maupun keluarganya, baik jangka pendek maupun jangka 

menengah. Termasuk keputusan dalam memanfaatkan asuransi, dalam kasus 

ini adalah asuransi jiwa. 

Pendidikan seseorang merupakan tingkat pendidikan terakhir yang 

diperoleh, dimana dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil 
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keputusan ataupun mempengaruhi orang lain dalam mengambil suatu 

keputusan. 

Harga Premi adalah sejumlah harga yang dibayarkan kepada 

penanggung dari tertanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko 

kepada penanggung (Soeisno Djojosoedarso, 1999: 121). 

Dasar ekonomi asuransi adalah mengurangi ketidakpastian (resiko) di 

masa akan datang atau sebagai cadangan modal untuk menggantikan kerugian 

atau paling tidak mendekati (Abdul Mannan, 1995: 300). Untuk melindungi 

ketidakpastian ini, perusahaan asuransi memastikan adanya persediaan bagi 

mereka yang menjadi tanggungannya (konsumen) dengan adanya sebuah polis 

(surat perjanjian untuk menjaga konsistensi pihak penanggung maupun 

tertanggung).  

Selera adalah sesuatu yang begitu saja ada dalam setiap konsumen 

(McEachern, 2001: 32). Walaupun selera atau preferensi konsumen dapat 

berubah (misalnya melalui iklan), tetapi antara selera konsumen dengan 

permintaan memiliki hubungan yang positif (Faried Wijaya, 1989: 99). 

Menurut McEachern, utilitas atau kepuasa adalah subyektif yang muncul 

karena adanya kegiatan konsumsi atas suatu barang yang tergantung pada 

selera sebagai perilaku dab preferensi terhadap berbagai jenis barang dan jasa. 

Selera sebagai sesuatu yang relatif stabil sehingga setiap individu memiliki 

seleranga masing-masing, selera yang relatif stabil ini pun dapat digunakan 

sebagai dasar seberapa besar jumlah barang yang diminta (McEachern, 2001: 

33). 
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Setelah data terkumpul, data akan diolah dengan uji ekonometrik yaitu 

Regresi atas Variabel Dummy melalui Analisis Logit. Setelah itu akan 

diketahui variabel apa yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

menggunakan (mengkonsumsi) jasa asuransi jiwa dan kepuasan apa yang 

telah dicapai konsumen (secara ordinal). Selain itu juga akan diketahui 

mengapa konsumen tidak menggunakan (tidak mengkonsumsi) jasa asuransi 

jiwa dan safety nets apa yang digunakan sebagai penggantinya. 

 

D. Hipotesis 

Suatu hipotesis perlu disusun agar suatu penelitian mendapatkan arah 

dan tujuan yang jelas. Hipotesis akan memberikan arah pengumpulan data dan 

penafsiran data yang prosedurnya harus diikuti dan jenis data apa yang harus 

dikumpulkan. Dengan demikian maka hipotesis akan memberikan keterangan 

untuk melaporkan kesimpulan penelitian. 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara individual dari 

pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera 

terhadap keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari 

pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera 

terhadap keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 

3. Diduga selera mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap 

keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survei terhadap 

konsumen yang memanfaatkan/tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa. Dalam 

hal ini studi kasus di Surakarta yang terdiri dari lima Kecamatan. Lima 

kecamatan itu antara lain Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan 

Banjarsari, dimana di lima kecamatan ini akan diambil masing-masing dua 

puluh sampel. Alasan memilih Surakarta karena disamping Kota Surakarta 

dapat dijangkau, peneliti juga merasa Kota Surakarta dapat mewakili 

fenomena penggunaan jasa asuransi jiwa oleh masyarakat Indonesia pada era 

ini. 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Ukuran Populasi 

Ukuran populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kota 

Surakarta yang terbagi ke dalam lima Kecamatan, yaitu Laweyan, 

Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. 

2. Ukuran Sampel 

 Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak seratus orang 

dari lima Kecamatan yang ada di Kota Surakarta. Penentuan sampel 

sebesar seratus orang ini karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan 
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tenaga. Penentuan sampel ini didasarkan pada identifikasi kategori atau 

karakteristik dari orang yang akan diambil sebagai sampel, yaitu 

penentuan sampel dengan cara quota sampling. Quota Sampling adalah 

metode pengambilan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai 

dengan jumlah atau kuota yang diinginkan (Pabundu Tika, 1997: 54). 

 Metode ini biasanya digunakan pada sampel yang menyangkut 

orang, khususnya penelitian yang menyangkkut pasar. Sampel dapat 

distratifikasi sedermikian rupa berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian dipilih 

sampel yang dianggap representatif sesuai dengan kuota dalam starata 

tersebut. 

 Disini peneliti menetapkan kriteria atau batas dari sampel yang 

dipilih agar sampel menyebar dan tidak mengumpul dalam karakteristik 

yang sama. Sebab dalam pengambilan sampel ini peneliti sudah 

mngelompokkan dan melihat perbedaan karakteristik sampel (Eriyanto, 

1999: 109). 

 Kriteria sampel dalam penelitian ini didasarkan pada kehidupan 

secara ekonomi, yaitu kriteria pada tingkat pendapatan (pendapatan 

tinggi dan pendapatan rendah), tingkat pendidikan (pendidikan tinggi dan 

pendidikan rendah), dan usia (diatas 30 tahun dan dibawah 30 tahun). 

Selain itu juga memperhatikan letak geografis Kota Surakarta yang 

terdiri dari lima Kecamatan.  
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3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini melalui tahap Area 

Probability Sampling. Hal ini dimaksudkan agar setiap unsur dalam 

populasi mempunyai probabilitas atau kemungkinan yang sama untuk 

dapat terpilih sebagai sampel. 

Teknik Area Probability Sampling, yaitu teknik yang menghendaki 

cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pembagian area atau 

daerah yang ada pada populasi. Kota Surakarta terbagi menjadi lima 

kecamatan yang masing-masing kecamatan terbagi menjadi beberapa 

Kelurahan. 

 Tabel III.1  
Kecamatan dan Kelurahan di Surakarta 

 
No Nama Kecamatan Nama Kelurahan 
1. Laweyan Pajang, Laweyan, Bumi, 

Panularan, Penumping, 
Sriwedari, Purwosari, Sondakan, 
Kerten, Jajar, Karangasem. 

2. Serengan Joyotakan, Danakusuman, 
Serengan, TIPES, Kratonan, 
Jayengan, Kemlayan. 

3. Pasar Kliwon Joyosuran, Semanggi, Pasar 
Kliwon, Gajahan, Baluwarti, 
Kampung Baru, Kedung Lumbu, 
Sangkrah, Kauman. 

4. Jebres Kepatihan Kulon, Kepatihan 
Wetan, Sudiroprajan, Gandekan, 
Sewu, Pucang Sawit, Jagalan, 
Purwodiningratan, Tegalharjo, 
Jebres, Mojosongo. 

5. Banjarsari Kadipiro, Nusukan, Gilingan, 
Stabelan, Kestalan, Keprabon, 
Timuran, Ketelan, Punggawan, 
Mangkubumen, Manahan, 
Sumber, Banyuanyar. 

 Sumber: Data Sekunder BPS 2002 
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Teknik pengambilan sampel dimulai dengan penunjukkan wilayah 

Kecamatan, kemudian dari masing-masing Kecamatan dipilih secara 

acak satu Kelurahan. Tiap Kelurahan sebagai daerah sampel akan dipilih 

secara acak satu wilayah RW dan dua RT yang selanjutnya diperoleh 

data mengenai responden masing-masing satu RT sepuluh orang 

(masing-masing Kecamatan dua puluh orang responden). 

Memilih Responden pada masing-masing RT dengan 

menggunakan teknik acak sistematis dengan membuat daftar yang berisi 

semua subyek peneliti lengkap dengan nomor urutnya. Misal dalam 

daftar penduduk 1 RT terdapat 50 nama, karena sampel yang akan 

diambil berjumlah 10 maka responden dibagi 10 sub populasi (masing-

masing sub populasi terdiri dari 5 nama). Dimana setiap sub populasi 

kedua berisi responden bernomor 6 sampai dengan 10, dan seterusnya 

sampai pada sub populasi ke 10, berisi responden dengan nomor 46 

sampai dengan 50. 

Dari sub populasi pertama, digunakan “Tabel Bilangan Random” 

untuk mendapatkan sebuah anggota dari sampel yang dikehendaki. 

Dalam penelitian ini nomor pertama jatuh pada nomor 2, maka dari sub 

populasi kedua tinggal diambil individu bernomor 7 (dari 2 + 5), dan sub 

populasi ketiga diambil nomor 12 {dari 2 + 2(5)} dan seterusnya. 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Ada dua jenis variabel yang perlu didefinisikan untuk keperluan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Dependen, yaitu  

Keputusan Pemanfaatan Jasa Asuransi Jiwa merupakan pemecahan 

masalah yang mengacu pada tindakan kebijaksanaan konsumen yang 

dihasilkan untuk menghasilkan pemuasan kebutuhan dalam hal 

perlindungan jiwa. 

2. Variabel Independen, meliputi: 

a Pendapatan, merupakan pemasukan konsumen dalam rupiah yang 

diterima secara periodik (per bulan) baik berupa balas jasa berupa 

pekerjaan yang dihasilkan secara rutin ataupun pekerjaan lain yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

b Usia, merupakan batasan umur responden pada saat mengisi daftar 

pertanyaan yang dihitung dalam satuan interval. Dengan cara 

mengurangi antara usia tertinggi dengan usia terendah lalu dibagi 

kelas interval dan dikelompokkan dalam beberapa kelas. 

c Pendidikan, merupakan jenjang atau tingkatan pendidikan formal 

yang dicapai oleh responden dalam hidupnya. Dalam hal ini 

pendidikan diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) SD 

2) Tamat SD 

3) SLTP 
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4) Tamat SLTP 

5) SMU 

6) Tamat SMU 

7) Akademi/Perguruan Tinggi 

8) Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 

d Harga premi, merupakan ukuran dari jasa yang diberikan oleh 

perusahaan asuransi, biaya pengganti atas keamanan yang 

ditanggung oleh perusahaan asuransi.  

e Ekspektasi, merupakan ramalan di masa yang akan datang dimana 

penuh dengan ketidakpastian (resiko) yang perlu ditanggulangi 

dengan berjaga-jaga. Sebagai cadangan modal untuk mengganti 

resiko atau paling tidak mendekati. 

f Selera, merupakan faktor pribadi yang dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan psikologis dalam menentukan suatu keputusan dalam 

memanfaatkan/tidak memanfaatkan asuransi jiwa oleh konsumen. 

Biasanya selera konsumen terhadap suatu produk dapat berubah 

walaupun harga dan pendapatannya tetap, misalnya melalui iklan. 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap atribut produk yang 

terdiri dari pendaptan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, dan selera  

terhadap keputusan pemanfaatan jasa asuransi jiwa digunakan skala linkert 

lima angka dalam pembagian kuisioner. Hal ini digunakan untuk 

mempermudah pengambilan kesimpulan, dimana tanggapan tiap item 

mempunyai gradasi dari sangat negatif sampai sangat positif, meliputi: 
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Sangat Tidak setuju (STS), skor = 1 

Tidak Setuju (TS), skor = 2 

Netral/Ragu-Ragu (N), skor = 3 

Setuju (S), skor = 4 

Sangat Setuju (SS) = 5 

Karena dalam satu pertanyaan terdiri dari beberapa item pertanyaan, 

maka tanggapan responden dalam variabel tersebut kemudian dijumlahkan. 

Dibuat interval dan dibagi dalam tiga kelompok. Peneliti menggolongkan 

tanggapan responden terhadap atribut produk menjadi tiga kategori. Interval 

diperoleh dengan rumus (Y. Slamet, 1990: 14): 

sjumlahkela
ndahjumlahtereinggijumlahtert

Interval
-

=  

 

D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat dalam bentuk 

kuesioner yang di isi oleh responden, dibuat dalam pertanyaan terbuka dan 

tertutup, dimana dalam kuesioner telah disediakan alternatif tanggapan dari 

tiap item pernyataan. Dalam pelaksanaan pengisian nantinya, responden 

diminta untuk memilih salah satu tanggapan yang sekiranya cocok dengan 

keadaan yang dialaminya. 

Alternatif tanggapan disesuaikan dengan skala likert yang dibuat 

menjadi lima alternatif tanggapan. Skala likert melibatkan serangkaian 

pernyataan yang berkaitan dengan sikap. Responden diminta menyatakan 

“Setuju“ atau “Tidak Setuju“ untuk setiap pernyataan. Setelah itu tanggapan 
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diberi penilaian secara konsisten mengenai sikap responden. Untuk setiap 

tanggapan akan diberi skor 1 – 5 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N) 

4. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

5. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

Penentuan skala likert melalui lima tahap sebagai berikut (Kinnear dan 

Taylor, 1995: 320-321): 

1. Peneliti mengumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap 

yang ingin diukur, yang bisa diidentifikasikan dengan jelas (positif atau 

tidak positif). 

2. Pernyataan-pernyataan diberikan kepada kelompok responden yang 

mewakili populasi dalam penelitian. Mereka memilih setiap pernyataan 

dengan dasar skala setuju – tidak setuju yang menunjukkan posisi sikap. 

3. Responden di pelbagai pernyataan dinilai dengan menjumlahkan angka-

angka dari setiap pernyataan. Respon-respon ini harus dinilai sedemikian 

rupa sehingga respon yang positif akan menerima secara konsisten nilai 

angka yang selalu sama. 

4. Seri pernyataan-pernyataan ini dianalisis untuk menentukan pernyataan 

mana yang paling membedakan nilai angka tertinggi dengan nilai angka 

terendah. 
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Pernyataan-pernyataan dari hasil saringan akan membentuk skala 

Likert, yang selanjutnya digunakan untuk mengukur sikap. 

 

E.  Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, yang mana 

berupa hasil wawancara ataupun penyebaran kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh berdasarkan sumber data yang telah tersedia pada 

suatu tempat dan diperoleh dengan cara: 

a. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mengutip sumber yang ada. 

b. Metode Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

  

F. Teknik Pengumpulaan Data 

1. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. 

 

2. Interview 

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara konsumen secara 

langsung. 
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3. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dan/atau 

pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian 

diberikan kepada konsumen yang dinilai representatif. 

4. Studi Pustaka 

Mencari dan mengumpulkan data yang sudah ada, baik yang ada di buku, 

majalah dan koran, BPS ataupun data-data yang tersedia pada internet dan 

sumber yang lain. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

pengukuran  melalui fungsi ukurnya. Semakin tinggi validitas suatu 

fungsi ukur, semakin tinggi hasil pengukuran mengenai sasarannya. 

Validitas alat ukur yang diuji dengan menghitung korelasi antara 

skor item yang diperoleh dari setiap pernyataan dengan skor total 

yang diperoleh dalam pengukuran. Metode yang digunakan adalah 

produk moment yang dirumuskan sebagai berikut (Singarimbun dan 

Effendi, 1995: 137): 

( ) ( )( )
( ) ( ){ }{ }2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

å-åå-å

åå-å
=  
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rxy = korelasi antara skor item pernyataan dengan skor tiap 

responden 

N     = jumlah item 

X     = jumlah skor item 

Y     = jumlah skor tiap responden 

Taraf signifikansi ditentukan 5%. Jika diperoleh hasil korelasi yang 

lebih besar dari r tabel, berarti butir pernyataan tersebut valid. 

b. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur   dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama. 

Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan 

seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Untuk mengukur 

reabilitas, alat ukur yang digunakan adalah teknik Alpha Cronbach 

dengan rumus sebagai berikut (Suharmini Arikunto, 1998: 192-

193): 

ú
û

ù
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ å
-úû

ù
êë
é

-
=

2

2

1
1 t

t
k

k
rtt a

a
 

keterangan: 

rn         = reabilitas instrumen 

at2    = variabel total 

åat2 = å variabel butir 
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k       = banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal 

nilai r hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan 

nilai r tabel produk moment. Taraf signifikansi ditentukan dengan 

alpha 5%, jika dihitung nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka 

kuesioner dinyatakan reliabel.  

2. Analisis Diskriptif 

Analisis ini berisi tentang bahasan secara diskriptif mengenai tanggapan 

yang diberikan responden pada kuesioner. Statistik diskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2001: 142).  

3. Analisis Induktif 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolienearitas 

Salah satu asumsi model klasik yang menjelaskan ada 

tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel dalam 

model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka 

model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga 

koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. 

Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah 

dengan uji Farrar-Glauber (perhitungan rasio-F untuk menguji 

lokasi multikoliearitas) yaitu: 
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a) Meregres tiap variabel bebas atau variabel bebas yang lain. 

Dari regresi tersebut diperoleh R2 yang cocok (R1
2). 

b) Menghitung F kritis (F1). 

( )
( )

( )KN
R

K
R

F
r

-
-

-=
1

2
1

1 1
1

 

Hasil dari F1 dibandingkan F tabel: 

(1) Jika F tabel > F1 maka variabel bebas tersebut kolinear 

terhadap variabel lainnya. 

(2) Jika F tabel < F1 maka variabel bebas tersebut tidak 

kolinier terhadap variabel bebas yang lain. 

Atau dengan cara lain, yaitu dengan membandingkan nilai 

R2 dengan nilai r2 parsial. Apabila nilai R2 lebih besar daripada 

nilai r2 parsial, maka model tersebut tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. Tetapi apabila sebaliknya, maka model 

tersebut terdapat masalah multikolinearitas. 

2) Heteroskedastisitas 

Asumsi lain yang harus dipenuhi adalah harus terdapat 

varian yang sama dari setiap kesalahan pengganggunya atau 

homoskedastisitas. Apabila asumsi tersebut tidak dipenuhi maka 

timbul gejala Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika 

gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian 

yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam 
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sampel kecil maupun besar (tapi masih tetap tidak bias dan 

konsisten). 

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah 

Heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan data 

dengan membagi kedua sisi model dengan (Gujarati, 2001: 289): 

( ) ( )[ ]iiii XYEXYE I-I 1  = ( )ii PP -1  = misalnya iw  

maka persamaan model logit berubah menjadi: 

i

i

i

i

ii

i

w

u

w

X

ww

Y
++= ba

 ……………………………  3.a.1 

dengan demikian unsur gangguan akan bersifat homoskedastik. 

Tetapi karena ( )ii XYE I  sebenarnya tidak diketahui berarti wi 

juga tidak diketahui. Untuk mencari wi kita dapat menggunakan 

dua langkah dibawah ini: 

a) Lakukan regresi OLS atas model logit dengan tidak 

memandang masalah heteroskedastisitas dan dapatkan yi = 

taksiran dari ( )ii XYE I  sebenarnya. Kemudian dapatkan wi = 

yi (1-yi). 

b) Gunakan wi yang ditaksir untuk mentransformasikan data 

dalam persamaan 3.d.1 dan lakukan regresi OLS atas data 

yang telah ditransformasikan. 

Dari hasil regresi tahap 2 dilakukan uji t. Jika 1a  dan 2a  

signifikan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan 
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Ragu-ragu Autokorelasi 
negatif 

Ragu- ragu 

Tidak ada 
autokorelasi 

0 dl du 4-du 4-dl 4dl 

Autokorelasi 
positif 

jika tidak signifikan, maka tidak terdapat heteroskedastisitas 

dalam model tersebut. 

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat 

perbandingan nilai probabilitas antara hasil uji 

heteroskedastisitas dengan tingkat signifikansinya (α = 5%). 

Apabila nilai probabilitas pada hasil uji heteroskedastisitas lebih 

besar dari tingkat signifikansinya atau tidak signifikan, maka 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas). 

Tetapi apabila terjadi sebaliknya, maka terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

3) Autokorelasi 

Adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga 

penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun 

dalam sampel besar. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi 

adalah dengan percobaan d (Durbin-Watson) 
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Gambar III.1 Durbin-Watson Test 
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Dimana ei = simpangan pada variabel independen 

Hipotesisnya, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial 

autukorelasi baik positif maupun negatif, maka: 

d < dl = menolak Ho 

d > -dl = menolak Ho 

d < d < 4-du = menerima Ho 

     dl £ d £ du atau 4-du £ d £ 4-dl = pengujian tidak meyakinkan 

b. Analisis Regresi Atas Variabel Tak Bebas (Dependen) Dummy 

Analisis ini merupakan analisis peramalan yang menjelaskan 

variabel dependen yang bersifat dikotomi, dimana variabel Y dapat 

bersifat kualitatif atau kuantitatif. Mengambil nilai 1 atau 0 pada 

Variabel Dependen , digunakan alat analisis model LPM (Linier 

Probability Model) dengan model alternatif Logit. Adapun persamaan 

regresi pada penelitian ini adalah: 

SbEbHbPdbUbYbaKK i 654321 ++++++= …… 3.b.1 

 

 

Keterangan: 

KK = Keputusan Konsumen 

· KK = 1, jika konsumen memutuskan untuk memanfaatkan 

jasa asuransi jiwa. 

· KK = 0, jika konsumen memutuskan untuk tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa. 
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 Y      = Pendapatan Konsumen (dalam Rupiah) 

 U     = Usia Konsumen (dalam Tahun) 

 Pd  = Pendidikan (dalam Tahun) 

 H       = Harga Premi  

 E      = Ekspektasi 

 S      = Selera Konsumen 

a dan b1, b2, b3, b4 merupakan koefisisen regresi 

Model persamaan 3.a.1 menyatakan bahwa KKi  bersifat 

dikotomi sebagai fungsi variabel yang menjelaskan Y, U Pd, H, E, 

dan S. Disebut Linier Probability Model (LPM) karena E(KKi\ Y, U 

Pd, H, E, dan S) merupakan harapan bersyarat dari Y, U Pd, H, E, 

dan S untuk KKi tertentu. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai 

probabilitas bersyarat yang kejadiannya akan terjadi untuk Y, U Pd, 

H, E, dan S tertentu, yaitu Pr(Yi=1/ Y, U, Pd, H, E, dan S).  

Jadi dalam kasus tadi, E(KKi\ Y, U Pd, H, E, dan S) 

memberikan probabilitas konsumen yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa dengan pendapatan sejumlah Y, usia sebesar U, 

pendapatan sebesar Pd, harga premi sebesar H, Ekspektasi sebesar 

E, dan Selera sebesar S.  

Dimisalkan Pi = probabilitas bahwa KKi = 1 (yaitu jika 

konsumen memanfaatkan jasa asuransi jiwa) dan 1 – Pi = 

probabilitas bahwa KKi = 0 (yaitu bahwa kejadian tadi tidak terjadi), 
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variabel KKi mempunyai distribusi sebagai berikut (Gujarati, 2001: 

287) : 

 

Yi Probabilitas 

0 1 - Pi 

1 

1
iP

 

   

Oleh karena itu, dengan definisi harapan sistematis kita 

memperoleh: 

iiii PPPKKE =+-= )(1)1(0)( ................................................. 3.b.2 

Dengan membandingkan persamaan 3.b.1 dan 3.b.2: 

iii PPdbUbSbEbYbPbaPdUSEYHKKE =++++++= 65432,,,,,/(
 .....…………………………….. 3.b.3 

yaitu, harapan bersyarat dari persamaan 3ba.1, pada kenyataannya 

dapat diintepretasikan sebagai probabilitas bersyarat dari KKi. 

Karena probabilitas Pi harus terletak antara 0 dan 1, maka 

mempunyai pembatasan: 

( ) 1/0 ££ ii XYE  ……………………………………….. 3.b.4 

yaitu, harapan bersyarat, atau probabilitas bersyarat, harus terletak 

antara 0 dan 1 (Gujarati, 1999: 287). 

b. Uji Statistik 

1) Uji t (Uji Secara Individu) 
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Pengujian yang dilakukan untuk menguji signifikansi 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(uji sendiri-sendiri semua koefisien regresi). Langkah-langkah 

yang dilakukan antara lain: 

a) Menyusun formulasi Ho dan Ha 

(1) Ho : a = 0 à tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, 

dan selera terhadap keputusan memanfaatkan/tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa. 

(2) Ha : a ¹ 0 à ada pengaruh yang signifikan antara 

pendapatan, usia, pendidikan, harga premi, ekspektasi, 

dan selera terhadap keputusan memanfaatkan/tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa. 

b) Tingkat Signifikan 

t tabel = (t 2
a , n-k) 

di mana a = derajat signifikansi (5%). 

 n  = jumlah sampel (observasi). 

 k  = jumlah variabel bebas. 

 

c) Kriteria Pengujian 

(1) Ho diterima, Ha ditolak: -t tabel < t hitung > +t tabel. 

Kesimpulannya a1 tidak berbeda dengan nol (a1 tidak 

signifikan pada tingkat a=5%). Hal ini dapat dikatakan 
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bahwa X1 secara statistik tidak berpengaruh terhadap Y 

pada tingkat a. 

(2) Ho ditolak, Ha diterima: t hitung < –t tabel atau t hitung 

> +t tabel. Kesimpulannya a1 berbeda dengan nol (a1 

signifikan pada tingkat a=5%). Hal ini dapat dikatakan 

bahwa X1 secara statistik berpengaruh terhadap Y pada 

tingkat a. 

Cara lain untuk menguji signifikan tidaknya koefisien 

regresi adalah dengan melihat probabilitasnya, jika nilai 

probabilitasnya: 

a) < 0,05 maka koefisien regresi itu signifikan pada tingkat 5%. 

b) < 0,10 maka koefisien regresi itu signifikan pada tingkat 

10%. 

c) 0,15 maka koefisien regresi itu signifikan pada tingkat 15%.  

Perhitungan: 

                           t hitung = 
biS

b 11 b-
 

( )å -
=

2
12

2
1

12,

1 rX

S
S Y

bi  

Dimana: 12,yS  = Standar eror of estimate 

12r   = Koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan 

X2 (antara dua variabel). 
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2) Uji F (Uji Secara Bersama-sama) 

Digunakan untuk menguji signifikansi variabel independen 

secara bersama-sama. Langkah-langkah yang dilakukan antara 

lain: 

a) Menyusun formulasi Ho dan Ha 

(1) Ho : a1 = a2 = 0 à tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara harga premi, pendapatan, usia, ekspektasi, dan 

selera terhadap keputusan memanfaatkan/tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa. 

(2) Ha : a1 ¹ a2 ¹ 0 à ada pengaruh yang signifikan antara 

harga premi, pendapatan, usia, ekspektasi, dan selera 

terhadap keputusan memanfaatkan/tidak memanfaatkan 

jasa asuransi jiwa. 

b) Tingkat Signifikan 

F tabel = F (a; (n-k),(k-1)) 

di mana a = derajat signifikansi (5%). 

                 n  = jumlah sampel (observasi). 

                 k  = jumlah variabel bebas. 

c)    Kriteria Pengujian 

 

 

 

Gambar III.2 Daerah Uji F 

F{a;(n-k)(k-1)} 

Daerah tolak 
Daerah terima 
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(1) Ho diterima, Ha ditolak: F hitung < F tabel. 

Kesimpulannya a1 dan a2. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa semua koefisien regresi secara 

bersama-sama tidak signifikan pada tingkat a=5%. 

(2) Ho ditolak, Ha diterima: F hitung > F tabel. 

Kesimpulannya a1 dan  a2 berbeda dengan nol. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa koefisien regresi secara 

bersama-sama signifikan pada tingkat a. 

Perhitungan: 

( )1--
==

kn
SSE

k
SSR

df
SSE

df
SSR

F  

Dimana: SSR (Sum of Squares from the Regression) =   

åå + yxbyxb ,,
2

 

SSE (Sum of Squares from Sampling Error) = 

( )å -
2'yy atau  

SSE = SST – SSR 

SST (Total Sum of Squares Devations) = å 2y  

SST = SSR + SSE 

3) Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Adalah suatu harga statistik untuk mengetahui berapa persentase 

variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 
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4) Uji Koefisien Korelasi (Uji r) 

Merupakan koefisien korelasi 2R , untuk mengetahui keeratan 

(kuat lemahnya) hubungan antara variabel dependen dengan 

independen. Jika: 

b) r £ 0,5 maka hubungan antara variabel X dan Y adalah 

lemah. 

c) 0,5 £ r £ 0,7 maka hubungan antara variable X dan Y adalah 

sedang. 

d) 0,7 £ r £ 1 maka hubungan antara variable X dan Y adalah 

kuat. 

e) 0,9 £ r £ 1 maka hubungan antara variable X dan Y sangat 

kuat. 

c. Uji Koefisien Beta 

Uji Koefisien Beta digunakan untuk penentuan variabel 

independen yang paling kuat pengaruhnya terhadap variabel 

dependen, yaitu dengan menggunakan koefisien beta (Gujarati, 

1999; 76). Koefisien beta ditentukan dengan melakukan regresi 

linier dimana setiap variabel bebas mengalami proses normalized, 

yaitu ditransformasikan sehingga dapat saling dibandingkan. Agar 

variabel-variabel dependen dapat saling dibandingkan maka 

dinyatakan dalam standar deviasinya masing-masing dengan model 

regresi sebagai berikut (Sirtua Arif, 1993): 

eXXXXXY ++++++= 55443322110 bbbbbb ………........ 3.c.1 
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Dari persamaan 3.c.1 mengalami proses normalisasi menjadi: 
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Apabila persamaan 3.c.1 dan 3.c.2 dibandingkan maka akan terlihat 

hubungan antara koefisien regresi dari suatu model regresi yang 

biasa (bn) dengan koeisien regresi beta (bn
*) sebagai berikut: 

n

y
nn s
s

bb *=  sehingga: 
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BAB IV 

ANALISIS DATA TENTANG KEPUTUSAN PEMANFAATAN 

JASA ASURANSI JIWA (STUDI KASUS DI SURAKARTA) 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Geografis 

a. Letak 

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” secara 

umum merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan 

sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo. Kota Surakarta 

mempunyai ketinggian ± 92 meter dari permukaan air laut dan 

terletak antara: 

  110o 45’ 15” – 110o 45’ 35” Bujur Timur 

  7o 36’ 00” – 7o 56’ 00” Lintang Selatan   

  Kota Surakarta dibatasi: 

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan kabupaten Dati II 

Karanganyar dan Kabupaten Dati II Boyolali. 

2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Dati II 

Sukoharjo dan Kabupaten Dati II Karanganyar. 

3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Dati II 

Sukoharjo. 

4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Dati II 

Sukoharjo dan Kabupaten Dati II Karanganyar. 
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b. Keadaan Iklim 

Keadaan iklim yang menyangkut suhu udara, kelembaban, 

tekanan udara dan angin pada tahun 2002 relatif masih stabil dari 

tahun ke tahun. 

1) Suhu Udara  : maksimum 28,4oC dan minimum 25,7oC. 

2) Rata-Rata Tekanan Udara : 1.010,8 MBS 

3) Kelembaban Udara  : 71% 

4) Kecepatan Angin  : 05 Knot 

5) Arah Angin   : 210o 

c. Keadaan Tanah 

Wilayah Kota Surakarta secara umum keadaannya datar, 

hanya bagian utara dan timur agak bergelombang dengan ketinggian 

kurang lebih 92 meter dari atas permukaan air laut. 

Jenis tanah sebagian tanah liat berpasir, termasuk Regosol 

Kelabu dan Alluvial, di wilayah bagian utara tanah liat Grumosol 

serta wilayah bagian timur laut tanah Litosol Mediteran. 

2. Dasar Hukum 

Sebutan atau nama Kota Surakarta baru dimulai adanya Undang-

Undang No. 18 tahun 1965 tangal 1 September dan Ketetapan MPRS No. 

XX/MPRS/1996. apabila kita lihat sejak lahir, Kota Surakarta mengalami 

tujuh kali perubahan sebutan nama. 
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a. Periode Pemerintahan daerah Kota Surakarta 

Dimulai pada tanggal 16 Juni 1946 (Hari Jadi Kota Surakarta) 

sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1947 

tanggal 5 Juni 1947. 

b. Periode Pemerintahan Daerah Haminte kota Surakarta 

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 1947 

sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 

tanggal 10 Juli 1948. 

c. Periode Pemerintahan Kota Besar Surakarta 

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1948 

tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 

1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957. 

d. Periode Pemerintahan Daerah Kotapraja Surakarta 

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 

sampai dengan berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 1965 

tanggal 1 September 1965. 

e. Periode Pemerintahan Kotamadya Surakarta 

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 1965 

tanggal 1 Sepetember 1965 sampai dengan berlakunya Undang-

Undang No.5 Tahun 1974. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 100 

f. Periode Pemerintahan Kotamadya daerah tingkat II Surakarta 

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1974 

sampai dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 

tanggal 4 Mei 1999. 

g. Periode Pemerintahan Kota Surakarta 

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan sekarang. 

 

B. Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat 

pengukur (kuesioner), mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun dan 

Effendi, 1995: 124). Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi 

antara masing-masing skor item pernyataan dengan skor total 

menggunakan rumus Corelation Product Moment Pearson. Apabila 

didapat korelasi tiap item pernyataan lebih besar dari nilai kritis (r tabel), 

maka item tersebut dinyatakan valid (shahih). Uji validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS V 11 dan hasilnya 

dapat dilihat dalam lampiran II. Di bawah ini adalah tabel hasil uji 

validitas masing-masing item pernyataan untuk tiap variabel. 
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Tabel IV.1 
Hasil Uji Validitas Variabel Harga Premi 

 
Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Item 1 0,817 0,195 Valid 
Item 2 0,628 0,195 Valid 
Item 3 0,861 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer, diolah 

 

Tabel IV.2 
Hasil Uji Validitas Variabel Ekspektasi 

 
Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Item 1 0,673 0,195 Valid 
Item 2 0,865 0,195 Valid 
Item 3 0,662 0,195 Valid 
Item 4 0,815 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer, diolah 

 
Tabel IV.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Selera 
 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
Item 1 0,718 0,195 Valid 
Item 2 0,809 0,195 Valid 
Item 3 0,573 0,195 Valid 
Item 4 0,795 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer, diolah 

 

Dari hasil uji validitas terhadap 100 orang responden, diketahui 

bahwa nilai koefisien product moment (r hitung) setiap item pernyataan 

lebih besar dari r tabel (critical value) pada semua variabel atribut 

produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang 

digunakan untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap atribut 

produk adalah valid (shahih). 
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2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu 

pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda, bila 

dilakukan kembali pengukuran pada subyek yang sama. Uji ini dilakukan 

dengan bantuan program SPSS V 11 menggunakan rumus Alpha 

Cronbrach, sehingga diperoleh hasil seperti terlihat di lampiran II. 

Berikut ini disajikan hasil uji reabilitas untuk variable Harga Premi (H), 

Ekspektasi (E), dan Selera (S). 

Tabel IV.4 
Hasil Uji Reabilitas Instrumen 

 
Variabel Nilai Uji Keterangan 

Harga Premi  0, 8160 Realibel 
Ekspektasi  0, 8010 Realibel 

Selera 0, 7892 Realibel 
Sumber: Data Primer, diolah 

 

Dari tabel IV.4 diketahui bahwa dari 100 tanggapan responden 

terhadap item pernyataan yang dianalisis dengan menggunakan rumus 

Alpha memiliki nilai uji lebih besar dari tingkat signifikansi 5 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa tiga variabel dalam instrumen adalah realibel. 

 

C. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi 

responden berdasarkan usia, pendidikan, dan penghasilan dan untuk 

mengetahui tanggapan responden terhadap keputusan pemanfaatan jasa 

asuransi jiwa. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota 
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Surakarta yang terbagi dalam 5 Kecamatan dengan menggunakan Teknik 

Area Probability Sampling: 

Tabel IV.5 
Tabel Penyebaran Kuesioner  

Berdasarkan Teknik Area Probability Sampling 
 

No Kecamatan Kelurahan RT/RW Responden 
1 Laweyan Kerten - RT 001/X 

- RT 003/X 
10 
10 

2 Serengan Tipes - RT 01/ XIII 
- RT 03/ XIII 

10 
10 

3 Pasar Kliwon Jajar - RT 01/IV 
- RT 02/IV 

10 
10 

4 Jebres Jebres - RT 02/ VII 
- RT 05/ VII 

10 
10 

5 Banjarsari Banyuanyar - RT 02/ IV 
- RT 03/ IV 

10 
10 

 

1. Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh hasil distribusi 

frekuensi responden sebagai berikut: 

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan pemasukan konsumen dalam rupiah 

yang diterima secara periodik (per bulan) baik berupa balas jasa 

pekerjaan yang dihasilkan secara rutin ataupun pekerjaan lain yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dapat 

diketahui kelas tingkat pendapatan konsumen: 

sJumlahKela
TerendahPendapaTertinggiPendapa

lasIntervalKe
tantan -

=   

         = 67,666.766
3

000.200000.500.2
=

-
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        667.766»  

Dengan luas interval seperti di atas, maka kategori untuk 

Tingkat Pendapatan adalah: 

- Rp 200.000 s/d Rp 966.666 

- Rp 966.667 s/d Rp 1.733.333 

- Rp 1.733.334 s/d Rp 2.500.000 

Setelah kelas diperoleh, maka dapat disusun sebuah tabel 

distribusi seperti tabel IV.6 berikut ini: 

Tabel IV.6 
Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendapatan 
 

Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 
Rp 200.000 – Rp 966.666 27 orang 27 % 

Rp 966.667 – Rp 1.733.333 29 orang 29 % 
Rp 1.733.334 – Rp 2.500.000 44 orang 44 % 

Jumlah 100 orang 100 % 
Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.6 menunjukkan, dari 100 responden berdasarkan 

tingkat pendapatan pada saat penelitian mengenai keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta berlangsung diketahui, 

kelompok tingkat pendapatan Rp 200.000 – Rp 966.666 sebanyak 

27 orang (27%), tingkat pendapatan Rp 966.667 – Rp 1.733.333 

sebanyak 29 orang (29%), dan tingkat pendapatan Rp 1.733.334 – 

Rp 2.500.000 sebanyak 44 orang (44%). 
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b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

Usia konsumen menunjukkan umur mereka pada saat 

penelitian dilakukan. Usia dikategorikan dengan mengurangi nilai 

pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah lalu dibagi 

dalam sejumlah kelas, sehingga dapat diketahui kelas usia konsumen 

sebagai berikut: 

sJumlahKela
ahUsiaTerendggiUsiaTertin

lasIntervalKe
-

=   

         = 67,15
3

1865
=

-
 

         16»  

Dengan luas interval seperti di atas, maka kategori untuk usia 

adalah kelompok usia: 

- 18 s/d 33 tahun 

- 34 s/d 49 tahun 

- 50 s/d 65 tahun 

Setelah kelas diperoleh, maka dapat disusun sebuah tabel 

distribusi seperti tabel IV.7 berikut ini: 

Tabel IV.7 
Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Tingkat Usia 
 

Usia Frekuensi Persentase (%) 
18 – 33 tahun 49 orang 49 % 
34 – 49 tahun 42 orang 42 % 
50 – 65 tahun 9 orang 9 % 

Jumlah 100 orang 100 % 
Sumber: Data Primer, diolah 
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Tabel IV.7 menunjukkan, dari 100 responden berdasarkan 

kelompok usia pada saat penelitian mengenai keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta berlangsung diketahui, 

kelompok usia 18 sampai dengan 33 tahun sebanyak 49 orang 

(49%), kelompok usia 34 sampai dengan 49 tahun sebanyak 42 

orang (42%) dan kelompok usia 50 sampai dengan 65 tahun 

sebanyak 9 orang (9%). 

c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir 

yang dicapai oleh responden. Distribusi tingkat pendidikan 

responden dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini: 

Tabel IV.8 
Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
SD 0 orang 0 % 

Tamat SD 3 orang 3 % 
SLTP 0 orang 0 % 

Tamat SLTP 6 orang 6 % 
SMU 0 orang 0 % 

Tamat SMU 13 orang 13 % 
Akademi/PT 7 orang 7 % 

Tamat Akademi/PT 71 orang 71 % 
Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.8 menunjukkan, dari 100 responden berdasarkan 

tingkat pendidikan pada saat penelitian mengenai keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa di Surakarta berlangsung diketahui, 

tidak ada responden yang masih mencapai tingkat SD, SLTP, dan 
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SMU (0%), responden yang tamat SD sebanyak 3 orang (3%), tamat 

SLTP sebanyak 6 orang (6%), tamat SMU sebanyak 13 orang 

(13%), tamat Akademi/PT sebanyak 71 orang (71%), dan yang 

masih menempuh Akademi/PT sebanyak 7 orang (7%). 

 

2. Deskripsi Tanggapan Responden  

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap harga premi, 

ekspektasi atau ramalan di masa yang akan datang, dan selera digunakan 

skala Likert, yaitu pembobotan terhadap tanggapan-tanggapan dari 

kuesioner yang dibagikan sehingga dapat dijabarkan menjadi komponen 

yang dapat diukur. Tanggapan setiap item instrumen menggunakan skala 

likert dengan jenjang 1 sampai 5 dengan nilai masing-masing sebagai 

berikut: 

   Sangat Setuju (bobot 5) 

 Setuju (bobot 4) 

 Netral atau ragu-Ragu (bobot 3) 

 Tidak Setuju (2) 

 Sangat Tidak Setuju (bobot 1) 

Karena dalam satu variabel terdapat beberapa item parnyataan, 

maka tanggapan responden dalam variabel tersebut kemudian dijumlahkan 

dan hasil penjumlahan tersebut dibuat interval untuk masing-masing 

variabel. Kemudian setiap tanggapan responden terhadap setiap variabel 
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penelitian dikelompokkan menjadi tiga kategori. Interval diporelah dengan 

rumus: 

sJumlahKela
dahNilaiTerennggiNilaiTerti

lasIntervalKe
-

=  

a. Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Harga Premi 

Tanggapan responden terhadap harga premi dalam keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

          
sJumlahKela

aTerendahHaTertinggiH
lasIntervalKe

argarg -
=   

                                           = 67,2
3

614
=

-
 

                   3»  

Dari luas interval di atas, maka kategori untuk harga premi adalah: 

-  Harga Premi mahal  = 6 – 8 

-  Harga Premi sedang  = 9 – 11 

- Harga Premi murah  = 12 – 14 

Tabel IV.9 
Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Harga Premi 

 
Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

Mahal 68 orang 68 % 
Sedang 14 orang 14 % 
Murah 18 orang 18 % 
Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.9 menunjukkan tanggapan responden terhadap harga 

premi. Dari tabel diketahui bahwa 68 orang responden (68%) 
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menyatakan harga premi mahal, 14 orang responden (14%) 

menyatakan harga premi sedang, dan 18 orang (18%) menyatakan 

bahwa harga premi murah. 

b. Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Ekspektasi  

Tanggapan responden terhadap ekspektasi atau kondisi di 

masa datang yang penuh ketidakpastian dalam keputusan 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 467,3
3

718
»=

-
=Interval   

Dari luas interval di atas, maka kategori untuk ekspektasi 

adalah: 

-  Asuransi jiwa tidak dapat mengurangi ketidakpastian di masa 

datang  =  7 – 10 

-  Biasa saja  = 11 – 14 

  -  Asuransi jiwa dapat mengurangi ketidakpastian di masa datang     

= 15 – 18 
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Tabel IV.10 
Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Ekspektasi 

 
Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

Asuransi jiwa tidak dapat 
mengurangi ketidakpastian di 

masa datang 

26 orang 26 % 

Biasa saja 42 orang 42 % 
Asuransi jiwa dapat 

mengurangi ketidakpastian di 
masa datang 

32 orang 32 % 

Jumlah 100 orang 100 % 
 Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.10 menunjukkan tanggapan responden terhadap 

kemampuan asuransi jiwa untuk mengurangi ekspektasi atau kondisi 

di mana dating yang penuh dengan ketidakpastian. Dari tabel 

diketahui bahwa 26 orang responden (26%) menyatakan asuransi 

jiwa tidak dapat mengurangi ekspektasi atau kondisi di masa datang 

yang penuh ketidakpastian, 42 orang responden (42%) menyatakan 

biasa saja, dan 32 orang (32%) menyatakan bahwa asuransi jiwa 

dapat mengurangi ekspektasi atau kondisi di masa datang yang 

penuh ketidakpastian. 

c. Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Selera 

Tanggapan responden terhadap selera untuk memilih atau 

tidak memilih asuransi jiwa untuk jaminan perlindungan di masa 

datang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

  367,2
3

816
»=

-
=Interval         
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Dari luas interval di atas, maka kategori untuk ekspektasi 

adalah: 

-   Tidak memilih asuransi jiwa = 8 – 10 

-   Biasa saja   = 11 – 13 

-   Memilih asuransi jiwa  = 14 – 16 

Tabel IV.11 
Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Selera 

 
Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak memilih asuransi jiwa  72 orang 72 % 
Biasa saja 10 orang 10 % 

Memilih asuransi jiwa  18 orang 18 % 
Jumlah 100 orang 100 % 

 Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.11 menunjukkan tanggapan responden terhadap 

selera untuk memilih atau tidak memilih asuransi jiwa sebagai 

jaminan perlindungan masa datang. Dari tabel diketahui bahwa 72 

orang responden (72%) tidak memilih asuransi jiwa sebagai jaminan 

perlindungan masa datang, 10 orang responden (10%) menanggapi 

biasa saja, dan 18 orang responden (18%) memilih asuransi jiwa 

sebagai jaminan perlindungan masa datang. 

3. Deskriptif Responden Terhadap Pemanfaatan Jasa Asuransi Jiwa 

Analisis deskriptif ini mendeskripsikan distribusi dan tanggapan 

dari sejumlah responden yang memanfaatkan atau menggunakan jasa 

asuransi jiwa dan responden yang tidak memanfaatkan atau tidak 

menggunakan jasa asuransi jiwa. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner 

dari seratus responden dapat diketahui bahwa terdapat 7 responden yang 
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memanfaatkan jasa asuransi jiwa dan terdapat 93 responden yang tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa (Lampiran III). 

a. Deskriptif Responden yang Memanfaatkan Jasa Asuransi Jiwa 

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang memanfaatkan 

jasa asuransi jiwa terdapat 7 orang. Berikut ini adalah deskriptif 

distribusi frekuensi dan tanggapan responden yang memanfaatkan 

jasa asuransi jiwa: 

1) Distribusi Frekuensi Responden yang Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Distribusi frekuensi responden yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa berdasarkan tingkat pendapatannya dapat dilihat 

pada tabel IV.12 berikut ini: 

Tabel IV.12 
Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden yang Memanfaatkan  

Jasa Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendapatan 
 

Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 
Rp 1.750.000 1 orang 14,3 % 
Rp 2.100.000 3 orang 42,9 % 
Rp 2.250.000 3 orang 42,9 % 

Jumlah 7 orang 100 % 
Sumber: Data Primer, diolah 

 
Tabel IV.12 menunjukkan bahwa dari ketiga kategori 

tingkat pendapatan, tujuh responden yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa semuanya memiliki tingkat pendapatan sebesar Rp 

1.733.334 – Rp 2.500.000 yaitu; Rp 1.750.000 sebanyak 1 orang 

(14,3%), responden dengan tingkat pendapatan Rp 2.100.000 
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sebanyak 3 orang (42,9%), dan responden dengan tingkat 

pendapatan Rp 2.250.000 sebanyak 3 orang (42,9%). 

2) Distribusi Frekuensi Responden yang Memanfaatkan jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Usia 

Distribusi frekuensi responden yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.13 

berikut ini: 

 
Tabel IV.13 

Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden yang Memanfaatkan Jasa 
Asuransi Jiwa Berdasarkan Usia 

 
Usia Frekuensi Persentase (%) 

   18 s/d 33 tahun 0 orang 0 % 
34 s/d 49 tahun 5 orang 71,5  % 

   50 s/d 65 tahun 2 orang 28,6 % 
Jumlah 7 orang 100 % 

Sumber: Data Primer, diolah 
 

Tabel IV.13 menunjukkan bahwa dari ketiga kategori usia 

diketahui responden dengan kategori usia 18 – 33 tahun 

terdapat 0 orang responden (0%); 34 – 49 tahun terdapat 5 

orang responden (71,5%); dan untuk tingkat usia 50 – 65 tahun 

terdapat 2 orang responden (28,6%). Untuk lebih lanjut dapat 

dilihat pada Lampiran III. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 114 

3) Distribusi Frekuensi Responden yang Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendapatan diketahui tujuh responden 

yang memanfaatkan jasa asuransi jiwa semuanya berasal dari 

responden dengan tingkat pendidikan Tamat Akademi/PT. 

Distribusi frekuensi responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 

IV.14 berikut ini: 

Tabel IV.14 
Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden yang Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
Tamat Akademi/PT 7 orang 100 % 

Jumlah 7 orang 100 % 
   Sumber: Data Primer, diolah 
 

4) Deskriptif Tanggapan Responden yang Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa terhadap Harga Premi 

Tanggapan responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa terhadap harga premi dapat dilihat pada table IV.15 berikut 

ini: 

Tabel IV.15 
Deskripsi Tanggapan Responden yang Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa terhadap Harga Premi 
 

Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
Mahal 3 orang 42,9 % 
Sedang 0 orang 0 % 
Murah 4 orang 57,2 % 
Jumlah 7 orang 100 % 

    Sumber: Data Primer, diolah 
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Tabel IV.15 menunjukkan tanggapan responden yang 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terhadap harga premi diketahui 

bahwa 3 orang responden (42,9%) menyatakan harga premi 

mahal, 4 orang responden (57,2%) menyatakan harga premi 

murah, dan tidak ada responden yang menyatakan harga premi 

sedang. 

5) Deskriptif Tanggapan Responden terhadap Ekspektasi 

Tanggapan responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa terhadap ekspektasi dapat dilihat pada tabel IV.16 berikut 

ini: 

Tabel IV.16 
Deskripsi Tanggapan Responden yang Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa terhadap Ekspektasi  
 

Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
Asuransi jiwa tidak dapat 

mengurangi ketidakpastian di 
masa dating 

1 orang 14,3 % 

Biasa saja 1 orang 14,3 % 
Asuransi jiwa dapat 

mengurangi ketidakpastian di 
masa dating 

5 orang 71,5 % 

Jumlah 7 orang 100 % 
 Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.16 menunjukkan tanggapan responden yang 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terhadap ekspektasi diketahui 

bahwa 1 orang responden (14,3%) menyatakan asuransi jiwa 

tidak dapat mengurangi ketidakpastian di masa datang, 1 orang 

responden (14,3%) menyatakan biasa saja, dan 5 orang 
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responden (71,5%) menyatakan asuransi jiwa dapat mengurangi 

ketidakpastian di masa datang. 

6) Deskriptif Tanggapan Responden terhadap Selera 

Tanggapan responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa terhadap selera dapat dilihat pada tabel IV.17 berikut ini: 

Tabel IV.17 
Deskripsi Tanggapan Responden yang Memanfaatkan  

Jasa Asuransi Jiwa terhadap Selera 
 

Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
Tidak memilih asuransi jiwa  1 orang 14,3 % 

Biasa saja 0 orang 0 % 
Memilih asuransi jiwa  6 orang 85,7 % 

Jumlah 7 orang 100 % 
 Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.17 menunjukkan tanggapan responden yang 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terhadap selera untuk memilih 

atau tidak memilih asuransi jiwa sebagai jaminan perlindungan 

masa datang. Dari tabel diketahui bahwa 1 orang responden 

(14,3%) tidak memilih asuransi jiwa sebagai jaminan 

perlindungan masa datang, 6 orang responden (85,7%) memilih 

asuransi jiwa sebagai jaminan perlindungan masa datang, dan 

tidak ada responden yang menanggapi biasa saja. 

b. Deskriptif Tanggapan Responden yang Tidak Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa 

Berdasarkan hasil kuesioner responden yang tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terdapat 93 orang. Berikut ini 
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adalah deskriptif distribusi frekuensi dan tanggapan responden yang 

tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa: 

1) Distribusi Frekuensi Responden yang Tidak Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Tanggapan responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa terhadap selera dapat dilihat pada tabel IV.18 berikut ini: 

Tabel IV.18 
Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden yang Tidak Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendapatan 
 

Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 
Rp 200.000 – Rp 966.666 27 orang 29 % 

Rp 966.667 – Rp 1.733.333 29 orang 31,2 % 
Rp 1.733.334 – Rp 2.500.000 37 orang 39,8 % 

Jumlah 93 orang 100 % 
Sumber: Data Primer, diolah 

 
 

Tabel IV.18 menunjukkan bahwa dari kategori tingkat 

pendapatan diketahui deskripsi responden yang tidak 

memanfaatkan jasa asuransi dengan tingkat pendapatan sebesar 

Rp 200.000 s/d Rp 966.666 sebanyak 27 orang responden 

(29%), responden dengan tingkat pendapatan Rp 966.667 – Rp 

1.733.333 sebanyak 29 orang responden (31,2%), responden 

dengan tingkat pendapatan Rp 1.733.334 – Rp 2.500.000 

sebanyak 37 orang responden (39,8%). 
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2) Distribusi Frekuensi Responden yang Tidak Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Usia 

Distribusi frekuensi responden yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.19 

berikut ini: 

Tabel IV.19 
Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden yang Tidak Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa Berdasarkan Usia 
 

Usia Frekuensi Persentase (%) 
18 s/d 33 tahun 49 orang 52,8 % 
34 s/d 49 tahun 37 orang 39,8 % 
50 s/d 65 tahun 7 orang 7,6 % 

Jumlah 93 orang 100 % 
    Sumber: Data Primer, diolah 

 

Tabel IV.19 menunjukkan bahwa dari ketiga kategori usia 

diketahui responden yang tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa 

untuk kategori usia 18 sampai dengan 33 tahun terdapat 49 

orang responden (52,8%), 34 sampai dengan 49 tahun terdapat 

37 orang responden (39,8%), dan 50 sampai dengan 65 tahun 

terdapat 7 orang responden (7,6%). Untuk lebih lanjut dapat 

dilihat pada Lampiran III. 

3) Distribusi Frekuensi Responden yang Tidak Memanfaatkan Jasa 

Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendapatan diketahui 93 responden 

yang memanfaatkan jasa asuransi jiwa kesemuanya berasal dari 

responden dengan tingkat pendidikan Tamat Akademi/PT. 
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Distribusi frekuensi responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa berdasarkan tingkat pendapatannya dapat dilihat pada tabel 

IV.20 berikut ini: 

Tabel IV.20 
Deskriptif Distribusi Frekuensi Responden yang Tidak Memanfaatkan  

Jasa Asuransi Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
SD 0 orang 0 % 

Tamat SD 3 orang 3,2 % 
SLTP 0 orang 0 % 

Tamat SLTP 6 orang 6,5 % 
SMU 0 orang  0 % 

Tamat SMU 13 orang 14 % 
Akademi/PT 7 orang 7,6 % 

Tamat Akademi/PT 64 orang 68,9 % 
Jumlah 93 orang 100 % 

Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.20 menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat 

pendidikan responden yang tidak memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa diketahui tidak ada responden yang memiliki tingkat 

pendidikan SD, SLTP, dan SMU. Sedangkan untuk tingkat 

pendidikan Tamat SD terdapat 3 orang responden (3,2%), Tamat 

SLTP 6 orang responden (6,5%), Tamat SMU 13 orang 

responden (14%), Akademi/PT 7 orang responden (7,6%), dan 

Tamat Akademi/PT terdapat 64 orang responden (68,9%). 
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4) Deskriptif Tanggapan Responden yang Tidak Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa terhadap Harga Premi 

Tanggapan responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa terhadap harga premi dapat dilihat pada tabel IV.21 berikut 

ini: 

Tabel IV.21 
Deskripsi Tanggapan Responden yang Tidak Memanfaatkan 

Jasa asuransi Jiwa terhadap Harga Premi 
 

Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
Mahal 65 orang 69,9 % 
Sedang 14 orang 15,1 % 
Murah 14 orang 15,1 % 
Jumlah 93 orang 100 % 

Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.21 menunjukkan tanggapan responden yang tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terhadap harga premi 

diketahui, 65 orang responden (69,9%) menyatakan harga premi 

mahal, 14 orang responden (15,1%) menyatakan harga premi 

sedang, dan 14 orang responden (15,1%) menyatakan harga 

premi murah. 

5) Deskriptif Tanggapan Responden yang Tidak Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa terhadap Ekspektasi 

Tanggapan responden yang tidak memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa terhadap ekspektasi dapat dilihat pada tabel IV.22 

berikut ini: 
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Tabel IV.22 
Deskripsi Tanggapan Responden yang Tidak Memanfaatkan 

 Jasa Asuransi Jiwa terhadap Ekspektasi  
 

Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
Asuransi jiwa tidak dapat 

mengurangi ketidakpastian di 
masa datang 

25 orang 26,9 % 

Biasa saja 41 orang 44,2 % 
Asuransi jiwa dapat 

mengurangi ketidakpastian di 
masa datang 

27 orang 29 % 

Jumlah 93 orang 100 % 
 Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.22 menunjukkan tanggapan responden yang tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terhadap ekspektasi diketahui 

bahwa 25 orang responden (26,9%) menyatakan asuransi jiwa 

tidak dapat mengurangi ketidakpastian di masa datang, 41 orang 

responden (44,2%) menyatakan biasa saja, dan 27 orang 

responden (29%) menyatakan asuransi jiwa dapat mengurangi 

ketidakpastian di masa datang. 

6) Deskriptif Tanggapan Responden yang Tidak Memanfaatkan 

Jasa Asuransi Jiwa terhadap Selera 

Tanggapan responden yang memanfaatkan jasa asuransi 

jiwa terhadap selera dapat dilihat pada tabel IV.23 berikut ini: 

 

 

 

 

 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 122 

Tabel IV.23 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Yang Tidak Memanfaatkan Jasa Asuransi Jiwa terhadap Selera 
 

Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 
Tidak memilih asuransi jiwa  71 orang 76,3 % 

Biasa saja 10 orang 10,8 % 
Memilih asuransi jiwa  12 orang 12,9 % 

Jumlah 93 orang 100 % 
 Sumber: Data Primer, diolah 

Tabel IV.23 menunjukkan tanggapan responden yang tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa terhadap selera untuk memilih 

atau tidak memilih asuransi jiwa sebagai jaminan perlindungan 

masa datang. Dari tabel diketahui bahwa 71 orang responden 

(76,3%) tidak memilih asuransi jiwa sebagai jaminan 

perlindungan masa datang, 10 orang responden (10,8%) 

menanggapi biasa saja, dan 12 orang responden (12,9%) yang 

memilih asuransi jiwa sebagai jaminan perlindungan. 

 

D. Analisis Induktif 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolienearitas 

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat 

hubungan korelasi yang sempurna diantara variabel-variabel bebas 

yang terdapat dalam model regresi. Untuk menguji adanya 

Multikolinearitas dilakukan pendeteksian dengan membandingkan 

nilai R2 dengan nilai r2 parsial. Pada tabel berikut ini dapat diketahui 
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r2 

hasil pengolahan data yang membandingkan nilai R2 dengan nilai r2 

parsial: 

Tabel IV.24 
Perbandingan Nilai R2 Dengan Nilai r2 Parsial 

 
 
 

KK – Y  KK – U  KK – PD  KK – H  KK – E  KK – S  

0.50 0,107 0,069 0,065 0,055 0,018 0,207 
Sumber: Data Primer, diolah 

Pada Tabel IV.25 dapat diketahui bahwa nilai R2 lebih besar 

daripada nilai r2 parsial seluruh variabel independen. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas 

multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 

Asumsi penting model regresi linier adalah bahwa setiap unsur 

disturbance (ui) merupakan angka yang konstan yang sama dengan 

2s  dalam tiap observasi. Penyimpangan dari asumsi klasik ini 

disebut Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dari hasil 

pengolahan komputer dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.25 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 
 

Y U Pd H E   S 

0,05 0,84 0.96    0.67 0,66 0.97  0,06 
Sumber: Data Primer, diolah 

Berdasarkan tabel IV.25 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

semua variabel independen tidak signifikan pada α = 5%. Dengan 

R2 

α 
Pro
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Autokorelasi 
positif 

 

Ragu
-ragu 

Autokorelasi 
negatif 

Ragu- 
ragu 

Tidak ada 
Autokorelasi 

0 1,528 1,826 2,174 2,472 4 

demikian asumsi homoskedastisitas atau tidak terdapat 

heteroskedastisitas terbukti. 

c. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan tes Durbin-

Watson yang bertujuan untuk mengetahui apakah diantara kesalahan 

pengganggu yang saling berurutan terjadi autokorelasi atau tidak. 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai Durbin-Watson test sebesar 

2.112. Sedangkan nilai Durbin-Watson test tabel pada α = 5% (N = 

100, k = 7) diperoleh nilai dL = 1,528 dan nilai du = 1,826. 

 

 

 

 

 

 
Gambar IV.1 

Hasil Durbin – Watson Test 
 

Pada gambar IV.1 dapat dilihat  bahwa nilai D-W test (di) 

terletak diantara du dan 4-du (du < di , 4-du ), yaitu 1,826 < 2.112 < 

2,174. Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan model tersebut 

tidak terdapat autokorelasi negative maupun positif (tidak ada 

autokorelasi). 
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2. Analisis Regresi Atas Variabel Tak Bebas (Dependen) Dummy 

Analisis regresi atas variabel tak bebas dummy dalam penelitian ini 

menggunakan analisis Logit dengan bantuan alat analisis E-Views 3.1. 

Berdasarkan hasil olah data tersebut didapatkan persamaan regresi: 

KKi = -22.77794217 + 2.364728625x10-06 Y + 0.03848300353 U + 

0.5299586615 PD - 0.5213610035 H + 0.04025693067 E + 

0.7654591023 S 

3. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis logit 

dengan bantuan alat analisis E-Views 3.1. Beberapa pengujian yang 

dilakukan antara lain: 

a. Uji t atau Uji Secara Individu 

Berdasarkan hasil penghitungan pada penelitian ini, dapat 

dilihat bahwa hanya ada satu variabel independen yang berpengaruh 

secara individu terhadap variabel dependen (KK) pada tingkat 

kepercayaan 95% atau α = 5%. Variabel independen tersebut adalah 

variabel Selera (S) dengan tingkat signifikansi 0.0325. Sedangkan 

untuk variabel independen Pendapatan (Y), Usia (U), Pendidikan 

(Pd), Harga Premi (H), dan Ekspektasi (E) masing-masing memiliki 

tingkat signifikansi sebesar; 0.4514, 0.6878, 0.2043, 0.1212, dan 

0.8756 (Lampiran III). 
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Ftabel = 2,21 

Daerah tolak 

Daerah terima 

b. Uji F atau Uji Secara Bersama-sama 

Berdasarkan hasil penghitungan pada penilitian ini diketahui 

bahwa nilai F hitung sebesar 25,377. Hal ini mengindikasikan bahwa 

F hitung lebih besar daripada F tabel (F hitung > F tabel). 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Hasil Uji F 

Berdasarkan pengujian diketahui: 

 F hitung = 25,377 lebih besar daripada F tabel = 2,21 artinya     

Ho ditolak, Ha diterima. Kesimpulannya a1 dan a2 berbeda 

dengan nol. Hal ini dapat dikatakan bahwa koefisien regresi 

secara bersama-sama signifikan pada tingkat a = 5%. 

c. Koefisien Determinasi Berganda (R2) 

Dalam Lampiran III dapat dilihat bahwa koefisien determinasi 

berganda (R2) sebesar 0.500254 atau 0,50. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa 50% variasi variabel dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen, sedangkan sisanya (50%) tidak dapat dijelaskan. 

d. Uji r (Uji Koefisien Korelasi) 

Berdasarkan Lampiran III dapat diketahui bahwa R2 sebesar 

0,50. Oleh karena itu, r atau koefisien korelasi dapat diketahui: 

r = 2R  = 50,0  
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r = 0,7073 

r »0,71 

Karena r terletak pada 0,7 £ r £ 1 (r = 0,71), maka hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen adalah kuat. 

4. Uji Koefisien Beta 

Menentukan variabel bebas yang paling berpengaruh pada variabel 

tak bebas dalam suatu model regresi linier digunakan koefisien beta. 

Menentukan nilai koefisien beta dengan melakukan regresi linier di mana 

setiap variabel bebas mengalami normalized, yaitu ditransformasikan 

sehingga dapat saling dibandingkan menjadi: 
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 ................. 4.2 

Jika persamaan 4.1 dan 4.2 dibandingkan, dapat dilihat hubungan 

antara koefisien regresi yang biasa dengan koefisien beta sebagai berikut: 

n

y
nn s
s

bb *=  sehingga: 

y

n
nn s
s

bb =* ............................................................................................ 4.3 
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Berdasarkan rumus persamaan 4.3 dapat diketahui masing-masing 

kekuatan variabel bebas yang menentukan kekuatan variabel bebas paling 

dominan terhadap variabel tak bebas: 

 
iKK

Y
YY s
s

bb =*  = 
0.256432
639803.3

10364728625,2 6-x  

= 5,90003 

 
iKK

U
UU s
sbb =*  = 

0.256432
1.206.380

3530.03848300  

= 0,18104 

 

iKK

PD
PDPD s
sbb =* = 

0.256432
3.128.300

150.52995866  

  = 6,46514 

 
iKK

H
HH s
sbb =*    = 

0.256432
2.095.570

350.52136100 -  

 = - 4,26058 

iKK

E
EE s
sbb =*   = 

0.256432
2.771.773

0670.04025693  

 = 0,43514 

 
iKK

S
SS s
sbb =*    = 

0.256432
2.204.587

230.76545910  

 = 6,58077 
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Tabel IV.26 
Tabel Penentuan Kekuatan Masing-Masing Variabel Bebas 

Dalam Menentukan Variabel Bebas yang Paling Dominan Terhadap 
Variabel Tak Bebas dengan Koefisien Beta 

 
Variabel-Variabel 

dalam Penelitian (i) 
Koefisien regresi 

biasa (βi) 
Standar 

deviasi (s) 
Koefisien beta 

(bi*) 
KKi 

Y 

U 

PD 

H 

E 

S 

 

2.364728625 X 10-6 

0.03848300353 

0.5299586615 

- 0.5213610035 

0.04025693067 

0.7654591023 

0.256432649

639803.3 

1.206.380 

3.128.300 

2.095.570 

2.771.773 

2.204.587 

 

5,90003 

0,18104 

6,46514 

- 4,26058 

0,43514 

6,58077 

Sumber: Data Primer, diolah 

Hasil pada tabel IV.24 menunjukkan bahwa variabel bebas Selera 

(S) dengan koefisien beta sebesar 6,58077 merupakan variabel bebas 

yang paling dominan dalam penentuan nilai variabel tak bebas (KK). 

Sedangkan variabel bebas Pendidikan (Pd) dengan koefisien beta 

sebesar 6,46514 adalah peringkat kedua, Pendapatan (Y) dengan 

koefisien beta sebesar 5,90003 adalah peringkat ketiga, Harga Premi 

dengan koefisien beta sebesar 4,26058 keempat, Ekspektasi (E) dengan 

koefisien beta 0,43514 adalah peringkat kelima, dan Usia (U) dengan 

koefisien beta 0,18104 adalah peringkat terakhir atau keenam. 

Tanda koefisien (+) atau (-) yang dimaksud pada masing-masing 

koefisien beta disini hanyalah arah. Apabila tanda (+) besar maka nilai 
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Y akan mengalami kenaikan yang besar/banyak, dan apabila tanda (-) 

besar maka nilai Y akan mengalami penurunan yang besar/banyak. 

5. Analisis Ekonomi 

  Berdasarkan hasil deskriptif dan uji secara induktif penelitian 

 mengungkapkan bahwa selera konsumen memegang peranan yang penting 

 dalam pengambilan keputusan konsumen dalam memanfaatkan jasa 

 asuransi jiwa. Misalnya antara konsumen A dengan konsumen B memiliki 

 tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, usia, dan ekspektasi yang sama 

 tetapi apabila terdapat penilaian dan selera yang berbeda terhadap asuransi 

 jiwa maka keputusan pemanfaatan pada konsumen A dengan konsumen B 

 adalah berbeda. Hal ini juga diungkapkan dalam poenelitian yang telah 

 dilakukan oleh Arif Supriyadi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

 yang signifikan antara niat dan sikap konsumen terhadap keputusan dalam 

 membeli polis asuransi jiwa di Kota Surakarta. 

  Tetapi dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian antara hasil 

 penelitian dengan teori yang selama ini berlaku. Dapat diketahui bahwa 

 hanya variabel independen selera saja yang signifikan mempengaruhi 

 keputusan konsumen dalam pemanfaatan jasa asuransi jiwa secara 

 individu. Sedangkan variabel independen lainnya, yaitu pendapatan, 

 pendidikan, usia, harga premi, dan ekspektasi) tidak signifikan 

 berpengaruh secara individu. 

 Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi, antara lain teori 

tentang Hukum Permintaan yang mengatakan bahwa harga suatu barang 
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mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dengan asumsi 

Ceteris Paribus (Boediono, 1982: 17). Begitu pula dengan teori yang 

menyatakan bahwa selain harga itu sendiri permintaan juga dipengaaruhi 

oleh selera, pendapatan, banyaknya konsumen pembeli, ekspektasi, dan 

harga barang lain. Selain itu Engel, Blackwell, dan Miniard (1995: 143-

145) mengungkapakan bahwa pendidikaan dan usia sebagai faktor pribadi 

konsumen dapat mempengaruhi proses keputusan konsumen untuk 

memanfaatkan atau tidak terhadap suatu produk dan jasa. 

 Ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori ekonommi 

yang bersangkkutan tersebut dapat dipengaaruhi oleh beberapa hal: 

1. Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa R2 (Koefisien Determinasi 

Berganda) hanya sebesar 50%, yang berarti variasi variabel 

independen hanya dapat menjelaskan 50% variasi variaabel 

dependen. Dan 50% atau setengahnya dijelaskan diluar variabel. 

2. Adanya ketimpangan responden antara yang memanfaatkan jasa 

asuransi jwa (7 orang responden) dengan yang tidak memanfaatkan 

(93 orang responden). Hal ini mengakibatkan penelitian tidak dapat 

menjelaskan adanya kesinambungan antara teori denngan hasil 

penelitian. 

3. Kurang adanya survei pendahuluan dalam penentuan responden 

sebelum kuesioner disebar. Sehingga terdapat ketimpangan responden 

antara yang memanfaatkan dengan yang tidak memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka 

peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan dan memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Hasil uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel independen 

Selera berpengaruh secara individual pada tingkat signifikansi a = 5% 

terhadap variabel dependen Keputusan Konsumen. Sedangkan variabel 

independen Pendapatan, Pendidikan, Usia, Harga Premi, dan Ekspektasi tidak 

berpengaruh secara individual terhadap Keputusan Konsumen. Hal ini tidak 

sesuai dengan penelitiam Hartini Novika Sari (2001) yang menyatakan harga 

premi memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap 

keputusan pembelian polis asuransi jiwa. Begitu pula pada penelitian Sapto 

Nugroho (2002), dimana tingkat pendidikan, pendapatan, dan usia yang 

memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap persepsi 

pelanggan yang berpengaruh terhadap keputusan pemanfaatan jasa asuransi 

jiwa.  

Ketidaksesuaian penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti-

peneliti sebelumnya, dan ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori yang 

berlaku, disebabkan adanya ketimpangan antara jumlah masyarakat yang 

memanfaatkan dengan yang tidak memanfaatkan jasa asuransi jiwa. 
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Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif diketahui bahwa dari seratus 

masyarakat yang menjadi responden hanya 7 orang saja yang memanfaatkan 

jasa asuuransi jiwa, sedangkan 93 orang lainnya memutuskan untuk tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa. Dimana mengakibatkan hasil uji Koefisien 

Determinasi Berganda (R2) hanya sebesar 50%, yang berarti variasi variabel 

independen hanya dapat menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 50%. 

Sedangkan 50% lainnya (setengahnya) dijelaskan oleh variasi variabel diluar 

model. 

Tetapi berdasarkan uji F (uji secara bersama-sama) variabel independen 

Pendapatan, Pendidikan, Usia, Harga Premi, Ekspektasi, dan Selera secara 

signifikan berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen Keputusan 

Konsumen dalam memanfaatkan jasa asuransi jiwa. Hal ini diperlihatkan 

dengan hasil uji F sebesar 25,377 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,01. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua 

peneliti terbukti.   

Berdasarkan hasil uji koefisien beta diketahui bahwa variabel 

independen yang paling berpengaruh adalah Selera dengan koefisien beta 

sebebsar 6,58077. Sedangkan variabel independen Pendidikan (Pd) dengan 

koefisien beta sebesar 6,46514 adalah peringkat kedua, Pendapatan (Y) 

dengan koefisien beta sebesar 5,90003 adalah peringkat ketiga, Harga Premi 

(H) dengan koefisien beta sebesar 4,26058 keempat, Ekspektasi (E) dengan 

koefisien beta 0,43514 adalah peringkat kelima, dan Usia (U) dengan 

koefisien beta 0,18104 adalah peringkat terakhir atau keenam. Dengan 
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demikian hipotesis dalam penelitian bahwa selera merupakan variabel 

independen yang paling berpengaruh terhadap Keputusan Konsumen dalam 

pemanfaatan jasa asuransi jiwa diterima atau terbukti. 

Terdapat beberapa alasan pada responden yang memanfaatkan jasa 

asuransi jiwa, antara lain: 

a. Dari polis yang dibayarkan, diperoleh jaminan biaya keluarga di masa 

yang akan datang. 

b. Menghindari resiko di masa datang yang penuh ketidakpastian 

(ekspektasi). 

c. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan. 

Sedangkan beberapa alasan untuk responden yang tidak memanfaatkan 

asuransi jiwa, antara lain: 

a. Lebih memilih tabungan untuk berjaga-jaga dalam masalah keuangan 

pribadi ataupun keluarga di masa yang akan datang. 

b. Adanya anggapan bahwa hidup dan mati seseorang tidak dapat 

dipertanggungkan, sehingga asuransi jiwa tidak terlalu penting. 

c. Tidak mengetahui adanya beberapa program asuransi jiwa dan produk apa 

saja yang ditawarkan. 

d. Harga premi terlalu mahal sehingga kurang dapat dijangkau oleh kalangan 

menengah ke bawah. 

e. Masih menganggap asuransi jiwa sama dengan perjudian karena 

mempertanggungkan atau mempertaruhkan sesuatu yang tidak pasti. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diambil beberapa saran yang dapat 

digunakan untuk mengatasi massalah yang muncul dalam masyarakat 

mengenai pandangannya terhadap jasa asuransi jiwa, antara lain kepada: 

1. Perusahaan Asuransi Jiwa: 

a. Lebih meningkatkan promosi. Sebab masih banyak masyarakat di 

Kota Surakarta yang belum menyadari keberadaan jasa asuransi jiwa 

dengan beberapa produk yang dapat membuat masyarakat berjaga-

jaga atas resiko terancamnya jiwa mereka karena ketidakpastian di 

masa datang selain tabungan (perbankan) dan lembaga keuangan 

lainnya. Selain itu berdasarkan penelitian yang paling berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan konsumen untuk memanfaatkan atau 

tidak adalah selera. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan. Agar konsumen dapat merasa puas 

dengan memperoleh jasa selain imbalan dari pembayaran premi 

setiap bulannya, sebab penawaran pada perusahaan asuransi jiwa 

dapat digolongkan pada kategori Hybrid yaitu adanya porsi yang 

sama pada penawaran barang (polis) dan jasa (pelayanan). 

c. Tidak mempersulit alur pemberian santunan kepada tertanggung. 

d. Harga premi tidak terlalu mahal, atau paling tidak membuat program 

santunan yang dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah 

ke bawah mengingat masyarakat di Kota Surakarta di dominasi 

kalangan menengah ke bawah. 
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2. Kepada Masyarakat: 

a. Selain tabungan masih terdapat jasa lembaga keuangan yang 

memberikan santunan atau dapat berjaga-jaga terhadap 

ketidakpastian kondisi di masa datang, yaitu asuransi jiwa. Asuransi 

jiwa berbeda deengan tabungan, sebab dalam asurasnsi jiwa terdapat 

kepastian santunan kepada tertanggung dan keluarganya sesuai 

dengan perjanjian walaupun premi yang dibayarkan belum 

sepenuhnya. Selain itu, walaupun dalam asuransi jiwa terdapat 

unsure tabungan tetapi dalam asuransi jiwa terdapat dua unsur 

penting yang tidak ada dalam tabungan, yaitu ”unsur resiko“ dan 

”jaminan“ yang pasti bagi keluarganya jika tertanggung meninggal 

dunia.  

b. Jasa asuransi jiwa berbeda dengan tabungan, sebab asuransi jiwa 

terdapat kejelasan manfaat santunan yang diperoleh apabila 

tertanggung meninggal dunia.  

c. Asuransi jiwa berbeda dengan perjudian, sebab dalam perjudian 

memperbesar terjadinya resiko yang mungkin tidak akan terjadi. 

Sedangkan dalam asuransi jiwa mengurangi resiko yang pasti akan 

terjadi. 

d. Sebelum mengikuti program asuransi jiwa yang ditawarkan, 

sebaiknya melihat terlebih dahulu catatan kondisi atau keadaan dan 

sejarah perusahaan asuransi jiwa yang dituju. 
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Karena terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini maka 

peneliti memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya, anatara lain: 

a. Sebelum mengadakan polling atau wawancara terlebih dahulu 

mengadakan survey pendahuluan terhadap daerah penelitian, 

sehingga tidak terdapat ketimpangan antara masyarakat yang 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa dengan yang tidak memanfaatkan 

jasa asuraansi jiwa. 

b. Untuk lebih memperluas daerah penelitian, misalnya dalam satu 

kecamatan lebih dari dua kabupaten. Sebab penyebaran masyarakat 

di Surakarta secara ekonomi belum merata. 

c. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai sikap secara personal atau 

pribadi (tidak hanya dari faktor ekonomi) mengapa masyarakat 

Surakarta memutuskan untuk memanfaatkan atau tidak 

memanfaatkan jasa asuransi jiwa, dan mengapa ada yang 

memutuskan untuk beralih ke asuransi jiwa atau tidak. 
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