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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan asuransi non wajib seperti asuransi jiwa 

telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

topik penelitian dan dijadikan referensi adalah : 

1. Aurelija Ulbinaite, Marija Kucinkiene, Yannick Le Moullec (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aurelija Ulbinate, Marija Kucinkiene, 

Yannick Le Moullec (2013) yang berjudul “Determinants of Insurance 

Purchase Decision Making in Lithuania”. Sampel yang digunakan oleh 

peneliti terdahulu adalah penyebaran kuisioner terhadap 336 responden 

potensial konsumen layanan asuransi. Sampel diambil secara acak dan 

analisis regresi linear digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengetahuan dan pemahaman 

akan asuransi jiwa pada berbagai usia responden.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu: 

a) Tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah pengalaman dan kompetensi 

perusahaan asuransi berpengaruh terhadap keputusan membeli asuransi. 

b) Beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan membeli asuransi ada 

yang sama, yakni variabel pengalaman dan kompetensi perusahaan 

asuransi. 
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Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu: 

a) Sampel yang digunakan, penelitian ini mengambl sampel 336 responden 

di Lithuania sedangkan peneliti sekarang mengambil responden di 

Surabaya. 

b) Teknik dalam penelitian sekarang menggunakan partical least square 

(PLS), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis path 

analysis, factor analysis dan multiple regression analysis. 

2. Nurul Shahnaz & Sarah Margaret Peter (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Shahnaz dan Sarah Margaret Peter 

(2013) dengan judul “Determinants of Life Insurance Demand: A Focus 

on Saving Motivates and Financial Literacy”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh antara faktor demografi, literasi keuangan dan 

motivasi menabung pada permintaan asuransi jiwa. Sampel yang 

digunakan adalah individu pemegang polis asuransi jiwa di Kuala Lumpur 

Malaysia. Teknik analisis data yang digunakan adalah ANOVA untuk 

faktor demografi, Multiple Regression Analysis untuk literasi keuangan 

dan motivasi menabung. Metode yang digunakan adalah Non-probability 

sampling untuk mendapatkan sampel penelitian yang sudah memiliki 

asuransi jiwa. Hasil dari penelitian ini adalah ada perbedaan signifikan dari 

kategori faktor demografi dalam permintaan asuransi jiwa, literasi 

keuangan dan motivasi menabung berpengaruh positif signifikan dalam 

permintaan asuransi jiwa. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu: 
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a) Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang menggunakan variabel 

demografi dan literasi keuangan atau pengetahuan keuangan. 

b) Metode pengumpulan data menggunakan data primer. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu: 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel motivasi menabung, peneliti 

sekarang tidak menggunakan variabel motivasi menabung. 

b) Tempat penelitian ini berfokus pada wilayah Surabaya, sedangkan 

peneliti terdahulu berfokus pada wilayah Kuala Lumpur Malaysia. 

c) Peneliti sekarang menggunakan purposive sampling sedangkan 

peneliti terdahulu menggunakan non probability sampling. 

3. Nilufer Dalkilic & Erdem Kirkbesoglu (2015) 

Penelitian Nilufer Dalkilic & Erdem Kirkbesoglu (2015) yang berjudul 

“The role of financial literacy on the development of insurance 

awarness”.Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui 

pengaruh literasi keuangan dalam pengembangan kesadaran asuransi. 

Sampel yang digunakan adalah mahasiswa perguruan tinggi di Turki. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah t-test, ANOVA dan 

metode korelasi dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan 

metode yang digunakan adalah random sampling untuk memperoleh 

sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah literasi keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan kesadaran asuransi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: 
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a) Penelitian terdahula dengan oeneliti yang sekarang sama-sama 

menggunakan variabel literasi keuangan. 

b) Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu : 

a) Penelitian saat ini menambahkan variabel demografi, sedangkan 

peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel demografi. 

b) Sampel yang digunakan penelitian sekarang yaitu wilayah surabaya 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan populasi mahasiswa 

perguruan tinggi di Turki. 

c) Metode penelitian sekarang menggunakan teknik analisis purposive 

sampling, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan t-test, ANOVA, 

dan metode korelasi. 

4. Inti Dian Lisnawati (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Inti Dian Lisnawati yang berjudul 

“Pengaruh Aksestabilitas, Kompetensi, Sikap Moneter, dan Pengalaman 

Positif pengguna Jasa Asuransi Prudential di Yogyakarta”. Populasi 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen prudential di 

Sleman, Kulonprogo, dan Yogyakarta. Teknik analisi data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah multiple regression analysis. Sumber data pada 

penelitian ini berasal dari data primer. Pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh pada    

penelitian ini adalah kompetensi penyedia jasa asuransi, sikap moneter 
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konsumen pada asuransi, pengalaman positif pengguna jasa asuransi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian asuransi, sedangkan 

akseptabilitas kondisi asuransi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian asuransi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah : 

a) Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama menggunakan 

variabel kompetensi dan pengalaman positif 

b) Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

c) Data yang digunakan adalah data primer 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah: 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel aksestabilitas dan sikap 

moneter, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakannya 

b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu wilayah Yogyakarta, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel wilayah Surabaya, 

Gresik, dan Tuban. 

c) Teknik dalam penelitian sebelumnya menggunakan multiple 

regression analysis, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

partialleast square (PLS). 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu 

Keterangan 

Aurelija 

Ulbinate, 

Marija 

Kucinskiene, 

Yannick Le 

Moullec 

Nurul Shahnaz 

& Sarah 

Margaret Peter 

Nilufer 

Dalkilic & 

Erdem 

Kirkbesoglu 

 

Inti Dian Lisnawati 

(2016) 

Variabel bebas Pengalaman 
positif, 

Kompetensi 
Perusahaan 

Asuransi, 
Sikap, kondisi 
asuransi 

Demografi, motif 
menabung, 

literasi keuangan 

Literasi 
keuangan 

Aksestabilitas, 
kompetensi, sikap 

moneter, 
pengalaman positif 

Variabel terikat Keputusan 
Pembelian 
Asuransi 

Permintaan 
asuransi jiwa 

Kesadaran 
berasuransi 

Keputusan 
pembelian asuransi 

Populasi Lithuania Kuala Lumpur Mahasiswa 

perguruan 
tinggi Turki 

Yogyakarta 

Periode 2013 2013 2015 2016 

Teknik Sampling Random 

sampling 

Random 

sampling 

Random 

sampling 

Multiple regression 

analysis 

Teknik analisis ANOVA ANOVA ANOVA  

Jenis data Data primer Data primer Data primer Data primer 

Metode Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Hasil penelitian  tidak terdapat 
perbedaan 

pengetahuan 
dan pemahaman 

akan asuransi 
jiwa pada 
berbagai usia 

responden. 

ada perbedaan 
signifikan faktor 

demografi dalam 
permintaan 

asuransi jiwa, 
literasi keuangan 
dan motivasi 

menabung 
berpengaruh 

positif signifikan 
dalam 
permintaan 

asuransi jiwa. 
 

literasi 
keuangan 

berpengaruh 
positif 

signifikan 
terhadap 
pengembangan 

kesadaran 
asuransi. 

 

kompetensi, sikap 
moneter, 

pengalaman positif 
berpengaruh positif 

terhadap keputusan 
pembelian asuransi, 
sedangkan 

akseptabilitas tidak 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian asuransi 
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2.2 Landasan Teori 

Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa teori-teori yang berhubungan 

dengan asuransi non wajib yang nantinya akan digunakan sebagai dasar 

penyusunan kerangka permikiran serta hipotesis. 

2.2.1 Pengertian Asuransi 

Menurut Herman Darmawi (2001 : 73) asuransi jiwa merupakan proteksi 

terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan 

pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Proteksi tersebut 

dapat diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa. 

Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang 

memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau 

matinya seseorang yang dipertanggungkan. 

Kontrak asuransi seringkali disebut dengan polis. Dimana dalam asuransi jiwa 

terdapat empat macam jenis kontrak polis asuransi jiwa, yaitu: 

1. Term of life insurance 

Asuransi jiwa waktu yaitu asuransi jiwa yang bentuk pertanggungannya 

memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan kontrak polis. Misalnya lima 

tahun, enam tahun, tujuh tahun, dll. Pembayaran premi pada asuransi jiwa eka 

waktu ini lebih murah dibanding dengan yang lainnya, namun kejelekan dari 

asuransi ini adalah apabila jangka waktu sudah habis sedangkan pembeli polis 

masih hidup maka pemegang polis tidak bisa menarik uangnya kembali. 
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2. Whole of life insurance 

Whole of insurance adalah asuransi secara permanen dimana pembayaran 

premi untuk setiap tahunnya memiliki nominal yang sama besarnya. Nominal 

pembayaran premi ditetapkan sekali diawal kontrak pembelian asuransi jiwa 

dan berlaku untuk seumur hidup berapapun risiko yang dimiliki oleh 

pemegang polis. Namun, asuransi ini sudah jarang digunakan karena tidak 

menguntungkan bagi perusahaan asuransi yang bersangkutan. 

3. Annuity 

Anuitas memiliki tujuan untuk membentuk dana agar bisa digunakan pada 

waktu hari tuanya. Yang terpenting disini adalah cara bagaimana 

mengumpulkan dana-dana, sedangkan pada asuransi tujuannya untuk 

memperkecil resiko, yaitu resiko keuangan yang mungkin timbul pada masa 

yang akan datang. 

4. Endowment life insurance  

Merupakan asuransi jiwa yang dibayarakan bilamana dalam jangka waktu 

tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup. Asuransi ini 

merupakan gabungan dari asuransi eka waktu (term insurance) dan pare 

endowment (alat untuk menabung). Keunggulan dari asuransi ini dibanding 

dengan term insurance adalah bilamana kontrak lewat dari batas waktunya, 

jumlah uang pertanggungan tidak akan hilang, jadi bisa diterima ke 

masyarakat. 
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2.2.2. Keputusan Membeli Asuransi 

Menurut Peter Paul, et al (2013:162), keputusan membeli adalah proses 

dimana penguraian individu terhadap beberapa pilihan untuk membeli produk 

yang disukai untuk diambil manfaatnya sehingga tujuan dan keinginan konsumen 

terpenuhi. Keputusan membeli merupakan tindakan seseorang untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan 

memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannnya (Sarini, 2013).  

Pengambilan keputusan pembelian suatu produk akan melalui suatu p roses 

yang merupakan gambaran dimana konsumen menganalisis berbagai macam 

masukan untuk mengambil keputusan pembelian. Dalam pengambilan keputusan, 

setiap konsumen harus mempunyai tujuan yang dipenuhi atau dipuaskan (Arianis, 

2010). Keputusan membeli asuransi adalah pilihan yang dilakukan oleh konsumen 

untuk membeli asuransi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Kotler 

dan Keller (2009) menjelaskan bahwa dalam melakukan pembelian produk atau 

jasa biasanya konsumen akan melalui proses yang dimulai dari tahapan 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan 

keputusan pembelian dan evaluasi setelah pembelian. 

2.2.3. Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan keuangan merupakan seseorang yang mempunyai 

kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar tentang keuangannya, kecil 

kemungkinan bahkan tidak mungkin memiliki masalah keuangan di masa yang 
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akan datang dan dapat menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu 

menentukan prioritas kebutuhan bukan keinginan. (Chinen dan Endo, 2012) 

Untuk dapat memiliki pengetahuan keuangan yang baik maka perlu 

mengembangkan kemampuan tentang keuangan (financial skill) dan 

menggunakan financial tools. Menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, 

memilih rencana asuransi serta menggunakan kredit merupakan contoh dari 

financial skill.Financial tools merupakan bentuk dan bagan yang dipergunakan 

dalam pembuatan keputusan personal financial management. Jika seseorang bisa 

mengembangkan kemampuan keuangan (financial skill) dan financial tools 

dengan baik, maka seorang individu tersebut dapat mengetahui dengan luas 

mengenai pengelolaan keuangannya dengan sangat baik dan bijak. 

Beberapa orang mencari dan mendambakan kehidupan yang berkualitas 

dan memiliki financial freedom didalam kehidupannya. Kebanyakan dari mereka 

menginginkan untuk bisa membuat keputusan yang cerdas tentang cara mengatur 

pengeluaran mereka, sehingga nantinya diharapkan mereka akan mendapatkan 

uang untuk bisa berinvestasi dan memperoleh suatu tingkat kekayaan tertentu. 

Untuk itu maka seseorang memerlukan ilmu literasi keuangan untuk 

menanganinya. 

Lusardi dan Mitchell (2011) mendefinisikan literasi keuangan sebagai 

pengetahuan keuangan dan kemampuan seseorang untuk mengaplikasikannya 

(knowledge dan ability). Literasi keuangan dari individu/seseorang juga dapat 

dipengaruhi oleh latar belakang dari keluarganya dan bisa juga dari lingkungan 
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pertemanan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan atau literasi 

keuangan ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan dapat 

dilakukan sedini mungkin. 

Pendidikan tentang keuangan mempunyai peran yang sangat penting 

seseorang sehingga mempunyai kemampuan dalam memahami, menilai serta 

bertindak dalam kepentingan keuangan mereka. Dari pernyataan tersebut 

pendidikan tentang keuangan sangat berpengaruh baga seseorang dalam 

mengelola keuangannya sehari-hari dan pendidikan keuangan tersebut sangat 

berpengaruh bagi seseorang. Dipahami bersama bahwa perkembangan literasi 

keuangan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi baik itu 

mikro maupun makro. Pengetahuan keuangan atau literasi keuangan yang baik 

akan menjadikan konsumen yang cerdas, dapat memilah barang dengan baik, b isa 

mengatur keuangannya dengan baik serta dapat merencanakan masa depan. 

Dengan hal ini maka pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan kebijakan 

ekonomiyang berkaitan dengan pasar modal, inflasi dan lain sebainya yang 

menguntungkan bagi pemerintah. 

2.2.4. Pengalaman Positif 

Faktor pengalaman berpengaruh terhadap seseorang yang akan melakukan 

asuransi, terutama dibidang keuangan. Pengalaman yang buruk akan keuangan 

bisa menjadikan trauma tersendiri yang dialami oleh pribadi seseorang, contohnya 

seperti pernah terjadi penipuan yang dialami oleh individu tersebut. Dapat 

diketahui bahwa penipuan saat ini banyak terjadi diseluruh daerah, termasuk 
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dalam asuransi juga bisa dijadikan penipuan oleh seseorang yang tidak 

bertanggung jawab. Pengalaman mengungkapkan konsumen ingin berbagi dan 

menggunakan informasi terkait dengan asuransi yang berbeda dan sebelum 

membuat keputusan akhir untuk membeli jasa asuransi. Untuk memperhitungkan 

pengalaman individu sendiri dan pengalaman orang lain. (Ulbinate, 2013). 

Pengalaman merupakan suatu persepsi yang dirasakan oleh konsumen 

setelah mencoba asuransi. Pengalaman ini dapat berupa pengalaman sendiri 

maupun pengalaman orang lain. Dengan melihat dan mendengar pengalaman 

positif orang lain yang menggunakan asuransi, seorang konsumen akan tertarik 

dan memutuskan untuk menggunakan asuransi. Sebaliknya, apabila pengalaman 

yang dilihatnya tersebut tidak baik, maka konsumen tidak akan tertarik untuk 

membeli asutansi. Pengalaman positif pengguna jasa asuransi meliputi empat 

aspek, yaitu keinginan berbagi pengalaman, menggunakan informasi asuransi 

yang berbeda, membuat keputusan karena pngalaman orang lain dan melakukan 

pertimbangan sebelum memutuskan (Ulbinate, 2013). 

2.2.5. Kompetensi Perusahaan Asuransi 

Konsumen pertama kali pasti memperhatikan kompetensi dari perusaahan 

tersebut, baik atau tidaknya layanan yang diberikan kepada konsumen pasti 

mempengaruhi permintaan konsumen untuk membeli asuransi. Agar konsumen 

bisa tertarik untuk membeli produk asuransi pasti gerbang awalnya melihat baik 

atau tidak pelayanan yang telah diberikan perusahaan kepada konsumen tersebut. 

Konsumen perlu untuk penyedia layanan asuransi yang tahu baik bekerja yaitu 
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kompeten, peduli, dan memenuhi kebutuhan konsumen dan menyediakan 

konsumen layanan berkualitas.hal menunjukkan bahwa konsumen sebagian besar 

yang membutuhkan untuk ketergantungan pada perusahaan asuransi. Hal 

memungkinkan pemahaman konsumen akan seperti asuransi untuk membantu 

mereka membuat kesepakatan asuransi terbaik, penuh perhatian 

mempertimbangkan kebutuhan mereka, ini adalah cara yang konsumen 

memahami kualitas pelayanan asuransi.  (Aurelija Ulbinate, Marija Kucinskiene, 

Yannick Le Moullec, 2013). 

Menurut Dessler (2009), kompetensi merupakan karakteristik dari 

seseorang yang dapat diperlihatkan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang dapat menghasilkan kinerja maupun prestasi. Pengetahuan dan 

keterampilan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen atau 

klien.Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang 

harus dimiliki oleh individu secara efektif di tempat kerja. Kompetensi dari 

sebuah perusahaan juga dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan karyawan 

kepada konsumen dan lain sebagainya. 

2.2.6. Kecenderungan Membeli 

Menurut (Ulbinaite, Kucinskiene & Moullec, 2013) kecenderungan 

membeli mencerminkan minat konsumen tersebut terhadap pembelian asuransi. 

Konsumen akan cenderung membeli layanan asuransi jika memiliki dorongan 

yang kuat dari dalam dirinya.  Kecenderungan merupakan sumber motivasi yang 

dapat mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dikehendaki. 
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Kecenderungan ini dapat diartikan sebagai niat atau keinginan seseorang untuk 

bertindak sehingga memutuskan untuk membeli suatu produk. Konsumen akan 

menaruh minat terhadap suatu produk jika produk tersebut mempunyai manfaat 

yang besar terhadap dirinya. Sehingga konsumen akan termotivasi untuk 

membelinya.  

2.2.7. Pengaruh Pengalaman Positif terhadap keputusan Membeli Asuransi 

Kotler (2009) menyatakan bahwa sikap individu dan situasi yang tidak 

bisa diprediksi akan mempengaruhi niat pembelian. Didalam beberapa kejadian 

dapat ketahui bahwa seringkali laki- laki lebih baik dalam pengambilan keputusan 

dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan perbedaan pola pikir dari seorang laki-

laki dan perempuan, laki- laki lebih banyak memikirkan baik dan buruknya suatu 

hal sebelum merka mengambil keputusan. Sedangkan perempuan biasanya lebih 

mudah dan lebih cepat dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan 

jangka panjangnya. Terkait asuransi, laki- laki adalah tulang punggung dari 

keluarga, dimana laki- laki lebih banyak berada diluar rumah untuk bekerja atau 

untuk mencari nafkah dan lebih banyak risiko dibandingkan perempuan yang 

hanya berdiam diri dirumah. 

Pengalaman setiap individu dalam mengelola keuangan berbeda-beda, 

seperti dalam merencanakan investasi, dana pensiun, asuransi, dan kredit. 

Pengalaman dakam mengelola keuangan juga sangat dibutuhkan untuk 

kelangsungan hidup dimasa yang akan datang. Pengalaman individu merupakan 

pembelajaran dalam mengelola keuangan maupun perencanaan investasi sehingga 

dalam membuat keputusan keuangan setiap hari dapat terarah dan lebih bijak. 
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Kemajuan teknologi dapat memudahkan individu untuk melakukan transaksi 

keuangan, seperti membeli saham secara online, berbagai tagihan keluarga, 

membayar premi asuransi, membeli reksadana, dan lain- lain. Pengalaman setiap 

individu dalam penggunaan teknologi itu sendiri juga berbeda-beda tergantung 

dari pengetahuan akan teknologi. Pengalaman mengelola keuangan dapat juga 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan maupun 

perencanaan investasi. (HA Hikmatul, 2016). 

Pengalaman positif terhadap pembelian produk asuransi sangatlah penting. 

Seseorang yang mengetahui informasi atau pengalaman yang positif akan 

cenderung memiliki minat untuk memiliki asuransi. Pengalaman positif pengguna 

jasa asuransi tercermin pada aspek membagi pengalaman kepada orang lain, 

menggunakan informasi yang didapat dari berbagai pihak, mencari informasi, 

melihat pengalaman teman atau keluarga, dan pengalaman orang lain yang 

penting (Inti Dian Lisnawati, 2016). 

2.2.8. Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap keputusan membeli 

asuransi 

Menurut Widdowson & Hailwood (2007) didalam jurnalnya mengatakan 

bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi bagaimana seseorang dalam 

menabung, meminjam uang, berinvestasi dan mengelola keuangannya, sehingga 

pengetahuan keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam berasuransi. 

Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kepemilikan asuransi 

seseorang. Shafii, Abiddin, dan Ahmad (2009) mengatakan bahwa literasi 
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keuangan atau pengetahuan keuangan membuat seseorang aktif berpartisipasi 

dalam merencanakan dan mengatur kebutuhan hidupnya dengan cara berinvestasi 

didalam instrumen- instrumen investasi seperti properti, sahan dan yang terakhir 

asuransi jiwa. Literasi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai  kecerdasan atau 

kemauan seseorang dalam mengelola keuangan yang dia terima. Untuk itu literasi 

keuangan mempengaruhi hampir dari semua aspek yang dapat berhubungan 

dengan perencanaan dan juga pengetahuan uang meliputi pendapatan, penggunaan 

kartu kredit, tabungan, investasi (asuransi), manajemen keuangan dan pembuatan 

keputusan keuangan (Laily, 2013). 

2.2.9. Pengaruh Kompetensi Perusahaan Asuransi terhadap Keputusan 

Membeli Asuransi 

Keputusan pemakaian jasa atau lebih dikenal dengan keputusan 

pembelian, keputusan pembelian yang merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau 

tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya (Sofjan Assauri, 2004:141). Kompetensi dari perusahaan sangat 

berpengaruh pada keputusan membeli asuransi, karena kualitas layanan, produk 

dan lain sebainya yang termasuk kompetensi dari perusahaan akan dilihat terlebih 

dahulu ketika seorang individu membeli jasa asuransi. Keputusan pemakaian jasa 

merupakan bagian dari perilaku konsumen, secara garis besar perilaku konsumen 

adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 
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kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Louden dan Della Bitta (dalan Sudharto P, 

Hadi, 2007:3),  pemahaman tentang perilaku konsumen sangat esensial (penting) 

untuk keberhasilan program pemasaran jangka panjang. 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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     (+) 

    (+)          (+) 

    (+)                                         (+)   

    (+) 

       (+) 

 

 

Sumber : Aurelija Ulbinate, Marija Kucinskiene, Yannick Le Moullec (2013), 
Nurul Shahnaz & Sarah Margaret Peter (2013), Nilufer Dalkilic & Erdem 
Kirkbesoglu (2015), Sri Hermawati (2013), Hendon Redzuan (2014), Mahdzan & 

Victorian (2013), Jurkovicova (2016), Nguyen Thai Ngoc Mien dan Tran Phuong 
Thao (2015), Inti Dian Lisnawati (2016) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PENELITIAN KOLABORASI 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka model 

kerangka dari penelitian saat ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Penelitian 

Sumber : Aurelija Ulbinate, Marija Kucinskiene, Yannick Le Moullec (2013), 
Nurul Shahnaz & Sarah Margaret Peter (2013), Nilufer Dalkilic & Erdem 
Kirkbesoglu (2015) 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesi penelitian sebagai acuan 

awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

H1 : Pengetahuan Keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan membeli 

asuransi. 

H2 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap Keputusan Membeli Asuransi. 

H3 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap Keputusan Membeli Asuransi 

H4 : Kecenderungan membeli berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Membeli Asuransi 

(+) 

(+) 
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Perusahaan 

Asuransi 

Pengalaman positif  
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Membeli Asuransi 
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H5 : Kecenderungan membeli memediasi pengaruh pengalaman positif 

terhadap keputusan membeli asuransi 

H6 : Kecenderungan membeli memediasi pengaruh kompetensi terhadap 

keputusan membeli asuransi 


