
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang 

mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam 

bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko 

yang terjadi di masa yang akan datang. Perkembangan perusahaan asuransi di 

Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah 

mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980an dan diperkuat dengan keluarnya UU 

No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya deregulasi 

tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perijinan, sehingga 

mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan 

meningkatkan hasil produksi nasional.   

 Lembaga riset yang berpusat di Dublin Irlandia ini menyebutkan bahwa total 

premi asuransi di Indonesia tahun 2008 mencapai Rp. 78,267 triliun. Research 

and Markets juga memperkirakan bahwa premi non jiwa akan lebih meningkat 

drastis meskipun perekonomian melambat. Lonjakan premi antara lain datang dari 

asuransi kendaraan, baik yang sukarela ataupun wajib karena dalam masa kredit 

(www.kontan.co.id). 
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 Industri  asuransi jiwa di Indonesia semakin berkembang. Di tahun 2010 industri 

asuransi menyumbang sekitar 1,95% terhadap produk domestik bruto negeri ini. 

Premi bruto yang dikumpulkan mencapai Rp. 125,1 triliun, naik 17,5% dari tahun 

sebelumnya. Besar premi bruto yang diperoleh industri asuransi di tahun 2010 

merupakan premi bruto gabungan dari industri asuransi kerugian, asuransi sosial dan 

asuransi jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan yang berarti dari tahun sebelumnya 

yang hanya mencapai 1,90% ditahun 2008 dan 2009. Namun demikian sumbangan 

terbesar terhadap pendapatan nasional diberikan oleh industri asuransi jiwa yakni 

sebesar 60% (Sri Hermawati, 2013 : 53). 

 Meskipun industri asuransi jiwa di Indonesia semakin berkembang, ini tidak 

didukung oleh banyaknya masyarakat yang memiliki asuransi jiwa. Menurut 

Hendrisman Rahim, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI),bahwa dari total 

240 juta penduduk di Indonesia, baru 43,7 juta jiwa yang memiliki perlindungan jiwa, 

dan itupun masih banyak berpusat di kota-kota besar di pulau Jawa (29/8/2014).Itu 

artinya masih ada 196,3 juta yang belum memiliki asuransi. Menurut Hendrisman, 

saat ini pelaku di industri ini terus berusaha untuk meningkatkan penetrasi tersebut. 

Masyarakat masih menganggap bahwa mereka harus membayar premi setiap 

bulannya, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam jangka pendek. Bahkan 

masyarakat memiliki ketakutan bahwa premi yang akan disetor nantinya tidak akan 

kembali. Faktor-faktor itulah yang saat ini menghantui pikiran masyarakat, sehingga 

asuransi bukan menjadi kebutuhan (Gunistiyo dan Subekti, 2012). Inilah yang 

menjadi tugas bagi perusahaan asuransi jiwa untuk meyakinkan kepada masyarakat 

http://www.tribunnews.com/tag/asuransi/
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tentang manfaat dan pentingnya memiliki asuransi jiwa bagi pengelolahan keuangan 

keluarga dan proteksi di masa yang akan datang.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan kepemilikan asuransi jiwa 

adalah literasi keuangan yang dimiliki oleh masayarakat Indonesia. Hal tersebut juga 

didukung oleh penelitian Norma Yulianti dan Meliza Silvy (2013) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap 

perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga termasuk perencaan proteksi 

keluarga, seperti asuransi jiwa.  

 Untuk memiliki pengetahuan keuangan maka perlu mengembangkan keahlian 

keuangan dan belajar menggunakan alat keuangan. Keahlian keuangan adalah sebuah 

teknik untuk membuat keputusan manajemen keuangan (Hilgret & Jeanne, 2013). 

Menurut Lin dan Chen (2006) pengetahuan konsumen akan produk menentukan 

keputusan pembeliannya dan pada akhirnya secara langsung akan berimbas pada niat 

membeli. 

 Selain dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan, keputusan kepemilikan asuransi 

jiwa juga dipengaruhi oleh faktor demografi. Faktor umur mempengaruhi 

kepemilikan asuransi jiwa, dimana semakin bertambahnya umur seseorang maka 

semakin besar pula kemungkinan untuk menderita beberapa penyakit, oleh sebab itu 

seseorang yang umurnya semakin tua cenderung memiliki asuransi jiwa. Pernyataan 

ini didukung oleh penelitian Serlie Littik (2007), ada perbedaan yang signifikan 

antara responden yang berumur di bawah 60 tahun dengan responden berumur di atas 

60 tahun. Responden di atas 60 tahun lebih banyak yang memiliki asuransi jiwa 



4 
 

dibandingkan dengan responden di bawah 60 tahun. Tingkat pendidikan 

mempengaruhi seseorang untuk memiliki asuransi jiwa, semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka memungkinkan semakin luas pula pengetahuan orang tersebut 

tentang asuransi jiwa sehingga besar pula kecenderungan seseorang untuk memiliki 

asuransi jiwa. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Serlie Littik (2007) yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk memiliki 

asuransi jiwa. Selain itu, pernyataan ini juga didukung oleh penelitian dari Sri 

Hermawati (2013) bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran akan 

kepemilikan asuransi jiwa. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepemilikan asuransi jiwa, semakin besar pendapatan dalam keluarga 

maka kemampuan untuk memiliki asuransi jiwa pun semakin besar. Menurut 

penelitian dari Serlie Littik (2007) pada variabel tingkat pendapatan (dengan proxy 

kuintil pengeluaran), didapatkan hubungan dengan kepemilikan asuransi jiwa. Dalam 

hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepemilikan asuransi jiwa diketahui 

bahwa makin tinggi pendapatan, semakin mampu untuk memiliki asuransi jiwa. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut: 

1. Apakah  literasi keuangan mempengaruhi keputusan kepemilikan asuransi jiwa di 

Surabaya? 

2. Apakah faktor demografi yang meliputi umur, tingkat pendidikan dan pendapatan 

mempengaruhi keputusan kepemilikan asuransi jiwa di Surabaya? 

 



5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji: 

1. Literasi keuangan mempengaruhi keputusan kepemilikan asuransi jiwa di 

Surabaya 

2. Faktor demografi yang meliputi umur, tingkat pendidikan dan pendapatan 

mempengaruhi keputusan kepemilikan asuransi jiwa di Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta dapat 

menambah wawasan mengenai berbagai aktivitas dan strategi pemasaran yang 

tepat pada perusahaan serta pengaruh perubahan dunia luar terhadap 

perkembangan perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi 

pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengembangkan 

perusahaan dan menjual produknya. 

3. STIE Perbanas 

Penelitian ini dapat menambah koleksi perbendaharaan perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya sebagai acuan untuk dijadikan bahan pembanding oleh para 

mahasiswa. 
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4. Bagi Pihak Lain  

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat mengenai pembahasan 

proposal, maka penulisan dibagi dalam tiga bab pembahasan, dimana masing-masing 

bab saling berhubungan satu sama lainnya. 

Sistematika dari proposal ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangkan 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang meliputi 

rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, 

pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data serta teknik analisis data. 

 


