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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinegara-negara maju, perusahaan asuransi dirasakan telah menyatu 

dalam kehidupan. Hampir setiap bidang kehidupan sehari-hari dimasukkan 

dalam program asuransi ini tidak lain karena asuransi merupakan jaminan 

dan payung kemajuan dan kehidupan. Di Inodensia beberapa tahun terakhir 

ini perhatian terhadap dunia asuransi semakin meningkat walupun jika 

dilihat dari jumlah penduduk Indonesia dan banyaknya pengambilan polis 

asuransi prosentasenya masih rendah, tetapi dari tahun ke tahun dirasakan 

makin meningkat jumlahnya, hal itu dikarenakan semakin meningkatnya 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan dikatakan baik apabila berkualitas, namun pendefinisian 

kualitas pelayanaan tidaklah mudah, apabila sekelompok individu diminta 

untuk mendefinisikan kualitas mungkina akan terjadi berbagai macam 

definisi. Beberapa pengertian kualitas tersebut, menekankan bahwa kualitas 

pelayanan dianggap tepat apabila penyedia pelayanan mampu memenuhi 

spesifikasi atau kebutuhan pelanggan sesuai dengan harapan, jadi 

performance  atau kinerja aktual jasa disampaikan sesuai tepat sama dengan 

harapan pelanggan. Dengan kata lain, ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu expected service dan perceived 

service (Parasuraman, et. al, 1998: 48, dalam Achmad dan Ainaini, 2006: 

221). Apabila jasa yang diterima atau dirasakan dipersepsikan baik dan 



memuaskan. Jika jasa diterima malampaui harapan pelanggan, kualitas jasa 

akan dipersiapkan sebagai kualitas yang ideal. 

Kualitas pelayanan merupakan pengukuran terhadap tingkat layanan 

yang diberikan atau yang disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan. 

Perbedaan antara kualitas layanan yang dirasakan pelanggan dan kepuasan 

(penilaian kepuasan pelanggan) disebabkan karena penggunaan standar 

perbandingan yang berbeda (Sabihaini, 2000: 81). 

Penilaian kualitas pelayanan yang banyak digunakan oleh para peneliti 

industri jasa adalah skala pengukuran SERVQUAL, yang dikemukakan oleh 

Parasuraman dkk (dalam Setyawan & Susila: 30), yang mengidentifikasi lima 

dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa, yaitu bukti langsung 

(tangible), kehandalan (reliability),  daya tanggap (responsiveness), jaminan  

(assurance), dan empati (empathy). Sehingga dengan adanya kepuasan 

pelanggan yang disebabkan oleh adanya kualitas pelayanan jasa tersebut 

semakin meningkatkan loyalitas pelanggan. Berdasarkan hal itu dilakukan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH TINGKAT KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN 

PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA DI BOYOLALI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan pengukuran terhadap tingkat layanan yang diberikan atau yang 

disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan atau tidak, maka dirumuskan 

permasalah dalam penelitian ini apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Perusahaan Asuransi Bumi Putera di Boyolali?. 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Perusahaan Asuransi Bumi 

Putera di Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan pada Perusahaan Asuransi Bumi Putera di Boyolali, sehingga 

dapat menerapkan strategi yang tepat untuk semakin meningkatkan 

loyalitas pelanggan pada Perusahaan Asuransi Bumi Putera di Boyolali. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan 

disiplin ilmu yang diperoleh selama mengikui proses perkuliahan, 

khususnya mengenai pendidikan pemasaran guna membentuk loyalitas 

pelanggan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 



BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar teori yang ada hubunganya dengan rencana 

pemecahan masalah, yaitu berkenaan denga pemasaran, kualitas 

pelayanan, loyalitas konsumen, serta teori lain yang mendukung, 

penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi kerangka pemikiran, data dan sumber data, 

metode penarikan populasi dan sampel, definisi operasional, 

pengukuran data metode analisis  data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Perusahaan Asuransi 

Bumi Putera di Boyolali, data yang diperoleh, analisa data, hasil 

analisa dan juga pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan, keterbatasan dan 

saran-saran kepada Perusahaan Asuransi Bumi Putera di Boyolali 

yang mungkin berguna sebagai bahan pertimbangan manajemen 



dan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dimasa yang akan 

datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


