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ABTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengidentifikasi elemen–elemen 

apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 
dihadapi saat ini maupun di masa akan datang dari PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Banyuwangi dengan analisis 
SWOTUntuk merancang strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Banyuwangi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melalui analisa–analisa ETOP, SAP 
dan Matriks SWOT, dapat dinyatakan bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan Banyuwangi memiliki posisi keunggulan bersaing 
relatif kuat, dimana memiliki banyak peluang dan kekuatan bersaing 
sementara hanya menghadapi sedikit kelemahan dan ancaman, sehingga 
diverifikasi produk dipandang tepat untuk dilaksanakan.Berdasarkan strategi 
diverifikasi produk secara umum, dapat dikembangkan strategi–strategi 
jangka panjang yang mencakup proses pembenahan administrasi, baik untuk 
produk–produk asuransi sehingga hanya dibutuhkan prosedur yang relatif 
singkat dan tidak berbelit–belit dalam pencairan klaim. Penetrasi pasar 
sehingga dapat dicakup nasabah yang berasal dari kelompok-kelompok 
masyarakat ekonomi kecil. 
 
Kata kunci : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

 
ABSTRACT 

This study aimed to identify what elements are the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats facing today and in the future will come 
from PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Banyuwangi 
with SWOT analysis To design the right marketing strategy for the company 
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Banyuwangi. 

The results showed that ETOP Through these analyzes, SAPand 
SWOT matrix, it can be stated that PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi has a relatively strong position of competitive 
advantage, which has many opportunities and competitive strengths while only 
face a few weaknesses and threats, so that verified the product is deemed 
appropriate to be implemented. Based on the verified product strategy in 
general, can be developed long-term strategies that include the process of 
administrative reform, both for insurance products that only required a 
relatively short procedure and uncomplicated in the disbursement of claims. 
Market penetration so that it can be covered clients who come from 
communities of small economies. 
 
Keywords: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya tujuan 
perusahaan adalah mencari laba 
sebesar-besarnya, meningkatkan volume 
penjualan dan mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut perlu adanya   
perencanaan strategi yang berfungsi 
sebagai alat untuk mengkomunikasikan 
tujuan perusahaan yang hendak 
dicapai.Tujuan utama perencanaan 
strategi adalah agar perusahaan dapat 
mengantisipasi perubahan lingkungan 
eksternal. Untuk membantu pemasaran 
produk yang dihasilkan perusahaan 
melalui terobosan untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen dan untuk 
meningkatkan omset dalam memasarkan 
produknya. 

Tidak hanya perusahaan swasta 
yang memperhatikan strategi untuk 
memasarkan produk/jasanya untuk 
mencapai tujuan perusahaannya sendiri, 
sebab perusahaan BUMN pun juga turut 
mempertimbangkan strategi pemasaran 
dalam meningkatkan kualitas jasanya 
dalam pelayanan terhadap 
tertanggungnya. 

Tuntutan pelayanan publik yang 
baik maka akan menunjang taraf 
kehidupan manusia. Pelanggan tidak 
hanya mengharapkan terpenuhinya 
kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah 
kualitas pelayanan seperti tanggung 
jawab seorang agen marketing yang 
sepenuhnya mementingkan kepentingan 
pelanggannya dengan memenuhi semua 
kebutuhan tertanggung dan juga 
menanggapi maupun merespon segala 
keluhan yang dirasakan oleh tertanggung 
pada saat melakukan transaksi klaim 
asuransinya 

Asuransi juga merupakan 
kebutuhan yang dibutuhkan untuk 
menjaga melindungi asset–asset yang 
telah dimiliki oleh tertanggung agar dapat 
mengurangi resiko yang dapat 
diakibatkan oleh peristiwa yang 
ditimbulkan oleh bencana alam, 
kejahatan orang yang tidak bertanggung 
jawab, maupun aktivitas atau kegiatan 
yang tanpa diduga dan tidak disengaja. 

Salah satu perusahaan Asuransi 
BUMN yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi adalah PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi, merupakan perusahaan 
yang tujuan utamanya adalah 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat (tertanggung) yang akan 
mengasuransikan assetnya juga 
mempercayakan assetnya tersebut 
diasuransikan kepada perusahaan kami. 
Untuk menjaga eksistensinya dalam 
bersaing dengan perusahaan asuransi 
BUMN maupun asuransi swasta lainnya 
tentunya harus memiliki strategi dalam 
memasarkan jasanya kepada 
tertanggung untuk meningkatkan 
kepuasan pelanggan dengan 
mengetahui hubungan antara kekuatan, 
kelemahan, ancaman dan peluang yang 
dihadapi dari faktor eksternal maupun 
internal. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia 
Persero (Jasindo) Kantor Penjualan 
Banyuwangi sebagai perusahaan yang 
bergerak dibidang pengasuransian 
kerugian asset, dalam menjalankan 
usahanya selain bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan usaha, juga 
memberikan rasa kepercayaan dan 
aman yang diciptakan untuk dirasakan 
para tertanggungnya. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan Banyuwangi 
juga tidak luput untuk menentukan 
strategi pemasaran jasa untuk 
menghadapi berbagai faktor ancaman, 
kekuatan, kelemahan dan peluang yang 
datang dari faktor eksternal maupun 
faktor internal perusahaan.untuk itu, 
Asuransi Jasindo Kantor Penjualan 
Banyuwangi harus mengukur seberapa 
besar kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman yang akan dihadapi dalam 
menentukan strategi pemasaran jasanya. 

Berdasarkan latar belakang 
pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Menentukan Strategi Pemasaran 
dengan Analisis SWOT pada PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
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a. Variabel apa sajakah yang menjadi 
kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman yang dihadapi saat ini 
maupun di masa akan datang dari 
PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi? 

b. Strategi apa saja yang akan 
dilakukan terkait faktor–faktor 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman oleh PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi? 
 

1.3. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah ada, maka terdapat 2 tujuan 
penelitian yaitu: 
a. Untuk mengidentifikasi elemen–

elemen apa saja yang menjadi 
kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman yang dihadapi saat ini 
maupun di masa akan datang dari 
PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi dengan analisis SWOT 

b. Untuk merancang strategi 
pemasaran yang tepat bagi 
perusahaan PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi 

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1. Pengertian Pemasaran 

“Pengertian pemasaran adalah : 
“suatu proses kegiatan yang dipengaruhi 
oleh berbagai faktor sosial, budaya, 
politik, ekonomi dan manajerial”. Akibat 
dari pengaruh berbagai faktor tersebut 
adalah masing–masing individu maupun 
kelompok mendapatkan kebutuhan dan 
keinginan dengan menciptakan, 
menawarkan, menukarkan produk yang 
memiliki nilai komoditas. 

Konsep pemasaran merupakan 
hal sederhana dan merupakan filosofi 
yang menarik.Konsep ini menyatakan 
bahwa alasan keberadaan sosial 
ekonomi bagi suatu organisasi dengan 
sasaran perusahaan.Hal tersebut 
didasarkan pada pengertian bahwa suatu 
penjualan tidak tergantung pada 
agresifnya tenaga penjual, tetapi lebih 
kepada keputusan konsumen untuk 
membeli suatu produk. 

Tujuan pemasaran adalah 
mengubah orientasi falsafah manajemen 
pemasaran lain yang ternyata terbukti 
tidak berhasil mengatasi berbagai 
persoalan, karena adanya perubahan 
dalam ciri–ciri pasar dewasa ini yang 
cenderung berkembang. Perubahan 
tersebut terjadi antara lain karena 
pertambahan jumlah penduduk, 
pertambahan daya beli, peningkatkan 
dan meluasnya hubungan atau 
komunikasi, perkembangan teknologi, 
dan perubahan faktor lingkungan pasar 
lainnya. 
 

2.2. Strategi Pemasaran 
“Strategi pemasaran merupakan 

kegiatan penjualan, kegiatan promosi, 
serta kegiatan lainnya yang dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan agar 
lebih kompetitif dalam memenangkan 
persaingan di masa mendatang”. 
Sementara menurut Winardi (2003:137) 
“Strategi pemasaran merupakan 
pernyataan sebuah dasar tentang 
dampak yang ingin dicapai atas 
permintaan pada sebuah pasar tertentu 
yang dijadikan sasaran”. 

Proses strategi pemasaran itu 
sendiri menurut Philip R Cateora dan 
John L. Graham (2007:156) dinilai 
secara kultural dalam hubungannya 
dengan penerimaan, perlawanan, atau 
penolakan. Bagaimana usaha-usaha 
pemasaran berinteraksi dengan sebuah 
kultur menentukan tingkat kesuksesan 
atau kegagalan, tetapi bahkan kegagalan 
juga meninggalkan jejak dalam suatu 
kultur. Sering kali pemasar tidak 
menyadari cakupan dari dampak yang 
mereka timbulkan pada suatu kultur tuan 
rumah. Jika sebuah strategi perubahan 
yang terencana diterapkan, pemasar 
mempunyai tanggung jawab untuk 
menentukan konsekuensi atas tindakan 
tersebut. 
 

2.3. Pemasaran Jasa 
Dua aspek penting dalam proses 

pemasaran adalah mengembangkan 
rencana pemasaran dan menentukan 
tujuan pemasaran. Bauran pemasaran 
(marketing mix) terdiri dari kebijakan 
produk (mengembangkan produk), harga 
(menetapkan harga), promosi 
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(melakukan promosi), place atau tempat 
(mendistribusikan produk). Dalam bauran 
pemasaran jasa terdapat 3 (tiga) unsur 
tambahan yang melengkapi bauran 
tersebut, yaitu people (orang yang 
menyampaikan jasa), physical evidence 
(faktor-faktor fisik pendukung jasa), serta 
proses (proses penyampaian jasa). 

Di dalam jasa selalu  ada  aspek  
interaksi  antara  pihak  konsumen  dan 
pemberi jasa, meskipun pihak-pihak 
yang terlibat tidak selalu  menyadari. 

 

2.4. Penyusunan Strategi Pemasaran 
Penyusunan strategi pemasaran 

didasarkan analisis yang menyeluruh 
terhadap faktor-faktor internal 
perusahaan. Unsur-unsur utama 
pemasaran yang merupakan strategi 
dalam bersaing dapat dikelompokkan 
menjadi tiga (Rangkuti,2006:49) yaitu : 
1. Segmentasi pasar; yaitu tindakan 

mengidentifikasikan dan membentuk 
kelompok pembeli atau konsumen 
secara terpisah. 

2. Targeting; yaitu tindakan memilih satu 
atau lebih segmen pasar yang akan 
dimasuki. 

3. Positioning; adalah penetapan posisi 
pasar. Tujuan positioning ini adalah 
untuk membangun dan 
mengkomunikasikan keunggulan 
bersaing produk yang ada di pasar ke 
dalam benak konsumen. 
 

2.5. Analisis SWOT 
Konsep SWOT merupakan suatu 

cara sistematis untuk menilai situasi dan 
kondisi di sekitar perusahaan, sehingga 
memliki peranan yang cukup penting di 
dalam menetapkan suatu strategi 
pemasaran. Ticolua (2000:95) 
menyatakan bahwa “Inti dari analisis 
SWOT adalah untuk menentukan 
kekuatan perusahaan dibandingkan 
pesaingnya dan untuk mengidentifikasi 
bidang–bidang dimana perusahaan 
mempunyai keunggulan nyata”. 

Jadi dari analisa SWOT, pihak 
perusahaan akan dapat menentukan 
strategi yang efektif untuk memanfaatkan 
setiap kesempatan ataupun peluang 
yang memungkinkan sesuai dengan 
kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan 
tersebut, mengkoreksi setiap kelemahan 

yang ada, serta mengantisipasi setiap 
bentuk ancaman yang telah ada maupun 
yang mungkin akan dihadapi di masa 
mendatang. 

Setelah perusahaan memperoleh 
hasil–hasil dari analisis SWOT, maka 
perusahaan akan dapat menentukan 
strategi pemasarannya, baik untuk tujuan 
menyerang pesaing terdekatnya ataupun 
untuk mempertahankan dirinya dari para 
pesaing. Berarti melalui pelaksanaan 
analisis SWOT pihak perusahaan akan 
dapat menyusun dan berupaya 
memenangkan persaingan. 

 
3. METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi  

Yaitu suatu bentuk penelitian yang 
dilakukan peneliti dengan 
pengamatan baik secara berhadapan 
langsung maupun secara tidak 
langsung seperti memberikan daftar 
pertanyaan untuk dijawab. 

b. Interview atau Wawancara 
Yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan oleh peneliti dengan jalan 
tatap muka serta mengadakan tanya 
jawab langsung dengan pimpinan, 
staf dan karyawan. 

c. Quisioner  
Yaitu pengumpulan data dengan cara 
daftar bentuk pertanyaan kepada 
responden disertai atau dilengkapi 
dengan alternatif jawaban. 

d. Studi Pustaka 
Yaitu metode pengumpulan data 
yang diperoleh dengan jalan 
membaca, mencatat dan 
mempelajari berbagai literatur yang 
berkaitan dengan penelitian. Data – 
data yang diperoleh pada metode ini 
adalah penjabaran analisis SWOT. 
 

3.2. Analisis Data SWOT 
Adapun identifikasi variabel dari 
penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
a. Strength (Kekuatan) terhadap PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan   Banyuwangi 

b. Weakness (Kelemahan) terhadap 
PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi 
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c. Opportunity (Peluang) terhadap PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi 

d. Threat (Ancaman) terhadap PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi 
 

3.3. Langkah-Langkah Analisis SWOT 
Untuk menganalisa SWOT 

perusahaan menggunakan Empat 
Langkah Strategi. Empat strategi itu 
meliputi:   
a. Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

adalah strategi yang digunakan 
perusahaan dengan memanfaatkan 
atau mengoptimalkan kekuatan yang 
dimiliki untuk memanfaatkan 
berbagai peluang.   

b. Strategi WO (Weaknesses-
Opportunities) adalah strategi yang 
digunakan dengan seoptimal 
mungkin meminimalisir kelemahan 
yang ada untuk memanfaatkan 
berbagai peluang.   

c. ST (Strengths-Threats) adalah 
strategi yang digunakan perusahaan 
dengan memanfaatkan atau 
mengoptimalkan kekuatan untuk 
mengurangi berbagai ancaman.   

d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) 
adalah strategi yang digunakan untuk 
mengurangi kelemahan dalam 
rangka meminimalisir atau 
menghindari ancaman.(Purwanto, 
2006). 

Strategi yang digunakan dengan 
seoptimal mungkin meminimalisir 
kelemahan yang ada untuk 
memanfaatkan berbagai peluang. 
  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis ETOP (Environment Threat 
and Opportunity Profile) 

Analisis ETOP analisis ancaman 
dan peluang lingkungan perusahaan 
yang bertujuan untuk mengetahui 
peluang dan ancaman perusahaan yang 
mana bernilai positif (+) untuk peluang, 
nilai negatif (-) untuk setiap ancaman dan 
nilai nol (0) untuk kondisi netral. 

 

Tabel 4.1 ANALISIS ETOP PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Penjualan Banyuwangi 

FAKTOR EKSTERNAL NILAI 

Demografi +4 

Sosial Budaya +5 

Ekonomi +3 

Teknologi +5 

Pemerintah +2 

Persaingan -3 

Sumber : Data primer diolah 
Dari tabel 4.1 dapat dinyatakan 

bahwa Faktor Eksternal “Sosial Budaya” 
dipandang sebagai faktor yang memberi 
pengaruh positif dalam besaran tertinggi 
(+5) bagi keberhasilan strategi PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi.Alasannya 
adalah karena semakin berkembangnya 
rasa kesadaran masyarakat untuk 
memiliki polis asuransi guna mengcover 
seluruh aset yang dimiliki.Kondisi ini 
dipandang menjadi “kebutuhan” untuk 
semua lapisan masyarakat, sehingga 
pihak asuransi lebih berpeluang untuk 
menjual produk. 

Faktor Eksternal “Teknologi” juga 
dipandang memberi pengaruh positif 
dalam besaran tertinggi (+5) bagi 
keberhasilan PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi dengan alasan bahwa 
semakin baiknya tipe teknologi canggih 
yang dipergunakan untuk menunjang 
semua aktivitas polis asuransi. 

Faktor Eksternal “Demografi” 
dipandang juga memberi tingkatan 
pengaruh positif tinggi (+4) bagi PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi.Alasannya 
adalah menurut trand pertumbuhan 
penduduk yang tinggi sehingga 
dipandang merupakan peluang pihak 
asuransi untuk memasarkan produk 
terutama adanya anggapan bahwa 
kabupaten banyuwangi sebagai 
“Kabupaten yang maju” merupakan 
peluang yang potensial. 

Faktor Eksternal “Ekonomi” 
dipandang memberi pengaruh positif 
secara menengah (+3), dimana alasan 

http://www.wawasanpendidikan.com/2016/09/pengertian-dan-langkah-langkah-analisis-SWOT.html
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dipergunakan adanya kondisi 
perekonomian secara umum membaik, 
sehingga pola konsumsi masyarakat juga 
diperkirakan akan membaik pula. 
Sementara, semua Faktor Eksternal 
“Pemerintah” dipandang hanya memberi 
positif yang kecil (+2), dimana terdapat 
dua alasan secara umum atas hasil 
penilaian ini. Pertama dimana mulai 
dimunculkannya kebijakan–kebijakan 
pemerintah yang merupakan 
rekomendasi untuk mengeluarkan PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi dari BPPN 
karena sudah dinilai baik (adanya image 
yang positif); dan kedua, terkait dengan 
telah adanya kebijakan–kebijakan 
pemerintah sebagaimana diatas, maka 
dioandang semakin memperluas ruang 
gerak dan penerapan startegi PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi dapat 
secara lebih bebas mengembangkan 
strategi dan kebijakan yang 
dimunculkannya. 

Terakhir, Faktor Eksternal 
“Persaingan” dipandang memberi 
pengaruh yang negatif, namun dalam hal 
ini moderat, terhadap keberhasilan 
strategi PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi.Dimana tingginya tingkat 
persaingan terutama dari perusahaan–
perusahaan asuransi dalan negeri 
maupun perusahaan-perusahaan 
asing/swasta yang diperbolehkan 
membuka cabang-cabangnya di daerah–
daerah.Ini merupakan suatu ancaman 
bagi posisi bersaing pihak PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi. 

 
4.2. Analisis SAP (Strategy Advantage 

Profit) 
Analisis SAP adalah suatu 

analisis profil keuntungan strategi 
perusahaan yang memberikan 
keterangan mengenai faktor–faktor 
internal perusahaan, sehingga 
perusahaan dapat mengidentifikasi 
kekuatan maupu kelemahan yang dimiliki 
perusahaan.Sedangkan penilaian yaitu 
setiap kekuatan diberi nilai positif (+), 
kelemahandiberi nilai negatif (-), 
sedangkan jika menunjukkan gejala yang 

netral diberi nol (0).Secara sistematis, 
informasi mengenai lingkungan internal 
dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 ANALISIS SAP PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Penjualan Banyuwangi 

Faktor 
Internal 

Keterangan Nilai 

Sumber 
Daya 
Manusia 

Kesejahteraan Karyawan 
Pengembangan Karyawan 
Kemampuan Karyawan 
Keramahan Karyawan 

+3 
+5 
+5 
+4 

Produk 

Produk PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi sangat 
bervariasi 
Bentuk dan ukuran buku polis 
asuransi yang ideal 
Proses pencairan klaim lama 
Kemudahan persyaratan pemegang 
polis 

+5 
 

0 
 

-2 
+4 

Pemasaran 

Secara nasional PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi sangant 
bagus dalam memasarkan produk–
produknya 
Saran pemasaran tersedia disemua 
PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi 

+2 
 
 
 

+4 

Sumber : Data primer diolah 
Dari tabel 4.2, Faktor Internal 

“Sumber Daya Manusia”, berdasarkan 
sejumlah itemnya, memberi pengaruh 
positif atas keberhasilan strategi PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi, Item 
“Pengembangan Karyawan” dan 
“Kemampuan Karyawan” memiliki nilai 
positif tertinggi (+5), dengan alasan 
bahwa semakin berkembangnya 
kemampuan karyawan, terutama melalui 
program–program pelatihan dan 
pengembangan karyawan, termasuk juga 
program rotasi, maka semakin mampu 
seorang karyawan  melaksanakan 
tugas–tugasnya dengan baik, yang pada 
akhirnya akan tercapai kinerja yang baik 
dari perusahaan secara keseluruhan. 
Item “Keramahan Karyawan” menduduki 
posisi berikutnya (+4), dimana hasil 
pengamatan bahwa bila seorang 
nasabah dilayani oleh seorang karyawan 
yang ramah (fronts office, ataupun 
karyawan lainnya), maka nasabah 
tersebut memperoleh kepuasan yang 
lebih, sehingga cenderung menjadi 
nasabah yang loyal. Item “ 
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Kesejahteraan Karyawan” memiliki positif 
terendah (+3) dari item–item sumber 
daya lainnya, karena dari pengamatan 
kinerja seorang karyawan tidak perlu 
dipengaruhi oleh besarnya gaji maupun 
tunjangan yang diterimanya. Walau 
demikian, secara teoritis, bahwa gaji dan 
tunjangan tersebut juga mempengaruhi 
motivasi kerja karyawan, yang berarti 
mempengaruhi kinerja karyawan 
tersebut. 

Dari Faktor Eksternal “Produk”, 
terdapat item “Produk strategi PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi sangat 
bervariasi” memiliki nilai positif tertinggi 
(+5), karena semakin bervariasinya 
produk yang ditawarkan oleh suatu 
perusahaan, disertai dengan semakin 
banyaknya manfaat yang diberikan, 
maka akan semakin menarik pada 
konsumen untuk menjadi pelanggan 
pada perusahaan tersebut. Item 
“Kemudahan persyaratan dalam 
pengajuan polis asuransi” menduduki 
posisi positif selanjutnya (+3), dimana 
semakin mudahnya administrasi yang 
dijalani seorang konsumen untuk 
menjadi nasabah asuransi, maka 
semakin tertarik seorang konsumen 
untuk menjadi pelanggan. Item “Proses 
pencairan klaim” merupakan variabel 
negative (-2) yang saat ini menjadi 
tantangan melalui program-program 
pelatihan dan pengembangan karyawan, 
termasuk juga program rotasi, maka 
semakin mampu seorang karyawan 
melaksanakan tugas–tugasnya dengan 
baik, yang pada akhirnya akan tercapai 
kinerja yang baik dari perusahaan secara 
keseluruhan. Item “Keramahan 
Karyawan” menduduki posisi berikutnya 
(+4), dimana hasil pengamatan bahwa 
bila seorang nasabah dilayani oleh 
seorang karyawan yang ramh (fronts 
office ataupun karyawan lainnya), maka 
nasabah tersebut memperoleh kepuasan 
yang lebih, sehingga cenderung menjadi 
nasabah yang liyal. Item “ Kesehajteraan 
Karyawan” memiliki positif (+3) dari item–
item sumber daya lainnya, karena dari 
pengamatan kinerja seorang karyawan 
tidak perlu dipengaruhi oleh besarnya 
gaji, maupun tunjangan yang 
diterimanya. Walau demikian, secara 

teoritis, bahwa gaji dan tunjangan juga 
mempengaruhi motivasi kerja karyawan, 
yang berarti mempengaruhi kinerja 
karyawan tersebut. 

Dari Faktor Eksternal “Produk”, 
terdapat item “Produk strategi PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Kantor Penjualan Banyuwangi sangat 
bervariasi” memiliki nilai posiif tertinggi 
(+5), karena semakin bervariasinya 
produk yang ditawarkan oleh suatu 
perusahaan, disertai dengan semakin 
banyaknya manfaat yang diberikan, 
maka akan semain menarik pada 
konsumen untuk menjadi pelanggan 
pada perusahaan tersebut. Item 
“Kemudahan persyaratan dalam 
pengajuan polis asuransi” menduduki 
posisi positif selanjutnya (+3), dimana 
semakin mudahnya administrasi yang 
dijalani seorang konsumen untuk 
menjadi pelanggan. Item “Proses 
pencairan klaim” merupakan variabel 
negative (-2) yang saat ini menjadi 
tantangan. Posisi strategi PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi berada pada sel 
2 dikarenakan ketatnya persaingan serta 
terlalu lamanya waktu yang digunakan 
untuk proses klaim. 

 
5. Simpulan 

Terdapat sejumlah simpulan 
berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan di 
dalam Bab 4 sebelumnya. 
a. Melalui analisa–analisa ETOP, SAP 

dan Matriks SWOT, dapat dinyatakan 
bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi memiliki posisi 
keunggulan bersaing relatif kuat, 
dimana memiliki banyak peluang dan 
kekuatan bersaing sementara hanya 
menghadapi sedikit kelemahan dan 
ancaman, sehingga diverifikasi 
produk dipandang tepat untuk 
dilaksanakan. 

b. Berdasarkan strategi diverifikasi 
produk secara umum, dapat 
dikembangkan strategi–strategi 
jangka panjang yang mencakup 
proses pembenahan administrasi, 
baik untuk produk–produk asuransi 
sehingga hanya dibutuhkan prosedur 
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yang relatif singkat dan tidak 
berbelit–belit dalam pencairan klaim. 
Penetrasi pasar sehingga dapat 
dicakup nasabah yang berasal dari 
kelompok-kelompok masyarakat 
ekonomi kecil. 

c. Dari strategi–strategi jangka panjang 
dikembangkan strategi dan program 
jangka pendek. Strategi jangka 
pendek mencakup aktivasi promosi 
secara intensif untuk lebih 
mendekatkan image PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi kepada 
masyarakat yang lebih luas, 
mengoptimalkan riset dan 
sementara, program–program jangka 
pendek mencakup upaya–upaya 
pembenahan sistem administrasi 
guna mempermudah dan 
mempercepat proses transaksi klaim 
mengadakan koorodinasi secara 
intensif antara unit asuransi, 
pengarahan dana dan pelayanan 
jasa, melakukan pendekatan 
langsung kepada kelompok-
kelompok masyarakat ekonomi kecil, 
melakukan promosi secara lebih 
intensif, mempersiapkan produk–
produk inovasi yang terkait dengan 
pemanfaatan produk asuransi 
kendaraan bermotor, serta 
menambah fasilitas-fasilitas dan 
keuntungan yang dapat dimiliki para 
nasabah polis asuransi. 

d. Strategi yang dapat digunakan salah 
satunya untuk menentukan strategi 
pemasaran pada PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi yaitu strategy 
growth, artinya dalam pertumbuhan 
pemasaran di PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) khususnya 
Kantor Penjualan Banyuwangi 
menggunakan strategi pertumbuhan 
peran namun dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan skala 
priorotas. 
 

6. Rekomendasi 
Berdasarkan sejumlah simpulan 

di atas, ada beberapa saran yang harus 
diperhatikan : 
a. Perlu dilaksanakan upaya–upaya 

pemasaran secara lebih intensif dan 

bersifat berkala atau 
berkesinambungan, terutama 
promosi personal selling, baik bagi 
produk asuransi kendaraan bermotor, 
kebakaran, dan healthy care dan 
dengan penekanan pada kelompok–
kelompok masyarakat ekonomi kecil. 

b. Perlu adanya pengoptimalan fungsi 
dari riset dan pengembangan, 
terutama yang terkait dengan upaya 
inovasi produk asuransi berbasis 
kendaraan bermotor. 

c. PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi menjalin kerjasama 
yang lebih erat dengan pihak–pihak 
asuransi lainnya yang lain, walau 
mereka merupakan para pesaing 
dekat, sehingga cakupan pasar dapat 
lebih luas. 

d. Perlu adanya penelitian–penelitian 
lanjutan untuk mengidentifikasi 
strategi yang bersifat lebih khusus 
yang akan sangat menunjang 
keunggulan bersaing PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Persero) Kantor 
Penjualan Banyuwangi, terutama 
dalam aspek pemasaran. 

e. Disarankan pihak manajemen guna 
memberikan pelayanan yang lebih 
baik terhadap nasabahnya, terutama 
fasilitas klaim polis asuransi 
kendaraan bermotor maupun yang 
lainnya. 

f. PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor Penjualan 
Banyuwangi memiliki kemampuan 
untuk mengembangkan pertumbuhan 
strategi pemasarannya dengan 
memanfaatkan peluang yang ada 
sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki sekaligus untuk meningkatkan 
peranannya. 
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