
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perilaku keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah behavioral 

finance merupakan aspek keuangan yang baru muncul pada 20 tahun belakangan 

ini dikarenakan investor jarang berperilaku sesuai dengan teori ekonomi dan 

finansial tradisional. Para peneliti tentang perilaku melihat bahwa teori keuangan 

seharusnya mempertimbangkan perilaku manusia. Mereka menggunakan aspek 

psikologi untuk mengembangkan pemahaman mengenai pengambilan keputusan 

keuangan dan membentuk disiplin perilaku keuangan (Byrne & Utkus, 2013). 

Teori ekonomi standar berasumsi bahwa manusia memiliki pemikiran 

yang rasional, akan tetapi sesuai dengan hasil yang diteliti oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya manusia tidaklah rasional dalam pengambilan keputusan. Perilaku 

irasional manusia bukanlah terjadi secara acak dan tidak masuk akal, akan tetapi 

secara sistematis dan dapat ditebak. Jika manusia membuat keputusan yang salah 

secara sistematis, lalu kenapa tidak mengembangkan strategi dan metode baru 

agar dapat membuat keputusan yang lebih baik? (Jurkovicova, 2016). 

Pada penelitian psikologi yang mendokumentasikan rangkaian perilaku 

pengambilan keputusan terdapat unsur bias. Unsur ini terdapat pengaruh yang 

dikatakan cukup besar terhadap pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan investasi. Walaupun penelitian-penelitian yang dilakukan tidak dapat 

mencari obat untuk menghilangkan unsur bias, akan tetapi dengan mengetahui 
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unsur bias dan pengaruhnya dapat menghindari atau mengurangi terjadinya 

kerugian pada saat berinvestasi (Byrne & Utkus, 2013).  

Asuransi adalah metode yang cukup umum digunakan untuk 

mengendalikan risiko finansial. Menurut Financial Times Lexicon, pasar asuransi 

hanyalah untuk pembelian dan penjualan asuransi. Proses yang terjadi pada pasar 

ini sangatlah kompleks. Dengan adanya asuransi, individu mengalihkan risiko dari 

dirinya kepada perusahaan asuransi. Individu yang membeli asuransi bersangka 

bahwa lebih baik membayar premi dalam jumlah yang tidak besar kepada 

perusahaan asuransi dibandingkan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar 

secara langsung (Jurkovicova, 2016). 

Asuransi merupakan sesuatu hal yang lazim dibeli oleh masyarakat 

sebagai sebuah media investasi. Asuransi adalah sebuah perjanjian yang 

disepakati oleh dua pihak atau lebih, yang dimana pihak penanggung akan 

mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan adanya penerimaan premi 

asuransi yang bertujuan untuk memberikan dana pertanggungan kepada pihak 

yang tertanggung dalam premi dikarenakan adanya terjadi kerugian, kerusakan 

maupun kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI).  

Dengan mengikuti perkembangan zaman, berbagai jenis asuransi pun 

banyak beredar di masyarakat. Bukan hanya jenis asuransi saja yang beredar saat 
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ini akan tetapi banyaknya perusahaan atau instansi yang menjual asuransi juga 

berdiri dengan pesat dimana jenis-jenis asuransi yang ditawarkan diantaranya 

adalah asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Perusahaan-perusahaan yang menawarkan asuransi antara lain Prudential, Allianz, 

Panin Daiichi life, dan lain sebagainya.  

Banyaknya jenis asuransi dan perusahaan yang menjual asuransi 

menimbulkan pertanyaan, berapa besar tingkat permintaan akan setiap jenis 

asuransi yang ditawarkan? Permintaan dapat diartikan sebagai hubungan antara 

kuantitas dari produk atau jasa yang akan dibeli oleh pelanggan dan harga yang 

akan dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Lebih tepatnya permintaan dapat 

diartikan sebagai kemauan atau keinginan untuk memiliki sebuah produk atau jasa 

dengan barang-barang yang diperlukan, jasa, atau instrumen keuangan yang 

dibutuhkan untuk melakukan transaksi hukum untuk barang atau jasa tersebut 

(Moffat, 2017). 

Penulis akan meneliti mengenai permintaan asuransi jiwa unit-link di 

kota Batam beserta beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. 

Asuransi jiwa adalah perjanjian yang memberikan jasa untuk menanggulangi 

risiko yang mungkin akan dirasakan dan dikaitkan dengan hidup atau 

meninggalnya pemilik polis asuransi (Badan Pusat Statistik Batam, 2016). Maka, 

permintaan asuransi jiwa unit-link adalah perbandingan antara jumlah polis yang 

ingin dibeli oleh calon pemegang polis dengan harga polis atau asuransi yang 

diinginkan oleh calon pemegang polis yang dapat diuangkan sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

Vivi Liani, Analisis Pengaruh Financial Literacy dan Saving Motives terhadap Permintaan Asuransi Jiwa Unit-link 
di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang 

memperhatikan pada aspek-aspek financial literacy dan saving motives yang 

memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk membeli 

asuransi jiwa unit-link yang akan berdampak pada tingkat permintaan asuransi 

jiwa unit-link di Batam. Saving motives yang dimaksudkan adalah 4 macam motif 

antara lain bequest motive, precautionary motive, life cycle motive, dan wealth 

accumulation motive.  

Pembelian asuransi di Indonesia hanya pada titik 1,57% dari pendapatan 

perkapita negara sedangkan negara seperti Singapura sudah 8,32% dari 

pendapatan perkapitanya. Selain Singapura, negara lainnya adalah Malaysia yang 

sudah berada pada titik 4,78% dari pendapatan perkapitanya. Dalam Gambar 1.1 

yang ditampilkan menunjukkan bahwa Indonesia berada diposisi paling bawah 

diantara negara-negara tetangga. Bahkan memiliki jarak yang dapat dibilang 

terpaut jauh dari beberapa negara yang tergabung dalam OECD (Organization for 

Economic Cooperation & Development) dan juga rata-rata tingkat pembelian 

asuransi yang didapatkan dari data OECD. Ini menandakan bahwa masyarakat di 

negara tetangga memiliki kesadaran lebih untuk membeli asuransi dibandingkan 

dengan Indonesia (OECD, 2015). 

Tingkat pembelian asuransi di Indonesia dapat dikatakan rendah 

dibandingkan dengan negara tetangga. Lemahnya penetrasi pasar asuransi ini 

karena masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa asuransi bukanlah 

kebutuhan yang utama (Tribun News, 2017). Selain itu, Detik.com (2014) 

mengatakan bahwa penyampaian informasi yang berhubungan dengan asuransi 
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yang kurang komprehensif, sikap tidak kepedulian konsumen terhadap isi dari 

kontrak asuransi, dan perubahan dari kontrak yang tidak diberitahukan kepada 

konsumen membuat konsumen menganggap pembelian asuransi tidaklah penting.  

Sehingga menurut penulis asuransi jiwa unit-link merupakan sesuatu hal 

yang penting untuk memberikan jaminan kepada keluarga pemegang polis dan 

pemegang polis tersebut. Ini dikarenakan asuransi jiwa unit-link dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana untuk berinvestasi yang memiliki risiko yang dapat 

dibilang kecil. Selain sebagai sarana untuk berinvestasi asuransi unit-link 

digunakan untuk memberikan rasa aman kepada pemegang polis dan keluarga. 

Ketika pemegang polis meninggal maka keluarga atau ahli waris berhak 

mendapatkan uang pertanggungan. 

 

Gambar 1.1 Grafik Pembelian Asuransi, sumber: OECD (2017). 

Karena asuransi jiwa unit-link memberikan kompensasi kepada keluarga 

pemegang polis asuransi jiwa tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah 

disetujui pada awal pembelian asuransi dan juga dapat diambil jika diperlukan 
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seperti investasi pada umumnya. Seperti investor saham yang dapat menjual dan 

membeli saham di waktu yang dirasa tepat. Selain tepat perubahan harga saham 

dapat menjadi pemicu untuk menjual ataupun membeli saham. 

Ketika pemegang polis meninggal, maka terdapat dana yang masuk 

untuk keluarga pemegang polis dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari 

mereka jika pemegang polis merupakan tulang punggung dari keluarga. 

Setidaknya dengan adanya kompensasi dari asuransi tersebut keluarga memiliki 

waktu untuk mencari perkerjaan agar dapat membiayai kehidupan mereka. 

Peningkatan dari permintaan asuransi dapat menjamin semakin banyak rumah 

tangga yang telah memiliki risiko investasi dan kerugian yang lebih rendah. Maka 

dari itu menurut penulis penting untuk meneliti hal ini dengan judul “Analisis 

Pengaruh Financial Literacy dan Saving Motives Terhadap Permintaan 

Asuransi Jiwa Unit-Link Di Kota Batam.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berikut merupakan permasalah yang dapat dijabarkan berdasarkan latar 

belakang yang dipaparkan sebelumnya, yaitu: 

1. Apakah Financial Literacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

permintaan asuransi jiwa di Batam? 

2. Apakah Saving Motives memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

permintaan asuransi jiwa di Batam? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Melihat dari perumusahan masalah di atas, maka adanya tujuan 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Financial Literacy terhadap 

permintaan asuransi jiwa di Kota Batam? 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Saving Motives terhadap permintaan 

asuransi jiwa di Kota Batam? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi Perusahaan Asuransi 

Perusahaan Asuransi dapat menggunakan hasil penelitan ini sebagai 

pertimbangan untuk membuat rancangan asuransi jiwa kedepannya. Dengan 

memperhatikan motif atau tujuan seseorang yang berniat membeli asuransi. 

Sehingga informasi dan pengetahuan seseorang terhadap keuangan semakin 

tertarik untuk membeli asuransi, maka perusahaan asuransi dapat menciptakan 

produk asuransi yang lebih baik untuk para konsumennya. 

b. Manfaat bagi Akademis 

Akademis dapat memahami hasil penelitian yang penulis buat sebagai 

pendukung dan mungkin salah satu contoh dalam penelitian selanjutnya tentang 

asuransi jiwa. Selain itu, juga dapat lebih mengetahui bagaimana pengetahuan 

keuangan seseorang dan tujuannya dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli 

sebuah asuransi. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB I          PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II         KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penelitian-penelitian yang dijadikan landasan dari 

penelitian ini, model yang digunakan dalam penelitian, serta 

perumusan hipotesis-hipotesis. 

BAB III       METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

untuk pemecahan masalah, meliputi rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

serta metode analisis data. 

BAB IV       ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang dikumpulkan, yang terdiri 

dari statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji kualitas data yang 

meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, serta pengujian hipotesis. 

BAB V        PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.  
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