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ABSTRACT 

Bancassurance is the new insurance selling model that is hybrid for giving two benefits at once, 
for the insurance company and for Bank. The benefit that bancassurance sell to Bank customer 
is the benefits protection donation life insurance and investment in the form of the value cash. 
Bancassurance benefit for the Bank customer not have a much different from the other selling 
model of the insurance product. 

To know analysis factors affecting kind of trust customerfor decryption the purchase of insurance 
from bank that what we call bancassurance in Jabodetabek. Writes process data is descriptive, 
crosstab analysis, factors and regression. 

Research show us that credibility life insurance company, credibility Bank seller,quality of service 
from sales person to Customer Trust and to decision of purchase bancassurance product. The 
result show that all variable have an affect directly and influential in significant to Customer trust 
and also have the significant to the decision of purchase bancassurance product 

Keyword: Bancassurance, Customer Trust, the Purchase Decision, Company Credibility 

 

PENDAHULUAN 

Bisnis dalam industri asuransi dan perbankan berkembang dengan pesat karena 
pengaruh perubahan dan tantangan ekonomi dunia. Karena penggabungan pasar keuangan 
global, pengembangan teknologi baru, universalisasi industry perbankan dan ekspansi aktivitas 
non – bank, industri asuransi secara global telah membawa sumber baru dalam jalur distribusi 
penjualan. Bisnis asuransi saat ini sudah mulai merambah ke dalam bisnis perbankan dan hampir 
setiap bank yang ada di Indonesia menjadikan produk Bancassurance sebagai salah satu kunci 
dalam memenuhi Fee Base Income (FBI) guna mendorong Profit yang lebih tinggi.  

Ini merupakan kelahiran suatu bisnis baru dimana dua institusi keuangan besar 
bergabung dan berintegrasi dengan segala kekuatan dan usaha untuk menghasilkan cara baru 
dalam memasarkan produk dan service terbaru. Bancassurance akan mengalokasikan produk 
asuransi kedalam jaringan bank yang cukup besar, Bank akan berperan sebagai sumber 
distribusi yang menyediakan variasi layanan produk bank dan investasi. Dapat dikatakan 
Bancassurance mencoba untuk mengembangkan Sinergi antara perusahaan asuransi dan 
perbankan. 

Pendistribusian produk asuransi melalui sistem Bancassurance tidak hanya membantu 
perusahaan asuransi dan bisnis perbankan tetapi juga para nasabah. Pertumbuhan bisnis 
Bancassurance ini bergantung pada seberapa baik kerjasama Bank dan perusahaan asuransi 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



mampu menaklukkan tantangan operasional yang akan sering terjadi. Permasalahan yang 
banyak terjadi adalah kepercayaan nasabah terhadap produk maupun perusahaan asuransi yang 
bekerja sama dengan bank tersebut. (Industry & Growth, 2009) 

Kredibilitas dari masing masing elemen baik dari sisi perusahaan asuransi maupun bank 
perlu diperhatikan lebih dalam untuk memastikan nasabah mendapatkan produk yang sesuai dan 
juga menghindari keluhan nasabah di masa depannya. Oleh karena itu, dalam permasalahan 
tersebut penelitian ini mengangkat fenomena perkembangan Bancassurance dan proses 
penjualannya serta menganalisa faktor faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam 
pembelian produk yang dijual dalam konsep Bancassurance. 

Loyalitas Nasabah diakui sebagai sumber dari keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam 
hal retensi pelanggan,  Penjualan kembali (Reselling) dan hubungan pelanggan jangka panjang 
(After Sales Service). Biasanya dalam konteks penjualan, kepercayaan kepada sales terjadi saat 
nasabah memiliki kepercayaan kepada kinerja masa depan sales persons karena tingkat kinerja 
masa lalu telah terbukti secara konsisten memuaskan. (Darwin, 2014) 

Akan tetapi kesadaran masyarakat Indonesia akan asuransi sering kali dinodai dengan 
tindakan tindakan yang tidak professional dari pada petugas asuransi sehingga membuat 
penetrasi asuransi di Indonesia sampai saat ini belum menembus diatas 5%, kurang lengkapnya 
informasi yang diberikan mengenai produk yang dibeli, sulitnya prosedur klaim, hingga cara 
pembayaran menjadi permasalahan yang umum terjadi sehingga menimbulkan complain / 
keberatan nasabah menjadi faktor keengganan masyarakat Indonesia hingga saat ini belum 
berminat melindungi dirinya melalui program Asuransi jiwa. 

LANDASAN TEORI 

Perilaku konsumen mempelajari mengenai penentuan keputusan seorang konsumen 
mengenai barang atau jasa yang akan dibeli, berikut adalah pendapat dari beberapa ahli 
mengenai pengertian perilaku konsumen 

Kotler dan Armstrong (2013) mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan ilmu yang 
mempelajari cara individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli , memakai serta 
memanfaatkan barang dan  jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan 
kebutuhan dan hasrat mereka.  

Kotler dan Armstrong (2013) menilai perilaku konsumen sangat penting dalam menentukan 
proses pengambilan keputusan pembelian dari pembeli, menurut mereka paling tidak ada 4 
(empat) tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian dalam perilaku konsumen, yaitu 
: 
1. Tahap pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) 
 Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan atau keinginan yang ada dalam 

diri konsumen 
2. Tahap Pencarian Informasi (Information Search) 

Saat konsumen mulai mengenali kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen dapat 
mencari informasi terkait dengan produk barang dan jasa yang ingin dibeli yang 
kemungkinan besar akan memuaskan kebutuhan konsumen 

3. Tahap Evaluasi dari Pilihan Jasa yang ada (Evaluation of Search Alternative) 
Beberapa opsi atau pilihan yang muncul akan menjadi bahan evaluasi konsumen untuk 
menentukan pilihan pembelian. 

4. Tahap Pembelian (Service Purchase) 
Setelah menentukan pilihan dari beberapa opsi tersebut akan timbul kegiatan pembelian dari 
konsumen. 
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Assael (2001), menjelaskan bahwa perilaku konsumen dapat dipelajari dengan dua 
pendekatan, yakni pendekatan manajerial dan pendekatan holistik. Pendekatan manajerial 
cendurung bersifat mikro dan kognitif. Sifat mikro dapat muncul karena pemahamanan perilaku 
konsumen dilakukan berdasarkan sikap, persepsi, gaya hidup dan karakteristik dari demografi 
individual. Sifat kognitif terjadi karena menekankan proses pemikiran konsumen individual dan 
faktor apa saja yang memperngaruhi setiap keputusan konsumen. Pendekatan holistik 
orientasinya makro karena focus kepada sifat dan pengalaman proses pembelian terhadap suatu 
barang dan jasa.  

Keputusan Pembelian (Decision to Buy) 

Keputusan membeli produk asuransi bergantung terhadap kebutuhan akan asuransi itu 
sendiri, apakah perlindungan yang nasabah punya sudah cukup lengkap untuk menjamin 
kehidupan masa depan baik dari sisi perlindungan kesehatan ataupun investasi. Kotler & 
Armstrong (2014) menuliskan paling tidak ada 5 (lima) proses yang dilalui nasabah sebelum 
mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, yaitu : 

1. Pengenalan kebutuhan tahap awal keputusan membeli, konsumen mengenali adanya 
masalah kebutuhan akan produk yang akan dibeli. Konsumen merasa adanya perbedaan 
antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan sangat dipicu oleh 
kebutuhan dan pengaruh pengguna produk serupa sesuai kebutuhan 

2. Pencarian informasi tahap keputusan pembelian yang dapat merangsang konsumen untuk 
mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau 
mungkin aktif mencari informasi 

3. Evaluasi alternatif proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan informasi yang 
didapat untuk mengevaluasi alternatif yang ada, proses memilih produk yang akan dibeli 

4. Keputusan pembelian konsumen merencanakan untuk membeli sebuah produk dan 
kemudian membeli produk tertentu untuk pemenuhan kebutuhan 

5. Tingkah laku pasca pembelian tindak lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas 
atau tidaknya konsumen pada produk yang digunakannya 

Tingkat Kepercayaan Nasabah 

Tingkat kepercayaan nasabah meliputi rasa percaya nasabah yang akan membeli suatu 
produk menjadi salah satu unsur dalam penjualan produk asuransi, karena asuransi pada 
prinsipnya adalah produk jaminan masa depan yang menjamin rasa aman bagi para nasabahnya 
dan juga keluarga apabila terjadi resiko yang tidak kita inginkan seperti sakit, Cacat tetap total 
ataupun meninggal dunia. Penilaian rasa percaya nasabah terhadap suatu produk biasanya 
berdasarkan penilaian pelanggan yang melihat, memahami dan merasakan manfaat bagi produk 
yang ditawarkan kepada mereka. 

Kualitas pelayanan Salesperson (Salespersons service Quality) 

Saat ini pada industri asuransi, konsumen ingin memudahkan proses pembelian mereka 
dengan membangun hubungan dengan beberapa perusahaan asuransi yang mereka percaya 
dan dapat memberikan solusi nilai tambah. Menyadari pentingnya hubungan pelanggan dan 
peran penting salesforce dalam meningkatkan pertukaran relasional, banyak perusahaan 
asuransi menekankan menyediakan solusi yang kredibel dan tinggi serta  nilai tambah kepada 
pelanggan mereka. sehingga, banyak salesforce  mempromosikan konsep penjualan konsultatif, 
hubungan baik dan menjual solusi jangka panjang. Salesforce langsung menyadari bahwa tenaga 
penjualan yang menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan lebih sering dapat memahami 
kebutuhan pelanggan dengan demikian dapat menambah nilai tambah kepada pelanggan serta 
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memfasilitasi cross-selling dan kegiatan up-selling. Salesforce telah mampu meningkatkan 
kepuasan pelanggan dan melakukan retensi, menuju pendapatan penjualan tumbuh dan yang 
lebih penting mampu meningkatkan profitabilitas pelanggan. (Ganesh et al..2000) 
  
 
Kredibilitas Perusahaan Asuransi Jiwa 

Asuransi dalam undang undang no 40 Th. 2014 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1 
adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri 
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau 
tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 
suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
Undang undang RI nomor 40 tahun 2014 pasal 1 tentang perasuransian pula dijelaskan bahwa 
usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan 
risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk 
asuransi Syariah, konsultasi dan perantara asuransi yang menyelenggarakan jasa 
penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau 
pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau 
pembayaran kepada pemegang polis atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur 
dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarakan pada hasil pengelolaan dana 
Kredibilitas suatu perusahaan asuransi jiwa akan sangat menentukan keberhasilan penjualan 
produk dan jasa asuransi jiwa terlebih pada konsep penjualan distribusi Bancassurance. 
Kepuasan nasabah akan membentuk nasabah yang loyal dan mempengaruhi perilaku pembelian 
bahkan mendapatkan referensi nasabah yang disebabkan karena perusahaan mampu 
memposisikan produknya dalam diri nasabah Loyalitas tersebut memantapkan keyakinan 
nasabah serta tingginya tingkat kepercayaan nasabah pada perusahaan asuransi tersebut. 
(Kompas, 15 Agustus 2017) 
 
Kredibilitas Bank Penjual 

Kredibilitas perusahaan dalam hal ini Bank Menurut Keller (1998) adalah bagaimana 
perusahaan membentuk citra atau reputasi perusahaan yang positif, sementara Citra atau 
reputasi perusahaan menurut Pope dan Voges (1999) adalah totalitas kesan yang dibuat 
perusahaan dalam benak konsumen dan ditunjukkan melalui nama atau logo perusahaan. 
Menurut Fombrun (1996), kredibilitas perusahaan adalah sejauh mana konsumen, investor dan 
stake holders lainnya yakin pada kejujuran dan keahlian perusahaan, menyempurnakan bagian 
dari citra dan reputasi perusahaan. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 
sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun 
dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 
deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai 
rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada 
masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran 
kegiatan utama tersebut 

Salah satu unsur dari memberikan jasa bank lainnya adalah penjualan produk 
bancassurance dimana nasabah – nasabah di bank akan ditawarkan satu atau beberapa produk 
asuransi dari perusahaan asuransi yang sudah menjalin kerja sama dalam hal distribusi 
penjualan produk asuransi tersebut. 

Berdasarkan SE No 18 /AAJI/2004 menyatakan bahwa karyawan bank dan Perusahaan 
Asuransi yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah diwajibkan memiliki Lisensi 
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bersertifikasi, yang mana sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). 
Sertifikasi ini akan direview  setiap 2 Tahun sekali melalui proses perpanjangan sertifikasi guna 
menjaga kredibilitas penjualan produk bancassurance yang dilakukan oleh karyawan Bank dan 
petugas asuransi yang ditempatkan di cabang Bank tersebut. 

 
Rerangka Pemikiran 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1  Model Penelitian 
 
 
Keterangan: 

H1: Kualitas pelayanan Sales Persons memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kepercayaan 
Nasabah 

H2: Kepercayaan terhadap Perusahaan Asuransi memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat 
Kepercayaan Nasabah  

H3:  Kepercayaan terhadap Bank Penjual memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kepercayaan 
Nasabah 

H4: Kepercayaan nasabah terhadap produk Bancassurance berdampak positif terhadap keputusan 
nasabah untuk membeli suatu produk 

 
Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian  Descriptive Quantitative.  Penelitian 
descriptive adalah penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, 
mengevaluasi serta memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang  dilakukan dalam satu periode (cross 
sectional design). Cross sectional design  adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari 
pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali 
(Maholtra, 2010). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tehnik  survey  kuesioner kepada responden 
yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan jawaban yang mudah 
dipahami. Hasil dari survey kuesioner tersebut lalu diolah oleh peneliti dengan metode statistik 
analisis Structural Equation Model (SEM) dengan  software AMOS 18. Penelitian ini membahas 
mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam pembelian produk 
asuransi jiwa pada bank (Bancassurance).  
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Populasi Penelitian 
 Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen elemen yang kita ingin buat dari beberapa 
kesimpulan yang telah diambil (Griffin, et all 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah 
perbankan yang telah membeli produk bancassurance di wilayah Jabodetabek. 
 
Sampel Penelitian 
 Sampel merupakan sekelompok dari kejadian, partisipan, catatan atau peristiwa yang terdiri 
dari sebagian target populasi, proses pemilihan suatu populasi merupakan hal yang penting di 
dalam suatu penelitian (Griffin, et al 2012). 
 Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive random sampling 
jumlah sampel dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sampel menurut (hair, et al, 2010). 
Dinyatakan pula oleh Hair, Black, Babin & Anderson (2010) bahwa pedoman ukuran sampel 
tergantung dari jumlah indicator dapat dikali dengan 5 sampai 10.  
 Jumlah indikator dalam penelitian ini ada 27, dikali 5 menjadi 135 responden yang 
merupakan nasabah yang sudah membeli produk bancassurance di wilayah Jabodetabek 

Jumlah sampel = indicator x 5 
Jumlah sampel = 25 x 5 = 135 

 
Operasionalisasi Variabel 

Peneliti menjabarkan seluruh variabel yang dipergunakan dalam penelitian, berikut definisi 
serta indikator atau measurement yang dipergunakan dalam bentuk tabel operasionalisasi 
variabel. 
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Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran 
Skala 

Pengukuran 

1. Kualitas 
pelayanan 
salespersons 

Tingkat kepercayaan 
seorang nasabah 
terhadap sales person 
berdasarkan perilaku, 
keahlian atau kualitas 
dari seseorang yang 
memiliki keahlian 
tingkat tinggi (Mei – 
fang chan, 2013) 

KPS1 :Salesperson adalah orang yang 
penting pada penjualan bancassurance 

KPS2 :Salesperson memiliki pengetahuan 
mengenai produk asuransi  

KPS3 :Salesperson Jujur dan terbuka 
dalam melakukan penawaran produk 
bancassurance 

KPS4 :Salesperson tidak melakukan hal hal 
yang merugikan saya 

KPS5 :Salesperson peduli terhadap 
rencana keuangan masa depan saya dan 
keluarga 

KPS6 :Salesperson  mampu menjelaskan 
secara lengkap dan menyeluruh mengenai 
produk bancassurance 

KPS7 :Salesperson melakukan kegiatan 
after sales service yang Sesuai kebutuhan 
saya 

(Eulis eliyati, 2003) 

Skala Likert 1 
s/d 5 

2. Kredibilitas 
Perusahaan 
Asuransi 
Jiwa 

Aspek – Aspek 
penting dalam 
pengaruh terhadap 
bagaimana nasabah 
menilai reputasi dari 
perusahaan asuransi 
yang menilai seberapa 
jauh konsumen 
percaya bahwa 
perusahaan bisa 
merancang dan 
menghadirkan produk 
serta jasa yang dapat 
memenuhi kebutuhan 
dan keinginan 

KPA1 :Saya yakin Perusahaan asuransi 
jiwa dapat dipercaya 

KPA2 :Saya yakin perusaahan asuransi 
dapat memenuhi kebutuhan saya akan 
masa depan  

KPA3 :Saya yakin kepada produk dan 
layanan yang ditawarkan oleh perusahaan 
asuransi 

KPA4 :Saya yakin perusahaan asuransi 
memiliki kemampuan untuk menyediakan 
dan mengembangkan produk yang baik 

(Fang Chen, 2015) 

Skala Likert 1 
s/d 5 
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pelanggan (Keller, 
2008) 

3. Kredibilitas 
Bank penjual 

Tingkat kepercayaan 
perusahaan dalam  hal 
ini bank berdasarkan 
bagaimana bank dapat 
membangun citra atau 
reputasi yang posiitif 
dalam pandangan 
nasabah (Keller, 1998)  

KBP1 :Saya yakin bahwa bank memiliki 
profesionalisme dalam menawarkan 
layanan dan jasa bancassurance sesuai 
dengan aturan  

KBP2 :Saya memiliki keyakinan pada 
produk dan layanan bancassurance yang 
diberikan bank  

KBP3 :Saya yakin bahwa penjualan 
bancassurance pada bank dapat 
dipertanggungjawabkan 

KBP4 :Saya yakin bahwa produk 
bancassurance pada bank memahami 
kebutuhan saya akan tabungan masa 
depan 

(Fahri Amhar, 2015) 

Skala Likert 1 
s/d 5 

4. Tingkat 
kepercayaan 
Nasabah 

Keyakinan  seseorang 
terhadap kredibilitas 
produk yang 
ditawarkan suatu 
perusahan  yang 
menghasilkan 
Keyakinan Nasabah 
terhadap Produk yang 
ditawarkan akan 
menimbulkan perilaku 
interaktif yang akan 
memperkuat 
hubungan dan 
membantu 
mempertahankan 
hubungan tersebut. 
(Moorman et al, 1999) 

TKN1 : Saya yakin ada  itikat baik dan 
keyakinan bahwa akan dilindungi dan tidak 
akan dirugikan oleh produk bancassurance 

TKN2 : Saya yakin bancassurance akan 
dapat diandalkan untuk memenuhi 
kebutuhan di masa depan 

TKN3 : Saya yakin kemampuan yang 
dimiliki oleh suatu pihak dari segi skill dan 
pengetahuan yang dimiliki untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan dalam 
penjualan produk bancassurance 

TKN4 : Saya yakin produk bancassurance 
dapat mengkonfirmasi yang sebenarnya 
terjadi menurut perspektif pelanggan dan 
komitmen terhadap janji ditepati.  

TKN5 : Saya yakin  ada  keterbukaan 
untuk memberitakan atau memberikan 
informasi yang dibutuhkan kepada 
pelanggan pada produk bancassurance. 

(Tschannen Moran & Hoy, 2001) 

Skala Likert 1 
s/d 5 
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5. Keputusan 
Pembelian 

Tahap Evaluasi yang 
mengukur 
kecenderungan 
pelanggan untuk 
melakukan suatu 
tindakan tertentu 
terhadap produk 
secara keseluruhan. 
(Kotler, 2005) 

KP1 : Saya percaya kepada  kredibilitas 
perusahaan asuransi jiwa saat saya 
membeli produk bancassurance. 

KP2 : Saya percaya kepada kualitas 
pelayanan salespersons saat saya membeli 
produk bancassurance. 

KP3 : Saya percaya kepada kredibiltas 
Bank penjual saat saya membeli produk 
bancassurance. 

KP4 : Saya percaya bahwa Bancassurance 
dapat digunakan sebagai tabungan dana 
pension untuk melindungi masa depan saya 
dan keluarga 

KP5 :Saya percaya bahwa Bancassurance 
memberikan keamanan finansial bagi masa 
depan keluarga saya 

KP6 :Bancassurance adalah pilihan 
pertama saya ketika saya ingin membeli 
produk asuransi 

(Eliyati, 2003) 

Skala Likert 1 
s/d 5 

 
 
Uji Validitas (Pre-test) 
 Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrument dalam mengukur 
sesuatu yang hendak diukur (Priyatno, 2008). Sebuah penelitian kuantitatif yang menggunakan 
teknik pengumpulan data dengan angket, maka melakukan uji validitasmerupakan suatu 
keharusan. Tujuan uji validitas secara umum adalah untuk mengetahui apakah angket yang 
digunakan benar benar valid untuk mengukur variable yang diteliti.  
 Instrument penelitian ini diharapkan dapat mengukur variabel Kualitas pelayanan 
salespersons, Kepercayaan terhadap perusahaan asuransi jiwa , Kepercayaan kepada Bank 
penjual, Tingkat kepercayaan Nasabah dan Keputusan pembelian produk Bancassurance. 
 Secara umum ada dua rumus yang dipergunakan pada penelitian ini, yaitu dengan korelasi 
Bevariate Pearson  dan Correlated Item – Total Correlation. Korelasi Bevariate Pearson adalah 
salah satu rumus yang dapat digunakan untuk melakukan uji validitas data dengan program 
SPSS. Menurut Widiyanto (2010 : 34 – 37) koefisien korelasi dalam uji validitas dapat dilakukan 
dengan rumus Pearson dengan angka kasar sbb : 
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Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 
1. Jika nilai r Hitung > r Tabel, maka item perrtanyaan atau pernyataan dalam angket berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan valid) 
2. Jika nilai r hitung < r table, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan tidak valid) 
 

Uji Reabilitas (Pre-test) 
 Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang 
(Priyatno, 2008). Beberapa metode pengujian realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s 
Alpha lebih besar dari 0,6 dan setelahnya diuji validitasnya maka item – item yang gugur dibuang 
dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam uji realibilitas. 
 
Identifikasi  
 Pada tahap identifikasi, perlu diperiksa identitas dari persamaan simultan terkait. Secara 
garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan yaitu: 
1. Under – Identified Model,  merupakan model dengan jumlah parameter yang disetimasi lebih 

besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance  dan convenience 
dari variabel – variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan underidentified  jika degree of 
freedom adalah negatif. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model tidak 
perlu dilakukan. 

2. Just – identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama 
dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified  mempunyai  degree of 
freedom (nol) dan dalam terminologo SEM dinamakan saturated.  Pada model yang just 
identified  penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over Identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil 
dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model dikatakan Over Identified Model jika 
degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi Over identified maka estimasi penilaian bisa 
dilakukan. 
 

 Estimasi 
  Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilan nilai – nilai 
parameter dengan menggunakan salah satu estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi 
yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel variabel yang 
dianalisis. Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likehood 

Estimator (MLE). MLE secara literatif akan meminimalisir fungsi F(S,∑( 𝜽)  Sebagai berikut: 
 F ML (e) = log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log|S| - (p+q) 

  Dimana diasumsikan ,∑( 𝜽 ) dan S adalah positif, X dan Y adalah 
multinormal distribution dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam Wijanto, 
2008). (p+q) adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 
 

 Uji Kecocokan  
 Pada tahap ini akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas dan 
reliabilitas model pengkuran, dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Evaluasi 
terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu : 
1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 
2. Kecocokan keseluruhan model (Overall model fit) 
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 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 
 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 
pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau 
indikator) secara terpisah melalui : 
1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 
2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

 
 

  Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukkan untuk mengevaluasi secara umum derajat 
kecocokan atau Godness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 
menyeluruh (Overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariate yang 
lain. 
1. Ukuran Kecocokan Absolut 
 Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan terhadap matriks 

korelasi dan kovarian. Ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah 
sebagai berikut : 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
 Indeks merupakan salah satu indeks infomatif dalam SEM. Rumus perhitungan RMSEA 

adalah sebagai berikut : 

 RMSEA = √
𝑓𝑜

𝑑𝑓
 

 Nilai RMSEA < 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05< RMSEA < 0,08 menunjukkan 
good fit 

b. CMIN/DF 
 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF adalah 

sebagai berikut : 

   
𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 
  Ukuran kecocolan inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan model 

dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model  atau independence model. 
a. Comparative Fit Index (CFI) 
Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut : 

 CFI = 1 - 
⍳1

⍳2
 

 Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI > 0,90 menunjukkan good fit, sedangkan 
0,80 < CFI < 0, 90 sering disebut sebagai marginal fit. 

 Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat 
kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam 
tabel sebagai berikut 

Tabel 2 
Perbandingan Ukuran –Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 
diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan sampel.  

RMSEA < 0,80 adalah goodfit, sedang  
RMSEA < 0,05 adalah Close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF < 5 adalah goodfit 

Sumber : (Wijanto, 2015) 
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Tabel 3 
Perbandingan Ukuran –Ukuran GOF (Lanjutan) 

Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index (CFI) Nilai berkisar antara 0 -1, dengan nilai lebih tinggi 
adalah lebih baik. CFI > 0,90 adlah goodfit, sedang 

0,80 < CFI < 0,90 adalah marginal fit 

Sumber : (Wijanto, 2015) 
 
Analisis dan Pembahasan 
Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab 3 (tiga), metode analisis 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) 
dengan software AMOS 20 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena 
penggunaannya yang cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM 
bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, 
setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterprestasikan dan akan 
ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 21. 
Spesifikasi Model 

Dalam penelitian ini terdapat Variabel Eksogen dan Variabel Endogen, Yaitu Kualitas 
pelayanana Sales person (Variabel Eksogen), Kredibilitas Perusahaan Asuransi (Variabel 
Eksogen), Kredibilitas Bank Penjual (Variabel Eksogen), Tingkat Kepercayaan nasabah (Variabel 
Eksogen dan Endogen) dan Keputusan Pembelian (Variabel Endogen). Selanjutnya variabel 
teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering kita sebut sebagai 
indicator. Variabel teramati merupakan indicator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun 
variabel endogen 

Berikut gambar 4.4 dari path diagram untuk menentukan perhitungan menggunakan SEM  
Gambar 2. Path Diagram 

 
Sumber : hasil olah Menggunakan AMOS 20 
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Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model menunjukkan 
bahwa model termasuk dalam kategori over -identified.  Identifikasi ini dilakukan dengan melihat 
niali degree of freedom(df) dari model penelitian. Tabel dibawah ini merupakan hasil output 
AMOS yang menunjukkan nilai df  sebesar 245 . Hal ini mengindikasikan bahwa model termasuk 
kategori over – identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 
dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 6. Computation of Degrees of Freedom 

 
Sumber : hasil olah Menggunakan AMOS 20 
 

Estimasi Model 
Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi model 

perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi – asumsi dan persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

 
Sample Data Size 

Jumlah sampel data pad penelitian sudah memenuhi asumsi SEM yaitu :  
Jumlah sampel x Jumlah Indicator = Data Sampel 
Maka : 128 (sampel) x 25 (indicator) = 3200 (Data Sampel) 

Jumlah sampel data tersebut lebih dari cukup dari jumlah sampel data yang 
direkomendasikan antara 200 – 500 atau lebih data sampel (Santoso, 2015) 

 
Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 
Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument yang 
akan diukur (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Pengukuran validitas dilakukan dengan 
melakukan analisis faktor pada hasil pengujian sejumlah 128 responden dengan membandingkan 
nilai r hitung dengan r table signifikansi 0,05 dan n 125 (karena data responden adalah 128). Di 
dapat data r table adalah 0.176, maka untuk menentukan validitas dari data dapat dilihat pada 
tabel berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number of distinct sample moments 300

Numbers of district parameters to be estimated 55

Degrees of freedom (300-55) 245
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Tabel 7. Hasil uji Validitas 

 
  Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan peneliti dengan SPSS 17 
 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 menunjukkan semua indikator pernyataan dalam 
instrument penelitian dapat memenuhi nilai yang telah diisyaratkan atau dapatdisimpulkan bahwa 
semua indikator pernyataan adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada indikator yang harus 
disingkirkan atau dibuang, semua indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap 
penelitian selanjutnya. 

Realibilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Realibilitas tinggi menunjukkan bahwa 
indikato – indikator mempunyai konsistensi yang tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair 
et al. 2010). Menurut Maholtra (2009), dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha > 0.60, maka 
indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsiten dan relevan terhadap 
variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

 
 
 
 
 
 

Indikator r Hitung r table Kesimpulan

.556
** 0.176 VALID

.633
** 0.176 VALID

.721
** 0.176 VALID

.558
** 0.176 VALID

.632
** 0.176 VALID

.603
** 0.176 VALID

.475
** 0.176 VALID

.476
** 0.176 VALID

.317
** 0.176 VALID

.625
** 0.176 VALID

.645
** 0.176 VALID

.800
** 0.176 VALID

.718
** 0.176 VALID

.826
** 0.176 VALID

.744
** 0.176 VALID

.790
** 0.176 VALID

.773
** 0.176 VALID

.780
** 0.176 VALID

.659
** 0.176 VALID

.802
** 0.176 VALID

.872
** 0.176 VALID

.714
** 0.176 VALID

.653
** 0.176 VALID

.402
** 0.176 VALID

KSP_6

Correlations

KSP_1

KSP_4

KSP_5

TKN_3

KSP_7

KPA_1

KPA_2

KPA_3

KPA_4

KBP_1

KBP_2

KBP_3

KBP_4

TKN_1

TKN_2

KP_5

KP_6

TKN_4

TKN_5

KP_1

KP_2

KP_3

KP_4
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Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas 

  
Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan peneliti dengan SPSS 17 
 
Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 
Goodness of Fit 

Tahap Uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat 
kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM 
secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik multivariate 
yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistic terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan 
prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF 
yang dapat digunakan secara bersama sama atau kombinasi 

Tabel 9 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model 
keseluruhan berdasarkan perhitngan SEM dengan AMOS 20 

 
Tabel 9.  Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa 
diterima 

Hasil Uji Kesimpulan 

Root Mean Square 
Error of 

Approximation 
(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of 
freedom yang diharapkan terjadi dalam 

populasi dan bukan sampel.  
RMSEA < 0,80 adalah goodfit,    

sedang  
RMSEA < 0,05 adalah Close fit 

0.08 Good FIT 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF < 5 adalah goodfit 1.792 Good Fit 

Comparative Fit 
Index (CFI) 

Nilai berkisar antara 0 -1, dengan nilai 
lebih tinggi adalah lebih baik. CFI > 

0,90 adlah goodfit, sedang 0,80 < CFI < 
0,90 adalah marginal fit 

0.826 Marginal Fit 

Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20 
 
 Berdasarkan table 4.7 diatas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran 
GOF,  yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (Good fit). Dua ukuran yang lainnya, 
yaitu RMSEA menunjukkan kecocokan good fit. dan CFI menunjukan kecocokan yang marginal 
fit. menurut hair et al (2010) menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit 
maka model dinyatakan fit. 
 Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan 
keseluruhan, tidak jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah marginal fit  atau poor 
fit, salah satunya adalah dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh 
peneliti dengan disarankan SEM berbeda. 
 

Variabel Cronbach's Alpha > 0,6 Kesimpulan

KPS 0.819 Reliable

KPA 0.723 Reliable

KBP 0.798 Reliable

TKN 0.903 Reliable

KP 0.842 Reliable
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Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai hubungan 

kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan variabel endogen. 
Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter 
yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten 
lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. Langkah selanjutnya, pada analisis 
model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai 
estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi   p< 0,05 maka hipotesis 
yang diajukan berarti didukung data. Namun, apabila nilai estimasi parameter menunjukkan hasil 
yang negatif dengan tingkat signifikansi p> 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak 
didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.8. di 
bawah ini. 

Tabel 10 Output Regression Weights 

 
Sumber : Hasil Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20 

Berdasarkan tabel 4.8. diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 

1. Kualitas pelayanan Sales person memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan 
nasabah.  
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.338 dengan nilai p 
0.005. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih 
kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kualitas pelayanan Sales person memiliki hubungan yang 
positif signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesis dapat diterima. 

2. Kredibilitas Perusahaan Asuransi memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan 
nasabah.  
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.328 dengan nilai p 
0.048. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih 
kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kredibilitas Perusahaan Asuransi memiliki hubungan yang 
positif signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesis dapat diterima 

3. Kredibilitas Bank Penjual memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan nasabah.  
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.578 dengan nilai p 
0.019. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih 
kecil dari 0,05. Oleh karena itu, Kredibilitas Bank Penjual memiliki hubungan yang positif 
signifikan terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesis dapat diterima 

4. Tingkat Kepercayaan Nasabah memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian  
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.664 dengan nilai p 
***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil 
dari 0,05. Oleh karena itu, Kredibilitas Bank Penjual memiliki hubungan yang positif signifikan 
terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dan hipotesis dapat diterima 
 
 

 

Estimate S.E. C.R. P Kesimpulan

TKN <--- KPS 0.338 0.12 2.818 0.005 Didukung Data

TKN <--- KBP 0.328 0.166 1.973 0.048 Didukung Data

TKN <--- KPA 0.578 0.248 2.336 0.019 Didukung Data

KP <--- TKN 0.664 0.115 5.77 *** Didukung Data

Path
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Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi kepercayaan 
nasabah dalam pembelian produk asuransi jiwa pada bank (bancassurance) Hasil analisis data 
yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM dan bantuan tools SPSS 21 serta microsft 
excel 2010, dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan sales person  menunjukkan signifikansi positif terhadap Tingkat kepercayaan 
nasabah dan hipotesa diterima  

2. Kredibilitas bank penjual menunjukkan signifikansi positif terhadap Tingkat kepercayaan nasabah 
dan hipotesa diterima 

3. Kredibilitas perusahaan asuransi menunjukkan signifikansi positif terhadap Tingkat kepercayaan 
nasabah dan hipotesa diterima 

4. Tingkat kepercayaan nasabah menunjukkan signifikansi positif terhadap keputusan pembelian 
dan hipotesa diterima 
 
Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk 
penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat 
diberikan untuk system bancassurance dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 
1. Perusahaan asuransi hendaknya memperhatikan masalah keyakinan nasabah pada suatu 

produk yang ditawarkan dalam bisnis bancassurance.Kreatifitas dan inovasi dalam 
menyediakan dan pengembangan produk bancassurance perlu ditingkatkan untuk 
menambah daya saing penjualan produk asuransi spada model bancassurance. Kesamaan 
fitur produk dan manfaat produk bancassurance pada bank satu dan lainnya, membuat 
nasabah memiliki produk yang sama tetapi dibeli pada bank yang berbeda. Evaluasi terhadap 
produk yang sudah ada sangat diperlukan untuk kepentingan bank dan perusahaan asuransi, 
sehingga kedepannya bisnis bancassurance memiliki daya tarik tersendiri dan juga nilai 
tambah bagi nasabah nasabah perbankan khususnya di Jabodetabek. Penghargaan (award) 
khusus untuk seseorang yang dapat memberikan kreatifitas dan inovasi terbaru terhadap 
produk yang akan dipasarkan pada model bancassurance dapat dijadikan suatu model 
pengembangan dari perusahaan asuransi dalam pembaharuan produk bancassurance. 

2. Peningkatan keandalan sales person dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan – 
pelatihan yang sesuai dengan perkembangan zaman serta memberikan customer experience 
yang baru bagi nasabah. Pelatihan – pelatihan yang sesuai dapat dilakukan agar informasi 
yang diberikan sales person lebih akurat dan update sehingga para sales person  dapat 
memberikan informasi yang paling baik kepada para nasabah. after sales service saat ini 
menjadi kunci seiring dengan berkembangkan bisnis bancassurance sehingga membuat 
nasabah mendapatkan pembanding dalam hal kualitas dan layanan. Dengan memberikan 
pelayanan yang paling baik akan memberikan nasabah pengalaman yang baru dalam bisnis 
asuransi. Seorang sales person asuransi akan selalu menjadi yang terpenting bukan menjadi 
momok bagi perusahaan asuransi maupun bank dalam bisnis bancassurance 

3. Keyakinan dan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layananan khususnya pada 
produk bancassurance akan menjadi sesuatu yang menjadi factor pembeda disaat bank 
penjual bancassurance  memberikan pengalaman yang baru kepada nasabah yang membeli 
produk bancassurance. Perlunya upaya peningkatan edukasi terhadap nasabah mengenai 
pentingnya membeli produk asuransi pada bank (bancassurance) melalui sosialisasi baik 
media cetak elektronik maupun social media akan dapat memaksimalkan peningkatan 
kepercayaan dan keyakinan nasabah terhadap produk asuransi jiwa pada bank 
(bancassurance) 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018



DAFTAR PUSTAKA 

Assagaf, Sagaf Ign Umar (2014).  Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Nilai Pelanggan, 
Kepuasan Pelanggan, Serta Trust Terhadap Loyalitas Nasabah. 

Assael, Henry,  2001. Consumer Behavior and Marketing Action.  Singapura, Thomson Learning.   

Bennet, Roger & Helen Gabriel. 2001.  Reputation, Trust & Supplier Commitment :Journal of 
business and industrial marketing , Vol 16 p. 424 -438 

Bobby Darusin, 2013. Untung ada Unit Link. Jakarta : Change publication 

 Darwin, Steven & Kunto, Yohanes (2014). Analisis Pengaruh kualitas layanan terhadap 
loyalitas pelanggan dengan kepuasan dan layanan pelanggan sebagai variabel intervening 
pada Asuransi jiwa Manulife – Surabaya. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol 2 No 1. 
Surabaya 

Eulis Eliyati, 2003. Tesis : Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya calon nasabah dan 
nasabah asuransi jiwa dalam membuat keputusan pembelian produk unit link. Universitas 
Indonesia, Jakarta 

Fang Chen & Hung Mau, 2009, The Impacts of Ethical sales behavior on customer loyalty in the 
life Insurance Industry. Routledge : London 

Fonbrum, CJ. 1996. Reputation : Realizing Value from the Coorporate image,  Harvard 
Business School Press, Boston 

Ganesh, J, Arnold, MJ & Reynolds, K.E. (2000). Understanding the customer base of service 
providers : An examination of the differences between switchers and stayers. Journal of 
Marketing, 64 (3), 65 - 87 

Griffin, M. Et al., (2012). Business Research Method,  Cengange Learning 

Hair, JF, Black, Babin & Anderson, (2010). Multivariate Data Analysis 

Industry, F., & Growth, A. E. (2009). Role of Financial Industry in Accelerating Economic Growth, 
98–115. 

 Karunia, Reza (2015).  Jenis – Jenis Asuransi yang mesti anda ketahui Retrieved from 
https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-asuransi-jiwa-yang-mesti-anda-ketahui Diakses 
July 2016 

Kasmir (2000). Manajemen perbankan Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Bank diakses 
July 2016 

Keller, 2008. Strategic Brand Management : Building, Measuring and Managing Brand Equity. 
3rd edition. Prentice Hall : New Jersey 

Keller, Kevin Lane. 1998. Strategic Brand Management : Building, Measuring and Managing 
Brand Equity. Prentice Hall : New Jersey 

Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. (2014). Marketing Management (13th ed). New Jersey: 
Upper Saddle River. 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018

https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-asuransi-jiwa-yang-mesti-anda-ketahui%20Diakses%20July%202016
https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-asuransi-jiwa-yang-mesti-anda-ketahui%20Diakses%20July%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank%20diakses%20July%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank%20diakses%20July%202016


Kotler, Philip (2007).Manajemen Pemasaran, analisis perencanaan, pengendalian, Prentice Hall, 
Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : Salemba Empat. 

Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. (2010). Marketing Management  12th Edition. Prentice 
Hall. 

Kotler, Philip, 2000,  Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation and control,  
Ninth Edition, Prentice Hall, inc, Upper Saddle River, New Jersey 

Munandar, AS. 2001. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI 
Press) 

Muttaqin, Ivan. 2013. Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada 
asuransi jasa raharja putera. Skripsi UNDIP. Semarang 

Naresh K, Malhotra (2010) Marketing Research : an Applied orientation sixth Edition Pearson 
Education 

Nova Salano, Revi Dara, 2015. Faktor faktor yang mempengaruhi rasa percaya nasabah 
asuransi jiwa dalam membuat keputusan pembelian produk unit link. Skripsi IBS,  Jakarta 

Priyatno, Dwi (2008). “Mandiri belajar SPSS (Statistical Product  and Service Solution) untuk 
analisis daya dan uji statistic”. PT. Buku Kita Jakarta 

Priyatno, Dwi (2014). SPSS 22 Pengolah data terpraktis. Penerbit ANDI, Yogyakarta 

Santoso, S, (2012). Analisis SEM menggunakan AMOS, Jakarta : PT Elex Media Komputindo 

Satori. Djam’an Dan Aan Komariah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 
2010  

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). Consumer Behaviour (10th ed.). Enggelwood cliff. New 
Jersey : Prentice Hall 

Shimp, Terrance A. 2003. Periklanan promosi aspek tambahan komunikasi terpadu. Jakarta : 
Erlangga 

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. 

Suhardi, Gunarto 2006, Faktor faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas nasabah 
perbankan di Surabaya. Kinerja, Yogyakarta 

Syafina, Dea Chadiza (2014). 46,8% pengaduan ke OJK terkait klaim asuransi. Retrieved from 
http://keuangan.kontan.co.id/news/468-pengaduan-ke-ojk-terkait-klaim-asuransi. Diakses 
July 2014 

Tjiptono,F. (2002). Manajemen Jasa, Edisi II. Cetakan Ketiga, Penerbit andi offset, Yogyakarta 

Tschannen Moran, M. and Hoy, A.W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. 
Teaching and Teacher Education. Journal. 17, 783-805. 

Wijanto. S.H, 2008. Structural Equation Modeling dengan lisrel 8.8 Konsep dan Tutorial, 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Widi, Hendriyo, 2017. ”Bancassurance” masih menjadi kanal utama. Jakarta : Kompas 15 
Agustus 2017 

Analisa faktor yang Mempengaruhi..., Sandi Simatupang, Ma.-Ibs, 2018

http://keuangan.kontan.co.id/news/468-pengaduan-ke-ojk-terkait-klaim-asuransi.%20Diakses%20July%202014
http://keuangan.kontan.co.id/news/468-pengaduan-ke-ojk-terkait-klaim-asuransi.%20Diakses%20July%202014



