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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk dan pelayanan terhadap minat 

beli asuransi Sun Life di perusahaan CIMB Niaga cabang Setiabudi. Objek pada penelitian ini 

merupakan nasabah CIMB Niaga cabang Setiabudi yang menggunakan produk asuransi Sun Life. 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini data di dapat dari hasil kuesioner dengan 

menggunakan skala likert. Data yang didapatkan di olah menggunakan SPSS 20. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 65 orang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, variabel produk dan 

pelayanan asuransi Sun Life berpengaruh terhadap minat beli nasabah CIMB Sunlife. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) dan uji ketepatan model juga menunjukkan nilai 

signifikansi dari dua variabel bebas yang mendukung hipotesa.   

 

Kata Kunci : Produk, Pelayanan, Minat Beli, Sun Life, CIMB Niaga 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of products and services on buying interest in Sun Life 

insurance at the Setiabudi branch of CIMB Niaga. The object of this study is the CIMB Niaga 

Setiabudi branch customers who use Sun Life insurance products. This research uses a 

quantitative approach. The sampling technique used in this research is purposive sampling 

method, namely the technique of taking data samples with certain considerations. In this study the 

data were obtained from the results of a questionnaire using a Likert scale. The data obtained 

were processed using SPSS 20. The number of samples in this study were 65 people. 

The results of this study indicate that partially and simultaneously, the variables of Sun Life 

insurance products and services have an effect on the purchase interest of CIMB Sunlife 

customers. This is evidenced by the results of the partial test (t test) and the model accuracy test 

also shows the significance value of the two independent variables that support the hypothesis. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia membutuhkan 

kenyamanan dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, 

asuransi memberikan solusi. Dimana 

asuransi merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa yang 

menawarkan jasa proteksi sebagai produk 

yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Asuransi menjanjikan perlindungan kepada 

pihak tertanggung terhadap resiko yang 

dihadapi dimasa yang akan datang (Fariska 

dan Syahbudi, 2015). 

Asuransi sebagai bentuk usaha yang 

bergerak dalam bidang penjaminan bagi 

pesertanya dari segala kemungkinan resiko 

yang bisa saja terjadi. Kebutuhan akan jasa 

perlindungan asuransi semakin lama kian 

diminati, menjadikan perusahaan-perusahaan 

asuransi dituntut lebih maksimal dalam 

mengemas dan memasarkan produk yang 

akan diperdagangkan dengan keunggulan 

dari produk itu sendiri. Namun, senada 

dengan hal itu, muncul pula tindakan-

tindakan yang bersifat strategis dari 

perusahaan-perusahaan asuransi dalam 

memasarkan produknya kepada khalayak 

umum. Mempromosikan produk-produk 

asuransinya dengan berbagai macam inovasi 

dan fitur-fitur yang dimilikinya. 

Dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Asosiasi Ahli Manajemen 

Asuransi Indonesia (AAMAI, 2013), 

menyatakan bahwa trend pembelian asuransi 

memang tumbuh setiap tahunnya. 

Diperkirakan hal ini berkaitan dengan 

konsistensi pondasi ekonomi yang kokoh 

yang mempengaruhi peningkatan jumlah 

masyarakat kelas menengah. Hal ini yang 

menjadi salah satu faktor dalam peningkatan 

asuransi secara berkala. 

Perusahaan asuransi senantiasa 

berusaha memenuhi kebutuhan para 

pesertanya dengan melakukan pemasaran 

yang masif melalui jalur-jalur distribusi 

pemasaran yang mereka miliki, mencoba 

mengkomunikasikan sebuah nilai dan 

manfaat dari setiap produk asuransi. 

Persaingan yang ketat antar perusahaan 

membuat konsumen memilih produk terbaik 

yang ditawarkan oleh perusahaan (Setiadi 

dan Haryono, 2016). 

PT Sun Life Indonesia sebagai 

penyedia jasa perlindungan asuransi, dalam 

mengembangkan bisnisnya menjalin kerja 

sama dengan Bank CIMB Niaga. Bank 

CIMB Niaga selaku Lembaga Keuangan 

memberikan kewenangan kepada PT Sun 

Life Indonesia untuk dapat menawarkan 
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program asuransi kesehatan yang dimiliki, 

serta PT Sun Life Indonesia mendapatkan 

hak untuk melakukan segmentasi data yang 

mereka dapat dari CIMB Niaga sesuai 

produk yang mereka miliki agar sasaran 

produk yang ditawarkan kepada nasabah 

CIMB Niaga sesuai dengan kebutuhan. 

Karena pangsa pasar tentu menjadi salah satu 

strategi bisnis demi mencapai target yang 

ditentukan. 

Strategi marketing merupakan salah 

satu hal yang paling krusial bagi perusahaan, 

tanpa strategi yang tepat perusahaan tidak 

akan bisa mencapai tujuan. Salah satu strategi 

yang dijalankan dengan diadakannya jalur 

alternatif insurance advisor, dimana jalur 

alternatif distibusi ini sangat mempengaruhi 

dalam hal pendapatan perusahaan asuransi, 

dikarenakan bukan hanya berperan sebagai 

konsultan dan menjaga hubungan baik 

dengan nasabah, tetapi juga sebagai 

marketing yang memasarkan produk-produk 

dengan tepat dan mampu menyajikan 

manfaat produk dengan sempurna kepada 

nasabah sesuai dengan kebutuhan. 

PT Sun Life Indonesia melakukan 

evaluasi penjualan terhadap tim insurance 

advisor yang dilakukan setiap bulan. 

Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki 

kinerja dalam mencapai target yang sudah 

ditentukan setiap bulannya. Jika terjadi 

penurunan penjualan maka customer 

relationship manager akan mencari tahu 

penyebab turunnya minat nasabah mulai dari 

produk maupun pelayanan asuransi yang 

diberikan kepada nasabah. 

Berdasarkan masalah diatas maka 

penulis melakukan penelitian untuk mencari 

tahu dan memberikan solusi dari masalah 

yang terjadi dengan melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Produk dan 

Pelayanan terhadap Minat Beli Asuransi Sun 

Life di perusahaan CIMB Niaga cabang 

Setiabudi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dalam penelitian ini secara sistematis penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah produk asuransi Sun Life 

berpengaruh terhadap minat beli 

di perusahaan CIMB Niaga 

cabang Setiabudi ? 

2. Apakah pelayanan asuransi Sun 

Life berpengaruh terhadap minat 

beli di perusahaan CIMB Niaga 

cabang Setiabudi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui apakah produk 

asuransi Sun Life berpengaruh 

terhadap minat beli di perusahaan 

CIMB Niaga cabang Setiabudi. 

2. Untuk mengetahui apakah 

pelayanan asuransi Sun Life 

berpengaruh terhadap minat beli 

di perusahaan CIMB Niaga 

cabang Setiabudi. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Produk 

Dalam mengembangkan sebuah 

program untuk mencapai pasar yang 

diinginkan, sebuah perusahaan harus 

memulai dengan produk atau jasa yang 

dirancang untuk memuaskan keinginan 

konsumen. Maka dari itu perusahaan harus 

berusaha mengambil hati para konsumen 

untuk memperlancar jalannya produksi. 

Konsumen biasanya menginginkan 

produknya dapat membuat hati para 

konsumen terpuaskan dan mempunyai 

kualitas produk. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2016), 

produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian. 

Setiyaningrum (2015), menyatakan 

produk adalah suatu kumpulan atribut fisik, 

psikis, jasa, dan simbolik yang dibuat untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Teradapat tiga tingkatan produk 

dan jasa yang harus dipahami oleh pemasar, 

yaitu nilai dari konsumen yang akan 

menjawab pertanyaan apa yang akan 

sebenarnya dibeli oleh pembeli: produk 

actual yang mencakup ciri-ciri, desain, 

tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan 

yang menarik, dan produk lain yang 

mendukung produk inti. Selain itu menurut 

Wijayanti (2012), produk adalah sesuatu 

yang diperjual belikan dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan dari suatu hasil 

kreativitas seseorang, tim marketing, atau 

perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2015), secara 

konseptual, produk adalah pemahaman 

subyektif produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi 

serta daya beli pasar. Selain itu, produk juga 

dapat didefinisikan sebagai persepsi 
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konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksi atau operasinya. 

W.J. Stanton dalam Alma (2016) 

mengatakan “a product is a set of tangible 

and intangible tributes, including packaging, 

color, price, manufacturer’s prestige, and 

manufacturer’s and retailer, which the buyer 

may accept as offering want statisfaction”. 

Yang berarti, produk adalah seperangkat 

atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah 

warna, harga, nama baik pabrik, nama baik 

toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan 

pabrik serta pelayanan pengecer, yang 

diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya. 

Menurut Kotler & Keller (2009) 

produk (product) adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, 

termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, 

acara, orang, tempat, properti organisasi, 

informasi, dan ide. Menurut Tjiptono (2015) 

produk adalah pemahaman subyektif 

produsen atas ‘sesuatu’ yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen, sesuatu dengan 

kompetensi dan kapasitas organisasi serta 

daya beli pasar. 

Menurut Kotler dalam Laksana (2008) 

terdapat 10 jenis produk yang merupakan 

bagian dari marketing yaitu: 

1. Goods: Barang-barang fisik. 

2. Services: Jasa/pelayanan yang 

bersifat non fisik, yang menyertai 

atau tidak menyertai barang fisik. 

3. Experiences: Pengalaman 

kegiatan atau seseorang yang 

dapat dinikmati oleh orang lain. 

4. Events: Kegiatan atau peristiwa 

yang dibutuhkan oleh orang 

banyak. 

5. Persons: Keahlian atau 

ketenaran seseorang. 

6. Places: Tempat atau kota yang 

memiliki keunggulan, keunikan 

sejarah atau keindahan. 

7. Properties: Hak kepemilikan 

bisa berupa benda nyata (real 

estate) atau inansial/ saham dan 

obligasi. 

8. Organizations: Lembaga atau 

wadah yang dapat memberikan 

citra atau nilai jual dari suatu 

produk. 

9. Information: Informasi yang 

dapat di produksi dan di 

pasarkan. 
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10. Ideas: Gagasan yang 

menghasilkan produk yang di 

minati oleh konsumen. 

 

2.2 Pelayanan 

Pelayanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan Tjiptono (2011). 

Pelayanan menurut Usmara (2003) 

merupakan suatu pernyataan tentang sikap, 

hubungan yang dihasilkan dari perbandingan 

antara ekspektasi (harapan) dengan kinerja 

(hasil). Pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangin harapan konsumen 

(Tjiptono, 2007). Zeithaml et.al (dalam 

Hardiyansyah, 2011) mengatakan bahwa 

pelayanan merupakan suatu metode yang 

diturunkan secara empiris yang dapat 

digunakan oleh organisasi pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Metode ini 

meliputi pengembangan pemahaman 

mengenai kebutuhan layanan yang dirasakan 

oleh pelanggan. Menurut Ibrahim (2008, 1) 

menyatakan pelayanan menyangkut 

sejumlah informasi yang diinginkan 

pelanggan, tindakan yang sukar diukur secara 

eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif 

dan sukar diprediksikan ke depannya serta 

sangat tergantung juga pada nilai yang 

dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa 

yang diterima dan dibayarnya. Lovelock 

(dalam Ibrahim, 2008) bahwa pelayanan itu 

pendekatan yang lengkap yang membuahkan 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu 

adalah persepsi pelanggan/masyarakat 

bukannya persepsi dari pemberi pelayanan. 

Pelayanan itu merupakan penggerak utama 

bagi operasionalisasi kegiatan bisnis 

(organisasi pemberi pelayanan apapun nama 

dan jenisnya). 

Pada dasarnya cukup banyak 

karakteristik suatu pelayanan dimana 

karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan 

untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan 

penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat 

dilihat pada berbagai perumusan 

karakteristik yang dibuat oleh para ahli. 

 

2.2.1 Karakteristik Pelayanan 

Menurut Simamora (2001) 

karakteristik pelayanan terdiri atas 

empat, yaitu:  

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Layanan yang bersifat 

intangibility artinya tidak dapat 

dilihat, dirasa, diraba, dicium, dan 

didengar sebelum dibeli. Seseorang 

tidak dapat menilai hasil dari 

layanan sebelum ia menikmatinya 
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sendiri. Untuk mengurangi 

ketidakpastian, pembeli akan 

mencari tanda atau bukti dari 

kualitas jasa tersebut.  

2. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Layanan biasanya dijual 

terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Jika seseorang 

melakukan layanan maka 

penyedianya adalah bagian dari 

layanan. Karena klien juga hadir 

pada saat layanan itu dilakukan, 

interaksi antara penyedia layanan 

dan pelanggan merupakan ciri 

khusus dalam pemasaran layanan.  

3. Variability (bervariasi) 

Layanan sangat bersifat 

variabel karena merupakan 

nonstandardized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas dan 

jenis, tergantung pada siapa, kapan 

dan dimana layanan tersebut 

dihasilkan. 

4. Perishability (mudah lenyap) 

Layanan merupakan komoditas 

yang tidak dapat tahan lama dan 

tidak dapat disimpan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa jasa 

dihasilkan pada saat ada permintaan 

akan jasa tersebut dan permintaan 

ini tidak dapat ditunda. 

 

2.2.2 Indikator Pelayanan 

Menurut Parasuraman dalam Fandy 

Tjiptono (2009), dalam mengevaluasi jasa 

yang bersifat Intangible, konsumen 

umumnya menggunakan beberapa dimensi 

sebagai berikut: 

1) Bukti Langsung (Tangible) 

Bukti langsung meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

2) Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan yakni kemampuan 

memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, 

akurat, dan memuaskan. 

3) Daya Tanggap (Responsiveness) 

Tanggapan yaitu para staf dan 

karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (Assurance) 

Jaminan menyangkut 

pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para 

staf, bebas dan bahaya, resiko, 

atau keraguan. 
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5) Empati (Emphaty) 

Empati meliputi kemudahan 

dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. 

 

2.3 Minat Beli 

Kotler & Keller (2009), menyatakan 

bahwa minat beli konsumen merupakan 

sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam memilih, 

menggunakan, dan mengkonsumsi atau 

bahkan suatu produk yang ditawarkan. 

Menurut Gusmanto dan Hasibuan (2014), 

minat membeli digunakan untuk menganalisa 

perilaku pelanggan, dimana individu lebih 

suka mendasarkan prediksi mereka pada 

tingkat dimana mereka benar-benar 

menginginkan untuk mengkonsumsi suatu 

produk. Sedangkan menurut Schiffman dan 

Kanuk dalam Susanto dan Rahmi (2013) 

menjelaskan bahwa minat beli merupakan 

aktivitas psikis yang timbul karena adanya 

perasaan (afektif) dan pikiran (kognitif) 

terhadap suatu barang atau jasa yang 

diinginkan. 

Sehingga minat beli dapat diartikan 

sebagai suatu sikap senang terhadap suatu 

objek yang membuat individu berusaha untuk 

mendapatkan objek tersebut dengan cara 

membayarnya dengan uang (pengorbanan). 

Menurut Ekinci dalam Hariani (2013) 

kecenderungan seseorang yang menunjukkan 

minat terhadap satu produk atau jasa dapat 

dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Kemauan untuk mencari 

informasi terhadap suatu produk 

atau jasa. Konsumen yang 

memiliki minat, memiliki suatu 

kecenderungan untuk mencari 

informasi lebih detail tentang 

produk atau jasa tersebut, dengan 

tujuan untuk mengetahui secara 

pasti bagaimana spesifikasi 

produk atau jasa yang digunakan 

sebelum menggunakan produk 

atau jasa tersebut. 

2. Kesediaan untuk membayar 

produk atau jasa. Konsumen 

yang memiliki minat terhadap 

suatu produk atau jasa dapat 

dilihat dari bentuk pengorbanan 

yang dilakukan terhadap suatu 

barang atau jasa, konsumen yang 

memiliki minat lebih terhadap 

suatu barang atau jasa akan 

bersedia untuk membayar barang 

atau jasa tersebut dengan tujuan 

konsumen yang berminat 

tersebut dapat menggunakannya. 
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3. Menceritakan hal positif. 

Konsumen yang memiliki minat 

besar terhadap suatu produk atau 

jasa, jika ditanya konsumen lain 

maka secara otomatis konsumen 

tersebut akan menceritakan hal 

positif kepada konsumen lain, 

karena konsumen yang memiliki 

suatu minat yang eksplisit 

memiliki suatu keinginan dan 

kepercayaan terhadap suatu 

barang atau jasa yang akan 

digunakan. 

4. Kecenderungan untuk 

merekomendasikan. Konsumen 

yang memiliki minat yang besar 

terhadap suatu barang atau jasa, 

selain akan menceritakan hal 

positif, konsumen tersebut juga 

akan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk juga 

menggunakn barang atau jasa 

yang sama. 

Lucas dan Brit (2003) 

mengatakan bahwa aspek-aspek yang 

terdapat dalam minat beli antara lain: 

1) Perhatian (Attention) 

Adanya perhatian yang besar dari 

konsumen terhadap suatu produk 

(barang atau jasa). 

2) Ketertarikan (Interest) 

Setelah adanya perhatian maka 

akan timbul rasa tertarik pada 

konsumen. 

3) Keinginan (Disire) 

Berlanjut pada perasaan untuk 

menginginkan atau memiliki 

suatu produk tersebut. 

4) Keyakinan (Conviction) 

Keyakinan pada diri individu 

terhadap produk tersebut 

sehingga menimbulkan 

keputusan (proses akhir) untuk 

memperolehnya dengan tindakan 

yang disebut membeli. 

Minat konsumen tumbuh karena suatu 

motif berdasarkan atribut-atribut sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya dalam 

menggunakan suatu pelayanan jasa, 

berdasarkan hal tersebut maka analisa 

mengenai bagaimana proses minat dari dalam 

diri konsumen sangat penting dilakukan 

(Purnomo dkk, 2016). Minat beli 

menciptakan suatu motivasi yang terus 

terekam dalam benaknya dan menjadi suatu 

keinginan yang sangat kuat yang akhirnya 

ketika seorang konsumen harus memenuhi 

kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa 

yang ada di benaknya itu (Maghfiroh dkk, 

2016). 

Menurut Andoko dan Devina (2015) 

terdapat lima indikator yang dapat 
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menunjukkan minat konsumen terhadap 

suatu produk yaitu tertarik untuk mencari 

informasi mengenai produk, 

mempertimbangkan untuk membeli, tertarik 

untuk mencoba, ingin mengetahui produk 

dan ingin memiliki produk. 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang 

dikemukakan dalam penelitian ini untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang 

mempengaruhi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dimana masalah yang 

dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. 

Maksud dari penelitian ini bersifat kuantitatif 

yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara 

membuktikan pengaruh yang berasal dari 

variabel bebas yaitu (produk, dan pelayanan) 

terhadap variabel terikat yaitu (minat beli). 

Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel bebas (variable 

independent) (X) dan variabel terikat 

(variable dependent) (Y). Adapun yang 

menjadi variabel bebas yang pertama (X1) 

adalah Produk, dan variabel bebas kedua (X2) 

Pelayanan,  sedangkan variabel terikatnya 

(Y) adalah Minat Beli. Adapun defenisi 

operasional dari variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Produk 

(X1) 

Sesuatu yang 

ditawarkan 

oleh pasar 

untuk 

dimiliki, 

digunakan 

untuk 

memuaskan 

keinginan dan 

kebutuhan 

(Yuliato, 

2010) 

• Nama  

• Manfaat  

• Jaminan  

• Keanekaragaman 

Pelayanan 

(X2) 

Segala 

sesuatu yang 

diberikan 

perusahaan 

kepada 

nasabahnya 

secara 

keseluruhan 

(Effendi, 

2009) 

• Bukti langsung  

• Kehandalan  

• Daya tanggap  

• Empati  

• Jaminan 

Minat 

Beli (Y) 

Sikap senang 

terhadap 

suatu yang 

membuat 

individu 

berusaha 

untuk 

mendapatkan 

•Tertarik untuk 

mencari informasi 

produk 

•Mempertimbangkan 

untuk membeli 

•Tertarik untuk 

mencoba 

 

 

 

Produk (X1) 

Pelayanan (X2) 

Minat Beli (Y) 
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objek tersebut 

dengan cara 

membayarnya 

dengan uang 

atau 

pengorbanan. 

Andoko dan 

Devina 

(2015)  

•Ingin mengetahui 

produk 

•Ingin membeli 

produk  

 

Skala dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016). 

Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang dapat berupa kata-kata antara 

lain: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 
Jawaban Kode Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Sugiyono (2016) 

Menurut Sugiyono (2018), populasi 

adalah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah nasabah CIMB 

Niaga cabang Setiabudi yang menggunakan 

program asuransi Sun Life pada tahun 2019 

yang berjumlah 157 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2018). Teknik 

pengambilan sampel ini masuk kedalam 

kategori metode purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2018). Penetapan jumlah 

responden pada penelitian ini menggunakan 

rumus Slovin, yaitu salah satu teknik 

penentuan ukuran sampel untuk penelitian 

sosial. Dengan alasan untuk lebih 

mempermudah peneliti dalam menghitung 

dan mengolah data, dengan mengerucutkan 

total populasi. (Suliyanto, 2011). Hasil 

jumlah sampel yang di dapat tersebut (61,09) 

di bulatkan menjadi 65. Sehingga sampel 

yang di gunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 65 responden. 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pria 41 63.1 63.1 63.1 

Wanita 24 36.9 36.9 100.0 
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Total 65 100.0 100.0 
 

Sumber: Data di olah dengan SPSS 20 
 

Berdasarkan dari tabel 4.1 diatas 

dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

yang mengisi kuesioner tentang pengaruh 

produk, dan pelayanan terhadap minat beli 

asuransi Sun Life di perusahaan CIMB Niaga 

adalah pria yaitu sebesar 63,1% dan sisanya 

adalah wanita sebanyak 36,9%. Dapat 

diketahui bahwa jumlah responden terbanyak 

yang mengisi kuesioner berjenis kelamin 

pria. Hal itu dikarenakan pria lebih memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan proteksi 

kepada keluarganya. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

18 – 24 
tahun 

5 7.7 7.7 7.7 

25 - 30 
tahun 

24 36.9 36.9 44.6 

31 - 40 
tahun 

34 52.3 52.3 96.9 

41 - 50 
tahun 

2 3.1 3.1 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

Sumber: Data di olah dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia yang terbanyak adalah 

berusia antara 31-40 tahun sebanyak 34 

orang atau 52,3%. Responden berusia 25-30 

tahun sebanyak 24 orang atau 36,9%, 

responden berusia 18-24 tahun sebanyak 5 

orang atau 7,7%,  dan responden berusia 41-

50 tahun sebanyak 2 orang atau 3,1%. 

Pengguna asuransi lebih banyak di usia 31-40 

tahun karena pada usia tersebut seseorang 

lebih menyadari atau lebih memperhatikan 

kesehatan. Sehingga diperlukannya proteksi 

diri untuk mencegah dari hal-hal yang tidak 

diingingkan. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
SMA / 
SMK 

9 13.8 13.8 13.8 

 D3 17 26.2 26.2 40.0 

 S1 36 55.4 55.4 95.4 

 S2 3 4.6 4.6 100.0 

 Total 65 100.0 100.0  

Sumber: Data di olah dengan SPSS 20 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

untuk data responden berdasarkan 

pendidikan paling banyak adalah responden 

yang berpendidikan S1 yaitu sebanyak 36 

orang atau 55,4%, kemudian D3 sebanyak 17 

orang atau 26,2%, SMA / SMK sebanyak 9 

orang atau 13,8%, dan paling sedikit adalah 

S2 sebanyak 3 orang atau 4,6%. Hal ini 

dikarenakan faktor pendidikan yang telah 

mencapai tingkat strata sehingga 

pemikirannya lebih terbuka dan menyadari 

akan pentingnya asuransi bagi proteksi 

kesehatannya. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 
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 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Valid 

PNS atau 
POLRI atau 
TNI 

4 6.2 6.2 6.2 

Karyawan 
Swasta 

56 86.2 86.2 92.3 

Wiraswasta 2 3.1 3.1 95.4 

Lain-lain 3 4.6 4.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

Sumber: Data di olah dengan SPSS 20 

Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa responden berdasarkan pekerjaannya 

paling banyak adalah karyawan swasta yaitu 

56 orang atau 86,2%. Kemudian PNS atau 

POLRI atau TNI sebanyak 4 orang atau 

6,2%, kemudian pekerjaan selain yang telah 

dicantumkan sebanyak 3 orang atau 4,6%, 

dan wiraswasta sebanyak 2 orang atau 3,1%. 

Hal ini dikarenakan tunjangan yang didapat 

oleh karyawan tidak maksimal, sehingga 

diperlukannya karyawan untuk memiliki 

proteksi kesehatan diluar dari fasilitas yang 

diberikan oleh perusahaan tempatnya 

bekerja. 

4.2 Hasil Uji Validitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Produk 
Kode r – table Person 

Correlation  

(r- hitung) 

Keterangan 

P1 0,2441 0,730 Valid 

P2 0,2441 0,836 Valid 

P3 0,2441 0,769 Valid 

P4 0,2441 0,750 Valid 

P5 0,2441 0,783 Valid 

Sumber : Data di olah dengan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas untuk uji 

validitas terhadap pernyataan variabel 

produk terlihat bahwa hampir semua butir 

pernyataannya mempunyai nilai r-hitung > r-

kritis Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa semua pernyataan pada 

variabel Produk (X1) adalah valid dan tidak 

perlu dilakukan pengujian ulang. Karena 

produk asuransi yang ditawarkan bervariasi 

dan sesuai dengan yang kebutuhkan nasabah, 

serta harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kemampuan daya beli nasabah. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan 
Kode r – table Person 

Correlation  

(r- hitung) 

Keterangan 

PL1 0,2441 0,781 Valid 

PL2 0,2441 0,814 Valid 

PL3 0,2441 0,716 Valid 

PL4 0,2441 0,791 Valid 

PL5 0,2441 0,626 Valid 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas untuk uji 

validitas terhadap pernyataan variabel 

pelayanan terlihat bahwa hampir semua butir 

pernyataannya mempunyai nilai r-hitung > r-

kritis Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa semua pernyataan pada 

variabel Komitmen Organisasi (X2) adalah 

valid dan tidak perlu dilakukan pengujian 

ulang. Hal ini dikarenakan pelayanan yang 

diberikan pihak asuransi kepada nasabah 

sangat baik, sehingga menarik minat nasabah 

untuk membeli asuransi Sun Life. Hal itu 

dibuktikan dengan adanya pengajuan aplikasi 

digital yang telah disediakan Sun Life untuk 

para nasabah, agar nasabah dapat dengan 
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mudah melakukan jenis transaksi yang 

mereka inginkan dimanapun nasabah berada. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Minat Beli 
Kode r – table Person 

Correlation  

(r- hitung) 

Keterangan 

MB1 0,2441 0,604 Valid 

MB2 0,2441 0,694 Valid 

MB3 0,2441 0,714 Valid 

MB4 0,2441 0,794 Valid 

MB5 0,2441 0,691 Valid 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas untuk uji 

validitas terhadap pernyataan variabel minat 

beli terlihat bahwa hampir semua butir 

pernyataannya mempunyai nilai r-hitung > r-

kritis Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa semua pernyataan pada 

variabel minat beli nasabah (Y) adalah valid 

dan tidak perlu dilakukan pengujian ulang. 

 

4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria Keterangan 

Produk 0,831 >0,60 Reliabel 

Pelayanan 0,796 >0,60 Reliabel 

Minat Beli  0,741 >0,60 Reliabel 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 

semua variabel penelitian mempunyai nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6 yang artinya semua 

variabel yang diteliti adalah reliabel. 

 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 65 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 

1,89832492 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,082 

Positive ,065 

Negative -,082 

Kolmogorov-Smirnov Z ,659 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,779 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated  from data. 
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 
2000000. 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan hasil olah data pada 

SPSS 20 pada tabel 4.9 di atas dapat 

diketahui bahwa keseluruhan variabel X1 

(Produk), Variabel X2 (Pelayanan)  dan 

variabel Y (Minat Beli) sebesar 0,779 lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data 

terdistribusi normal. 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig
. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

1 

(Constant) 3,359 1,448 
 2,3

20 
,02

4 
  

Produk ,400 ,088 ,429 
4,5
60 

,00
0 

,659 1,517 

Pelayanan ,399 ,080 ,468 
4,9
64 

,00
0 

,659 1,517 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 
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Berdasarkan Tabel 4.10 hasil 

pengolahan data uji multikolinearitas dengan 

menggunakan SPSS 20 terlihat bahwa kedua 

variabel independen menunjukkan nilai 

tolerance untuk variabel produk sebesar 

0,659 dan variabel pelayanan sebesar 0,659 

lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF untuk 

variabel produk sebesar 1,517 dan variabel 

produk sebesar 1,517 kurang dari 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolienaritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan hasil olah data pada 

SPSS 20 diagram pada Gambar 4.1 dapat di 

lihat bahwa data (titik-titik) menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun 

dibawa angka 0 pada sumbu serta tidak 

membentuk pola tertentu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak 

mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.11 

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) 3.359 1.448  2.320 .024   

Produk .400 .088 .429 4.560 .000 .659 1.517 

Pelayanan .399 .080 .468 4.964 .000 .659 1.517 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Hasil perhitungan analisis 

mengidentifikasikan bahwa nilai konstanta 

sebesar 3,359 berarti nilai konstanta yang 

positif menunjukkan pengaruh positif 

terhadap variabel independennya. 

 

4.6 Hasil Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.12 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui 

hasil koefisien determinasi atau besar nya 

nilai Adjusted R square (R2) sebesar 0,638 

yang artinya 63,8% minat beli nasabah dapat 

dijelaskan oleh variabel produk dan 

pelayanan. Sedangkan 36,2% dijelaskan oleh 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .798a ,638 ,626 1,92870 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Produk 

b. Dependent Variable: Minat_Beli 
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variabel lain yang tidak di teliti dalam 

penelitian ini. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.13 

Uji F 

Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat 

nilai f hitung sebesar 54,520 > 3,14 atau f 

hitung lebih kecil dari nilai f tabel dan nilai 

signifikasi adalah 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat dinyatakan produk dan pelayanan 

secara simultan berpengaruh terhadap minat 

beli nasabah CIMB Niaga Cabang Setiabudi. 

 

Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Tabel 4.14 

Uji t 
Sumber : Data di olah dengan SPSS20 

1. Probabilitas variabel lingkungan 

kerja 0,000 < 0,05 artinya 

berpengaruh atau dengan kata lain Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

2. Probabilitas variabel komitmen 

organisasi 0,000 < 0,05 artinya 

berpengaruh atau dengan kata lain Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Produk Terhadap Minat Beli 

Berdasarkan  hasil pengujian 

hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa 

produk berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli. Hasil hipotesis ini diperkuat juga 

oleh penelitian Sulistyari, kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

Pada penelitian ini produk memiliki tingkat 

signifikansi 0,000 dimana nilai lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0,05, hipotesa yang 

kita terima adalah Ha1, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel produk (X1) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat 

beli asuransi Sun Life di perusahaan CIMB 

Niaga cabang Setiabudi. Artinya apabila 

produk yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan nasabah maka minat beli nasabah 

meningkat. Begitupun sebaliknya, jika 

produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan nasabah maka minat beli nasabah 

akan menurun. Sehingga harus diadakan 

evaluasi terhadap produk-produk Sun Life 

yang akan ditawarkan kepada para nasabah, 

dengan demikian dapat meningkatkan 

kembali niat beli nasabah karena produk-

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 405,613 2 202,807 54,520 ,000b 

Residual 230,633 62 3,720   

Total 636,246 64    

a. Dependent Variable: Minat_Beli 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan, Produk 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,359 1,448  2,320 ,024 

Produk ,400 ,088 ,429 4,560 ,000 

Pelayanan ,399 ,080 ,468 4,964 ,000 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 
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produk yang telah sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah nya. 

 

Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

nasabah. Pada penelitian ini pelayanan 

memiliki tingkat signifikansi 0,000 dimana 

nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, 

hipotesa yang kita terima adalah Ha1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pelayanan (X2) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat beli asuransi Sun 

Life di perusahaan CIMB Niaga cabang 

Setiabudi. Dimana hasil hipotesis ini 

diperkuat juga oleh penelitian Ukiningtyas, 

bahwa variabel pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah 

asuransi syariah. Dengan peningkatan 

pelayanan akan meningkatkan minat beli 

nasabah CIMB Niaga. Hal ini dikarenakan 

pelayanan yang diberikan pihak asuransi 

kepada nasabah sangat baik, sehingga 

menarik minat nasabah untuk membeli 

asuransi Sun Life. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya pengajuan aplikasi digital yang telah 

disediakan Sun Life untuk para nasabah, agar 

nasabah dapat dengan mudah melakukan 

jenis transaksi yang mereka inginkan 

dimanapun nasabah berada. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka: 

1. Produk asuransi Sun Life 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli nasabah CIMB 

Niaga cabang Setiabudi. Hal ini 

dikarenakan banyaknya nasabah yang 

memberikan kepercayaan untuk 

proteksi kesehatan sehingga 

menimbulkan kepercayaan yang 

membuat nasabah menjadi loyal. 

2. Pelayanan asuransi Sun Life 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli nasabah CIMB 

Niaga cabang Setiabudi. Karena 

nasabah dimudahkan untuk 

melakukan segala jenis transaksi 

yang ingin dilakukan, hal tersebut 

merupakan keunggulan dari 

pelayanan yang diberikan Sun Life 

kepada para nasabah dan belum tentu 

yang bisa mereka dapatkan di 

asuransi lain. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

maka penulis memberikan beberapa saran 

yang ingin disampaikan pada pihak-pihak 

yang bersangkutan sebagai berikut: 
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1. Bagi CIMB Niaga cabang Setiabudi 

harus memperluas lagi informasi 

yang diberikan kepada nasabah 

mengenai asuransi Sun Life seperti di 

media cetak dan digital,  dengan 

begitu diharapkan pengetahuan 

nasabah mengenai asuransi Sun Life 

dapat meningkat. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

agar bisa meneliti lebih lanjut dengan 

objek penelitian yang berbeda, 

dengan mengembangkan kembali 

variabel yang belum digunakan 

dalam  penelitian ini seperti premi 

asuransi, citra merek dan preferensi 

nasabah. Peneliti disarankan memilih 

perusahaan yang bergerak dibidang 

lain yang bersedia memberikan 

informasi yang lebih kepada peneliti 

untuk riset penelitian agar 

mempermudah mendapatkan data 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 

3. Pentingnya mengedukasi nasabah 

tentang perlunya proteksi kesehatan 

sejak dini agar menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dikemudian 

hari. 
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