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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses personal selling yang terdiri atas 

prospecting & qualifying, pre-approach, presentation & demonstration, overcoming 

objection, closing dan follow-up & maintenance dalam proses penjualan produk asuransi 

oleh tenaga pemasar PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency (Studi dilakukan 

dengan cara wawancara mendalam), informan pada penelitian ini adalah tenaga pemasar PT. 

Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency yang terdiri dari 4 orang insurance advisor 

(IA) dan 2 orang sales leader. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para tenaga pemasar 

secara tidak langsung sudah memahami dan menerapkan proses personal selling dalam 

menjual produk asuransi. 

Kata Kunci : personal selling, prospecting & qualifying, pre-approach, presentation & 

demonstration, overcoming objection, closing, follow-up & maintenance 

ABSTRACT 

This research aims to determine the application of the personal selling process consisting of 

prospecting & qualifying, pre-approach, presentation & demonstration, overcoming 

objection, closing and follow-up & maintenance in the process of selling insurance products 

by PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency (The study was conducted by in-depth 

interviews), the informants in this study were marketers of PT. Prudential Life Assurance 

CB 1-Super Agency consisting of 4 insurance advisors (IA) and 2 sales leaders. The results 

of this study indicate that marketers indirectly understand and apply the personal selling 

process in selling insurance products. 

Keywords : personal selling, prospecting & qualifying, pre-approach, presentation & 

demonstration, overcoming objection, closing, follow-up & maintenance 
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PENDAHULUAN 

Risiko selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan masyarakat tentang 

hadirnya suatu jaminan dan rasa aman di setiap kesempatan menjadi hal yang sangat ingin 

diperoleh oleh setiap orang, baik itu rasa aman atas jiwanya sendiri maupun harta benda 

yang dimilikinya, contohnya adalah bencana alam dan kematian seseorang adalah risiko 

yang tidak bisa di prediksi secara pasti. Risiko tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya 

tetapi dapat dicegah, dihindari atau diminimalisasi kerugiannya, antara lain dengan memiliki 

polis asuransi. Oleh karena itu usaha perasuransian semakin dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk mengurangi kerugian yang disebabkan risiko risiko tersebut. 

Asuransi adalah produk yang berasal dari perusahaan lembaga keuangan non bank yang 

memberikan jasa untuk memiliki rasa aman dan perlindungan dari segala macam bentuk 

risiko, baik risiko jiwa maupun materiil. Pada awal kemunculannya, masyarakat Indonesia 

kurang memiliki minat akan produk jaminan tersebut, akan tetapi lambat laun tingkat 

kesadaran masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk berasuransi seiring dengan majunya 

Indonesia sebagai salah satu negara paling berkembang. Salah satu produk unggulan 

asuransi adalah produk asuransi jiwa, beberapa perusahaan asuransi jiwa terkemuka dari 

dalam maupun luar negeri telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di 

kota Cirebon. Letak kota Cirebon yang sangat strategis dan sebagai kota transit 

menyebabkan pertumbuhan ekonominya terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Salah 

satu perusahaan asuransi terkemuka yang melihat peluang tersebut adalah PT. Prudential 

Life Assurance. 

Salah satu Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Prudential yang saat ini sedang mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat di kota Cirebon adalah Kantor Pemasaran Mandiri CB 1-

Super Agency yang telah didirikan sejak tahun 2012 dan memiliki lebih dari 700 agen 

pemasaran. Owner of CB 1-Super Agency, Tonny Mashudi dan Dian Anggraeni mengatakan 

bahwa target penjualan kantor agency CB 1 pada tahun 2018 adalah Rp 16.133.783.333 dan 

terealisasi lebih dari 20% dari target semula yaitu sebesar Rp 19.560.540.000.  

Pertumbuhan penjualan ini tidak terlepas dari bagaimana peran tenaga pemasar dalam 

memasarkan produk-produk asuransi. Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2016:27) 
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adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, menghantarkan dan memberikan nilai pelanggan yang unggul. Dalam 

hal ini, tenaga pemasar (disebut Insurance Advisor / IA) PT. PRUDENTIAL LIFE 

ASSURANCE CB 1-SUPER AGENCY melakukan penawaran produk asuransi kepada 

nasabah secara personal selling. 

Personal Selling adalah salah satu metode yang sangat efektif karena tenaga pemasar bisa 

bertemu secara tatap muka dengan calon nasabah, dan melakukan 6 tahapan utama menurut 

Kotler dan Keller (2016:673), yaitu prospecting & qualifying, pre-approach, presentation 

& demonstration, overcoming objection, closing, follow-up & maintenance. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa tahapan dalam proses personal selling dalam proses 

penjualan produk asuransi oleh tenaga pemasar (Insurance Advisor / IA) PT. Prudential Life 

Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. 

 

LANDASAN TEORI 

Komunikasi Pemasaran 

Menurut Menurut Kennedy dan Soemanagara (2006:5), komunikasi pemasaran adalah 

kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik komunikasi yang bertujuan untuk 

memberika informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan tercapai yaitu terjadinya 

peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. 

Proses Komunikasi Pemasaran 
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Menurut Kotler dan Keller (2016:585) ada sembilan elemen dalam proses komunikasi 

pemasaran yang efektif yaitu pengirim (sender), penerima (receiver), media komunikasi, 

pengkodean (encoding), penguraian kode (decoding), tanggapan (response) umpan balik 

(feedback) dan terakhir adalah gangguan (noise) yang berupa pesan acak yang dapat 

menggangu proses komunikasi yang diinginkan. 

Personal Selling 

Menurut Pride dan Ferrel (2010:518) Personal Selling adalah suatu komunikasi pribadi 

yang mencoba untuk menginformasikan kepada pelanggan dan membujuk mereka untuk 

membeli produk dalam situasi pertukaran. 

Menurut Kotler dan Keller (2016:582) Personal selling adalah interaksi langsung (face 

to face) dengan satu atau lebih calon pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan dan menerima pesanan, ada enam langkah dalam personal selling, yaitu: 

1. prospecting & qualifying 

2. pre-approach 

3. presentation & demonstration 

4. overcoming objection 

5. closing 

6. follow-up & maintenance 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan 

melalui pendekatan kuantitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian yang menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

rekayasa manusia. 
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Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi mengenai langkah langkah personal selling oleh tenaga 

pemasar PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon.  

 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini hanya menggunakan informan utama yaitu para tenaga pemasar PT. 

Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi personal selling. Informan utama dalam penelitian ini di antaranya adalah 

Insurance Advisor (IA) yang terdiri dari 4 Orang dan Sales Leader yang terdiri dari 2 Orang. 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah membahas personal selling di PT. Prudential Life 

Assurance CB 1-Super Agency Cirebon, dan juga tahapan tahapan dalam personal selling. 

Objek Penelitian Elemen Observasi Keterangan 

Tahapan 

Personal Selling 

Prospecting & 

Qualifying 

 Mencari informasi nasabah. 

 Membuat penawaran untuk 

calon nasabah. 

Wawancara 

Pre-Approach  Mencari informasi tentang 

kebutuhan nasabah. 

 Melakukan komunikasi 

dengan nasabah. 

Presentation & 

Demonstration 

 Menjelaskan produk 

menggunakan pendekatan 

FABV (Feature, 

Advantage, Benefit, Value). 

Overcoming 

Objection 

 Memahami keberatan 

nasabah. 

 Menjawab keberatan 

dengan memberikan solusi. 
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Closing  Keputusan nasabah untuk 

membeli produk atau tidak.  

 Penjelasan proses 

pembayaran. 

Follow-up & 

Maintance 

 Memantau proses setelah 

closing.  

 Menjaga hubungan setelah 

pembelian, 

 

Metode Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang menggunakan 

jenis wawancara mendalam (in depth interview) untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana subjek bisa memberikan jawaban secara lebih bebas. Menurut 

Kriyantono (2009:100), pada wawancara mendalam ini, peneliti relatif tidak mempunyai 

kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Informan 

Dalam penelitian ini informan berjumlah 6 (enam) orang tenaga pemasar yang terdiri atas 

4 orang Insurance Advisor (IA) dan 2 orang sales leader, deskripsi informan berupa nama, 

jabatan dan masa kerja ketika wawancara dilakukan. Berikut adalah profil dari informan 

yang dipilih untuk wawancara: 

 Nurul Huda (NH), Pria, Sales Leader, 7 (tujuh) tahun bekerja di PT. Prudential Life 

Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. 

 Nia Rochani Kania (NRK), Wanita, Sales Leader, 5 (lima) tahun bekerja di PT. 

Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. 

 Aloysius Daniel (AD), Pria, IA, 2 (dua) tahun bekerja di PT. Prudential Life 

Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. 
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 Iwan Supriwanto (IS), Pria, IA, 3 (tiga) tahun bekerja di PT. Prudential Life 

Assurance CB 1-Super Agency Cirebon.  

 Dina Arisanty (DA), Wanita, IA, 3 (tiga) tahun bekerja di PT. Prudential Life 

Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. 

 Lies Diana Damayanti (LDD) Wanita, IA, 4 (empat) tahun bekerja di PT. Prudential 

Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. 

 

Analisis Data 

Analisis data adalah hasil analisa data yang diperoleh selama wawancara dengan 6 (enam) 

orang informan. Data yang di analisa adalah penerapan personal selling di PT. Prudential 

Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon. Daftar pertanyaan mengacu pada objek 

penelitian yaitu proses personal selling menurut Kotler dan Keller (2016:673). Pembahasan 

untuk masing-masing langkah Personal Selling adalah sebagai berikut:  

1) Prospecting & Qualifying 

Pada tahap prospecting & qualifying ini para tenaga pemasar mencari beberapa 

calon nasabah mulai dari kegiatan open table, referensi dari sales leader dan tenaga 

pemasar lain hingga dari jaringan yang dimiliki oleh tenaga pemasar mulai dari 

keluarga, teman dan komunitas. Para tenaga pemasar banyak memperoleh data calon 

nasabah pada saat M3 (Monday Morning Meeting) dari para sales leader nya, lalu tenaga 

pemasar melakukan proses kualifikasi dengan cara melihat dari profil calon nasabahnya 

dan mempelajari profil calon nasabah, sehingga mengetahui produk yang sesuai untuk 

ditawarkan, dan mempersiapkan proposal dan ilustrasi produk asuransi yang 

ditawarkan. 

2) Pre-Approach 

Di tahap Pre-Approach ini para tenaga pemasar harus mempelajari dan menggali 

informasi lebih lanjut tentang calon nasabah untuk mengetahui seperti apa profil calon 

nasabah seperti pekerjaan, penghasilan dan keluarga. Para tenga pemasar biasanya 

membuat janji terlebih dahulu melalui telepon untuk bertemu dengan calon nasabah, 

dan juga berkomunikasi langsung dengan calon nasabah yang datang langsung ke 

kantor. 
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3) Presentation & Demonstration 

Pada tahap Presentation & Demonstration ini, para tenaga pemasar menjelaskan 

produk dengan menggunakan pendekatan FABV (Feature, Advantage, Benefit & Value) 

secara detail dari setiap produk yang ditawarkan, tenaga pemasar juga menggunakan 

contoh dari polis nasabah yang sudah ada sebagai ilustrasi produk. Tenaga pemasar juga 

menjelaskan lebih mendalam setiap produknya mulai dari uang pertanggungan hingga 

perkembangan dana nasabah, dan juga menjelaskan tentang produk syariah. 

4) Overcoming Objections  

Di tahap Overcoming Objections ini tenaga pemasar menghadapi segala keberatan 

dan penolakan yang diajukan calon nasabah, tenaga pemasar menampung segala 

keberatan dan meberi solusi dari segala keberatan tersebut mulai dari menawarkan 

produk lain yang lebih sesuai, merubah nominal premi, menjelaskan dari sudut pandang 

lain, menceritakan pengalaman nasabah yang sudah merasakan manfaat dari produk 

yang ditawarkan dan meyakinkan nasabah yang memiliki pengalaman kurang bagus di 

perusahaan asuransi lain. Tenaga pemasar juga harus bisa memberi gambaran kepada 

calon nasabah terhadap pentingnya asuransi. 

5) Closing 

Dalam proses Closing, tenaga pemasar harus bisa membaca sinyal closing yang 

berupa ekspresi dan pertanyaan yang diajukan oleh nasabah, keputusan membeli produk 

bisa dilihat dari calon nasabah yang interaktif banyak mengajukan pertanyaan terkait 

dengan produk yang ditawarkan. Pada proses ini tenaga pemasar juga menjelaskan 

tentang proses pembayaran karena setiap nasabah bisa berbeda beda mulai dari produk 

yang dibeli, uang pertanggungan, premi sampai dengan tempo pembayaran. 

6) Follow-Up & Maintenance 

Proses Follow-Up & Maintenance merupakan proses terakhir, proses ini penting 

untuk menentukan terulangnya proses personal selling di masa mendatang, pada proses 

ini tenaga pemasar memastikan data di polis dan SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) 

sesuai, lalu memastikan polis sudah diterima oleh nasabah hingga memastikan nasabah 

memahami isi polis. Para tenaga pemasar juga menjaga hubungan dengan cara update 

mengenai polis, mengingatkan tentang pembayaran, dan mengedukasi nasabah untuk 
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menggunakan aplikasi mobile yang disediakan sehingga nasabah pun bisa sewaktu 

waktu update tanpa bantuan tenaga pemasar. 

 

Hasil dari analisis secara keseluruhan, bisa dilihat bahwa para tenaga pemasar 

(Insurance Advisor (IA) / sales leader) PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency 

Cirebon sudah melakukan proses komunikasi pemasaran secara baik melalui proses personal 

selling yang dilakukan. Proses tersebut dilihat dari hirarki efek dalam proses komunikasi 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2016:585-586), proses tersebut terbagi dalam 

beberapa tahapan yaitu tahap Cognitive Stage yang mencakup Awareness dan Knowledge, 

tahap Affective Stage yang mencakup Liking, Preference dan Conviction, dan tahap terakhir 

Behavior Stage yang mencakup Purchase. 

 

Proses komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh tenaga pemasar (Insurance Advisor 

(IA) / sales leader) PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon juga sesuai 

dengan hirarki efek dalam proses komunikasi pemasaran menurut Clow dan Baack 

(2017:144) yang menyatakan bahwa model hirarki respons membantu memperjelas tujuan 

kampanye iklan, model ini menguraikan enam langkah yang dilalui konsumen atau pembeli 

bisnis saat melakukan pembelian yaitu Kesadaran (Awareness), Pengetahuan (Knowledge), 
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Kesukaan (Liking), Preferensi (Preference), Keyakinan (Conviction) dan Pembelian Aktual 

(The Actual Purchase). 

Para tenaga pemasar secara tidak langsung telah menjalankan hirarki efek dalam proses 

pemasaran tersebut melalui langkah prospecting & qualifying dan pre-approach pada tahap 

Cognitive Stage, lalu di tahap Affective Stage dengan langkah presentation & demonstration 

dan overcoming objections, dan pada tahap Behavior Stage dengan langkah closing dan 

Follow-Up & Maintenance. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian personal selling dalam proses penjualan produk asuransi 

oleh tenaga pemasar PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa para tenaga pemasar (Insurance Advisor (IA) / sales leader) telah 

menerapkan dan memiliki pengetahuan mengenai personal selling melalui materi pelatihan 

(selling kit) yang diberikan oleh PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon 

yang kurang lebih sama dengan 6 (enam) langkah personal selling menurut Kotler dan Keller 

(2016:673). 

Implikasi Manajerial 

PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon harus bisa melayani dan 

menjalin relasi yang baik dengan nasabahnya, karena nasabah bisa menjadi alat marketing 

untuk perusahaan dengan cara word of mouth seperti merekomendasikan kepada teman, 

keluarga dan relasi mereka,  

Tenaga pemasar PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon sebaiknya 

tidak terpaku pada materi pelatihan personal selling yang diberikan oleh perusahaan karena 

individu dari setiap calon nasabah berbeda sehingga butuh pendekatan yang berbeda kepada 

setiap nasabah. 

Saran 

PT. Prudential Life Assurance CB 1-Super Agency Cirebon sebaiknya melaksanakan 

pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan penerapan 
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personal selling dan tidak hanya fokus pada sarana promosi personal selling, untuk 

menjangkau pangsa pasar yang lebih besar, bisa juga menggunakan sarana promosi lainnya. 
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