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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, 

membuat permintaan untuk menduduki posisi sebagai pemasar semakin 

tinggi. Salah satu industri di bidang jasa yang saat ini sedang berkembang dan 

sangat banyak membutuhkan tenaga sales atau pemasar adalah industri jasa 

asuransi. Tenaga sales dalam dunia asuransi sering dikenal dengan sebutan 

agen. Agen asuransi adalah orang yang mewakili satu atau lebih perusahaan 

asuransi untuk menjual produk asuransi (Crane, 1980). Data dari AAJI 

(Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) menyebutkan kendati hanya sekitar 40% 

agen yang bekerja aktif dan produktif, namun saat ini tercatat lebih dari 

80.000 agen asuransi yang tersebar di sekitar 50 perusahaan asuransi jiwa di 

Indonesia (Wibowo dan Arreldy, 2006:16). 

Kini asuransi semakin dikenal dan semakin menjamur pula perusahaan 

asuransi baik lokal maupun internasional. Selain itu ditambah dengan 

kepedulian masyarakat terhadap asuransi yang semakin tinggi. Berbeda 

dengan era 1990-an, asuransi yang masih dipandang sebelah mata. Kini 

asuransi telah menjadi kebutuhan masyarakat dengan berbagai layanan yang 

ditawarkan (Kuntadi, 2013).  

Salah satu perusahaan asuransi yang cukup lama eksis dalam bisnis 

asuransi dengan cabang yang sudah menyebar di berbagai penjuru negeri ini 

adalah AJB Bumiputera 1912. Hal ini dibuktikan dari lama berdirinya 

perusahaan yang dalam perkembangannya juga mengalami pasang surut. 

Bumiputera menyaksikan tumbuh, berkembang dan tumbangnya perusahaan 

sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman yang dimungkinkan 
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karena persaingan atau badai krisis. Namun sampai sekarang Bumiputera 

masih bertahan dan ikut meramaikan dunia bisnis asuransi yang sudah 

memiliki 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia, 

dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia (dalam 

http://www.bumiputera.com). Peran agen bagi Bumiputera sangat besar, 

terutama bagi eksistensi dan kemajuan perusahaan. 

Walaupun perusahaan AJB Bumiputera 1912 telah lama eksis ditambah 

dengan kebutuhan akan asuransi yang semakin tinggi, namun banyaknya 

perusahaan asuransi baik lokal maupun internasional menjadi tantangan 

tersendiri bagi perusahaan. Tentunya ini merupakan tugas besar bagi agen 

untuk jeli mengambil sasaran (klien). Dan berdasarkan hal tersebut justru akan 

semakin terlihat bagaimana agen terdorong dan berupaya untuk mendapatkan 

klien sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan asuransi sebagai ukuran 

dari prestasi kerja agen. 

Prestasi kerja karyawan yang rendah akan berdampak pada menurunnya 

kinerja perusahaan. Sedangkan prestasi kerja karyawan yang tinggi diharapkan 

dapat memberi sumbangan sangat berarti bagi kinerja dan kemajuan 

perusahaan. Begitu pun dengan perusahaan asuransi, baik buruknya kinerja 

perusahaan sangat ditentukan oleh hasil kerja yang ditunjukkan agen karena 

agen merupakan ujung tombak perusahaan (Maryanti, 2007: 13). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff SDM AJB Bumiputera 1912 di 

kantor wilayah Bandung yang berinisial I, menyatakan bahwa selama dua 

tahun terakhir AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman mengalami 

penurunan dalam prestasi kerja, hal ini dapat dilihat dari perolehan nasabah 

(klien) yang semakin berkurang hingga 30%. Menurut data yang diperoleh 

dari I berdasarkan data yang terakumulasi oleh system yang dibuat oleh tim 

Teknologi dan Informasi AJB Bumiputera 1912, menyatakan bahwa selama 

tahun 2011 dan 2012, kantor cabang ini tidak dapat memenuhi target 

mendapatkan 2280-2400 Surat Permintaan (SP) atau klien setiap tahunnya. 

http://www.bumiputera.com/
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Hal ini tergambar dalam Grafik 1.1 mengenai data realisasi produksi agen 

AJB Bumiputera Cabang Supratman Bandung Tahun 2010, 2011 dan 2012 

sebagai berikut. 

Grafik 1.1 

Data Realisasi Produksi Agen AJB Bumiputera Cabang Supratman Bandung 

Tahun 2010, 2011 dan 2012 

 

Sumber : Data Staff SDM Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Bandung. 

Supervisor Agen AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung 

menambahkan bahwa prestasi kerja agen sudah diukur dengan sistem yang 

dibuat oleh Tim IT Bumiputera berdasarkan perolehan polis atau penjualan 

(SP), perolehan premi pertama dan juga perolehan uang pertanggungan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa agen harus mendapatkan premi sebanyak 25 juta 

rupiah atau medapatkan lima surat aplikasi (SP) setiap bulannya. Menurutnya, 

tentu saja dengan target tersebut belum tentu semua agen asuransi dapat 

mencapainya. Agen asuransi dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya 

dengan agen dalam satu perusahaan yang sama tetapi juga bersaing dengan 
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agen yang ada di semua perusahaan asuransi guna mencapai prestasi yang 

diharapkan.  

Menurut Henry Simamora (Mangkunegara, 2007:14) prestasi kerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : faktor individual, faktor psikologis, dan 

faktor organisasi. Faktor individual terdiri dari kemampuan dan keahlian, 

latar belakang serta demografi. Faktor psikologis terdiri dari persepsi, 

attitude, personality, pembelajaran dan motivasi. Faktor organisasi terdiri dari 

sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design.  

Dengan begitu, faktor skill dalam menjual produk asuransi dan 

memprospek klien sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja agen, termasuk 

didalamnya adalah kemampuan dalam berkomunikasi interpersonal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Agen Staff Informasi dan 

Teknologi di AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung pada bulan 

Desember 2012 dan Februari 2013, diketahui bahwa keterampilan 

komunikasi interpersonal mutlak dimiliki oleh setiap orang khususnya setiap 

agen asuransi yang merupakan tim marketing di dalam perusahaan. Menurut 

Evans dan Russell (dalam Rampersad, 2003: 262) komunikasi interpersonal 

atau komunikasi antarpribadi ini berawal dengan “mendengarkan dengan 

baik”, karena sebagai akibat mendengarkan dengan buruk, miliaran dolar 

terbuang tiap tahunnya karena: surat yang harus diketik ulang, pertemuan 

yang tertunda, pertikaian tenaga kerja, presentasi penjualan yang gagal, dan 

seterusnya. 

Kemampuan komunikasi interpersonal ini berhubungan dengan 

kepribadian, karena menurut Suranto (2011: 72), keberhasilan komunikasi 

interpersonal itu ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat di klasifikasikan ke 

dalam dua kategori, yaitu yang berpusat pada personal (faktor biologis dan 

psikologis) dan yang berpusat pada situasi. Kemudian menurut Judy C. 

Pearson (Sendjaya, 2002:21), komunikasi Interpersonal dimulai dengan diri 



 
 
 

5 
 

Nurul Fitriandini,2013 
Hubungan Kepribadian Ekstraversi Dan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Dengan Prestasi 
Kerja Agen AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

pribadi (self). Artinya bahwa segala bentuk proses penafsiran pesan maupun 

penilaian mengenai orang lain, berangkat dari diri sendiri.  

Selain itu, menurut Deepa Seeti dan Manisha dalam jurnal internasional 

mengenai komunikasi interpersonal tahun 2009 yang berjudul “Interpersonal 

Comunication: Lifeblood of an Organization”, dinyatakan bahwa komunikasi 

memainkan peran penting dalam fungsi organisasi seperti peredaran darah 

sistem dalam tubuh manusia. Dalam jurnal ini pun dinyatakan bahwa 

keterampilan komunikasi interpersonal mendukung hubungan intim, 

konseling, manajemen, manajemen konflik dan juga penjualan.  

Ditambah lagi dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aloysia 

Alfra Phalestie pada tahun 2007 di kota Jakarta, dinyatakan bahwa  apabila 

seorang agen asuransi menguasai kelima komponen penentu efektifitas 

komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), 

sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness) dan kesetaraan 

(equality) ini maka dikatakan ia memiliki kemampuan berkomunikasi secara 

interpersonal yang baik.  

Selain komunikasi interpersonal, kepribadian individu juga berpengaruh 

terhadap prestasi kerja seseorang. Kepribadian merupakan salah satu unsure  

dalam faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi kerja (Simamora 

dalam Mangkunegara, 2007:14). Model yang kini banyak digunakan untuk 

menggambarkan kepribadian adalah teori lima faktor dari Paul Costa dan 

Robert McCrae. 

Dalam hasil penelitian sebelumnya oleh Inam Ul Haq tahun 2010 yang 

berjudul “Big Five Personality and Perceived Customer Relationship 

Management”, menunjukkan bahwa ada hubungan yang penting dan 

signifikan antara kepribadian dengan unjuk kerja terhadap pelanggan atau 

klien. Disini dinyatakan bahwa kepribadian yang sangat berpengaruh 

terhadap perusahaan adalah kepribadian ekstraversi (extraversion) dan 
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keterbukaan (openness), karena pegawai yang mempunyai kepribadian ini 

dapat memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi klien. 

McCrae dan Costa (Feist and Feist, 2008: 362) membagi kecenderungan 

kepribadian seseorang ke dalam lima faktor yang pada dasarnya merupakan 

dimensi, oleh karena itu setiap orang memiliki variasi secara kontinu. 

Sebagian besar orang berada di antara kedua kutub yang ekstrim pada tiap 

dimensi ini , yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, openness dan 

conscientiousness.  

Menurut staff SDM spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk menjadi 

agen asuransi adalah berpendidikan minimal D3, usia minimal 23 tahun dan 

maksimal 45 tahun, mandiri, energic, suka tantangan, berorientasi pada 

target, mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat berkerjasama dalam tim, 

serta bersedia mengikuti pelatihan dasar agen asuransi (PAA). Deskripsi 

pekerjaan sebagai agen yaitu memasarkan dan mensosialisaikan program 

asuransi jiwa baik perorangan maupun asuransi kolektif, menganalisa 

kebutuhan dan merancang program asuransi dan keuangan sesuai dengan 

profil nasabah serta senantiasa memberi saran dan pelayanan yang profesional 

kepada nasabah.  

Dengan melihat karakteristik atau spesifikasi jabatan agen tersebut 

ternyata cenderung mengarah kepada ciri-ciri dari kepribadian ekstraversi 

dalam teori McCrae dan Costa, yaitu seseorang yang memiliki tingkat 

motivasi yang tinggi dalam bergaul, menjalin hubungan dengan sesama dan 

juga dominan dalam lingkungannya. Sehingga peneliti memilih kepribadian 

ekstraversi untuk diukur pada agen asuransi, karena dari hasil wawancara 

dengan staff SDM AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung, 

menyatakan bahwa kepribadian ini diperlukan dalam perusahaan yang 

bergerak di bidang marketing khususnya agen asuransi. 

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan antara kepribadian ektraversi, kemampuan komunikasi intrpersonal 
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dengan prestasi kerja agen, dengan judul “Hubungan Kepribadian Ekstraversi 

dan Kemampuan Komunikasi Interpersonal dengan Prestasi Kerja pada Agen 

di AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung”. 

 

B. Identifikasi dan perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat diketahui 

bahwa banyak faktor yang memengaruhi prestasi kerja agen, diantaranya 

terdapat faktor ability (kemampuan) dan kepribadian. Pada agen asuransi, 

yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam berkomunikasi secara 

interpersonal dan kepribadian ekstraversi. Komunikasi interpersonal yang baik 

dirangkum menjadi keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan 

kesetaraan (Devito dalam Aw 1997: 259-264). Dan kepribadian ekstraversi 

adalah sifat seseorang yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi dalam 

bergaul, menjalin hubungan dengan sesama dan juga dominan dalam 

lingkungannya (McCrae and Costa dalam Feist and Feist, 2010:136). 

Dari identifikasi permasalahan diatas, maka  pertanyaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran kepribadian ekstraversi agen asuransi di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

2. Bagaimanakah gambaran kemampuan komunikasi interpersonal agen 

asuransi di AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

3. Bagaimanakah gambaran prestasi kerja agen asuransi di AJB Bumiputera 

1912 Cabang Supratman Bandung? 

4. Apakah ada hubungan antara kepribadian ektraversi dengan prestasi kerja 

agen asuransi di AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

5. Apakah ada hubungan antara kemampuan komunikasi interpersonal 

dengan prestasi kerja agen di AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman 

Bandung? 
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6. Apakah ada hubungan antara kepribadian ekstraversi dan kemampuan 

komunikasi interpersonal dengan prestasi kerja agen asuransi di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran kepribadian ekstraversi agen asuransi di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

2. Untuk mengetahui gambaran kemampuan komunikasi interpersonal agen 

asuransi di AJB Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

3. Untuk mengetahui gambaran prestasi kerja agen asuransi di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung? 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kepribadian ekstraversi 

dengan prestasi kerja Agen asuransi di AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Supratman Bandung. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kemampan komunikasi 

interpersonal dengan prestasi kerja Agen asuransi di AJB Bumiputera 

1912 Cabang Supratman Bandung. 

6. Untuk mengetahui hubungan kepribadian ekstraversi dan kemampuan 

komunikasi interpersonal dengan prestasi kerja Agen asuransi di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Supratman Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan 

mengenai hubungan dari kepribadian ektraversi dan kemampuan komunikasi 

interpersonal dengan prestasi kerja agen asuransi. Lebih lanjut, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

a. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Psikologi Industri dan Organisasi  
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Dilihat secara umum dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini 

dapat memperluas dan memperdalam wawasan serta pengetahuan terutama 

mengenai kepribadian ekstraversi menurut teori lima faktor Robert 

McCrae dan Paul T. Costa, kemampuan komunikasi interpersonal dan 

prestasi kerja agen asuransi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah 

pembendaharaan di bidang industri dan organisasi. 

b. Manfaat bagi Perusahaan 

Selain dilihat dari kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi pihak perusahaan agar dapat mengetahui kelemahan agen 

asuransi yang mempunyai prestasi kerja rendah, dilihat dari sisi 

kepribadian dan kemampuan komunikasi interpersonal-nya, sehingga sisi 

yang lemah itu dapat ditingkatkan lagi guna meningkatkan prestasi kerja 

agen asuransi dan keuntungan bagi perusahaan. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas 

secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu sistematika 

organisasi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika organisasi 

skripsi.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian kepribadian, 

kepribadian menurut teori lima faktor Robert McCrae dan Paul T.Costa, 
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kemampuan komunikasi interpersonal,  prestasi kerja, kerangka berpikir 

serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum perusahaan yang 

digunakan sebagai objek dalam penelitian ini, yaitu AJB Bumiputera 1912 

Cabang Supratman Bandung. Analisis data primer yang diolah, serta 

interpretasi hasil penelitian analisis hubungan kepribadian ekstraversi dan 

kemampuan komunikasi interpersonal dengan prestasi kerja agen asuransi. 

 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Supratman Bandung. 


