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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini merupakan zaman di mana tingkat kriminal semakin tinggi. 

Dimana-mana semakin banyak terjadi kejahatan yang merugikan masyarakat 

seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Masyarakat  

menjadi khawatir akan keamanannya dan kesehatannya, padahal masyarakat perlu 

beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Guna menimbulkan perasaan 

aman masyarakat membutuhkan sebuah lembaga asuransi untuk menjamin hal 

tersebut. 

Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah perjanjian 

antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang 

lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. 

Masyarakat dapat menabung di asuransi dan ketika mengalami kecelakaan, sakit 

atau mengalami hal-hal yang tak terduga maka pihak asuransi akan memberikan 

jaminan kepada masyarakat sesuai perjanjian antara klien dan agennya. 

Perkembangan perusahaan Asuransi di Indonesia cukup pesat hal ini terlihat 

dari pendapatan perusahaan asuransi yang cukup meningkat. Asosiasi Asuransi 

Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total pendapatan premi di 2013 sebesar Rp 

113,93 trilun, atau tumbuh 5,8% dari total premi tahun 2012 (Pratiwi, 2014). 

Industri asuransi jiwa memerlukan cara agar dapat menawarkan produk asuransi 

kepada masyarakat, agar tujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat 

dapat terwujud. Asuransi jiwa merekrut agen-agen untuk membantu 



 

2 

mempromosikan asuransi. Selain itu agen juga memberikan bantuan berupa saran 

mengenai keuangan dan jenis asuransi yang dibutuhkan oleh klien. 

Agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya adalah 

memberikan jasa dalam memasarkan asuransi untuk dan atas nama penanggung  

(Undang-undang Republik Indonesia, 1992). Agen asuransi merupakan penengah 

antara perusahaan asuransi dan kliennya sehingga membantu klien tidak perlu 

repot ke perusahaan asuransi. Agen membantu ketika klien membutuhkan bantuan 

berupa klaim asuransi saat mengalami sakit atau kecelakaan. 

Peneliti berkesempatan untuk mengunjungi salah satu perusahaan agen 

asuransi di Surabaya dan melihat pekerjaan yang dilakukan oleh agen asuransi. 

Dari hasil observasi terlihat bahwa agen asuransi tidak memiliki waktu kerja sama 

seperti karyawan lainnya. Agen dituntut untuk turun ke lapangan mencari calon 

klien yang berpotensi menabung di asuransi. Agen baru akan pergi ke kantor jika 

ada rapat bersama kepala asuransi dan mengurus klaim klien jika membutuhkan. 

Seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain tentunya seorang agen asuransi 

mengalami kesulitan dalam bekerja terutama bagi seseorang yang baru masuk 

menjadi agen. Seorang agen asuransi yang bekerja menawarkan jasa kepada orang 

lain sering mengalami penolakan-penolakan oleh calon klien. Hal ini disetujui 

oleh beberapa agen yang diwawancara peneliti. Para agen berkata bahwa 

penolakan pasti terjadi karena tidak semua orang merasa asuransi itu penting dan 

calon klien terkadang merasa bahwa mendengarkan promosi dari agen 

menghabiskan waktu. Agen tentunya merasa kecewa dengan penolakan tersebut 
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namun mereka harus tetap bekerja agar mendapatkan komisi. Agen harus siap 

untuk ditolak dan tetap berusaha mencari klien yang lain. 

Selain itu agen juga harus aktif untuk mencari orang baru, berkenalan 

dengan orang yang berpotensi, dan meluangkan waktu untuk promosi. Para agen 

yang peneliti wawancara mengatakan bahwa seorang agen harus terus mencari 

calon klien yang berpotensi untuk mau menabung di asuransinya. Subjek 

mengatakan agen harus dapat mengorbankan waktu serta tenaga mereka agar bisa 

membujuk calon klien. Terkadang para agen harus mengunjungi seseorang di 

tempat-tempat yang jauh agar bisa mempromosikan asuransinya. Para agen juga 

harus meluangkan waktu yang banyak untuk menjawab setiap pertanyaan calon 

klien agar mereka yakin dengan asuransi yang agen tawarkan. 

Kendala lain yang dialami oleh para agen adalah mereka tidak mendapatkan 

gaji setiap bulannya namun mendapatkan komisi yang berasal dari uang tabungan 

klien. Agen perlu giat mencari klien agar mendapatkan komisi. Semakin besar 

klien menabung maka semakin besar komisi yang agen dapatkan. Para agen yang 

peneliti wawancara mengatakan bahwa agen harus bisa memperkirakan jumlah 

klien yang harus dicari tiap bulan agar dapat memenuhi target dan mendapatkan 

komisi. Beberapa agen bahkan memiliki pekerjaan yang lain sebagai cadangan 

apabila tidak mendapatkan komisi pada bulan tersebut.  

Kendala lain yang dialami oleh para agen asuransi adalah pengalaman yang 

masih kurang menjadi agen. Seorang agen asuransi membutuhkan pengalaman-

pengalaman yang dapat membantu dalam bekerja. Pengalaman menghadapi klien 

dapat membantu menghadapi kendala di masa depan. Bagi agen asuransi yang 
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masih baru tentunya akan kesulitan menghadapi kendala-kendala yang dihadapi. 

Pada agen asuransi yang masih baru, pengalaman dan pengetahuan akan produk 

masih kurang sehingga agen masih harus bertanya kepada atasan mengenai paket-

paket asuransi serta nasihat ketika berjualan. Menurut agen asuransi yang sudah 

lama bekerja, menjadi agen diperlukan waktu satu hingga dua tahun untuk bisa 

beradaptasi karena pengalaman menjadi agen sudah bertambah dan dapat 

membantu agen ketika menghadapi tantangan. 

Hal diatas disetujui oleh agen asuransi yang peneliti wawancara. Kurangnya 

pengalaman membuat mereka kurang dipercayai oleh klien. Selain itu mereka 

akan kalah dibandingkan agen-agen asuransi yang sudah lama bekerja di asuransi 

karena agen asuransi yang lebih senior sudah memiliki banyak pengalaman. Agen 

asuransi yang lebih lama bekerja juga sudah mengetahui cara-cara menghadapi 

kendala sehingga lebih mampu menghadapi kendala tersebut. Hal ini berbeda 

dengan agen asuransi muda yang baru mau mencari pengalaman menjadi agen. 

Seorang agen harus dapat menghadapi kesulitan-kesulitan di atas dan 

mampu untuk bangkit kembali ketika menghadapi masalah. Peneliti menemukan 

bahwa beberapa dari agen mampu untuk bangkit kembali dari permasalahannya 

dan mau menghadapi kesulitannya. Beberapa agen lain merasa tidak mampu  

menghadapi kesulitannya, bahkan beberapa agen memilih untuk berhenti dan 

mencari pekerjaan lain. Berdasarkan wawancara di atas peneliti melihat bahwa 

seorang agen perlu memiliki kemampuan menghadapi kesulitan yang dihadapi 

dan bangkit kembali dari permasalahan tersebut.  



 

5 

Peneliti menduga agen memerlukan resilience membantu agen untuk 

mengatasi masalahnya. Resilience adalah kapasitas seseorang untuk dapat bangkit 

kembali dari kesulitan, konflik, dan kegagalan (Youseff & Luthans, 2007). 

Resilience tidak hanya berguna untuk pemulihan dari sebuah keadaan tapi juga 

sebagai media pembelajaran dan pertumbuhan diri melalui tantangan. Agen 

asuransi memerlukan resilience agar mereka dapat bertumbuh melalui setiap 

permasalahan dan mau bangkit kembali setelah menghadapinya sehingga mereka 

tidak memilih berhenti dari pekerjaannya. 

Selain resilience, seorang agen perlu memiliki keyakinan dalam dirinya 

mampu untuk bangkit kembali setelah menghadapi tantangan. Oleh karena itu 

seorang agen perlu memiliki self-efficacy. Self-efficacy adalah kepercayaan 

seseorang akan kemampuan dirinya sendiri untuk mengorganisasi dan 

menghadapi situasi-situasi sulit (Bandura,1980 dalam Cloniger, 2008).  

Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi memiliki kepercayaan bahwa dia 

mampu dan andal dalam melakukan sesuatu (Cloninger, 2008).  Self-efficacy 

mempengaruhi karyawan untuk mempelajari hal yang menjadi tugasnya dan juga 

membantu mencapai tujuan yang telah dibuat. Selain itu self-efficacy juga 

mempengaruhi tingkat usaha dan keteguhan mereka ketika mengerjakan tugas 

yang sulit (Lunenburg, 2011).  

Menurut Bandura (1997) self-efficacy memiliki empat sumber. Pertama, 

enactive mastery experience. Seseorang yang pernah berhasil di masa lalu akan 

memakai lagi pengalamannya untuk membantu menghadapi tantangan. 
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Pengalaman ini dapat meningkatkan self-efficacy ketika mengalami permasalahan 

yang sama. 

Kedua, vicarious experience yaitu melihat orang lain sebagai contoh 

pembelajaran ketika individu mengalami kejadian yang sama. Kesuksesan yang 

dialami oleh orang lain dapat meningkatkan self-efficacy bahwa seseorang dapat 

mengalami keberhasilan seperti orang lain. 

Ketiga adalah persuasi verbal yaitu mendapatkan pengakuan dari orang lain 

bahwa individu memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dapat 

meningkatkan self-efficacy karena dapat menumbuhkan kepercayaan pada 

kemampuannya. 

Keempat, physiological and affective state. Kondisi fisik dan emosi 

seseorang mampu mempengaruhi penilaiannya terhadap kemampuan dirinya. Saat 

seseorang merasa suasana hatinya sedang buruk dan merasa fisiknya tidak kuat 

maka individu akan tidak mempercayai kemampuannya. Sebaliknya jika suasana 

hatinya baik dan fisiknya sehat maka akan meningkatkan kepercayaan pada 

kemampuan dirinya. 

Peneliti melihat bahwa seorang agen tidak hanya perlu resilience tetapi juga 

self-efficacy untuk membantu seorang agen untuk dapat bangkit kembali dari 

permasalahannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meniliti mengenai 

resilience of efficacy. Dari pengertian resilience dan self-efficacy diatas dapat 

disimpulkan bahwa resilience of effiacy adalah kepercayaan seseorang terhadap 

kemampuannya untuk menghadapi permasalahan dan bangkit kembali. 
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White (dalam Bandura, 1997) menyatakan bahwa resilience of efficacy 

membuat seseorang mampu melakukan hal yang luar biasa dengan menggunakan 

kemampuan diri ketika menghadapi tantangan. Agen asuransi perlu memiliki 

resilience of efficacy agar membantu individu mempunyai keyakinan untuk 

kembali bangkit dari permasalahannya dan membantu individu memiliki 

keyakinan untuk melewati kesulitannya. 

Keye, et al. (2013) menyatakan bahwa self-efficacy dapat membantu 

meningkatkan kemampuan resilience seseorang. Self-efficacy memberikan 

kekuatan kepada seseorang bahwa dirinya mampu untuk bangkit kembali ketika 

menghadapi permasalahan. Lightsey (2006) menyatakan bahwa self-efficacy dapat 

mempengaruhi tingkat resilience seseorang. Semakin tinggi self-efficacy pada diri 

seseorang maka semakin tinggi pula resilience. Oleh karena itu resilience of 

efficacy penting bagi agen asuransi karena tanpa self-efficacy agen akan merasa 

tidak yakin untuk resilience sehingga merasa dirinya tidak mampu untuk bangkit 

kembali. 

Salah satu yang diduga berhubungan dengan resilience of efficacy adalah 

dukungan sosial. Dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian atau kasih yang 

didapatkan dari orang lain (Sarafino, 2008). Dukungan sosial terdiri dari beberapa 

tipe namun yang menjadi fokus peneliti adalah emotional support dan 

informational support. Emotional support adalah dukungan berupa empati, 

perhatian, memberikan hal yang positif, dan dorongan. Informational Support 

yaitu dukungan yang berupa nasihat, arahan, dan umpan balik ketika seseorang 

melakukan sesuatu. 
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Peneliti menduga bahwa agen asuransi membutuhkan dukungan secara 

emosional dan informasi. Agen asuransi tidak membutuhkan modal uang atau 

material lainnya karena pekerjaan utama sebagai agen adalah menawarkan 

asuransi. Agen lebih membutuhkan dukungan berupa informasi yang dapat 

membantu dalam bekerja. Agen asuransi yang peneliti wawancara menyatakan 

bahwa atasan dapat memberikan informasi dan cara-cara menghadapi calon 

nasabah yang selalu menolak. Selain itu atasan juga memberikan semangat 

kepada agennya sehingga mampu meningkatkan motivasi subjek dalam mencari 

klien. Atasan yang memberikan semangat dan motivasi dapat menenangkan agen 

secara emosi sehingga dapat meningkatkan kinerja agen. 

Penelitian sebelumnya oleh Andrea (2014) menunjukkan bahwa seorang 

pasien wanita yang mengalami penyakit jantung dapat sembuh ketika 

mendapatkan emotional support. Dukungan yang berasal dari keluarga, teman dan 

rekan kerja merupakan faktor penting untuk seseorang mengatasi kejadian stres 

yang dialami (Andrea, 2014). O’connor (dalam Andrea, 2014) menyatakan bahwa 

seorang pasien yang sedang krisis dan tidak mendapatkan emotional support akan 

mengalami stres dan dapat menghalangi pasien untuk sembuh. Agen asuransi 

perlu mendapatkan dukungan emosional dari orang-orang sekitarnya agar dapat 

terhindar dari kejadian stres dan agen asuransi menghadapi stres.  

Helgeson & Cohen (1996) menyatakan bahwa pasien kanker yang 

mendapatkan informational support dapat membantu mengubah persepsi pasien 

dan membantu coping pasien. Pasien yang menerima informasi tentang cara 
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mengatasi penyakitnya akan mengurangi kebingungan pada pasien dan 

meningkatkan rasa optimis pada dirinya. 

Peneliti menduga ada hubungan antara dukungan sosial dan resilience self-

efficacy. Pertama, pemberian persuasi verbal kepada orang lain berhubungan 

dengan salah satu jenis dukungan sosial yaitu emotional support. Dalam 

emotional support seseorang memberikan hal positif dan dorongan untuk 

mendukung seseorang dalam menghadapi tantangan. Ketika seseorang menerima 

persuasi verbal maka dia mendapatkan keyakinan dan membangkitkan hal positif 

dalam dirinya. 

Kedua, dukungan sosial dapat mempengaruhi physiological and affective 

state sebagai sumber dari self-efficacy. Dukungan sosial berupa dukungan 

emosional yaitu empati dan perhatian dapat membantu keadaan emosi agar lebih 

tenang dalam menghadapi permasalahan serta membantu seseorang mengurangi 

efek fisik ketika sedang cemas. 

Ketiga, informational support dapat memberitahukan kepada orang lain 

mengenai petunjuk, cara-cara dan sebagainya yang membantu seseorang untuk 

dapat bekerja. Seseorang akan mencoba dan melakukan cara-cara yang telah 

diajarkan. Ketika berhasil dalam mempraktekkannya maka akan menjadi sebuah 

pengalaman keberhasilan baginya. Hal ini disebut dengan mastery experience. 

Penelitian sebelumnya dari Stetz, et al. (2006) menunjukkan bahwa 

seseorang yang memiliki hubungan positif dengan rekan kerjanya memiliki self-

efficacy yang tinggi dan seseorang yang kurang memiliki hubungan dengan rekan 

kerjanya memiliki self-efficacy yang rendah. Ketika seseorang memiliki hubungan 
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yang positif maka ia mendapatkan dukungan sosial dari rekan kerjanya dan akan 

membantu untuk meningkatkan self-efficacy. Stetz menyatakan bahwa seseorang 

dengan self-efficacy yang tinggi akan merasa percaya diri terhadap 

kemampuannya dan merasa positif dengan dirinya sedangkan orang yang self-

efficacy rendah akan merasa dirinya tidak mampu dan menanggapi dukungan 

yang didapatkan secara negatif.  

Penelitian sebelumnya oleh Park dan Kim (2006) menunjukkan bahwa 

dukungan sosial yang berasal dari orang tua memiliki hubungan langsung dengan 

self-efficacy dan berpengaruh positif terhadap self-efficacy. Dukungan sosial yang 

diterima dari orang lain mampu meningkatkan self-efficacy pada anak-anak dan 

remaja.  

Penelitian Park dan Kim (2006) dilaksanakan kepada anak-anak dan remaja 

yang masih bersekolah. Anak-anak dan remaja masih membutuhkan nasehat dari 

orang tua dan teman dalam pengambilan keputusan (Santrock, 2003). Anak-anak 

dan remaja juga masih tergantung secara ekonomi dengan orang tua. Berbeda 

halnya dengan dewasa muda. Pada saat seseorang memasuki masa dewasa muda 

merupakan awal dari kemandirian ekonomi dan pengambilan keputusan 

(Santrock, 2002). Dewasa muda perlu mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan tidak tergantung lagi pada orang tua.  

Pengalaman yang dimiliki oleh anak dan remaja juga berbeda dengan yang 

sudah berada pada tahap dewasa muda. Anak dan remaja yang masih sekolah 

kegiatannya sehari-hari hanya belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus dan 

bermain bersama dengan teman-teman di sekolah.  Berbeda dengan dewasa muda 
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yang kegiatan sehari-hari harus bekerja dan memenuhi kebutuhan. Dewasa muda 

harus mampu untuk bekerja dengan baik untuk mendapatkan gaji dan bertahan 

dengan lingkungan kerja agar tidak dipecat. Oleh karena itu peneliti ingin melihat 

dukungan sosial yang diterima agen asuransi dalam meningkatkan self-efficacy. 

Penelitian dari Kim dan Mayer (2000) menunjukkan bahwa dukungan sosial 

yang berasal orang tua dapat meningkatkan self-efficacy pada remaja. Penelitian 

ini dilakukan pada budaya Jerman dan untuk anak remaja. Karakteristik serta 

budaya antara masyarakat Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan.  

Hofstede (dalam Jandt, 2004) menyatakan bahwa Jerman memiliki budaya 

individualism yaitu budaya yang lebih mementingkan diri sendiri daripada 

kelompok dan relasi dengan orang lain tidak terlalu kuat. Dalam budaya ini 

seseorang lebih memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Indonesia 

masuk kedalam budaya collectivism yaitu budaya yang lebih mementingkan 

kebutuhan kelompok daripada pribadi, hubungan antar anggota yang kuat serta 

antar anggota memiliki loyalitas untuk melindungi satu sama lain (Hofstede, 

1997). 

Tingkat individualism Jerman berada di peringkat 15 sedangkan Indonesia 

berada diperingkat 48 (Jandt, 2004). Perbedaan budaya antara Indonesia dan 

Jerman ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dari Kim dan Mayer (2000) 

belum tentu bisa diterapkan sepenuhnya pada masyarakat Indonesia. Oleh karena 

itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai resilience of efficacy dan dukungan sosial 

pada masyarakat Indonesia khususnya agen asuransi.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara dukungan sosial dan resilience of efficacy 

pada agen asuransi muda? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan resilience of efficacy 

pada agen asuransi muda. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis: 

1. Memberikan sumbangsih kepada psikologi dalam bentuk penelitian yang 

melihat hubungan antara dukungan sosial dan resilience self-efficacy 

khususnya pada agen asuransi. 

2. Pengembangan ilmu terkait dukungan sosial dan resilience of efficacy. 

Manfaat Praktis: 

1. Bagi Keluarga Agen Asuransi 

Keluarga dapat mengembangkan upaya alternatif dan informasi 

tentang dukungan sosial yang dapat dipakai agen asuransi ketika 

menghadapi permasalahan di tempat kerja. 

2. Bagi Teman Agen Asuransi 

Teman dapat mengembangkan upaya alternatif dan informasi tentang 

dukungan sosial yang dapat membantu agen asuransi ketika menghadapi 

permasalahan di tempat kerja. 
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3. Bagi Agen Asuransi 

Mengetahui cara-cara untuk mengembangkan resilience of efficacy sehingga 

dapat bangkit kembali ketika menghadapi permasalahan. 

4. Bagi Perusahaan Asuransi  

Memberikan informasi yang berhubungan dengan resilience of efficacy 

guna mengembangkan kemampuan agen untuk dapat bangkit kembali dari 

permasalahan. 

 


