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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terhadap

Pelaksanaan perjanjian keagenan Asuransi Jiwa Pada PT Prudential Life

Assurance cabang Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjajian keagenan Pada PT Prudential ini belum berjalan

dengan baik dkarenakan dengan masih adanya kelalaian dan tidak

terlaksananya perjanjian tersebut seperti kurangnya menggunakan

waktu dan perhatiannya untuk melaksanakan tugasnya untuk melayani

nasabah dan tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan,

kurangnya agen dalam memberikan informasi yang jelas tentang

produk-produk asuransi terhadap nasabah, lalai dan tidak dalam

melaporkan klaim nasabah dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah

menerima laporan klaim dari nasabah, lalai dalam memberikan tanda

bukti terima resmi pembayaran premi nasabah, dan keterlambatan

dalam penyetoran premi awal nasabah

2. Adapun yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian

keagenan antara agen  PT Prudential adalah :

a. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja ataupun evaluasi yang

dilakukan team ataupun leader  terhadap agen.

b. Kurangnya pemahaman agen terhadap produk-produk asuransi
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c. Tidak aktifnya agen terhadap event yang diadakan PT Prudential

d. Memiliki pekerjaan lain selain agen

e. Mengejar target dan komisi

Upaya yang dapat dilakukan adalah agen harus aktif dalam

mengikuti event yang diadakan PT Prudential untuk menambah

wawasan dan semangat agen, keaktifan leader untuk mengevaluasi

kinerja agen, dan memberikan edukasi terhadap agen dengan

pengetahuan berkomunikasi yang baik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Setiap Agency manajer PT Prudential Cabang

Pekanbaru agar lebih memperhatikan kinerja dengan melakukan

pengawasan  dari setiap agen agar terciptanya kerja sama yang baik,

dan  menjelaskan hal-hal yang penting didalam perjanjian kepada setiap

calon agen yang akan bergabung pada PT Prudential Life Assurance

dan menjelaskan kepada setiap agen terhadap konsekuensi yang ada

sehingga calon agen yang akan bergabung paham terhadap kewajiban-

kewajiban yang harus dijalankan saat menjadi agen. Diharapkan kepada

agen PT Prudential Life Assurance agar melaksanakan perjanjian

keagenan ini dengan baik dan taat terhadap isi perjanjian tersebut agar

tidak ada terjadinya kelalaian yang dapat merugikan nasabah dan

terutama PT. Prudential Life Assurance. Dan aktif dalam kegaiatan

yang diadakan oleh pihak perusahaan guna meningkatkan semanagat

dan penjualan
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2. Diharapkan kepada agen PT Prudential Life Assurance agar

melaksanakan perjanjian keagenan ini dengan baik dan taat terhadap isi

perjanjian tersebut agar tidak ada terjadinya kelalaian yang dapat

merugikan nasabah dan terutama PT Prudential Life Assurance dan

aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak perusahaan guna

meningkatkan semanagat kerja dan penjualan yang baik.


