
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, kegiatan dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses

penyampaian informasi Ilahiyah kepada manusia melalui berbagai metode

seperti ceramah, film, drama dan bentuk-bentuk lain yang melekat dalam

aktifitas kehidupan setiap pribadi muslim. Dakwah sendiri memiliki cakupan

yang amat luas dalam konteks amar ma’ruf nahi mungkar.

Dakwah tidak hanya bisa dilakukan oleh para da’I, ustadz atau kyai

tetapi juga oleh para pemimpin di segala tingkatan karena pengertian dakwah

pada dasarnya adalah setiap kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia

kepada jalan kebaikan atau jalan Allah. Dakwah juga berarti upaya untuk

merubah manusia ke arah yang lebih baik secara individual maupun

masyarakat mencakup semua aspek kehidupan baik ekonomi, pendidikan,

kesehatan, sosial, hukum, politik, sains dan teknologi dan sudah tentu aspek

agama. Untuk melakukan semua itu bukanlah semata-mata tanggungjawab

da’i, namun para pemimpin justru memiliki peran yang signifkan untuk

melakukan perubahan masyarakat. Oleh karena itu praktek dakwah hendaknya

diiringi dengan menebar keteladanan (uswah hasanah). Di sinilah pemimpin

memiliki peranan yang sangat penting.

Kepemimpinan merupakan salah satu bentuk dakwah bil hal (dengan

perbuatan), dimana seseorang berupaya dalam mempengaruhi orang lain atau

sekelompok orang ke arah penetapan dan pencapaian tujuan yang diinginkan.



Orang yang melakukan tindakan kepemimpinan disebut pimpinan yang pada

gilirannya juga disebut pemimpin. Dalam kosakata bahasa Inggris

kepemimpinan merupakan terjemahan dari Leadership. Sebagaian pakar

mendefenisikan Leadership is the key to management (Kepemimpinan adalah

inti dari managemen).

Realitas menunjukkan bahwa keteladanan seorang da’i, ustadz,

mubaligh, gu, kyai atau syekh sekarang ini belum cukup. Tetapi jika pemimpin

juga ikut memberikan keteladanan maka perubahan masyarakat menuju yang

lebih baik mudah terjadi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab : 21

berbunyi :

ِ َرُسولِ فِيلَُكمْ َكانَ لَقَدْ  َ یَْرُجوَكانَ لَِمنْ َحَسنَةٌ أُْسَوةٌ هللاَّ َواْلیَْومَ هللاَّ

َ َوَذَكرَ اْآلِخرَ  َكثِیًراهللاَّ

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab :
ayat 21)

Rasulullah Saw. adalah pemimpin dunia yang telah banyak memberikan

contoh teladan kepada para sahabat dan tentunya juga kepada umat Islam

masa sekarang ini. Rasulullah Saw selalu konsisten antara perkataan dan

perbuatannya. Pemimpin yang meneledani Rasulullah Muhammad Saw dalam

ibadah, muamalah dan lain sebagainya. kemudian menerangkannya dalam

kepemimpinannya akan menjadi pemimpin yang bersih dari korup, jujur, sabar,

sederhana, dermawan dan merakyat. Seperti yang dijelaskan oleh rasul SAW,



salah satunya adalah sifat kepemimpinan dalam melakukan aktifitas atau

proses dakwah. Sesuai sabda Nabi :

ماَُم َراٍع َوھَُو َمْسْؤٌل َعْن َرِعیَتِھِ كُ  لُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤٌل َعْن َراِعیَتِِھ. فاَْالِ

“Masing-masing kamu adalah penggembala, masing-masing kamu
bertanggung jawab terhadap yang digembalakanya. Maka, pemimpin adalah
penggambala bertanggungjawab atas gembalanya”.(H.R.Bukhari Muslim).

Di dalam kehidupan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari

rangsangan lingkungannya. Apa lagi kehidupan modern dewasa ini

memberikan rangsangan (stimulans) yang lebih banyak dan komplex yang

dihadapi oleh manusia, sehingga terkadang setiap manusia selalu dihadapkan

kepada berbagai alternatif yang cukup menyulitkan dirinya dalam mengambil

keputusan. Dalam hal kepemimpinan, hal-hal dibawah ini merupakan faktor

penunjang yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu diantaranya :

a. Kebutuhan terhadap pengetahuan (need for knowledge).

b. Kebutuhan pengembangan diri (need for achievment)

c. Kebutuhan untuk membuktikan (need for improvement)

Seorang pemimpin harus mempunyai nilai-nilai kepemimpinan dan

kemauan serta keahlian manajemen. Adapun sifat, ciri atau nilai-nilai pribadi

yang hendaknya dimiliki oleh pemimpin dakwah itu antara laiin adalah sebagai

berikut:

1) Berpandangan jauh kemasa depan.

2) Bersikap dan bertindak bijaksana.

3) Berpengetahuan luas.

4) Bersikap dan bertindak adil.



5) Berpendirian teguh.

6) Mempunyai keyakinan bahwa misinya akan berhasil

7) Berhati ikhas.

8) Memiliki kondisi fisik yang baik.

9) Mampu berkomunikasi1.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dakwah

adalah tenaga-tenaga profesional dimana mereka yang mempunyai ciri-ciri atau

nilai-nilai pribadi pemimpin dan keahlian kepemimpinan2.

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki model , cara maupun sistem

yang berbeda dalam memimpin organisasinya. Hal ini sering disebut pola

kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut digunakan oleh seorang pemimpin

dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain agar sesuai dengan keinginannya.

Begitu juga dengan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Drs.

Khairul Ansari selaku branch Manager dalam mengelola PT. Asuransi Takaful

Umum cabang Pekanbaru guna mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan

produk serta citra asuransi syariah kepada masyarakat Pekanbaru.

Selain itu, penulis juga menemukan gejala-gejala yang berkaitan dengan

pola kepemimpinan branch manager pada perusahaan berbasis syariah lainnya

seperti :

1. Banyaknya lembaga atau perusahaan berbasis syariah cenderung

menerapkan pola kepemimpinan yang tidak relevan dengan prinsip

atau filosofi perusahaan mereka.

1
Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Da’wah Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 229-230
2

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah,(Jakarta: Amzah, 2009)  hlm. 230



2. Banyaknya lembaga atau perusahaan berbasis syariah yang tidak

menerapkan pola kepemimpinan islami.

3. Adanya pengaruh yang ditimbulkan dari pola kepemimpinan terhadap

loyalitas kinerja karyawan dalam mengelola perusahaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan memberikan pengaruh

langsung terhadap hasil akhir dari sebuah pemerintahan. Hasil akhir tersebut

diperoleh dari pemimpin yang menerapkan pola kepemimpinan yang berbeda-

beda. Masing-masing pola kepemimpinan dapat dipastikan akan

mengakibatkan dampak yang berbeda kepada para karyawan atau

bawahannya. Namun, yang patut diperhatikan oleh setiap pemimpin adalah

pola kepemimpinan yang dipergunakannya harus dapat memajukan organisasi

atau perusahaan yang dipimpinnya, bukan sebaliknya.

Banyak perusahaan atau instansi yang kurang memahami apa-apa saja

pola kepemimpinan yang sesuai dengan sistem pengelolaan managemen

mereka. Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis ingin melakukan

penelitian dengan judul :

“PENERAPAN POLA KEPEMIMPINAN BRANCH MANAGER

DALAM  PENGELOLAAN PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM KANTOR

PEMASARAN CABANG PEKANBARU”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Sejauh ini permasalahan pola kepemimpinan sangatlah menarik untuk

diteliti, mengingat kepemimpinan sendiri sangatlah berpengaruh bagi



kami sebagai calon-calon manager yang kelak dituntut agar lebih

tanggap dalam mengelola sebuah instansi atau perusahaan.

2. Realitas menunjukkan bahwa keteladanan seorang da’i, ustadz,

mubaligh, guru, kyai atau syekh sekarang ini belum cukup. Tetapi jika

pemimpin juga ikut memberikan keteladanan maka perubahan

masyarakat menuju yang lebih baik pasti akan terjadi. Sebagai dai-

daiyah (mubaligh) sudah seharusnya memiliki sifat dan kepribadian

seperti yang dijelaskan oleh rasul SAW, salah satunya adalah sifat

kepemimpinan dalam melakukan aktifitas atau proses dakwah.

3. Masalah yang dikaji sangat sesuai dengan kemampuan penulis, karena

penulis merasa mampu dan sanggup untuk menelitinya baik dari segi

waktu, tenaga, dana, sarana dan prasarana serta komposisi

pembuatannya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca tentang penelitian ini,

penulis perlu menegaskan beberapa istilah yaitu :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah

penggunaan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Dengan

kata lain penerapan adalah perbuatan menerapkan3.

2. Pola

Pola adalah Model, contoh, pedoman (rancangan), dasar kerja4.

3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,(Jakarta: Balai
pustaka 2007), hlm. 1180.



3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, baik

didalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan

yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Proses

mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti

ancaman, penghargaan, otoritas, maupun bujukan5.

4. Branch manager (kepala cabang) adalah seseorang yang dipilih untuk

mempromosikan dan mengelola anak cabang dari suatu perusahaan

induk.

5. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu keahlian yang diperlukan untuk memimpin,

mengatur, menggerakkan waktu, ruang, manusia, dan dana untuk

mencapai tujuan tertentu6.

6. Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi Syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) menurut fatwa DSN

MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara

sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau

Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi

resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

4Widodo. dkk, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Absolut, 2001), hlm.575.
5 Veithzal Rivai, op.cit, hlm.36
6 Frianto Pandina, dkk. Lembaga Keuangan.( Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2005), hlm. 135



Yaitu tidak mengandung ghahar (penipuan), maysir (perjudian), riba,

zhulm (penganiyaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat7.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa

persoalan pokok kajian ini adalah penerapan pola kepemimpinan branch

manager dalam pengelolaan perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan

persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan

kajian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a) Banyaknya lembaga atau perusahaan berbasis syariah cenderung

menerapkan pola kepemimpinan yang belum relevan dengan prinsip

atau filosofi perusahaan mereka.

b) Banyaknya lembaga atau perusahaan berbasis syariah yang tidak

menerapkan pola kepemimpinan islami.

c) Adanya pengaruh yang ditimbulkan dari pola kepemimpinan

terhadap loyalitas kinerja karyawan dalam mengelola perusahaan

tersebut.

2. Batasan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin mendeskripsikan

kepemimpinan Branch Manager (kepala cabang) sebagai suatu

kemampuan mengelola potensi sumber daya manusia yang dapat

menggerakkan anggotanya pada PT. Asuransi Takaful Umum, cabang

7 Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), hlm. 245



Pekanbaru. Oleh sebab itu, penulis cenderung mengkaji pola

kepemimpinan Drs. Khairul Ansari selaku Branch Manager dalam

pengelolaan PT. Asuransi Takaful Umum, kantor pemasaran cabang

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Selaras dengan batasan masalah di atas, masalah dalam kajian ini

diformulasikan menjadi “Bagaimana penerapan pola kepemimpinan

branch manager dalam pengelolaan PT. Asuransi Takaful Umum kantor

pemasaran cabang Pekanbaru ?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pola

kepemimpinan branch manager dalam pengelolaan PT. Asuransi

Takaful Umum kantor pemasaran cabang Pekanbaru.

2) Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

kelancaran tata kelola dan sistem managemen pada perusahaan

Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru.

b. Memberikan sumbangsih nyata bagi pengetahuan branch manager

PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru maupun cabang

lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pola

kepemimpinan yang diterapkannya sehingga dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah guna

meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan tersebut.



c. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus

menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana komunikasi

islam (S.Kom.I) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Penerapan

Penerapan adalah penggunaan suatu konsep yang menjadi pokok

pembahasan. Menurut R. Eko I dan Djokopran menyatakan bahwa

penerapan  merupakan proses atau prosedur aliran data dalam

infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para

pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan

(relevan). Sedangkan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain,

penerapan adalah hal, cara atau hasil8.

Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah

suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun

sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang

telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1) Adanya program yang dilaksanakan.

8 J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta:Pustaka
Sinar Harapan, 2001). hlm.. 287



2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran

dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun

pengawasan dari proses penerapan tersebut9.

b. Pola Kepemimpinan

1. Pola adalah model, pedoman, cara kerja, atau sistem.

Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses, perilaku atau

hubungan yang menyebabkan suatu kelompok dapat bertindak

secara bersama-sama atau secara bekerja sama sesuai dengan

aturan dan tujuan bersama10.

2. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina

atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun

mempengaruhi. Seorang pemimpin  mempunyai tanggung jawab

baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan

aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin

itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai

kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.

3. Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian

kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya

kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka

9 Wahab Abd. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997). hlm. .45

10 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 40.



meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan

rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak

terpaksa11.

Di dalam agama Islam, kepemimpinan identik dengan istilah

khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah rasulullah

Saw. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan

amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Seseorang yang diberi

kedudukan oleh Allah SWT untuk mengelola suatu wilayah, ia

berkewajiban untuk menciptakan hubungan yang harmonis baik

hubungan dengan Allah SWT maupun dengan manusia yang lainnya

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk

memelihara agama, akal dan budaya mereka. Hal tersebut selaras

dengan firman Allah dalam Al- Qur’an surah al-baqarah (2) ayat 30

yang berbunyi12 :

َو إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّْي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِْیفَةً قَالُْوا أَتَْجَعُل فِْیھَا َمن 

ُس لََك قَاَل إِنِّْي أَْعلَُم َما الَ  َماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نُقَدِّ یُْفِسُد فِْیھَا َویَْسفُِك الدِّ

تَْعلَُمْون
“Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para

malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menciptakan seorang khalifah
di muka bumi.’ Mereka berkata,’ Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dan menyucikan Engkau’ Tuhan

11 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan,Cet XVI (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2006), hlm 26.

12 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). hlm. 92



berfirman,’Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui’. (Q.S. Al-baqarah: 30).

Mencermati ayat Al-Qur’an di atas, pemimpin pada dasarnya

adalah pengemban amanah Allah dan rakyat untuk memakmurkan bumi

dan menyejahterakan rakyatnya, menegakkan kebenaran dan keadilan

bukan sekedar jabatan untuk menduduki status sosial. Dari pengertian

itulah kita kenapa rakyat menginginkan sebagai syarat seorang

pemimpin harus memiliki watak yang baik dan berkepribadian mulia

tidak lain karena kepemimpinan membawa pengaruh. Jadi, bila

pemimpinnya bermoral baik maka pengaruhnya kepada rakyat tentu

juga baik.

Menurut  Kartini Kartono13, “kepemimpinan itu bersifat spesifik,

khas, dan diperlukan bagi situasi khusus. Jelasnya sifat-sifat utama dari

pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh

kelompoknya, juga kesesuaiannya dengan situasi dan zamannya”.

Menurut DR. Hadari Nawawi14 didalam bukunya yang berjudul

“Kepemimpinan menurut Islam” mengatakan, “kepemimpinan adalah

kegiatan memimpin yang berisi menuntun, membimbing, memandu,

menunjukkan jalan, mengepalai, melatih agar orang-orang yang

dipimpin dapat mengerjakan sendiri”.

13 Kartini Kartono Pemimpin dan Kepemimpinan. (Jakarta : Rajawali Pers 2010). hlm. 48
14 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti

Press, 1993), hlm. 28.



Menurut Wahdjosumidjo15, dalam bukunya yang berjudul

Kepemimpinan dan Motivasi, Kepemimpinan adalah :

1) Sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa

sifat sifat tertentu seperti: Kepribadian (personality),

Kemampuan (ability), dan Kesanggupan (capability).

2) Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (activity)

pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan

(posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.

3) Kepemimpinan adalah sebagai proses antar hubungan antar

interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat diambil

kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses kegiatan

mempengaruhi, mengorganisasi, menggerakkan, mengarahkan,

membimbing, mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu dalam

rangka mencapai tujuan bersama yang ditetapkan mencakup :

1) Keterlibatan orang lain atau kelompok orang dalam

mencapai tujuan.

2) Adanya faktor tertentu yang ada pada pemimpin sehingga

orang lain bersedia digerakkan atau dipengaruhi.

3) Adanya usaha untuk mengarahkan dan mempengaruhi

perilaku orang lain

15Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 26.



Perlu dipahami bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab

mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya. Sebagai pemimpin harus

memiliki kemampuan diantaranya yang berkaitan dengan pembinaan

disiplin, pembangkitan Motivasi, dan penghargaan.

Pemimpin sendiri merupakan salah satu sumber daya pokok dan

titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Bagaimana kreatifitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam

menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan

apakah tujuan perusahaan itu dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang

dinamis dan kreatif maka organisasi yang dipimpinnya juga akan

semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan semakin

banyak.

Faktor keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung

dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan

situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul

kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Oleh sebab

itu, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana

kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola

kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.

Dalam “situational leadership” pemimpin yang efektif akan

melakukan diagnose situasi, memilih pola kepemimpinan yang efektif

dan menerapkannya secara tepat. Seorang pemimpin yang efektif dalam

teori ini harus bisa memahami dinamika situasi dan menyesuaikan



kemampuannya dengan dinamika situasi yang ada. Empat dimensi

situasi yakni kemampuan manajerial, karakter organisasi, karakter

pekerjaan dan karakter pekerja. Keempatnya secara dinamis akan

memberikan pengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan seorang.

Dibawah ini terdapat beberapa pola atau model kepemimpinan

berdasarkan situasionalnya yaitu16 :

1. Pola  kepemimpinan kontingensi.

Pola ini dikembangkan oleh Fiedler, model kontingensi

dari efektifitas memiliki dalil bahwa prestasi kelompok

tergantung interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang

mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang

didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Dimana situasi akan

menyenangkan apabila :

a. Pemimpin diterima oleh pengikutnya.

b. Tugas dan semua yang berhubungan dengannya

ditentukan secara jelas.

c. Penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal

diterapkan pada posisi pemimpin.

16 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan perilaku organisasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada. 2003) Hlm. 19



Gaya Kepemimpinan

Beroriontasi kepada
Tugas

Hubungan Manusia

Gambar 1.1 Pola kepemimpinan Kontingensi Fiedler

Dari gambar pola diatas, Fiedler menyatakan bahwa

seorang pimpinan memperoleh kinerja kelompok yang efektif

dengan cara membuat keputusan dan strategi yang efektif dan

kemudian mengkomunikasikannya dengan perilaku pengarah

direktif.

2. Pola kepemimpinan partisipasi pemimpin

Dalam  pola ini, pemimpin harus bersifat luwes untuk

mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi dan

kondisi.  Pola  ini mempertahankan 5 gaya kepemimpinan yang

menggambarkan kontinum dari pendekatan otoriter sampai

pendekatan yang sepenuhnya partisipatif sebagai berikut :

a. Pemimpin menyelesaikan masalah atau membuat

keputusan menggunakan informasi yang tersedia pada

saat itu.



b. Pemimpin memperoleh informasi yang diperlukan

bawahan kemudian memutuskan sendiri penyelesaian

masalah tersebut.

c. Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan yang

relevan secara individual, mendapatkan ide dan saran

mereka tanpa mengumpulkan mereka dalam satu

forum.

d. Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai

kelompok, secara kolektif memperoleh ide dan saran

mereka.

e. Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai

kelompok. Pemimpin dan bawahan bersama-sama

membuat dan mengevaluasi alternatif serta berusaha

mencapai persetujuan (konsensus) penyelesaian.

3. Pola kepemimpinan jalur - tujuan.

Menurut pola yang dikembangkan oleh Robert J. House

pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang

positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan

pengikutnya. Teori ini disebut jalur - tujuan karena memfokuskan

pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya

pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk

menjapai tujuan.



Gambar 1.2 Pola kepemimpinan Jalur Tujuan Robert J. House

4. Pola kepemimpinan situasional

Penekanan dalam pola kepemimpinan situasioanal ini

adalah pada pengikut dan tingkat kematangan mereka. Para

pemimpin harus menilai secara benar atau secara intuitif

mengetahui tingkat kematangan pengikut-pengikutnya dan

kemudian menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan

tingkatan tersebut.

Hersey dan Blanchard menggunakan studi Ohio State untuk

mengembangkan lebih lanjut keempat gaya kepemimpinan yang

Karakteristik Pribadi bawahan :

a. Tempat pengendalian.
b. Pengamalan.
c. Kemampuan.

Perolehan

a. Kepuasan
b. Prestasi

Faktor Lingkungan

a. Tugas
b. Sistem wewenang formal
c. Kelompok kerja

Pengikut atau
bawahan :

a. Persepsi
b. motivasi

Faktor Perilaku
Pemimpin :

a. Direktif
b. Suportif
c. Partisipatif
d. Berorientasi

pada
prestasi



dimiliki manager, yaitu : mengatakan (telling), menjual (selling),

partisipasi (participating) dan delegasi (delegating.)

Pola kepemimpinan ini juga menyatakan bahwa

kepemimpinan yang paling efektif bervariasi dengan kesiapan

karyawan yang mendefinisikan sebagai keinginan karyawan

untuk berprestasi, kemampuan untuk bertanggung jawab,

kemampuan yang berhubungan dengan tugas, keterampilan

pengalaman. Sasaran dan pengetahuan dari pengikut merupakan

variabel penting dalam menentukan gaya kepemimpinan yang

efektif.

Menurut Hersey dan Blanchard, hubungan antara pimpinan

dan anggotanya mempunyai empat tahap/fase yang diperlukan

bagi pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu :

a. Pada persiapan awal perhatian pimpinan pada tugas sangat

tinggi, anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan

dengan peraturan, struktur dan prosedur kerja.

b. Tahap kedua, anggota sudah mampu menangani tugasnya,

perhatian pada tugasnya sangat penting karena bawahan

belum dapat bekerja tanpa struktur, kepercayaan pimpinan

pada bawahan semakin meningkat.

c. Tahap ketiga, anggota mempunyai kemampuan lebih besar

dan motivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara

aktif mencari tanggung jawab yang lebih besar, pemimpin



masih mendukung dan memberikan perhatian tetapi tidak

perlu lagi memberikan pengarahan.

d. Tahap yang terakhir, tahap dimana anggota mulai percaya

diri, dapat mengarahkan diri dan berpengalaman, pemimpin

dapat megurangi jumlah perhatian dan pengarahan.

Tingkah laku Hubungan
(memberikan Tingkah laku

untuk Mendukung)

Tingkah laku hubungan
(memberikan pedoman dan mengarahkan)

Gambar 1.3 Pola Kepemimpinan situaional Hersey dan Blanchard

c. Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang

berarti pula pengaturan atau pengurusan17. Pengelolaan diartikan sebagai

suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan

tertentu.

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut

Burhanudin, manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata

management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan.

17 Suharsimi Arikunto, Managemen Pengejaran secara manusiawi, (Rineka Cipta Jakarta:
1993) hlm.31.

Hubungan tinggi
dan tugas rendah

Tugas tinggi dan
hubungan rendah

Hubungan
rendah dan tugas

rendah

Tugas tinggi dan
hubungan tinggi



Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara

manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu

tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah

bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok

demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Satu hal yang perlu diingat

bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi

bila terdapat kerjasama dengan orang pribadi maupun kelompok, maka

seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu

menjadi seorang manajer yang efektif 18.

Dalam pelaksanaannya,  asuransi takaful umum menerapkan

prinsip syariah dalam melakukan akad, mekanisme pengelolaan dana,

mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan (shariah

corporate culture), marketing, produk dan sebagainya. Untuk itulah,

dalam menjalankan usaha asuransi syariah, juga sangat diperlukan

tegaknya nilai-nilai syariah, agar pengelolaan operasional asuransi syariah

benar-benar mencerminkan ruh syariah yang sesungguhnya.

Pengelolaan sistem asuransi takaful umum, cabang pekanbaru

sendiri sangatlah membutuhkan pola kepemimpinan yang sesuai dengan

pengelolaan sistem syariah tersebut. Hal ini karena pemimpin tidak hanya

dituntut untuk mampu bertindak sebagai Qudwah Hasanah yang

memiliki kecakapan dalam bidang kemampuan interpersonal seperti

(pendelegasian, pelatihan, pengawasan) maupun kemampuan teknis.

18 M. Manullang, Dasar-Dasar Managemen ,(Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta: 2009)
hlm. 54



Melainkan pemimpin juga harus mampu menerapkan pola mufakat atau

musyawarah (partnership) yang baik dalam menerapkan sistem

managemen di dalam perusahaan mereka. Dengan demikian, pemimpin

tidak mempergunakan opsi tunggal mereka sebagai seorang pemimpin

perusahaan tersebut.

d. Asuransi Syariah Takaful Umum

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari

kata Belanda assurantie yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa

Indonesia. Namun assurantie itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli

dari bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa Latin, yaitu

assecurare yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal

dikenal dalam bahasa Perancis sebagai assurance. Demikian pula dengan

istilah assuradeur yang berarti “penanggung” dan geassureerde yang

berarti “tertanggung” keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa

Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah “Pertanggungan” dapat

diterjemahkan menjadi insurance dan assurance. Kedua istilah ini

sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, insurance mengandung

arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan

assurance lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan

dengan masalah jiwa seseorang.

Sedangkan istilah asuransi menurut Undang-undang No. 2 Tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian  adalah perjanjian antara dua pihak

atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada



tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau

hidupnya seorang yang di pertanggungkan19.

Sedangkan asuransi syariah sendiri menurut fatwa DSN MUI

adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah

orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau Tabarru’ yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai

dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung ghahar

(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiyaan), risywah

(suap), barang haram dan maksiat20.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada

asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong

dan melindungi satu dengan yang lain dengan cara menyisihkan dana

sebagai iuran kebajikan yang disebut “Tabarru”. Jadi sistem ini tidak

menggunakan pengalihan resiko (risk transfer) dimana tertanggung harus

membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (risk sharing)

dimana para peserta saling menanggung.

19Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: kencana Prenada Media
Group, 2009) hlm.244

20 Ibid, hlm. 245



Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus

selaras dengan hukum islam (syariah) artinya akad yang dilakukan harus

terhindar dari ghahar (penipuan), maysir (perjudian) riba, zhulm

(penganiyaan), risywah (suap) disamping itu investasi dana harus pada

objek yang halal-thoyyibah bukan barang haram dan maksiat.

Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan asas

keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba

(bunga) prinsip profit and lost sharing serta penghilangan unsur Ghahar.

Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi

islam secara umum. Selain prinsip dasar tersebut, asuransi syariah juga

harus mengembangkan sebuah managemen asuransi secara mandiri,

terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah

digariskan dalam syariah islam. Untuk menjaga agar selalu sesuai dengan

syariat islam maka pada setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas

Syariah (DPS).

2. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjabarkan kerangka

teoritis karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak sehingga perlu

dioperasionalkan agar lebih terarah. Untuk mengetahui bagaimana

penerapan pola kepemimpinan branch manager dalam pengelolaan PT.

Asuransi Takaful Umum kantor pemasaran cabang Pekanbaru, dapat

dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut :



1) Pola  kepemimpinan kontingensi Fiedler, dapat dilihat dengan

indikator- indikator sebagai berikut :

a. Branch manager menentukan tugas dan semua yang

berhubungan dengannya secara jelas.

b. Branch manager menggunakan otoritas dan kekuasaan secara

formal.

2) Pola kepemimpinan partisipasi pemimpin Vroom dan Yetton,

dapat dilihat dengan indikator- indikator sebagai berikut :

a. Branch manager menyelesaikan masalah atau membuat

keputusan menggunakan informasi yang tersedia pada saat itu.

b. Branch manager memperoleh informasi yang diperlukan

bawahan kemudian memutuskan sendiri penyelesaian masalah

tersebut.

c. Branch manager berbagi masalah dengan bawahan yang

relevan secara individual, mendapatkan ide dan saran mereka

tanpa mengumpulkan mereka dalam satu forum.

d. Branch manager berbagi masalah dengan bawahan sebagai

kelompok, secara kolektif memperoleh ide dan saran mereka.

e. Branch manager berbagi masalah dengan bawahan sebagai

kelompok. Pemimpin dan bawahan bersama-sama membuat

dan mengevaluasi alternatif serta berusaha mencapai

persetujuan (konsensus) penyelesaian.



3) Pola kepemimpinan jalur – tujuan Robert J. House , dapat dilihat

dengan indikator- indikator sebagai berikut :

a. Branch manager mempengaruhi persepsi pengikutnya pada

tujuan kerja (berorientasi pada tugas).

b. Branch manager mempengaruhi persepsi pengikutnya pada

tujuan pengembangan diri.

4) Pola kepemimpinan Hersey dan Blanchard, dapat dilihat dengan

indikator- indikator sebagai berikut :

a. Branch manager memberikan perhatian pada tugas sangat

tinggi, anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan

dengan peraturan, struktur dan prosedur kerja.

b. Branch manager mulai memberikan kepercayaan kepada

anggota karena anggota dianggap mampu menangani tugasnya

namun masih diberi pengarahan.

c. Branch manager masih mendukung dan memberikan perhatian

tetapi tidak perlu lagi memberikan pengarahan.

d. Branch manager mulai megurangi jumlah perhatian dan

pengarahan, karena anggota mulai percaya diri, dapat

mengarahkan diri dan berpengalaman.

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang

mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode

tersebut meliputi :



1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Takaful Umum

(ATU) yang berada di Jl. Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran “Taman

Mella”, Blok A no. 6 Pekanbaru, Riau. Sedangkan waktu penelitian

dilakukan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kepala Cabang (branch manager)

dan seluruh karyawan yang bertindak melakukan pengelolaan pada PT.

Asuransi Takaful Umum, kantor pemasaran cabang Pekanbaru.

Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan pola

kepemimpinan branch manager dalam pengelolaan PT. Asuransi Takaful

Umum (ATU) kantor pemasaran cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti21. Adapun

yang menjadi populasi dari penelitian ini berjumlah 10 orang meliputi

branch manager atau kepala cabang yang bertindak melakukan

pengelolaan pada PT. Asuransi Takaful Umum kantor pemasaran cabang

Pekanbaru dan 9 orang karyawan yang meliputi 1 orang staf underwriting,

1 orang staf claim, 1 orang staf finance, 1 orang staf marketing, 1 orang

staf office boy dan 4 orang agent.

21 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
hlm, 83



Mengingat jumlah populasi tidak terlalu banyak yaitu hanya 10 orang

maka penulis mengambil keseluruhan populasi untuk diteliti, maka

penelitian ini disebut penelitian populasi.22

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil

wawancara dengan narasumber dan pedoman observasi yang

dilakukan secara berkala.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi

penelitian atau instansi yang terkait melalui dokumentasi berbentuk

laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang berhubungan dengan

permasalah penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan studi

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun

langsung ke lapangan, yang meliputi:

a. Observasi

Observasi dalam metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan

dan catatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki,

dalam artian observasi sebenarnya tidak terbatas kepada pengamatan

baik secara langsung maupun tidak langsung23.

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010)
hlm.220
23 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi Offset. 1993) hlm. 136



b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan24.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal atau

variable yang berupa catatan, transkip buku surat kabar, majalah,

notulen rapat, agenda dan sebagainya25.

6. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian dengan cara pemaparan

dan penggambaran  kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk

memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan

menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka.

Sedangkan dalam hal analisis data kualitatif, analisis data yaitu

proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

24 Cholid Narbuko, dkk., Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83
25 Ibid, hlm. 138



dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain26.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah

di atas. Maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara

sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak

kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab

permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang

telah di tetapkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,

penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konsep operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah perkembangan asuransi takaful umum,

cabang Pekanbaru, visi dan misi, tujuan dan sasaran, konsep dan filosofi,

strukturisasi jabatan, sarana dan prasarana serta  produk dan mekanisme kerja

asuransi takaful umum, cabang Pekanbaru.
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BAB III PENYAJIAN DATA

Bab ini memberikan penyajian data wawancara, observasi dan

dokumen mengenai pola kepemimpinan branch manager dalam pengelolaan

PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menjabarkan analisis data tentang penerapan pola

kepemimpinan branch manager dalam mengelola perusahaan asuransi

takaful umum , cabang Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai pola

kepemimpinan branch manager dalam pengelolaan PT.ATU cabang

Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


