
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa

hasil dari penelitian terhadap penerapan pola kepemimpinan branch

manager dalam pengelolaan PT. Asuransi Takaful Umum kantor pemasaran

cabang Pekanbaru itu ialah penerapan pola kepemimpinan situasional

Hersey dan Blanchard dalam mengelola dan mengoperasionalkan PT.

Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru. Dimana dalam pelaksanaan

pola kepemimpinan ini mengedepankan tingkat kematangan dan kesiapan

anggotanya, sehingga pemimpin hanya berperan mengarahkan,

membimbing,  dan memberi dukungan semata.

Selaras dengan teori tersebut, Drs. Khairul Ansari selaku branch

manager menyatakan bahwa pola kepemimpinan yang di terapkan dalam

mengelola fungsional PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru yaitu

dengan metode pengarahan (Geiden) dimana beliau hanya berperan

mengarahkan dan memberi bimbingan mengenai tugas dan kewajiban yang

dijalankan karyawan dan stafnya, hal ini di karena setiap tugas dan

kewajiban karyawan atau  staf tersebut  sudah diatur dalam  S.O.P dan SLA

dan setiap bagian dalam perusahaan ini menjalankan  seluruh tugas dan

kewajiban berdasarkan SLA dan S.O.P yang telah di tentukan oleh kantor

pusat yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia.



B. SARAN

Dari hasil penelitian yang disimpulkan diatas, peneliti berusaha

memberikan saran-saran kepada branch manager agar dapat :

a. Meningkatkan pengarahan dan bimbingan agar loyalitas kinerja

karyawan dapat berjalan dengan baik dalam mengelola dan

mengoperasionalkan PT. Asuransi Takaful Umum, cabang Pekanbaru

secara efektif dan efisien.

b. Meningkatkan pengarahan guna menyempurnakan job grading

berdasarkan posisi-posisi yang ada dan  memastikan bahwa tugas serta

tanggung jawab pada berbagai posisi manajemen dan staf tersebut

diimbangi dengan kompensasi yang memadai.

c. Meningkatkan pengembangkan profesionalisme dan kompetensi

karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Program

tersebut meliputi peningkatan kemampuan teknis dan manajerial,

seperti sertifikasi keahlian di bidang asuransi, serta pelatihan

mengenai pemasaran, keuangan dan ekonomi syariah.

d. Meninggatkan pengarahan dan dukungan yang intensif terhadap

kinerja agent dalam hal pemasaran produk dan citra asuransi di kota

Pekanbaru.


