
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan 

manajemen risiko pada PT. Taspen (Persero), maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Penerapan manajemen risiko membantu PT. Taspen (Persero) untuk 

mengelola risiko dengan baik dimana risiko-risiko tersebut 

diidentifikasi dan dinilai. Sehingga dapat dilakukan pencegahan untuk 

risiko dan penanganan jika risiko terjadi, agar tidak menyebabkan 

dampak negatif yang akan merugikan PT.Taspen (Persero).  

2. Penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen (Persero) secara resmi 

diterapkan pada Kantor Pusat PT. Taspen (Persero), dan pada Kantor 

Cabang seperti Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Surabaya, kegiatan 

untuk menghindari dan mencegah adanya risiko melekat pada setiap 

bagian atau bidang.  

3. Penerapan manajemen risiko dapat membawa manfaat bagi PT. Taspen 

(Persero) karena Penerapan manajemen risiko dapat membantu 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang tujuan 

utamanya adalah melayani atau memenuhi kebutuhan peserta. Dengan 
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perusahaan mengukur risiko yang ada, perusahaan akan mengetahui 

apakah risiko yang ada itu tergolong high/medium/low risk, kemudian 

perusahaan akan mampu untuk mengelola risiko berdasarkan tingkat 

prioritasnya terlebih dahulu. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 

beberapa saran, yaitu:  

1. Manajemen risiko diterapkan pada Kantor Pusat PT. Taspen (Persero) 

dan pada Kantor Cabang seperti Kantor Cabang Surabaya, 

penegendalian risiko melekat pada setiap bidang. Manajemen risiko 

akan lebih baik jika diterapkan menyeluruh untuk seluruh kantor 

cabang. Agar penerapan manajemen risiko lebih maksimal, sehingga 

perusahaan dapat mendapatkan manfaat dan mencapai tujuan dengan 

maksimal. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta PT. Taspen (Persero) dapat     

membuat kuisioner tentang bagaimana pelayanan yaang diberikan oleh 

pegawai dari PT. Taspen (Persero), sehingga kualitas perusahaan dapat 

terus ditingkatkan.  
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3. Audit Mutu Internal yang ada harus lebih efektif diterapkan, karena saat 

ini Audit Mutu Internal pada PT. Taspen (Persero) dapat dikatakan 

tidak berjalan. 

4. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya mempunyai 14 

Pemkab/Pemkot, dengan jumlah peserta yang banyak. Sebaiknya 

dibuka Kantor Cabang di Wilayah Madura. Melihat cukup banyaknya 

peserta daerah tersebut. Sehingga dapat menimbulkan penumpukan 

peserta pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya.  

5. Saat ini PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya memiliki satu 

fasilitas mobil layanan keliling yang beroperasi secara bergiliran ke 14 

Pemkab/ Pemkot. Untuk lebih mendukung pengendalian risiko yang 

dilakukan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya dalam 

menghadapi jumlah peserta yang sangat banyak agar tidak terjadi 

penumpukkan di Kantor Cabang, akan lebih baik jika layanan mobil 

keliling ditambah lagi jumlahnya. 
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