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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Pada bab ini yang membahas tentang negosiasi, saya akan membahas 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan negosiasi. Seorang negosiator yang 

baik harus memahami seperti apa karakter lawannya sehingga seorang negosiator 

dapat memilih karakter seperti apa yang seharusnya digunakan. Seharusnya PT. 

A.J Central Asia Raya Life Insurance tidak hanya menggunakan satu tipe 

negosiasi, mereka dapat mencoba menggunakan tipe atau karakter lain yang bisa 

disesuaikan dengan karakter lawan. Karena tidak semua karakter lawan sama 

sehingga cara kita memperlakukannya pun berbeda pula. Disamping itu 

perusahaan dapat memiliki pengalaman baru seperti apa karakter yang ada 

sehingga kedepannya bisa ditingkatkan kemampuan dalam bernegosiasinya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Teknik negosiasi yang paling efektif yang dapat menghasilkan hubungan 

jangka panjang ialah teknik lobying, karena teknik ini telah digunakan 

oleh berbagai perusahaan khususnya di bidang jasa. 

2. Tidak semua karakter yang dilakukan saat bernegosiasi sama dengan 

karakter aslinya. Kita hanya perlu mengatur mana yang lebih sesuai agar 

proses negosiasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

3. Sangat baik apabila dalam sebuah perusahaan kita lebih mengenal seperti 

apa karakteristik dalam individu tim kita sehingga kita mengetahui 

kelebihan mereka, serta dapat mempermudah kita untuk mengatur sebuah 

perencanaan. 

4. Seorang marketing tidak hanya harus mengetahui tugas marketing saja, 

melainkan seluruh proses kegiatan dari awal pemesanan barang, 

penggarapan barang, hingga barang itu sampai dikonsumen. Membangun 

hubungan baik dengan konsumen pun harus tetap dilakukan oleh seorang 

pemasar guna meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. 
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5. Seleksi calon nasabah anda dengan baik dan usahakan calon yang akan 

anda prospek adalah referensi dari saudara, teman dekat atau kerabat sang 

calon nasabah yang akan anda prospek.hal ini penting untuk mengurangi 

penolakan terhadap anda. 

6. Telepon calon nasabah yang akan anda temui untuk membuat janji 

bertemu. Tentukan waktu dan tempat nya sehingga calon nasabah akan 

meluangkan waktu untuk mendengaarkan presentasi anda. 

7. Hindari menceritakan produk ketika anda membuat janji temu melalui 

telepon dan ingat tujuan anda menelepon adalah untuk mendapat kan janji 

ketemu bukan untuk menjual. 

8. Persiapkan diri dengan matang ketika akan mendatangi calon nasabah 

anda termasuk pengetahuan produk asuransi yang akan anda 

tawarkan,persiapkan mental yang baik dan juga penampilan baik ,karena 

anda adalah cermin dari perusahaan. 

9. Optimis dan berpikiran positif datang lah kepada calon  nasabah dengan 

yakin. Ketika anda yakin /optimis maka anda sudah berhasil 50%. Berfikir 

positif  lah bahwa apa yang anda presentasikan adalah hal yang baik untuk 

mereka. Calon  nasabah akan senang dengan produk anda tetapi hanya saja 

mereka belum mengetahui,  ini lah tugas anda untuk menjelaskan dengan 

baik sehingga calon nasabah dapat mengerti dengan baik. 

3.2 Saran 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengenal potensi masing-

masing karyawannya sehingga potensinya dapat bermanfaat bagi perusahaan PT. 

A.J Central Asia Raya Life Insurance. Menurut saya mampu memanfaatkan 

potensi yang ada, tetapi masih kekurangan tenaga kerja yang handal. Selain itu 

banyak pegawai PT. A.J Central Asia Raya Life Insurance yang resign dari 

tempat kerja walaupun telah lama berkerja belum sampai satu tahun. Saran saya 

dari segi sumber daya manusia, seharusnya PT. A.J Central Asia Raya Life 

Insurance membuka lowongan kerja untuk mencari kriteria pegawai yang cocok 

bagi PT. A.J Central Asia Raya Life Insurance dan menetapkan syarat kerja, 
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termasuk perjanjian kerja sehingga dapat mengikat karyawan agar loyal kepada 

perusahaan. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian PT. A.J Central Asia Raya Life 

Insurance mengingat kualitas tenaga kerja yang baik sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan mana pun. 

Dari aspek sama pun saya PT. A.J Central Asia Raya Life Insurance masih 

kurang dalam komukasi antara pihak office dan pihak perusahaan. Banyak sekali 

kendala yang dialami bagian perusahaan seperti kekurangan tenaga pemasar.. 

Seharusnya pihak manajemen tidak hanya terfokus pada bagian office saja 

melainkan keseluruhan dari bagian pendukung seperti bagian perusahaan, 

sehingga proses mendapatkan nasabah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

deadline.Selama 3 bulan saya melakukan Praktek Kerja Lapangan, saya juga 

menemui beberapa kasus seperti uang gaji yang tidak turun sesuai tanggal gajian, 

melainkan beberapa minggu setelah tanggal gajian ditetapkan. Hal ini disebabkan 

penggelolaan keuangan yang kurang baik sehingga hari gajian harus mundur. 

Menurut saya ini adalah bagian yang sangat vital bagi perusahaan, karena pasti 

semua orang bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi diusahakan semaksimal 

mungkin untuk tetap member gaji pegawai sesuai tanggal yang telah ditentukan 

meski pun uang dari pihak konsumen belum cair. Hal ini mungkin yang menjadi 

salah satu penyebab banyaknya karyawan yang resign. Jadi perusahaan harusnya 

lebih memperhatikan apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus dimiliki 

karyawan maupun pemilik perusahaan hingga pengelola perusahaan, jangan 

sampai karena kesalahan perusahaan banyak karyawan yang akhirnya tidak loyal 

lagi. 
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