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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan jasa atau lebih tepatnya asuransi merupakan suatu 

kebutuhan primer yang telah mengalami banyak peningkatan peminat dari 

tahun ke tahun.Oleh karena itu, para pengusaha atau investor banyak 

membangun perusahaan asuransi dengan berbagai merk dagang dan juga 

produk dari masing – masing perusahaan.Perusahaan jasa khususnya 

asuransi, yang belakangan ini mengalami peningkatan pesat dengan 

banyaknya inovatif dari perusahaan jasa tersebut yang menawarkan 

standar jasa yang sukses dalam memenuhi kebutuhan konsumen 

membuktikan bahwa persaingan bisnis di bidang jasa juga berkompetisi 

untuk meningkatakan pelayanan dan produktifitasnya agar dapat bersaing 

dengan perusahaan jasa lainnya.Mengutip pernyataan Kotler (2007:109) 

tentang pemasaran yaitu “setiap bisnis harus menjadi bisnis jasa. Apakah 

jasa anda menghasilkan senyuman di wajah pelanggan ?”. 

 Asuransi di Indonesia telah menempuh masa yang sangat penting 

didalam kemajuan di masing-masing.Banyaknya perusahaan asuransi di 

Indonesia menciptakan persaingan di dalamnya tidak terkecuali 

perusahaan yang bergerak di bidang asuransi PT A.J Central Asia Raya 

Life Insurance.Persaingan yang terjadi pun tidak seperti persaingan yang 

umum kita ketahui, yakni tidak dengan saling sikut atau 

menjatuhkan.Strategi persaingan yang di alami oleh perusahaan asuransi 

yakni berkaitan dengan program asuransi dari tiap perusahaan asuransi 

yang berbeda antara PT A.J Central Asia Raya Life Insurance dengan 

perusahaan lainnya. Penetapan uang premi dan juga uang yang akan di 

terima oleh para nasabah asuransi juga memberikan efek persaingan 

antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya. 

 Dalam bidang jasa asuransi, PT A.J Central Asia Raya Life 

Insurance merupakan suatu perusahaan yang mengalami peningkatan 
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peminat oleh para calon konsumen.Besarnya danayang diperoleh bagi 

konsumen asuransi PT A.J Central Asia Raya Life Insurance merupakan 

suatu kelebihan tersendiri bagi kemajuan PT A.J Central Asia Raya Life 

Life Insurance. 

Pada dasarnya jasa memiliki karakteristik yang lebih rumit 

daripada barang atau produk karena banyaknya aspek yang ada 

didalamnya, situasi seperti perusahaan jasa seperti PT. A.J Central Asia 

Raya Life Insurance cabang Surabaya dituntut lebih kreatif,inovatif dan 

selektif dalam menghasilkan dan mengembangkan produk yang baru agar 

dapat diterima calon nasabahnya. Strategi pemasaran yang tepat sangat 

dibutuhkan agar produk dapat diterima oleh pasar. Karena hal ini akan 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. 

Perusahan yang memiliki strategi pemasaran yang lebih kuat, akan 

memiliki kesempatan untuk eksis lebih besar daripada perusahaan yang 

memiliki strategi pemasaran yang lemah. Asosiasi Pemasaran Amerika 

dalam buku Manajemen Pemasaran I (2004:9), menerangkan bahwa 

“(Manajemen) pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang, 

dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu 

dan organisasi”. 

Presentasi terhadap calon konsumen merupakan salah satu cara 

yang ampuh untuk mendapatkan calon konsumen. Perbedaan persepsi 

dari berbagai calon konsumen merupakan suatu tantangan yang harus 

dihadapi oleh pemasar agar dapat memperoleh nasabah untuk kemajuan 

perusahaan PT A.J Central Asia Raya Life Insurance di masa yang akan 

datang.  

Dengan demikian, hal diataslah yang mendorong PT A.J Central 

Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya menciptakan strategi 

pemasaran untuk menciptakan peluang pasar. Terutama pada produk Unit 

Link yang menjadi produk PT. A.J Central Asia Raya Life Insurance 

Cabang Surabaya untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan 
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mengedepankan teknik negosiasi sebagai pembanding dengan perusahaan 

asuransi lainnya dengan produk yang sama. Karena jasa tidak bisa diukur, 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 

2002:486). PT. A.J Central Asia Raya Life Insurance  Surabaya harus 

lebih fokus dalam Unit Link untuk mendapatkan tanggapan dari calon 

nasabahnya dan menciptakan loyalitas nasabah PT. A.J Central Asia Raya 

Life Insurance  Cabang Surabaya dengan sehingga dapat menjadi 

perusahaan asuransi yang memiliki produktifitas yang tinggi di dalam 

menjual produk jasa juga pelayanannya. 

Berkaitan dengan PKL yang dilakukan penulis di PT A.J Central 

Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya, penulis mencoba menyusun 

laporan serta menganalisis tentang perlunya Negosiasi dan strategi 

antisipasi menghadapi penolakan calon konsumen yang dilakukan PT A.J 

Central Asia Raya Life Insurance Cabang Surabaya pada produk Unit 

Link. Tidak mungkin kegiatan pemasaran untuk mendapatkan calon 

konsumen agar dapat membangun suatu kerja sama jika tidak terdapat 

unsur Negosiasi yang dilakukan berkaitan dengan penciptaan peluang 

pasar, penerapan sasaran dan penempatan posisi produk jasa Unit Link di 

benak calon nasabah PT. A.J Central Asia Raya Life Insurance Cabang 

Surabaya.Karenanya, strategi Negosiasi yang sesuai sangat penting demi 

langkah perusahaan mencapai tujuan dan suksesnya sebuah perusahaan. 

 

1.2.   Landasan Teori 

1.2.1 Definisi Penerapan Negosiasi 

Kata Negosiasi diambil dari bahasa Latin negotiari yang berarti 

“berdagang atau berbisnis”. Kata kerjanya diambil dari kata lain, negare, 

yang berarti “meniadakan” dan satu kata benda, otium, berarti “waktu 

luang”. Jadi, pebisnis Romawi Kuno akan “meniadakan waktu luang” 

hingga kesepakatan tercapai. (Curry, 2002:V) Negosiasi adalah pusat 

setiap transaksi dan kebanyakan berupa interaksi antara dua sisi dengan 

sasaran umum (profit), tetapi dengan metode yang berbeda. Sedangkan 
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menurut (Forsyth, 1996) Negosiasi adalah proses mengenali, menata, dan 

menyepakati syarat dari sebuah transaksi, Sedangkan Negosiasi menurut 

Nolan-Haley, J. M. (1991). Teori Negosiasi adalah: “Negosiasi yang dapat 

diartikan secara umum sebagai konsensual dari proses penawaran antara 

para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tetang suatu sengketa atau 

sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa.” 

Menurut (Urry, 1983); Negoisasi adalah komunikasi dua arah 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Negosiasi adalah suatu seni komunikasi dua arah 

yang terdiri dari serangkaian proses dan memiliki syarat-syarat tertentu 

yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan. 

 

1.2.2 Tahapan Negosiasi 

Untuk melakukan negosiasi pastilah ada tahapan-tahapan yang harus 

dilalui. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tetapi ke empat 

tahapan ini cenderung ada dalam setiap proses negosiasi. Empat tahapan 

ini dikemukakan oleh Peeling (2009:5), yaitu: 

1. Persiapan 

Anda harus menetapkan terlebih dahulu kerangka negosiasi. 

Kerangka negosiasi adalah bagian inti dari negosiasi. Anda 

khususnya perlu menemukan semua persoalan yang ingin 

diselesaikan pemilik kepentingan dari negosiasi ini. Ada banyak 

bagian informasi yang perlu Anda temukan, seperti standar praktek 

industri, harga kompetitor, dan semua yang dapat Anda ketahui 

tentang lawan Anda. Hal ini bertujuan agar kita dapat menggambar 

kedepan seperti apa negosiasi yang akan terjadi. 

2. Tahap berbagi 

Anda sekarang berhadapan langsung dengan lawan Anda. Langsung 

membahas tawaran biasanya merupakan suatu kesalahan. Persiapan 

Anda, seberapa pun baiknya, masih akan membuat Anda tidak 
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mengetahui beberapa persoalan kunci. Anda memahami kerangka 

negosiasi, tapi tidak mengetahui banyak tentang kerangka lawan 

Anda. Biasanya, ada banyak hal yang didapatkan dari bertukar 

informasi tentang kerangka. Dan dalam sebuah negosiasi besar, 

sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang saling 

menghormati. 

3. Tawar-menawar atau perundingan 

Dua hal tersebut adalah hal yang berbeda yang harus dipilih. 

Perbedaannya ialah apabila tawar-menawar maka kita hanya tertarik 

pada uang atau barang yang ditawarkan sehingga biasanya terjadi 

hubungan jangka pendek saja. Sedangkan perundingan yang sifatnya 

menjaga rasa hormat lawan dapat berdampak pada hubungan jangka 

panjang karena kita masih mentoleri argumen atau keinginan lawan. 

4. Penutup dan komitmen 

Ini merupakan tahapan terkahir yang dilakukan dan menentukan 

apakah negosiasi kita berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil 

masih memungkin untuk menggulangi tahapan sebelumnya atau 

mengakhiri negosiasi tersebut. Tetapi apabila negosiasi kita berhasil 

maka ketahapan selanjutnya yaitu pembuatan komitmen, karena 

dalam sebuah kesepakan pastilah ada syarat-syarat yang diajukan 

sebagai bentuk kerjasama. 

Itulah tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan dalam 

bernegosiasi.Tahapan tersebut tidak selalu urut, kadang bisa menjadi satu 

kesatuan atau pun terpisah, tergantung keadaan di lapangan. 

 

1.2.3 Struktur Win-Win / Win-Lose 

 Berbicara mengenai negosiasi haruslah mengandung struktur win-

win ataupun win-lose. Strategi win-win merupakan suatu strategi dalam 

negosiasi yang bertujuan untuk saling menguntungkan antara pihak 

penjual dan pembeli. Dalam proses win-win ini sendiri kedua pihak harus 

mengedepankan sikap saling menghargai antara kedua pihak. Struktur 
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win-win ini berbanding terbalik dengan win-lose, yang mana salah satu 

dari kedua pihak harus ada yang di korbankan namun tidak secara fisik 

atau emosional. Struktur win-losedilakukan setelah proses negosiasi tidak 

membuahkan hasil yang saling menguntungkan, dengan demikian 

struktur win-lose pun di ambil agar tercapainya suatu tujuan dari salah 

satu pihak dari negosiasi tersebut. 

  

1.2.4  Strategi Komunikasi Dalam Negosiasi 

 Sebagai mana kita sering mendengar negosiasi diartikan sebagai 

proses yang melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak 

merubah sikap dan perilaku orang lain. Sedangkan pengertian yang lebih 

terinci menunjukkan bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai 

kesepakatan yang menyangkut kepen-tingan timabal balik dari pihak-

pihak dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang 

ber-beda satu sama lain. Negosiasi, baik yang dilakukan oleh seorang 

pribadi dengan pribadi lainnya, maupun negosiasi antara kelompok 

dengan kelompok (atau antar pemerintah), senantiasa melibatkan pihak-

pihak yang memiliki latar belakang berbeda dalam hal wawasan, cara 

berpikir, corak perasaan, sikap dan pola perilaku, serta kepentingan dan 

nilai-nilai yang dianut. Pada hakikatnya negosiasi perlu dilihat dari 

konteks antar budaya dari pihak yang mela-kukan negosiasi, dalam artian 

perlu komunikasi lisan, kesedian untuk memahami latar belakng, pola 

pemi-kiran, dan karakteristik masing-masing, serta kemudian berusaha 

untuk saling menyesuaikan diri. 

Agar dalam berkomunikasi lebih efektif dan mengena sasaran dalam 

negosiasi bisnis harus dilak-sanakan dengan melalui beberapa tahap 

yakni: 

1.   Fact-finding, mencari/mengumpulkan fakta-fakta.data yang 

berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebe-lum melakukan 

negosiasi. 
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2.   Planningatau rencana, sebelum bernegosiasi susunlah dalam 

garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan kerangka topik 

yang hendak dibicarakan rincilah hasil yang diharapkan akan teraih. 

Berdasarkan pengenalan anda terhadap lawan tersebut, per-

kirakan/bayangkan kemung-kinan reaksi penerima pesan/lawan berbicara 

terhadap apa yang anda katakan. 

3. Penyampaian, lakukan negosiasi dengan sampaikan pesan 

dalam bahasa lawan calon nasabah. Usahakan gunakan istilah khas yang 

bisa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Pilihlah kata-kata yang mencer-

minkan citra yang spesifik dan nyata. Hindari timbulnya makna ganda 

terhadap kata yang disam-paikan. 

4. Umpan balik, negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak 

lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara. Amati isyarat prilaku 

mereka seperti: angkat bahu, geleng–geleng kepala, mencibir, 

mengaggguk setuju. Umpan balik dapat untuk mengetahui samakah 

makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan negosiasi bisnis 

kita. 

5.  Evaluasi, perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi/ 

negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi, atau perlu 

menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Meskipun pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, 

bukan berarti hasil yang diharapkan akan diperoleh sesuai dengan yang 

direncanakan semula. Yang sering terjadi justeru perbedaan pandangan 

terhadap cara penyelesaian masalah antara pemberi dan penerima pesan. 

Sehingga diperlukan pembicaraan lebih lanjut, yang memerlukan perjua-

ngan tersendiri bagi pengirim pesan dalam menyampaikan dan 

memenang-kan pendapatnya. 

Jika terjadi adu pendapat antara negosiator dengan pihak lawan 

maka timbul dorongan untuk menang. Keinginan untuk menang disatu 

sisi dengan mengabaikan kekalahan dipi-hak lainnya, biasanya sulit 

tercapai. Untuk itu digunakan strategi menang-menang. Artinya ada 
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sebagian keinginan kita yang dikorbankan dengan mengharapkan pihak 

lawan juga akan mengorbankan hal yang sama, sehing-ga kesepakatan 

diantara kedua belah pihak dapat tercapai. 

 

1.2.5 Hubungan Dalam Negosiasi 

 Negosiasi adalah kata yang tepat untuk mewakili proses dari 

perusahaan jasa atau lebih tepatnya perusahaan asuransi seperti PT A.J 

Central Asia Raya Life Insurance dalam memperoleh calon nasabah. 

Proses negosiasi memiliki strategi seperti strategi tim dan strategi 

perorangan dalam mencari calon nasabah. Strategi win-win dan win-lose 

merupakan contoh proses negosiasi yang di terapkan di seluruh 

perusahaan jasa untuk memasarkan nama ataupun produk yang 

perusahaan tersebut jual kepada calon nasabah. 

 Dalam bernegosiasi secara perorangan, pemasar di tuntut untuk 

mampu menerapkan segala teori dalam bekerja dalam menyampaikan 

maksut dan tujuan untuk memasarkan jasa secara individu tanpa adanya 

bantuan dari pemasar dari perusahaan yang sama. Berbeda terbalik 

dengan teknik negosiasi secara perorangan, strategi tim lebih membantu 

pemasar untuk mencapai tujuan mendapatkan nasabah bagi PT. A.J 

Central Asia Raya Life Insurance. Pemasar tidak hanya presentasi secara 

individu kepada nasabah tetapi juga di bantu oleh rekanan kerja dalam 

satu perusahaan yang sama. 

 

1.2.6 Etika Bernegosiasi 

 Dalam melakukan proses negosiasi kita tidak serta merta 

melakukannya tanpa ada panduan bagaimana melakukan negosiasi 

dengan baik dan benar. Semua pekerjaan juga terdapat sumber-sumber 

etika yang harus dijalankan agar pekerjaan yang dijalani dapat berjalan 

dengan baik.Etika sebenarnya juga memiliki pola-pola yang khas dan 

berbeda antara pekerjaan satu yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. 
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Begitu pula dengan negosiasi yang memiliki pola agar proses negosiasi 

berhasil dijalankan. 

 Dengan demikian pemasar juga akan di pandang oleh calon 

nasabah. Para pemasar selain mencapai tujuan mereka melakukan 

presentasi kepada nasabah juga mengedepankan etika. Ber-etika baik 

dalam bernegosiasi akan memberi nilai lebih kepada seorang pemasar dan 

juga memiliki prosentase kesuksesan dalam mencapai tujuan agar 

mendapatkan nasabah. Negosiasi dengan etika baik pun sering di 

munculkan oleh para pemasar untuk menarik perhatian para nasabah 

dalam melakukan presentasi memasarkan jasa PT. A.J Central Asia Raya 

Life Insurance. 

 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu persyaratan akademik 

untuk meraih sebutan Ahli Madya pada programDIII Manajemen 

Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga. 

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan : 

 

1.3.1   Tujuan Umum : 

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Studi DiplomaIII 

Manajemen  Pemasaran dan  untuk meraihgelar ahli madya. 

2. Mempelajari Teknik Negosiasi yang terjadi di PT A.J Central Asia Raya 

Life Insurance. 

3. Mempelajari sistem kerja pada PT A.J Central Asia Raya Life Insurance. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus : 

1. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh PT A.J Central Asia Raya Life 

Insurance 

2. Mencari solusi dari permasalahan seputar Negosiasi pada PT A.J Central 

Asia Raya Life  Insurance. 
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3. Membandingkan dan menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah 

dengan praktik yang  sebenarnya di PT A.J Central Asia Raya Life 

Insurance 

 

1.4  Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Sudah merupakan ketentuan yang di terapkan seluruh kampus 

Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Vokasi di Indonesia agar dapat 

menjalankan Praktek Kerja Lapangan agar dapat mencapai kelulusan di 

tingkat Diploma. Berikut merupakan manfaat yang berguna bagi 

Perguruan Tinggi, Perusahaan tempat Praktek Kerja Lapangan, dan bagi 

Mahasiswa khususnya. 

 

1.4.1Bagi Mahasiswa 

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja untuk 

meningkatkan kompetensi diri serta melatih kepekaan dan daya 

tanggap dalam menghadapi masalah di lingkungan kerja 

2. Sebagai media untuk merealisasikan ilmu yang didapat selama 

perkuliahan 

3. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang di perlukan untuk 

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjadi masa yang akan datang. 

4. Mengetahui bagaimana proses Negosiasi yang terjadi di lapanganan. 

 

1.4.2. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT A.J Central Asia 

Raya Life Insurance denganFakultasVokasiUniversitasAirlangga. 

2. Mampumelihatpotensiyangdimilikimahasiswapeserta 

PraktikKerjaLapangansehingga akan lebihmudahuntukperencanaan 

peningkatan dibidangSumber DayaManusia 

3. Diharapkandapatmembantumemberikansumbanganpemikirandibidan

g pemasaranyangdapat bergunabagi pihak PT A.J Central Asia Raya 

Life Insurance 
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4. Mengetahui kualitas didikan Universitas Airlangga khususnya 

Program DiplomaIII Manajemen Pemasaran 

 

1.4.3  BagiFakultas Vokasi Universitas Airlangga 

1. Menjalin  kerjasama antara Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  

Universitas Airlangga dengan PT A.J Central Asia Raya Life 

Insurance 

2. Memberikan bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa 

Program Diploma III Pemasaran yang akan mengambil mata kuliah 

PKL (Praktik Kerja Lapangan) untuk membuat laporan PKL. 

3. Mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga 

4. Memberikan tambahan referensi dibidang pemasaran bagi ruang 

baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

 

1.4.4 Bagi Pembaca 

1. Memberikan gambaran kondisi nyata tentang dunia pemasaran 

dalam aktivitas  pemasaran,  serta  sebagai  bahan  acuan  bagi  

pembaca yang membutuhkan. 

 

1.4.5 Manfaat 

1. Memiliki dampak positif bagi mahasiswa yang melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) agar mengetahui tentang dunia kerja dan 

menyerap pengetahuan tentang dunia kerja setelah lulus program 

Diploma III. Selain itu mahasiswa dilatih untuk mampu menerapkan 

ilmu selama kuliah ketika  berada dalam dunia kerja. 
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Tabel 1.5 

Daftar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

NO KEGIATAN 
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 

Pengajuan izin 

lokasi PKL                         

2 
 

Pembekalan                           

3 
 

Pelaksanaan PKL                          

4 

 

Penentuan topik 

laporan PKL                          

5 

 

Penentuan dosen 

pembimbing                          

6 

 

Konsultasi 

penyusunan laporan 

PKL                          

7 

 

Penyusunan laporan 

PKL                          

 

STRATEGI ANTISIPASI PENOLAKAN ...
LAPORAN TUGAS AKHIR JIHAD FIKRI ABDULLAH

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


