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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam perkembangan jaman seperti saat ini kebutuhan manusia semakin 

banyak, tidak terbatas  dan banyaknya perusahaan perusahaan bermunculan 

termasuk perusahaan asuransi. Persaingan antar perusahaan baik perusahaan kecil 

maupun perusahaan besar pun semakin ketat dalam bersaing untuk mendapatkan 

konsumen serta meningkatkan target penjualan dan laba perusahaan. Untuk 

sekarang ini banyak pelanggan yang sulit dipuaskan karena pelanggan lebih 

rasional dalam memilih suatu barang atau jasa yang mereka butuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan.  

 Perusahaan  jasa adalah perusahaan yang hanya mencari keuntungan tetapi 

memberikan produk yang harus bermanfaat dan dapat memberikan senyuman 

untuk konsumen seperti PT A.J. Central Asia Raya Life Insurance cabang 

Surabaya perusahaan dituntut lebih kreatif, inovatif dan selektif dalam siap 

melayani 24 jam non stop untuk melayani nasabah sehingga dapat menghasilkan 

dan mengembangkan produk yang baru agar dapat diterima calon nasabahnya. 

 Mungkin belum banyak yang memahami bahwa ternyata memasarkan 

bisnis jasa tidak sama dengan memasarkan bisnis yang menghasilkan barang. 

Barang itu bisa disentuh, berwujud, bisa dilihat, bahkan ada yang bisa dirasakan 

sebelum kita memutuskan untuk membelinya. Jasa itu tidak berwujud. Kita tidak 

bisa mengetahui mutunya sebelum kita membelinya, apakah kita akan 

menyukainya, atau apakah jasa tersebut akan mampu memberikan solusi yang 

efektif terhadap permasalahan yang kita hadapi.  

 Oleh karena itu, ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah bentuk 

jasa untuk pertama kalinya, kita harus mengandalkan pada penilaian kita sendiri 

tentang orang atau perusahaan yang akan memberikan jasa tersebut. Namun bila 

kita sudah mengenal orangnya atau mempercayainya maka kemungkinan semakin 

besar kita akan membeli jasanya. Adapun enam strategi pemasaran yang cocok 
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untuk bisnis jasa. Keenam strategi ini kami urutkan dari yang paling efektif 

hingga ke yang paling kurang efektif :  

 

1. Menghubungi secara Langsung dan Tindak Lanjut  

2. Networking dan Membangun Referensi 

3. Berbicara di depan Umum 

4. Menulis 

5. Kegiatan-kegiatan Promosi 

6. Iklan  

 

Secara umum, efektivitas di atas mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi, 

kemampuan, maupun keinginan kita. Misalnya, seorang psikolog merasa tidak 

cocok untuk menggunakan strategi menghubungi calon klien dia secara langsung 

dan melakukan tindak lanjut, sehingga dia lebih memilih untuk menggunakan 

strategi networking. Untuk itu, silahkan pilih salah satu dari strategi di atas, 

kemudian pikirkan beberapa taktik yang kita bisa gunakan, dan jangan menyerah 

untuk melakukan eksperimen untuk memasarkan jasa kita.  

(https://ktiiweb.wordpress.com/2015/05/28/enam-strategi-pemasaran-yang-cocok-

untuk-bisnis-jasa-profesional/) 

Negosiasi adalah proses dimana kedua belah pihak atau lebih dengan 

kebutuhan dan tujuan mendiskusikan masalah untuk menemukan solusi demi 

kesejahteraan bersama. Dalam dunia bisnis, kemampuan bernegosiasi adalah hal 

yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi formal seperti 

bernegosiasi untuk  penjualan, layanan jasa, dan hal yang menyangkut legal 

lainnya. 

Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, 

misalnya antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen.Oleh 

karena itu, agar terjadi suatau kesepakatan diantara kedua belah pihak, diperlukan 

negosiasi. 
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 Di perusahaan PT. A.J. Central Asia Raya Life Insurance dalam proses 

prospekting juga memerlukan teknik negosiasi yang tepat. Teknik negosiasi dalam 

asuransi sangat penting untuk mencapai hasil (closing). Jiwa seseorang dapat 

diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama 

hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Orang yang 

berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau 

persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.  

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang 

begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki 

sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, disatu sisi manusia lain juga 

memiliki kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki suatu tujuan yang 

sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Apabila terjadi benturan 

kepentingan terhadap suatu hal, maka timbullah suatu sengketa. Dalam 

penyelesaian sengketa dikenal berbagai macam cara, salah satunya negoisasi. 

Dalam dunia bisnis, istilah negosiasi bukanlah hal yang baru. Negosiasi 

digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara 

produsen dengan konsumen. Jadi teknik negosiasi sangat di butuhkan pada PT. 

A.J. Central Asia Raya Life Insurance 

 

1.2.   Landasan Teori 

1.2.1    Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Pemasaran (bahasa inggris:marketing) adalah proses penyusunan 

komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran) 

 Pada mulanya pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan 

pembeli. Pengertian pasar yang lebih luas diberikan oleh Philip Kotler sebagai 

berikut Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan 

atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk 
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memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Jika Pasar adalah hasil dan kegiatan atau 

proses yang dinamakan pemasaran. Jadi dengan kata lain pemasaran adalah 

kegiatan manusia dalam hubungannya dengan pasar. Dalam arti sempit pemasaran 

sering diartikan sebagai kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan barang/jasa 

kepada konsumen.  (Kotler, Philip. 2005) 

 Pengertian pemasaran dalam arti luas salah satunya adalah seperti apa yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler (2005:10) sebagai berikut: Pemasaran adalah 

proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, penawarkan produk yang 

bernilai satu sama lain 

Jika satu pihak aktif mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak 

tersebut sebagai pemasar dan pihak lainnya adalah pembeli. Pemasar adalah orang 

yang mau menawarkan sesuatu yang bernilai untuk para calon konsumen. Pada 

sisi lain pembeli juga bisa berlaku sebagai pemasar. Misalkan jika beberapa orang 

pembeli ingin bersaing memperebutkan suatu barang yang akan dijual oleh 

seorang penjual.  

Jadi bukan hanya penjual saja yang melakukan pemasaran, akan tetapi 

pembeli juga bisa berlaku sebagai pemasar dan melakukan pemasaran. Apabila 

kedua belah pihak sama-sama aktif dalam pertukaran keduanya dapat dianggap 

sebagai pemasar, di sini terjadi apa yang disebut pemasaran timbal balik. 

Berkaitan dengan hal tersebut ada dua istilah pasar, yaitu pasar penjual dan pasar 

pembeli. Pasar penjual adalah pasar dimana penjual mempunyai lebih banyak 

kekuasaan dan pembeli harus menjadi pemasar yang lebih aktif.  

Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan 

dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan 

selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang dtetapkan dalam perjanjian. 

Pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut 

penanggung dan tertanggung. Penanggung dengan menerima premi memberikan 

pembayaran, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai 

penikmatnya.  
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Manajemen Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mepertahankan kelangsungan perusahaannya, berkembang, 

dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang 

itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi, dan tidak berakhir dengan 

penjualan . kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan 

kepada konsumen jika mengininkan usahanya berjalan terus atau konsumen 

mempunyai pandangan yang lebih baik rehadap perusahaan (Dharmmesta & 

Handoko, 1982). 

Salah satu pengertian manajemen pemasaran adalah proses perencanaan 

dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, distribusi ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan 

organisasi. 

Bagaimana mengelola atau mengatur kegiatan, keterampilan, tenaga, dan 

sumberdaya, dan aspek-aspek lainnya yang diperlukan akan sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya organisasi mencapai sasaran dan tujuan pemasaran. 

Manajemen Pemasaran bertugas mempengaruhi tingkat, waktu, dan sifat 

permintaan untuk membantu organisasi mencapai sasarannya. Jadi manajemen 

pemasaran tersebut tidak saja menyangkut pencarian dan peningkatan permintaan 

tetapi juga menyangkut pengubahan dan pengurangan permintaan. 

 Adapun enam strategi pemasaran yang cocok untuk bisnis jasa. Keenam 

strategi ini penulis urutkan dari yang paling efektif hingga ke yang paling kurang 

efektif : 

1. Menghubungi secara Langsung dan Tindak Lanjut 

Menghubungi secara langsung dalam hal ini berarti membuat kontak secara 

langsung kepada calon klien kita. Hal ini bisa dilakukan secara tatap muka, 

melalui telepon, surat, e-mail, sms, atau secara online. Setelah sudah melakukan 

kontak pertama, perlu dilakukan tindak lanjut agar hubungan kita dengan mereka 

menjadi lebih kuat dan mereka menjadi lebih mengenal kita. Ini adalah strategi 

yang paling efektif untuk memasarkan jasa profesional kita. 
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2. Networking dan Membangun Referensi 

Networking adalah mengumpulkan nama-nama yang kita bisa manfaatkan untuk 

menjadi klien, referral, mendapatkan informasi, dan lain-lain. Kita juga bisa 

mendapatkan orang yang bisa mereferensikan kita dengan nama-nama tersebut 

yang berkaitan dengan pasar yang menjadi sasaran kita. 

3. Berbicara di depan Umum 

Kita akan cenderung mudah diingat bila kita pernah berdiri di depan mereka dan 

berbicara mengenai suatu topik. Dan dengan berbicara di depan umum mengenai 

topic yang kita kuasai, kredibilitas kita di mata mereka pun semakin kuat. 

4. Menulis 

Menulis artikel maupun blog berkaitan dengan keahlian kita merupakan cara yang 

tepat untuk dikenali banyak orang dan memperoleh kredibilitas. 

5. Kegiatan-kegiatan Promosi 

Berbagai kegiatan promosi seperti mengikuti pameran, menjadi sponsor, dan 

lainnya, bisa mendekatkan kita pada banyak calon klien. Namun kita juga perlu 

memperhatikan faktor biaya yang kita perlu keluarkan. 

6. Iklan 

Ini adalah cara yang paling kurang efektif untuk memasarkan jasa 

profesional kita. Namun demikian, terkadang juga berhasil terutama iklan dalam 

bentuk website atau media sosial. 

1.2.2  Pengertian Jasa 

 Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak 

ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan 
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perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu 

produk fisik.  

 Layanan dapat diidentifikasi, kegiatan berwujud yang merupakan obyek 

utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan keinginan-kepuasan 

kepada pelanggan. Dengan definisi ini kita mengecualikan layanan tambahan 

yang mendukung penjualan barang atau jasa lainnya.  

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain 

produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, 

memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli 

pertamanya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka jasa pada dasarnya 

adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri seperti, yang pertama adalah suatu yang 

tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya proses 

produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk 

fisik jasa. Yang ketiga, tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dan 

yang terkahir, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.  

Jasa memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan barang , menurut 

Tjiptono (2008 : 18 ) terdapat lima karakteristik jasa yaitu intangibility, 

inseparability, variability, perishabilityaitu intangibility, inseparability, variability, 

perishability dan lack of ownership. Berikut adalah penjelasan dari lima 

karakteristik jasa tersebut . 

 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa berbeda dengan barang . jika barang adalah suatu objek , alat atau 

benda , maka jasa adalah suatu perbuatan  , tindakan , pengalaman , 

proses , kinerja , atau usaha . Oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat , 

dirasa , dicium, didengar atau diraba sebelum dikonsumsi. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

Barang biasanya diproduksi , kemudian dijual , lalu di 

konsumsi.sedangkan jasa dijual terlebih dahulu kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama 
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3. Berubah-ubah (variability) 

Jasa bersifat variable karena merupakan non – standardized output , 

artinya banyak variasi bentuk , kualitas dan jenis , tergantung pada 

siapa , kapan , dan dimana tersebut diproduksi 

4. Mudah lenyap (perishability) 

Bahwa jasa tidak tahan lama dan tidak bisa disimpan , untuk kemudian 

dijual atau digunakan sehingga jasa harus langsung digunakan saat 

diberi . 

5. Tidak dapat dimiliki (lack of ownership) 

Lack of ownership merupakan pembeda antara barang dan jasa. Jika 

membeli barang konsumen memiliki hak penuh terhadap produk 

barang itu , konsumen memiliki hak penuh penuh terhadap produk jasa 

konsumen hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka 

waktu yang terbatas 

 

1.2.3 Manajemen Pemasaran Jasa 

 Definisi pemasaran jasa dapat di bedakan menjadi dua bagian baik secara 

sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang 

dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Secara 

manajerial,adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, 

promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi.  

 Jasa yang berbeda dengan goods (produk) karena secara kasat mata tidak 

dapat dilihat menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengembangkan 

strategi pemasaran. Produk  jasa penting dipasarkan karena itu menjadi  kewajiban 

untuk semua jenis usaha agar mempromosikan produk atau jasa  terbarunya, agar 

usahanya  bisa berjalan dan menghasilkan keuntungan. Seringkali pelaku usaha 

yang baru merintis merasa kebingungan pada tahap ini, atau setidaknya 
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memerlukan informassi  tambahan agar produk atau jasanya cepat dikenal. Maka 

penulis disini akan memberikan sedikit dari yang kami ketahui, dalam 

menjalankan strategi promosi, baik itu suatu produk ataupun jasa yang akan 

dipasarkan.  

 Riset pasar yang ditargetkan sangat penting unntuk  mengetahui target 

pasar produk atau jasa yang akan kita bidik, dengan mengetahuinya kita bisa 

menyesuaikan produk atau jasa yang akan kita tawarkan agar sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, sehingga saatmemassarkan akan terassa lebih mudah dan 

mendapatkan hasil seperti yang di inginkan. Sebaliknya jika tidak mengetahui 

targetpasar konsumen kita, maka dakam memasarkan produk akan sulit dan 

memakan waktu yang lama, tentu ini akan merugikan. Setelah kita meriset pasar 

dan sudah di terapkan kepada produk atau jasa anda, selanjutnya anda bisa 

mempromosikan. Tawarkan kepada konsumen kalau produk atau jasa anda ini 

mempunyai nilai lebih, agar konsumen mempunyai alsan untuk menggunakan 

produk atau jasa yang anda tawarkan. Terapkan sistim promosi yang terlihat unik 

di mata konsumen. Dan selanjutnya jarring sebanyak-banyaknya pelanggan yang 

bisa menggunakan produk atau jasa anda secara continue, agar usaha anda dapat 

bertahan dakam jangka panjang. Usahakan agar konsumen tidak menggunakan 

produk atau jasa anda hanya satu kali saja, berikan alasan kepada mereka agar 

usaha anda yang selalu menjadi pilihan. ( https://infopeluangusaha.org/strategi-

promosi-cara-memasarkan-produk-dan-jasa-yang-baru/)   

1.2.4 Teknik Negosiasi 

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang 

terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan 

bertentangan. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan 

melalui diskusi formal.  

Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak 

mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang 

berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi.  Termasuk di 
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dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau 

memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Contoh kasus mengenai 

negosiasi, seperti Christoper Columbus meyakinkan Ratu Elizabeth untuk 

membiayai ekspedisinya saat Inggris dalam perang besar yang memakan banyak 

biaya atau sengketa Pulau Sipadan-Ligitan,pulau yang berada di perbatasan 

Indonesia dengan Malaysia – antara Indonesia dengan Malaysia.  ( 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi ) 

Negosiator yang baik adalah seorang yang mengerti benar tentang 

usahanya ataupun segala keinginan calon mitra bisnisnya. Disini saya akan 

menguraikan hal apa saja yang bisa dilakukan agar negosiasi yang kita lakukan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

1.   Untuk melakukan negosiasi kita harus memiliki penampilan yang baik, 

mulai dari bahasa sampai dengan gaya tubuh anda. Dengan penampilan yang 

baik anda akan terlihat lebih professional dan lebih menarik. 

2.   Anda harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga calon 

mitra bisnis mengerti maksud dan tujuan anda.  Untuk dapat berkomunikasi 

dengan baik tentunya anda harus paham terhadap bidang bisnis yang anda 

geluti. 

3.   Anda harus bisa mengendalikan emosi anda karena dalam suatu negosiasi 

binsnis berbagai kemungkinan bias terjadi. 

4.   Kita harus bias membedakan antara basa-basi dengan tujuan.negosiasi 

Sebenarnya masih banyak pin-poin agar negosiasi biasa berhasil, tapi 

menurut  uraian saya diatas adalah garis besarnya yang harus anda persiapkan 

sebaik mungkin. Ingat sebaik apapun produk atau jasa anda tanpa negosiasi 

tentunya bisnis kita akan lama majunya. (http://windik-

geo.blogspot.com/2013/11/pentingnya-negosiasi-dalam-bisnis.html ) 

Proses – proses negosiasi : 

a. Pihak yang memiliki program (pihak pertama) menyampaikan maksud dengan 

kalimat santun, jelas, dan terinci. 
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b. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap 

menghargai maksud pihak pertama. 

c. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan 

meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. 

d. terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program/ maksud negosiasi. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi#Proses_Negosiasi.) 

Jenis – jenis negosiasi adalah sebagai berikut : 

Negosiasi Berdasarkan Situasi 

1.    Negosiasi Formal 

Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjado dalam situasi formal. Ciri-ciri 

negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara 

hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati 

dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contoh negosiasi formal adalah negosiasi 

antar dua perusahaan. 

2.    Negosiasi Non Formal atau Informal 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering bernegosiasi. Negosiasi dapat terjadi 

kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya negosiasi antara ayah 

dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan perjanjian khusus yang melibatkan 

hukum. 

Negosiasi Berdasarkan Jumlah Negosiator 

1.    Negosiasi dengan Pihak Penengah 

Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. 

Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertgas memberikan 

keputusn akhir dalam negosiasi tersebut. Contoh negosiasi jenis ini adalah sidang 
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di pengadilan. Pihak penggugat dan tergugat adalah pihak yang bernegosiasi. 

Hakim berperan sebagai pihak penengah. 

2.    Negosiasi tanpa Pihak Pengengah 

Negosiasi dilakikan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa 

pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang 

bernegosiasi.  Salah satu contoh negosiasi jenis ini adalah negosiasi antara 

perwakilan OSIS dan pihak sponsor. 

Negosiasi Berdasarkan Untung Rugi 

1.    Negosiasi Kolaborasi (win-win) 

Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiator berusaha mencapai kesepakatan 

dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. 

2.    Negosiasi Dominasi (win-lose) 

Dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan 

yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan lebih 

kecil. 

3.    Negosiasi Akomodasi (lose-win) 

Dalam negosiasi akomodasi, negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil 

bahkan kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan 

sangat besar bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini dikarenakan 

kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan 
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4.    Negosiasi Menghindari Konflik (lose-lose) 

Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, 

kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konnflik. (http://skul-

id.blogspot.com/2015/02/jenis-jenis-negosiasi.html) 

 

1.2.5 Handling Objection 

 Handling objection adalah sebuah metode atau cara untuk menjawab semua 

penolakan dari si calon prospekting. Sebagai agen asuransi jiwa,dalam melakukan 

proses penjualan tentunya sering menghadapi bermacam keberatan objection yang 

di ungkapkan oleh calon prospekting. Penulis tidak dapat menghindar dari 

keberatan, namun yang harus penulis lakukan adalah menangani keberatan 

tersebut sehingga kita akan dapat menutup penjualan dengan mulus. Keberatan 

dari calon prospekting adalah proses untuk menuju deal (closing). 

Menurut penulis, seorang agen asuransi jiwa di katakan mulai berjuang 

adalah semenjak munculnya keberatan dari calon nasabah,artinya agen harus 

berusaha bagaimana merubah kata Tidak dari calon nasabah menjadi kata 

Ya.Tentunya dengan cara yang baik dan profesional  ketika menangani keberatan 

Handling objection. 

 

Berikut ini adalah Handling Objection yang penulis lakukan untuk 

menjawab penolakan dari calon prospekting: 

6 sanggahan utama yang mungkin muncul: 

1. Tidak Berminat 

“Tidak berminat” biasanya diperlihatkan pada awal presentasi, khususnya 

jika belum ada perjanjian sebelumnya untuk bertemu dengan sang prospek.  

Walaupun ada perjanjian mungkin saja sanggahan itu dapat muncul apabila tujuan 

perjanjian untuk bertemu tidak dikemukakan atau disembunyikan. 

Kategori ini adalah sanggahan yang biasanya muncul pada saat meminta bertemu 

prospek untuk melakukan presentasi penjualan. 

Sanggahan tidak berminat: 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN TUGAS AKHIR
PERANAN TEKNIKNEGOSIASI PADA ...

ADITYA ANDRI SAPUTRA

http://skul-id.blogspot.com/2015/02/jenis-jenis-negosiasi.html
http://skul-id.blogspot.com/2015/02/jenis-jenis-negosiasi.html
http://citramaniezs.blogspot.com/2012/09/teknik-closing-yang-baik-dalam-menjual.html


 
 

 

14 
 

“Maaf saya terburu-buru”; “tidak ada waktu”; “pikir-pikir dulu”; “kembali 6 bulan 

lagi” “Belum berpikir kearah asuransi”; etc. 

2. Tidak Membutuhkan 

Sanggahan ini biasanya dikemukakan prospek selama melakukan 

pencarian fakta dalam presentasi penjualan.  Sanggahan ini mengindikasikan 

prospek tidak melihat perlunya Asuransi Jiwa dari beberapa sisi berikut: 

- Sudah punya polis. 

- Sudah cukup kaya untuk pengganti Asuransi Jiwa. 

- Tidak merasa bertanggung jawab penuh melindungi keluarga. 

- Percaya bahwa tidak akan terjadi kesulitan saat ini. 

Sanggahan tidak membutuhkan: 

“Saya punya rencana lain”; “investasi saya cukup untuk keluarga”; “saya tidak 

pernah sakit”; “ saya sudah ikut kantor”; “ saya sudah memiliki banyak polis”; 

etc. 

3. Tidak Yakin 

Sanggahan ini biasanya dikemukakan prospek setelah membahas Asuransi 

Jiwa sebagai jalan menghadapi masalah atau kebutuhan selama pencarian fakta 

dalam presentasi penjualan.  Sanggahan ini dikemukakan prospek untuk 

menunjukkan bahwa prospek tidak melihat Asuransi Jiwa sebagai satu-satunya 

solusi pemecahan masalah prospek. Dengan berbagai alasan: 

- Investasi di saham lebih baik dalam jangka panjang. 

- Lebih baik menaruh uang di bank. 

- Tuhan akan melindungi keluarganya. 

- Asuransi Jiwa seperti gambling/perjudian. 

Sanggahan tidak yakin: 

“Saya gunakan uang saya untuk bisnis”; “saya tidak mau membicarakan tentang 

kematian”; “asuransi tidak bertahan lama”; “kalau bangkrut bagaimana” “asuransi 

manis didepan saja”; “ Belum paham dengan Asuransi CAR”; etc. 

4. Tidak Percaya 

Sanggahan ini adalah yang paling sulit dan paling fatal dari semua 

kategori.  Sanggahan ini adalah yang paling sulit untuk direspon karena hanya 
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beberapa orang yang begitu terbuka dan jujur untuk berkata: “Saya tidak percaya 

Anda”. 

Sanggahan ini dapat timbul setiap saat selama presentasi dan biasanya kabur, 

(tidak nyata) terselip dalam sanggahan lainnya.   

- “Anda tidak memandang saya waktu berbicara kepada saya.” 

- “Anda tidak mendengarkan apa yang saya katakan.” 

- “Anda tidak meyakinkan dan tidak tulus.” 

- “Anda terlalu agresif.” 

- “Anda tidak percaya diri.” 

- “Anda membuat saya tidak nyaman.” 

- “Anda kelihatannya ceroboh dan tidak siap.” 

Sanggahan Tidak Percaya: 

“Kebenarannya susah dipercaya”; “Saya tidak ingin mendiskusikan program ini”; 

“saya sudah percayakan kepada Agen saya”; “lama proses klaimnya”; “nggak 

pernah dengar CAR”; “produknya kurang menarik”; etc. 

5. Tidak punya Uang 

Sanggahan ini biasanya dikemukakan paling jelas setelah membahas 

masalah premi dari proposal yang Anda tawarkan.  Sanggahan ini juga sering 

digunakan sebagai bentuk kepura-puraan untuk menutupi alasan yang lebih dalam 

yaitu tidak percaya dan tidak yakin. 

Sanggahan tidak punya uang: 

“Preminya mahal”; “terlalu banyak pengeluaran”; “mau bayar hutang dulu”; 

“takut tidak bisa bayar kelanjutannya”; “saya belum mapan”; etc. 

6. Tidak Terburu-buru 

Sanggahan ini biasanya dikemukakan pada akhir presentasi penjualan 

waktu Konsultan ingin menutup penjualan.  Seperti halnya sanggahan “TIDAK 

PUNYA UANG,” sanggahan ini seringkali digunakan oleh prospek sehingga 

Konsultan tidak memperoleh alasan yang sesungguhnya mengapa prospek tidak 

mau membeli. 

Sanggahan tidak terburu-buru: 
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“Datang lagi bulan depan”; “saya belum mau memikirkannya”; “saya akan 

diskusikan dengan istri saya”; “saya pelajari proposalnya”; “saya lagi banyak 

tugas”; “belum saatnya”;etc 

 

1.3 Tujuan Praktek Lapangan Kerja 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan di perusahaan mempunyai tujuan 

sebagaimana berikut: 

1. Merupakan syarat untuk meraih sebutan Ahli Madya (A.Md.) pada program 

Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

2. Mengaplikasikan antara teori yang di dapat selama kuliah untuk di terapkan 

selama praktek kerja lapangan, selain itu juga membandingkan hasil praktek 

kerja lapangan, selain itu juga membandingkan hasil praktek kerja lapangan 

dengan teori saat perkuliahan. 

3. Mengetahui gambaran umum tentang pemasaran. 

4. Mengetahui peranan teknik negosiasi pada PT. A.J. Central Asia Raya Life 

Insurance 

5. Menambah wawasan dan pengalaman untuk penulis tentang dunia kerja yang 

nantinya akan bermanfaat 

 

1.4 Manfaat Pelaksanaan Praktek Lapangan Kerja  

a) Manfaat Bagi Mahasiswa 

i) Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi 

mahasiswa yang bersangkutan apabila telah menyelesaikan perkuliahannya, 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 

ii) Dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh 

pada masa kuliah dan juga menambah wawasan dan pengalaman di dunia 

kerja secara nyata. 

iii) Dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan dengan praktek di lapangan, khususnya di bidang 

pemasaran. 

iv) Belajar meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kerja. 
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b) Manfaat Bagi Almamater 

i) Dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan khususnya 

Universitas Airlangga dengan Instansi. 

ii) Dapat mempromosikan keberadaan Universitas Airlangga di tengah-tengah 

dunia kerja sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan 

tenaga kerja yang profesional dan kompeten di bidang masing-masing. 

Selain itujuga ajang pembuktian kualitas sumber daya mahasiswa 

Universitas Airlangga. 

 

c) Manfaat Bagi Instansi 

i) Dapat meningkatkan kerjasama antara Universitas Airlangga dengan 

Instansi/Lembaga. 

ii) Membantu Instansi/Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama 

Praktek Kerja Lapangan. 

iii) Sebagai bahan alternatif evaluasi untuk menghadapi persaingan instansi 

lain. 

 

d) Manfaat Bagi Pembaca 

i) Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk pelaksanaan praktek kerja 

lapangan di waktu yang akan datang 

ii) Memberi.tambahan dan wawasan mengenai dunia kerja dan praktek 

pemasaran. 
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1.5 TABEL 

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 
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