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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penulisan tentang Implementasi Teknik Negosiasi 

Melalui Media Sosial Line dan Insatagram Pada PT. Taksa Hutama Ras dapat 

ditarik sebuah keimpulan bahwa : 

1. PT. Taksa Hutama Ras melakukan kegiatan pemasaran produk, promosi, 

dan negosiasi pada media sosial LINE dan Instagram. Pada tahap awal 

pihak dari PT. Taksa Hutama Ras akan mengunggah foto dan video 

singkat seputar perjalanan dan juga beberapa konten menarik lainnya 

pada Instagram untuk menarik minat para calon konsumen, apa bila ada 

calon konsumen yang tertarik dengan postingan pada Instagram PT. 

Taksa Hutama Ras maka proses negosiasi akan dialihkan pada media 

sosial LINE dimana para calon konsumen dapat lebih leluasa bernegosiasi 

melalui obrolan chat dan berkirim gambar tentang produk wisata dan 

keunggulan dari fasilitas yang ditawarkan kepada calon konsumen, jika 

calon konsumen tertarik dan telah menyatakan setuju dengan harga dan 

fasilitas yang akan didapat maka para calon konsumen akan diarahkan 

untuk melakukan pembayaran via transfer sebagai tanda jadi dan 

pelunasan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dari PT. Taksa 

Hutama Ras. 

2. Kendala yang dirasakan pada saaat negosiasi melalui media sosial adalah 

ketika para calon konsumen tidak memahami tentang isi dan deskripsi 

tentang unggahan produk paket wisata PT. Taksa Hutama Ras di 

Instagram, hal tersebut akan diselesaikan dengan cara bertemu dengan 

calon konsumen untuk menjelaskan tentang paket wisata tersebut secara 

langsung dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama
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