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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat, hal ini ditandai dengan

banyaknya perusahaan yang berusaha untuk merebut market share dan new

market melalui beragam cara dan inovasi yang ditampilkan dalam jasa yang

mereka jual. Perusahaan harus bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat

agar usahanya dapat bertahan dan tujuan utama dari perusahaan tersebut dapat

tercapai. Dan semakin banyak berbagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam

bentuk produk maupun jasa. Salah satunya bidang yang berkembang adalah Event

Organizer

Event organizer sendiri disini lebih mengarah pada profesi dimana suatu

lembaga formal maupun non formal, yang sangat di percaya untuk melakukan

kegiatan. Event Organizer sendiri adalah jasa yang di dalamnya terdapat

serangkaian kesungguhan dalam tim kerja. Dalam hal ini yang akan dibahas

adalah perusahaan jasa yang mengatur segala kebutuhan pada acara pernikahan

yaitu Wedding Organizer, dimana pengatur acara dan jalannya suatu pernikahan

mulai dari kebutuhan pernikahan hingga selesainya acara pernikahan. Wedding

Organizer merupakan organisasi yang secara sistematis menyusun suatu acara

pernikahan untuk kepentingan tertentu, agar tercipta keharmonisan di dalamnya.

Dengan adanya Wedding Organizer dimana membantu pihak keluarga maupun

pengantin yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus sendiri acaranya

dengan segala hal yang di idamkan dari mulai penyedia jasa pesta (vendor) yang

di serahkan seluruhnya ada Wedding Organizer.

TAHAP PEKERJAAN

1. Consepting

2. Budgeting

3. Recomending Vendors

4. Booking & Confirmation Vendors

5. Checklist
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6. Schedulling

7. Rundown

8. Family Meeting : menggunakan proyektor

9. Technical Meeting : dilaksanakan +7 hari, sebelum hari H,bertempat di

tempat rumah pengantin/gedung berlangsung

10. Biaya : Flexible & Negotiable

Inilah beberapa alasan kapan saat yang tepat Anda membutuhkan bantuan

jasa tersebut : (https://calystawedding.wordpress.com/2013/11/30/pengertian-

wedding-organizer/)

1. WAKTU YANG SANGAT BERHARGA

Khususnya bila calon pengantin atau keluarga sibuk terikat dengan

aktifitas pekerjaan yang tinggi sehingga sulit menyisakan waktu yang cukup untuk

menyiapkan sendiri segala perencanaan dan perlengkapan acara.

2. EFISIENSI WAKTU DAN TENAGA

Begitu banyak macam kebutuhan sebuah pesta pernikahan dan tersedia

beraneka ragam pilihan. Bila belum memiliki sendiri data atau pengalaman

menggunakan suatu jasa / produk, sungguh melelahkan bila harus mencari dan

membandingkannya sendiri satu persatu. Dengan memanfaatkan semua informasi

mengenai pernikahan yang disediakan oleh seorang Wedding Organizer, dapat

menghemat waktu dan tenaga.

3. TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ATAS KELANCARAN ACARA

Menjelang pesta, ditengah kegembiraan dan kesibukan dalam

mempersiapkan penampilan diri sendiri secara sempurna, hampir tidak mungkin

lagi untuk memeriksa sendiri kesiapan perlengkapan pesta seperti dekorasi,

catering, fotografer, dll. Juga tidak enak rasanya meminta anggota keluarga atau

teman untuk bertanggung jawab menangani masalah itu. Dengan kontrak kerja

yang profesional, Wedding Organizer akan bertanggung jawab secara penuh atas

kelancaran acara.
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4. PENAMPILAN YANG SEMPURNA

Pesta pernikahan akan menjadi kenangan seumur hidup. Kesiapan fisik

dan mental yang sempurna adalah kunci dari segalanya. Kerjasama yang terpadu

dan sebuah tim yang profesional akan membantu mewujudkannya.

Dari uraian di atas, dapat di ketahui bahwa banyak manfaat yang bisa di

dapatkan apabila menggunakan jasa Wedding Organizer dalam mempersiapkan

pernikahan. Semua manfaat bisa didapatkan dengan mengeluarkan biaya sesuai

dengan jasa yang diberikan Wedding Organizer. Dengan alasan dan pertimbangan

bisnis ini begitu menjanjikan dan memiliki peluang besar di masa seperti sekarang

dimana pola dan gaya hidup masyarakat semakin sibuk dan individualis sehingga

butuh bantuan sebuah Wedding Organizer untuk menangani segala kebutuhan

dalam rangka penyelenggaraan acara tertentu baik itu perhelatan pernikahan.

Munculnya berbagai Wedding Organizer yang menawarkan berbagai

macam pelayanan yang akan melakukan pernikahan saat ini. Dengan pengeluaran

biaya yang tidak dapat disesuaikan dengan budget yang dimiiki konsumen. Dari

persentase total harga atau dengan berbagai paket yang mereka tawarkan seperti

Anita bridal salon, UDAY, D&D dan berbagai macam Wedding Organizer

lainnya yang memasang patokan harga tinggi nan mewah. Namun berbeda dengan

halnya yaitu Rins deris wedding package yang sama-sama membantu berjalannya

acara sebuah pernikahan tanpa memerlukan vendor luar karena sudah

menyediakan sendiri semua keperluan pernikahan namun dengan harga terjangkau

tapi dapat memuaskan pelanggan.

Harga ialah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kombinasi

antara pelayanan ditambah produk dengan membayar jumlah uang yang sudah

menjadi patokan. (Basu Swastha & Irawan, 2005).  Pengaruh harga akan

menyesuaikan dengan kebutuhan para konsumen yang tidak memiliki budget

besar dalam menyelanggarakan acara pernikahan dimana para konsumen akan

lebih selektif dalam memilih Wedding Organizer dengan pengaruh harga juga

kualitas pelayanan yang sesuai mereka inginkan meski baik pada nominal harga

biasa saja sampai mewah.
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Adanya kerja sama yang baik antara konsumen dan tim kerja Wedding

Organizer akan mempermudah jalannya sebuah acara dengan dasar kepercayaan

dari kedua belah pihak, sehingga jalannya acara pernikahan akan sesuai dengan

yang diharapkan begitupun juga karena diselenggarakan satu kali seumur hidup.

Pernikahan adalah momen yang sangat terindah dalam kehidupan seseorang dan

keluarga, dengan harapan pesta pernikahan dengan jumlah biaya yang tidak

sedikit.

Harga ialah pengorbanan riil dan materil yang diberikan oleh konsumen

untuk memperoleh atau memiliki produk, dengan mempertimbangkan beberapa

hal, seperti membanding- bandingkan harga sebelum menggunakan layanan jasa,

memilih layanan jasa yang harga dasarnya murah, memilih layanan jasa yang

harganya sebanding dengan kualitasnya atau berbagai alasan 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 ( Kotler and Keller, 2009:117). Definisi jasa adalah suatu kegiatan

yang memiliki beberapa unsure ketidak berwujudan (intangibility) yang

melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau properti dalam

kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Persepsi konsumen

mengenai service didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus. Dengan memahami

apa harapan dan keinginan konsumen dari suatu layanan jasa atau service maka

akan didapat suatu nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut. Suatu

pelayanan yang diberikan secara umum dan berkala adalah bentuk pelayanan

biasa yang dilakukan oleh semua kegiatan usaha kepada konsumen. Hal tersebut

merupakan bentuk usaha jasa atau service yang belum lengkap, tetapi apabila jasa

atau service tersebut disajikan dengan pelayanan khusus secara berkala dan

dengan penyajian yang berbeda atau tidak biasa dari penyajian yang pernah

dilakukan oleh pelaku usaha sejenis sebelumnya, maka pelayanan tersebut

membuat pelanggan atau konsumen mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang

mereka harapkan sebelumnnya. Objek peneliti dalam penelitiannya adalah

perusahaan yang bernama Rins Deris Wedding Package yang bergerak di bidang
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jasa yang menangani berbagai macam event. Rins deris wedding berfokus pada

acara pernikahan, karena jasa ini adalah bisnis yang menjanjikan. Pada halaman

selanjutnya akan disajikan tabel yang menunjukkan jumlah konsumen yang

menggunakan Rins Deris Wedding Package pada tahun 2015-2016.

Tabel 1.1

Data Konsumen Yang Menggunakan Rins Deris Wedding Package

Tahun 2015-2016

Bulan Tahun
Jumlah

konsumen

Harga Paket

(paket Rata)
Total pendapatan Keterangan

Mei 2015 14

Rp

78.500.000

Rp

1.099.000.000

Juni 2015

Rp

78.500.000

Rp

- Ramadhan

Juli 2015 16

Rp

78.500.000

Rp

1.256.000.000

Agustus 2015 16

Rp

78.500.000

Rp

1.256.000.000

September 2015 13

Rp

78.500.000

Rp

1.020.500.000

Oktober 2015 15

Rp

78.500.000

Rp

1.177.500.000

November 2015 17

Rp

78.500.000

Rp

1.334.500.000

Desember 2015 16

Rp

78.500.000

Rp

1.256.000.000

Januari 2016 12

Rp

78.500.000

Rp

942.000.000

Februari 2016 12

Rp

78.500.000

Rp

942.000.000
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Maret 2016 16

Rp

78.500.000

Rp

1.256.000.000

April 2016 15

Rp

78.500.000

Rp

1.177.500.000

TOTAL 157

Rp

12.324.500.000

Berdasarkan data yang disajikan melalui Tabel 1.1 di atas kita dapat

melihat jumlah event yang ditangani Rins Deris Wedding Package. Dari bulan

Mei 2015 sampai bulan April 2016 terlihat jumlah event naik turun yang ditangani

Rins Deris Wedding Package sejumlah 157 event. Dalam menghadapi situasi ini,

manajemen pengelola Rins Deris Wedding Package harus mencari tahu mengapa

hal ini bisa terjadi dan terus berusaha memberikan kepercayaan kepada konsumen

agar konsumen tetap mau menggunakan layanan jasa mereka. Dari tabel, kita juga

bisa melihat pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Juli, Agustus konsumen

banyak yang mengadakan acara pernikahan atau wedding, bahkan di akhir tahun

pun semakin banyak event yang ditangani. Hal ini dikarenakan memasuki masa

liburan dan banyak konsumen yang berencana melaksanakan pesta pernikahan

sebelum bulan puasa dan ada pula yang ingin melaksanakan pesta setelah Hari

Raya Idul Fitri maupun Natal. Walaupun ada beberapa event wedding pada bulan

Agustus sampai September, tetapi tidak seramai bulan – bulan sebelumnya atau

sesudahnya karena pada bulan ini biasanya Rins Deris Wedding package juga

melaksanakan Grand Wedding Expo yang diadakan rutin setiap tahun di Pusdai

Bandung. Setelah itu baru pada bulan selanjutnya diramaikan lagi dengan

berbagai event wedding namun tidak stabil. Dalam menjalani bisnis Wedding

Organizer, perusahaan harus paham dan cermat ada bulan – bulan efektif dimana

banyak konsumen yang mau menyelengarakan pestanya untuk itu harus

mengetahui cara yang tepat agar konsumen mau menyelenggarakan pestanya

dengan menggunakan jasa Rins Deris Wedding Package. Perusahaan juga harus

memaklumi bahwa baik di kalangan masyarakat non pribumi ataupun pribumi
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masih mempercayai adanya hari baik maupun bulan baik untuk

menyelenggarakan sebuah acara, untuk itu Rins Deris Wedding Package bisa

memaksakan jadwal dan waktu yang tepat dalam melaksanakan event yang ingin

diadakan oleh konsumen, hal inilah yang dapat di jadikan pemicu perusahaan

dibidang jasa Wedding Organizer seperti Rins Deris Wedding Package untuk

lebih mengertiapa yang diinginkan konsumennya dan justru sebagai perusahaan

jasa,hendaknya bisa memberi masukan kapan, bagaimana, dan seperti apa pesta

atau perayaan yang tepat di selenggarakan oleh konsumen sesuai dengan budget

dan kebutuhan mereka dan pelayanan yang sepenuhnya.

Tabel 1.2

Varian Harga Rins Deris Wedding Package

Paket Harga

A. Paket wedding/100 pack

B. Paket wedding/500 pack

C. Paket wedding diatas 1000/ pack

Harga Luar Kota (Jabotabek)

• tambah Rp 7.000.000

• tambah hotel 1 s.d 2 kamar

Rp 10.000.000

Rp 45.000.000

Rp 80.000.000

Dari data yang disajikan dalam Tabel 1.2 di atas menunjukkan Rins deris

wedding package menentukan besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh

konsumen disesuaikan dengan jumlah tamu yang rencananya akan diundang.

Harga di atas adalah harga untuk Wedding Organizer-nya saja dan harga tersebut

sudah meliputi sejumlah kru yang akan membantu pelaksanaan acara dari rumah,

pemberkatan / akad nikah sampai acara resepsi di gedung. Selain itu konsumen

juga mendapat fasilitas one stop service. Untuk acara wedding biasanya konsumen

membutuhkan jasa pagar ayu/bagus guna membantu para tamu pada saat acara

resepsi di gedung, terutama di acara international wedding party yang biasanya

mengadakan acara jamuan menggunakan meja ( round table ). Penelitian ini

dikhususkan pada konsumen di wilayah Kota Bandung sebagai sampel. Dengan

melakukan penelitian mengenai analisis strategi penetapan harga, kualitas
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pelayanan jasa dan keputusan pembelian untuk meningkatkan jumlah konsumen,

diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis di bidang Wedding Organizer

dalam memilih dan menentukan apakah bentuk kegiatan ini cukup efektif dalam

mempengaruhi konsumen, dan dapat menyusun strategi agar perusahaan tersebut

menjadi perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan dapat bertahan dan terus

maju dalam persaingan dunia usaha yang menjanjikan ini dengan semakin ketat.

Atas dasar hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

pengaruh  Harga, Kualitas Pelayanan dan Keputusan Pembelian pada Rins Deris

Wedding Package. Penelitian Dengan Judul Pengaruh Harga dan Kualitas

Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Rins Deris Wedding

Package.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, sedikit

banyak memberikan gambaran mengenai jenis layanan jasa yang di tawarkan Rins

Deris Wedding Package beserta harganya, baik untuk international wedding

maupun traditional wedding. Dari penjelasan dan data yang ditampilkan

sebelumnya pula, kita dapat mengetahui bahwa jumlah konsumen yang

menggunakan jasa Rins Deris Wedding Package, dari angka kenaikan dan

penurunan jumlah konsumen Rins Deris Wedding Package inilah muncul

permasalahan dan kondisi semacam ini tentunya harus mendapatkan perhatian dan

segera ditindak lanjuti oleh Rins Deris Wedding Package, untuk itu dapat

dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana sikap konsumen dalam

melakukan keputusan pembelian terhadap layanan jasa yang ditawarkan yang

bertujuan meningkatkan jumlah konsumen Rins deris wedding package.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas

sebagai berikut:

1. Bagaimana harga, kualitas pelayanan dan keputusan pembelian pada Rins

Deris Wedding Package?

2. Bagaimana pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Rins

Deris Wedding Package?
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3. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian

Rins Deris Wedding Package?

4. Bagaimana Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian

Rins Deris Wedding Package?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui harga, kualitas pelayanan dan keputusan pembelian

pada Rins deris wedding package?

2. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaruh Harga, terhadap Keputusan

Pembelian pada Rins Deris Wedding Package?

3. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, terhadap

Keputusan Pembelian pada Rins Deris Wedding Package?

4. Umtuk mengetahui bagaimana pengaruh harga dan kualitas pelayanan

terhadap keputusan pembelian pada Rins Deris Wedding Package?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan strategi apa yang harus dilakukan perusahaan jasa

untuk meningkatkan pelayanan (service) kepada konsumen serta dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam

mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan yang akan dikeluarkan.

b. Bagi penulis

Untuk menerapkan teori – teori yang telah diterima di bangku kuliah terhadap

kondisi yang ada di perusahaan dan untuk menambah serta memperluas

pikiran terutama menyangkut masalah kegiatan penetapan harga, membentuk

reputasi perusahaan serta memberikan kualitas pelayanan yang bagaimana

yang harus dimiliki dan dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa.
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c. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan bagi seluruh kalangan

mengenai ilmu pemasaran, khususnya mengenai strategi penetapan harga dan

kualitas pelayanan yang efektif dalam perusahaan jasa terutama Wedding

Organizer.


