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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring perubahannya jaman yang serba instan, didunia usaha saat 

ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan hati para calon konsumen 

untuk menggunakan jasanya. Hal tersebut dikarenakan dengan beberapa 

hal, diantaranya yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan masuk dalam 

berbagai cara maupun strategi yang mereka miliki untuk ditampilkan pada 

produk maupun jasa yang mereka hasilkan. Di dalam sebuah persaingan 

yang semakin ketat pada jaman sekarang ini, sebuah perusahaan harus 

segera mendapatkan strategi pemasaran yang cocok atau tepat agar mereka 

mampu tetap bersaing serta mendapatkan tujuan utamanya yang mereka 

tuju. Ada beberapa cara yang bisa di lakukan perusahaan untuk bisa 

mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, antar lain strategi marketing 

mix yaitu produk, harga, promosi, tempat, orang/karyawan, bukti fisik, dan 

proses (Lovelock, Wirtz dan Mussry, 2010). Misalkan perusahaan 

menetapkan harga yang kompetitif, melakukan promosi yang efektif, 

membuat proses penyampaian jasa yang efektif, menjaga atau 

meningkatkan kerapian dan kelengkapan peralatan pada saat berkerja, 

pemilihan lokasi yang strategis dan meningkatkan keramahan atau 

pelayanan kepada konsumen. 

Marketing mix ini penting bagi perusahaan yang bergerak dalam 

jasa wedding & event organzier, mengingat bisnis ini begitu menjanjikan 

dan memiliki peluang besar di masa seperti sekarang. Walaupun persaingan 

tinggi, kegiatan masyarakat semakin sibuk dan individualis ini menjadikan 

pola gaya hidup (Mowen dan Minor, 2002). Sehingga dibutuhkan bantuan 

sebuah wedding & event organizer untuk menangani segala kebutuhan 

dalam rangka penyelenggaraan acara tertentu baik itu perhelatan 

pernikahan, gathering, ulang tahun maupun acara-acara lainnya.  
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Saat ini kondisi wedding dan event organizer khususnya di kota 

Semarang sangatlah banyak. Hal ini menjadikan persaingan yang semakin 

ketat, mulai dari jasa wedding tradisional maupun wedding 

modern/internasional. Ada beberapa perusahaan jasa wedding & event 

organizer di Semarang ini yang cukup terkenal antara lain Satrio, Mahkota, 

Golden, Lakone, Lumintu, Phandawa, Wangsit, Demanten, Aquila. Di 

antara jasa wedding & event organzier tersebut di atas masing-masing 

memiliki harga jasa yang bervariasi serta pelayanan dan paket yang juga 

bervariasi. Hal ini yang menjadikan peneliti untuk membahas permasalahan 

mengenai identifikasi faktor yang memengaruhi pemilihan pada jasa 

wedding & event organizer. 

TABEL 1 

DATA KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN SATRIO W & EO 

TAHUN 2015 – 2016 

 

BULAN 

 

JUMLAH EVENT 

2015 2016 

Januari 0 2 

Februari 2 4 

Maret 2 1 

April 6 2 

Mei 9 8 

Juni 4 1 

Juli 0 0 

Agustus 1 6 

September 3 7 

Oktober 5 2 

November 0 2 

Desember 1 3 

Total 33 38 

Sumber : Satrio Management,2016 
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    Dengan melihat kondisi industri jasa wedding & event organzier di 

Semarang yang semakin banyak ini, perusahaan Satrio Wedding & Event organizer 

harus siap dalam menghadapi persaingan-persaingan jasa sejenisnya. Satrio 

Wedding & Event Organizer ini memiliki kondisi yang cukup baik selama dua 

tahun terakhir. Menurut data management, Satrio Wedding & Event Organizer telah 

mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan dari tahun 2015 ke tahun 

2016. Jumlah konsumen yang menggunakan jasa Satrio Wedding and Event 

Organizer berfluktuasi, dimana tahun 2015 event yang ditangani Satrio Wedding & 

Organizer jumlahnya lebih sedikit yaitu 33 event sedangkan tahun 2016 lebih besar 

yaitu 38 event (tabel 1) 

Apabila dilihat secara perbulan, penjualan Satrio Wedding & Event 

Organzier berfluktuasi. Seperti pada bulan Januari, Juli, dan November 2015 tidak 

ada event yang ditangani sama sekali, sedangkan pada tahun 2016 di bulan Januari 

dan November menangani masing-masing 2 event. Dibulan Juli sama sekali tidak 

ada event sama dengan tahun sebelumnya, karena bulan Juli merupakan bulan 

puasa/ramadhan yang dimana pada bulan tersebut jarang ada yang mengadakan 

perhelatan acara. Lalu di bulan Mei adalah event terbanyak Satrio yaitu di tahun 

2015 menangani 9 event dan di tahun 2016 menangani 8 event.  

Supaya Satrio Wedding & Event Organzier ini bisa tetap mendapatkan 

job/event tiap bulannya Satrio Wedding & Event Organizer harus memiliki strategi. 

Mengingat jumlah event Satrio Wedding & Event Organzier berfluktuasi setiap 

tahun dan kondisi semacam ini tentunya harus mendapatkan perhatian dan segera 

ditindak lanjuti oleh perusahaan. 

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka judul dalam 

penelitian ini adalah: 

“Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Satrio Wedding & 

Event Organizer Semarang”.  
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1.2  RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

sedikit banyak memberikan gambaran mengenai kondisi Satrio Wedding & 

Event Organzier saat ini. Setelah menemukan faktor yang tepat, perusahaan 

harus memilih faktor terpenting untuk perusahaannya agar menemukan 

permasalahan yang tepat agar perusahaan tidak kalah bersaing dengan 

pesaing sejenisnya dan untuk meningkatkan jumlah penjualan konsumen 

Satrio Wedding & Organizer. Untuk itu dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini yaitu : 

 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemilihan jasa Satrio Wedding & 

Event Organizer? 

2. Apa faktor yang paling penting dalam pemilihan jasa Satrio Wedding & 

Event Organizer? 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1.3.1 Tujuan penelitian  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi 

pemilihan jasa Satrio Wedding & Event Organzier. 

       1.3.2 Manfaat Penelitian  

a. Bagi perusahaan   

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan strategi apa yang harus dilakukan perusahaan 

jasa untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 

b. Bagi peniliti lain 

Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan bagi peniliti lain 

yang sejenis. 


