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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Responden  

Dalam gambaran umum responden penelitian ini dijelaskan 

mengenai profil umum responden untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

konsumen pada Satrio W&EO (Wedding & Event Organizer). 

 

4.1.1.   Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Usia Responden 

Pada tabel 4.1 dijelaskan gambaran 25 responden mengeni usia dan 

pekerjaan. Sebagian besar konsumen Satrio W&EO adalah wiraswasta 

(24%), dengan usia paling banyak usia 17-25 (56%). Sedangkan konsumen 

Satrio W&EO paling banyak adalah dari mahasiswa/pelajar dengan usia 17-

25 (16%). 

  Tabel 4.1 Pekerjaan dan Usia Responden 

 

Pekerjaan 

Usia (tahun)  

Total 17-25 26-34 35-42 

frek % frek % frek % frek % 

Pegawai Negeri 2 8 0 0 0 0 2 8 

ABRI 0 0 2 8 0 0 2 8 

Pegawai Swasta 1 4 3 12 1 4 5 20 

Mahasiswa/Pelajar 4 16 0 0 0 0 4 16 

Profesional 3 12 2 8 0 0 5 20 

Wiraswasta 3 12 2 8 1 4 6 24 

Lainnya 1 4 0 0 0 0 1 4 

Total 14 56 9 36 2 8 25 100 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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4.1.2.  Responden Berdasarkan Total Pendapatan dan Frekuensi 

Pemakaian 

Sebagian besar (68%) responden telah memakai Satrio W&EO 

sebanyak 1x, sisanya (32%) telah menggunakan sebanyak 2x (lihat tabel 

4.2). Dari yang menggunakan sebanyak 1x, sebagian besar (40%) memiliki 

total pendapatan Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000. Sedangkan yang 

menggunakan 2x sebagian besar (12%), memiliki total pendapatan <Rp 

5.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa yang menggunakan Satrio 

W&EO lebih banyak, tetapi mempunyai pendapatan yang lebih kecil, 

disebabkan karena kebanyakan masih tergantung dari penghasilan orang 

tua. 

Tabel 4.2 Total Pendapatan dan frekuensi pemakaian Satrio W&EO 

 

Total Pendapatan 

Frek. Pemakaian Satrio W&EO Total  

 1x 2x 

frek % frek % Frek % 

< Rp 5.000.000 4 16 3 12 7 28 

Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 5 20 2 8 7 28 

Rp 7.000.001 – Rp 10.000.000 5 20 2 8 7 28 

Rp 12.000.001 – Rp 14.000.000 2 8 0 0 2 8 

>Rp 14.000.000 1 4 1 4 2 8 

Total 17 68 8 32 25 100 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

4.1.3.   Responden Berdasarkan Total Pendapatan dan Paket Wedding  

Dari yang menggunakan PW1, pada tabel 4.3 mayoritas (26%) 

memiliki total pendapatan <Rp10.000.000. Namun terlihat bahwa yang 

menggunakan PW (paket wedding) yang lain juga memiliki total 

pendapatan <Rp10.000.000. Berdasarkan PW yang digunakan sebagian 

responden (32%) memilih PW1 (Wedding Organizer). Sedangkan PW yang 
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paling sedikit dipilih oleh konsumen yaitu paket PW3 (Cathering) dan PW8 

(Fotografer dan Video) masing-masing sebanyak (5%). Oleh karena itu total 

pendapatan responden yang paling besar yaitu PW dengan total pendapatan 

Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000. 

 

4.1.4.  Responden Berdasarkan Kepuasan Responden dan Frekuensi 

Pemakaian Satrio W&EO  

Apabila dilihat dari frekuensi pemakaian dan dikaitkan dengan 

kepuasan, maka dapat dijelaskan bahwa pada tabel 4.4 sebagian besar 

responden (68%) yang menggunakan jasa Satrio W&EO sebanyak 1x 

merasa puas (32%) dan sangat puas (28%). Demikian juga konsumen yang 

memakai Satrio W&EO sebanyak 2x juga merasa puas dan sangat puas, 

masing-masing (16%). Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen Satrio 

W&EO yang memakai Satrio W&EO baik sebanyak 1x maupun 2x merasa 

puas dan sangat Puas. 

               Tabel 4.4 Kepuasan Responden dan Frekuensi Pemakaian Satrio 

W&EO. 

 

Kepuasan Responden 

Frek. Pemakaian Satrio Total 

 1x 2x 

frek % frek % frek % 

Sangat Puas 7 28 4 16 11 44 

Puas 8 32 4 16 12 48 

Netral 2 8 0 0 2 8 

Tidak Puas 0 0 0 0 0 0 

Sangat Tidak Puas 0 0 0 0 0 0 

Total 17 68 8 32 25 100 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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4.1.5 Responden Berdasarkan Kepuasan Responden dan Jasa 

digunakan Responden Selain Wedding Organizer.  

Dari jasa-jasa yang ditawarkan ternyata hanya tiga jasa yang dipilih 

responden. Ketiga jasa tersebut sebagian besar responden (56%) memilih 

untuk menggunakan jasa wedding organizer. Sementara responden lain 

yang memilih jasa organizer untuk ulang tahun ada sebanyak 16% dan 

gathering 28%. Jika dilihat dari tabel 4.5, responden yang memilih wedding 

maupun jasa lain selain wedding menyatakan puas (48%) dan sangat puas 

(44%). 

                 Tabel 4.5 Kepuasan Responden dan Jasa yang digunakan Selain 

Wedding. 

 

Kepuasan 

Jasa Yang Digunakan Selain Wedding  

Total Ulang Tahun Gathering Wedding  

frek  % frek % frek % frek % 

Sangat Puas 2 8 3 12 6 24 11 44 

Puas 2 8 4 16 6 24 12 48 

Netral 0 0 0 0 2 8 2 8 

Tidak Puas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Tidak Puas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 16 7 28 14 56 25 100 

     Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

4.1.6. Responden Berdasarkan Tahun Pemakaian  

Responden yang memakai Satrio W&EO kebanyakan di tahun 

2015-2016 masing-masing sebanyak 28% dan 36% (lihat tabel 4.6). 

Sedangkan responden paling sedikit menggunakan di tahun 2010 dan 2017 

yaitu masing-masing hanya 4%. Dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya 

Satrio W&EO mengalami fluktuasi jumlah konsumen yang menggunakan 

Satrio W&EO setiap tahun. 
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Tabel 4.6 Tahun Pemakaian Satrio Wedding & Event Organizer 

Tahun Pemakaian Frekuensi % 

2010 1 4 

2012 2 8 

2013 3 12 

2014 2 8 

2015 7 28 

2016 9 36 

2017 1 4 

Total 25 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

4.1.7 Responden Berdasarkan Informasi Satrio Wedding & Event 

Organizer  

Setelah diketahui bahwa responden terbanyak Satrio W&EO adalah 

di tahun 2015 dan 2016, sekarang dapat dilihat juga ternyata sumber 

informasi konsumen mengetahui Satrio W&EO yaitu paling banyak berasal 

dari teman (32%) saudara (26%) dan media Sosial (26%). Sedangkan 

sumber informasi paling sedikit yaitu dari media cetak (6%). Hal itu dapat 

dilihat pada tabel 4.7. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen mengetahui 

Satrio W&EO dari WOM (worth of mouth) atau informasi pemasaran dari 

mulut ke mulut dimana informasi tersebut tersebar melalui teman, saudara, 

dan media sosial.  
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     Tabel 4.7 Informasi mengetahui Satrio W&EO 

Informasi Frekuensi % 

Teman 10 32 

Saudara 8 26 

Media Cetak 2 6 

Media Sosial 8 26 

Mengetahui Sendiri 3 10 

Total  31 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Satrio Wedding & 

Event Organizer 

Menurut responden, ada banyak faktor yang muncul mengapa 

responden memilih Satrio W&EO dari pada jasa organzier lainnya. 

Ternyata responden mempunyai lebih dari 1 faktor, yaitu kurang lebih nya 

2-3 faktor. Dari banyak faktor yang muncul kemudian faktor yang hampir 

sama dikelompokan menjadi 1 faktor. Pada tabel 4.8 menunjukan faktor-

faktor tersebut. 

Dari sebelas faktor yang ada, terdapat tiga faktor terbanyak yang 

mempengaruhi responden untuk memilih jasa Satrio W&EO, yaitu harga 

(20%), kinerja (18%), dan pelayanan (14%). Harga merupakan salah satu 

faktor yang menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih Satrio W&EO. 

Jika harga yang di tawarkan terjangkau yaitu sesuai bujet dan proses 

kerjanya yang diberikan Satrio W&EO, maka hal ini yang menjadikan 

konsumen untuk lebih memilih Satrio W&EO dari pada jasa organizer 

lainnya. 
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                    Tabel 4.8 faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Satrio W&EO  

Faktor-faktor Frekuensi % 

Harga  10 20 

Kinerja  9 18 

Pelayanan  7 14 

Personil  5 10 

Promosi  4 8 

Kepraktisan 4 8 

Konsep  4 8 

Profesionalisme  3 6 

Koordinasi Tim dan Vendor 3 6 

Kenal dengan crew Satrio W&EO 1 2 

Kelengkapan  jasa yang ditawarkan 1 2 

Total  51 100 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Kinerja merupakan faktor kedua yang mempengaruhi pemilihan 

konsumen dalam pemilihan jasa Satrio W&EO. Kinerja adalah keseluruhan 

performa atau proses yang dihasilkan oleh Satrio W&EO untuk kepuasan 

konsumennya mulai dari awal meeting sampai akhir acara. Hal ini yang 

menjadikan konsumen lebih yakin untuk memilih jasa Satrio W&EO dari 

pada jasa wedding & organizer 

lainnya. 

Bisa dilihat berdasarkan 

gambar 4, bahwa crew Satrio 

W&EO sedang mengarahkan 

pengantin ketika akan melakukan 

prosesi lempar handbouqet, yang 

di 

Gambar 4 Kinerja crew Satrio 

W&EO ketika mengarahkan kedua 

pengantin 
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mana di prosesi tersebut kedua pengantin akan melemparkan bunga 

handbouqetnya membelakangi tamu/audiens dan melemparkannya ke 

belakang, konon ceritanya bagi yang mendapatkan bunga handbouqet dari 

kedua pengantin tersebut, kelak dia nantinya akan di segerakan 

mendapatkan jodoh atau pasangan. Inilah bukti bahwa kinerja dari Satrio 

W&EO sangat baik mengarahkan langsung kepada kedua pengantin 

maupun keluarga kedua pengantin. 

Tak hanya itu ternyata pelayanan juga termasuk dalam faktor 

terpenting ketiga konsumen lebih memilih Satrio W&EO ketimbang jasa 

organizer lainnya. Pelayanan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh 

crew Satrio W&EO terhadap konsumen, seperti kesopan dan sikap yang 

membuat konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh 

Satrio W&EO. Kinerja bagus, harga yang terjangkau tetapi kalau pelayanan 

kurang maksimal menurut responden itu kurang, karena pelayanan bagi 

konsumen merupakan kunci penting mereka untuk memilih Satrio W&EO. 

Gambar 5 Pelayanan crew Satrio W&EO  Ketika 

membantu konsumen memegangkan mic 

Pada gambar 5  menjelaskan 

bahwa salah satu bentuk cara Satrio 

W&EO dalam melayani 

konsumennya. Prosesi tersebut adalah 

prosesi penyerahan mahar/emas kawin 

yang dimana calon pengantin pria 

menyerahkan mahar atau mas kawin kepada besan atau orang tua dari 

pengantin wanita/calon istri. Prosesi tersebut dilakukan pada saat prosesi 

akad akan di mulai. Salah seorang crew dari Satrio W&EO membantu 

memegangkan microphone atau pengeras suara ketika perwakilan dari 

keluarga CPW (calon pengantin wanita) memberi nasehat kepada CPP 

(calon pengantin pria) 
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Jadi, ketiga faktor terbanyak dan sering muncul adalah faktor harga, 

kinerja, dan pelayanan. Ketiga faktor tersebut merupakan menjadi faktor 

utama atau faktor yang paling banyak kenapa konsumen lebih memilih jasa 

Satrio W&EO ketimbang jasa Organizer lainnya. 

Namun demikian, ada juga faktor-faktor lain yang dapat 

dipertimbangkan oleh konsumen. Antara lain, faktor personil (10%), 

promosi (8%), kepraktisan (8%), konsep (8%), profesionalisme (6%), 

koordinasi tim dan vendor (6%), kenal (2%), dan kelengkapan (2%). Selain 

Satrio W&EO memiliki keunggulan di harga, kinerja, dan pelayanan, 

ternyata konsumen memilih Satrio W&EO juga karena dari faktor 

personilnya. Personil Satrio W&EO dinilai sangat ramah, rapi, dan tampan. 

Sehingga membuat konsumen merasa nyaman. 

Tak hanya itu ternyata Satrio W&EO juga sangat baik dalam hal 

promosinya, promosi tersebut mereka lakukan dengan berbagai hal di 

antaranya melalui media sosial seperti contoh instagram. Mengingat kinerja 

Satrio W&EO dinilai sangat baik maka konsumen menyatakan puas dan 

sangat puas, sehingga mereka menginformasikannya dengan cara WOM 

(worth of mouth) atau informasi pemasaran dari mulut ke mulut yang 

dimana informasi tersebut tersebar dari para kerabat dekat, teman, dan 

media sosial.  

Kepraktisan juga menjadi salah satu pertimbangan tersendiri bagi 

konsumen. Jaman sekarang ini banyak konsumen yang sibuk dan tentunya  

akan membutuhkan sebuah jasa untuk menangani perhelatannya, sehingga 

Satrio W&EO menjadi pilihan konsumen untuk menangani acara tersebut.  

Disamping Satrio W&EO dinilai sangat baik dalam hal personil, 

promosi, dan kepraktisannya. Satrio W&EO juga dinilai sangat 

profesionalisme dan memiliki konsep acara yang sangat baik. 

Profesionalisme sebenarnya juga hampir sama dengan faktor kinerja dan 

pelayanan, hanya yang membedakan adalah profesionalisme yaitu sebuah 
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kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar 

dan juga komitmen dari para anggota/crew untuk meningkatkan 

kemampuan dari seorang karyawan.  

Lalu untuk konsep acaranya pun sangat kreatif, fun, dan tidak 

terlihat membosankan. Satrio W&EO juga sangat rapi dalam dekorasinya, 

seperti penataan standing menu cathering dan juga rambu-rambu seperti 

plang (pintu masuk dan pintu keluar, vip room, serta area photoboth). 

Koordinasi yang dimliki oleh Satrio W&EO pun cukup baik, terbukti faktor 

koordinasi juga disebutkan kesembilan dalam faktor pemilihan konsumen 

dalam memilih jasa wedding organizer, dan juga menurut konsumen ketika 

15-30 menit sebelum event berlangsung Satrio W&EO pasti melakukan 

koordinasi antar tim dan vendor terlebih dahulu dulu agar acara berlangsung 

dengan lancar dan tidak ada kendala 

satu apa pun. 

              

  Gambar 6  crew Satrio W&EO ketikasedang 

berkoordinasi 

Gambar 6 menjelaskan bahwa, crew 

Satrio W&EO melakukan koordinasi 

antar tim dan mengarahkan atau 

membriefing seorang pronotocoro/MC. Koordinasi tersebut dilakukam agar 

acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan 

baik dari konsumen, panitia, tamu, WO, maupun para vendor-vendor 

Jadi dari sebelas faktor yang ada, dan ternyata muncul tiga faktor 

yang terbanyak yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan jasa Satrio 

W&EO yaitu harga (20%), kinerja (18%), pelayanan (14%). Akan tetapi 

faktor yang lain juga merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi 

konsumen dalam pemlihan jasa,  dan dapat disimpulkan bahwa Satrio 

W&EO jasanya dinilai sangat baik dan konsumen juga memberikan respon 

yang positif terhadap jasa Satrio W&EO. Hal ini membuktikan bahwa Satrio 
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W&EO lebih unggul ketimbang jasa organizer lainnya sehingga Satrio 

W&EO siap untuk bersaing dengan kompetitor sejenisnya 

 

4.3 Faktor-faktor dan alasan-alasan yang Mempengaruhi Pemilihan 

Satrio Wedding & Event Organizer 

Dalam bagian ini akan disampaikan faktor beserta dengan alasan-

alasan yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan Satrio W&EO. 

Muncul sebelas faktor yang mempengaruhi pemilihan Satrio W&EO 

beserta dengan alasannya. Sebelas faktor tersebut antara lain faktor harga, 

kinerja, pelayanan, personil, promosi, kepraktisan, konsep, profesionalisme, 

koordinasi tim/vendor, kenal dengan Satrio W&EO, dan kelengkapan jasa 

yang ditawarkan. 

Tabel 4.9 mengenai faktor-faktor dan alasan-alasan yang mempengaruhi 

pemilihan Satrio W&EO. 

Faktor Alasan-alasan Frek  % 

 

Harga 

Harga yang ditawarkan sesuai bujet dan tidak mahal 3 6 

Harga terjangkau 5 10 

Harga sesuai dengan kinerja Satrio W&EO, mantap ! 1 2 

Harga yang ditawarkan rasional 1 2 

 10 20 

 

 

 

Kinerja 

Kinerja memuaskan, ramah, dan profesional 1 2 

Sangat baik, tanggap, dan sopan 3 6 

Tanggap dalam menghadapi request konsumen, sehingga 

hasil sesuai request 

1 2 

Kinerja personil cekatan, dan profesional 1 2 

Tim Satrio W&EO memiliki performa yang baik 1 2 

Kinerja sangat bagus, tanggap dalam berkerja 1 2 

WO-nya ramah-ramah dan ganteng 1 2 

  9 18 

 

 

Pelayanan yang ditawarkan sangat memuaskan, ontime, 

dan WO-nya ramah-ramah 

2 4 
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Pelayanan 

Sangat kompak sejak pra acara sampai acara selesai dan 

melayani dengan baik 

1 2 

Memberikan pelayanan yang solutif, dan profesional 

sesuai schedule yang diberikan 

1 2 

Pelayanan Satrio W&EO is the best ! 1 2 

Pelayanan baik (responbility) 1 2 

Tersedia seluruh pelayanan, sehingga menjadi one stop 

service 

1 2 

 7 14 

 

Personil 

Muda dan ganteng 2 4 

Muda dan kreatif 1 2 

Crewnya ramah dan koperatif dengan saya dan keluarga 

saya 

1 2 

Melayani layaknya teman sendiri 1 2 

 5 10 

 

Promosi 

Janji dan penawaran sesuai 1 2 

Promosinya cukup baik, sehingga saya mengetauhi 

informasinya 

2 4 

Memiliki promosi yang baik, sehingga saya 

mengetahuinya dari media sosial 

1 2 

 4 8 

 

 

Kepraktisan 

Tidak usah repot-repot mengurusi keperluan wedding 1 2 

Memudahkan saya, karena paket pelayanan yang cukup 

lengkap dan praktis 

1 2 

Calon mempelai dan orang tua sama-sama berkerja 1 2 

Untuk menghandle acara 1 2 

 4 8 

 

 

Konsep 

Konsep acaranya gak membosankan, santai, seru, asik, dan 

kreatif banget 

1 2 

Membuat acara saya berbeda dan menarik, sehingga 

acaranya berkesan 

1 2 

Rundown acara fun, menarik, dan tamu-tamu saya jadi 

enjoy dan betah 

1 2 

Dekor sesuai, sistem IT baik 1 2 

 4 8 
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Profesionalisme 

Perencanaan waktu, kesiapan menghadapi “surprise 

moment” 

1 2 

Pekerjaan yang dimulai diselesaikan dengan baik 1 2 

Memiliki postur tubuh yang sama rata, sehingga terlihat 

lebih profesional 

1 2 

 3 6 

Koordinasi Dikenal cukup baik dalam kerja sama dan komunikasinya 1 2 

Teamwork sangat solid, sehingga acaranya berjalan 

dengan lancar dan tepat waktu 

1 2 

Mengkordinasi dengan vendor secara baik 1 2 

 3 6 

Kenal Nyaman, karena sudah mengenal crew Satrio W&EO 1 2 

 1 4 

Kelengkapan Konsumen bisa memilih banyak pilihan layanan yang 

disediakan 

1 2 

 1 4 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari sebelas faktor tersebut masing-masing responden memberikan 

sebuah alasan-alasan mengapa mereka lebih memilih jasa Satrio W&EO 

dari pada jasa wedding dan organizer lainnya, dan alasan tersebut mereka 

berikan dengan alasan yang bermacam-macam. Yang pertama adalah alasan 

harga yaitu konsumen ber-alasan bahwa harga yang di tawarkan Satrio 

W&EO sangat terangkau, sesuai bujet, harga yang rasional dan tidak terlalu 

mahal. 

Kinerja, merupakan faktor kedua dari faktor yang mempengaruhi 

pemilihan konsumen, konsumen mengatakan bahwa kinerja dari Satrio 

W&EO tersebut dinilai sangat baik, tanggap, tingkah lakunya sopan, dan 

dikerjakan dengan tuntas sesuai dengan harapan konsumen. Sedangkan 

pelayanan, dengan alasan bahwa pelayanan Satrio W&EO dinilai sangat 

baik, memuaskan konsumen, on-time, crew nya ramah-ramah, dan melayani 

layaknya teman sendiri.  
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Faktor Personil, konsumen mengatakan sebuah alasan bahwa 

personil Satrio W&EO dinilai sangat baik, cekatan/fast respon, sangat 

ramah kepada kosumen maupun tamu yang datang, dan memiliki paras yang 

tampan-tampan. Dalam hal promosi, promosi  Satrio W&EO juga di nilai 

konsumen cukup baik, karena konsumen memberikan alasan yaitu promosi 

Satrio W&EO sangat baik, sehingga informasinya dapat diterima oleh 

konsumen.  

Faktor keenam yaitu faktor kepraktisan, yang dimana konsumen 

mengatakan bahwa Satrio W&EO memiliki paket wedding maupun paket 

organizer lainnya dengan baik dan komplit, sehingga membantu konsumen 

bagi yang memiliki rutinitas atau kegiatan sangat sibuk. Dalam hal konsep, 

konsumen memberikan alasan bahwa konsep Satrio W&EO itu keren, 

konsep nya sangat kreatif, fun (menyenangkan), santai, seru, dan tidak 

membosankan, sehingga ketika acara tidak terasa bahwa acara akan 

berakhir. Lalu profesionalisme, konsumen mengatakan bahwa Satrio 

W&EO terlihat sangat profesional yaitu degan alasan crew Satrio W&EO 

sangat disiplin (on-time), postur tubuh crew sangat profesional terlihat 

muda, pintar, dan kreatif. Selain profesional.  

Satrio W&EO juga sangat baik dalam hal berkoordinasi, terbukti 

konsumen memberikan tanggapan yang positif, yaitu konsumen melihat 

langsung ketika sebelum acara dimulai, bahwa Satrio W&EO melakukan 

koordinasi dengan tim (cew) dan vendor terlebih dahulu 30-15 menit 

sebelum acara berlangsung dan juga Satrio W&EO sangat solid dalam hal 

berkerja sama (teamwork). Sedangkan untuk faktor kenal, merupakan 

alasan konsumen juga untuk menggunakan jasa Satrio W&EO karena 

konsumen ber-alasan sudah mengenal Satrio W&EO dan para crew nya 

sehingga nyaman ketika menggunakan jasa Satrio W&EO. Lalu faktor yang 

terakhir yang ke-sebelas yaitu faktor kelengkapan, yang dimana konsumen 

memberikan alasan bahwa konsumen memilih Satrio W&EO karena Satrio 

W&EO memiliki paketan harga dan paketan vendor yang cukup baik, 
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sehingga memudahkan konsumen dalam memilih sebuah paketan yang ia 

inginkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sebelas faktor yang ada, terdapat 

sebuah alasan-alasan yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan jasa 

Satrio W&EO. Dari setiap faktor tersebut mereka memberikan sebuah 

alasan-alasan yang bermacam-macam, mulai dari harga yang terjangkau, 

harga yang rasional, kinerja dan pelayanan Satrio W&EO sangat baik, 

karyawannya ramah-ramah, memiliki paket harga yang bervariasai, hingga 

konsumen memberikan alasan yaitu karyawan Satrio W&EO sangat 

tampan-tampan, postur tubuh nya keren-keren sehingga dinilai sangat 

profesional. Akan tetapi dari sebelas faktor yang ada dan beserta dengan 

alasan-alasanya, ternyata juga muncul faktor yang terpenting atau faktor 

yang paling penting yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan jasa 

Satrio W&EO yaitu faktor tersebut adalah faktor harga, dan faktor harga 

tersebut merupakan faktor utama yang menjadikan konsumen menjadi 

tambah yakin untuk memilih Satrio W&EO dari pada jasa organizer lainnya, 

karena konsumen memberikan alasan bahwa harga yang ditawarkan Satrio 

W&EO sangat terjangkau, harganya rasional, harganya sesuai bujet 

konsumen, dan harganya juga menyusaikan dengan jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


