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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Terdapat sebelas faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam memilih Satrio W&EO ( Wedding & Event Organizer ). Tetapi ada 3 

faktor yang terbanyak, yaitu faktor harga (20%), kinerja (18%), dan 

pelayanan (14%).  Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang masing-masing 

memberi kontribusi <10%. 

Alasan harga menjadi pilihan terbanyak konsumen, karena harga 

yang di tawarkan Satrio W&EO terjangkau sesuai budget dan proses 

kerjanya baik. Selain harga, kinerja Satrio W&EO juga dinilai sangat baik, 

tanggap, cekatan dan tingkah laku sopan. Lalu pelayanan Satrio W&EO 

yang diberikan juga sangat baik layaknya melayani teman sendiri. Dengan 

demikian faktor yang terpenting dalam pemilihan jasa Satrio Wedding & 

Event Organizer adalah faktor harga. 

 

5.2  Saran 

Mengingat bahwa harga merupakan faktor yang terpenting yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih jasa Satrio W&EO, maka 

pihak Satrio W&EO perlu lebih menyesuaikan harga yang ditawarkan 

sesuai dengan bujet yang dimiliki oleh konsumen, yang artinya jasa diatur 

sesuai dengan bujet. 

Kinerja juga menjadi faktor yang terbanyak kedua, maka Satrio 

W&EO harus tetap menjaga kinerjanya dengan baik dan konsisten dengan 

beberapa cara antara lain : 
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(1). Melakukan koordinasi antar tim sebelum event berlangsung 

(2). Melakukan evaluasi kinerja setelah event selesai 

(3). Memberikan pelatihan-pelatihan secara periodik kepada karyawan 

atau crew Satrio W&EO. Pelatihan ini bertujuan untuk kinerja para 

karyawannya, bagaimana cara berkerja dengan kinerja yang baik, 

menangani permintaan apa yang diinginkan konsumen dengan baik, dan 

cara membuat konsep acara dengan baik, serta adat istiadat tata cara 

pernikahan tradisional (jawa) maupun pernikahan modern. 

Mengingat faktor pelayanan juga menjadi salah satu faktor 

terbanyak yang ketiga, maka pihak Satrio W&EO perlu memperhatikan 

sikap dari para crew ketika berkerja agar crew Satrio W&EO tetap 

berperilaku ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan, untuk itu 

Satrio W&EO perlu membentuk koordinator tim yang bertugas untuk 

mengawasi secara rinci sikap para crew dalam melayani setiap konsumen 

dan tamu, baik sebelum, pada saat, dan setelah acara berakhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


