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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan yang beraneka ragam  

sebagai makhluk hidup. Salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan untuk 

mendapat penghargaan dalam relasi sosialnya. Oleh karena itu manusia 

akan selalu berusaha mendapatkan yang terbaik untuk memenuhi 

kebutuhannya dan mencapai apa yang ia inginkan.   

      Setiap manusia memiliki peristiwa penting dalam hidupnya. Peristiwa 

penting ini juga terjadi ketika dua orang memutuskan untuk mengikat janji 

dalam sebuah ikatan pernikahan . Peristiwa merupakan hal penting yang 

dinanti-nantikan. Untuk memperingati momen penting tersebut, maka 

diadakan acara khusus sebagai peringatan seperti upacara maupun pesta 

pernikahan. Sedapat mungkin acara yang diselenggarakan disajikan secara 

istimewa sehingga dapat menjadi sesuatu yang berharga. 

       Seiring perkembangan zaman, manusia terus membuat perubahan. Di 

zaman modern ini manusia berusaha mencari cara yang paling mudah dan 

praktis untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengabadikan momen 

pernikahan yang begitu berharga menjadi sebuah acara yang istimewa 

bukanlah hal yang mudah sehingga memerlukan konsep dan persiapan yang 

matang untuk bisa mewujudkannya. Hal ini juga memerlukan keahlian 

khusus agar acara yang dinanti-nantikan menjadi istimewa dan sempurna.  

       Dahulu, sebelum ada wedding organizer, pihak keluarga calon 

pengantin akan sibuk sendiri mempersiapkan segala keperluan acara. 
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Mereka biasanya akan membentuk kepanitiaan dalam keluarga untuk 

mengurusi hal-hal yang berkaian dengan penyelenggaraan acara mulai dari 

masalah gedung pernikahan, tata rias, busana pengantin, katering, 

dokumentasi, hiburan, konsep acara, konsep panggung, hiburan, tata cara 

pernikahan, souvenir, dan masih banyak lagi. Mungkin dengan adanya 

kepanitian dari pihak keluarga acara tersebut dapat  berlangsung tetapi tidak 

berjalan optimal sesuai harapan. Orang-orang dari pihak keluarga yang 

ditunjuk sebagai panitia akan kewalahan karena di samping bertugas 

sebagai panitia mereka pun juga harus terlibat dalam rangkaian acara 

pernikahan sebagai anggota keluarga. Misalnya ketika kakak kandung calon 

pengantin ditugaskan sebagai penanggungjawab kotak sumbangan, padahal 

di saat yang bersamaan dia harus mewakili keluarga untuk memberi 

sambutan di atas panggung maka ia tidak dapat sepenuhnya 

bertanggungjawab melaksanakan tugas mengawasi kotak sumbangan 

tersebut. Hal seperti ini jelas merepotkan. Oleh karena itu orang mulai 

mencari cara yang mudah dan praktis dengan hasil yang memuaskan tanpa 

harus bersusah payah. Wedding organizer hadir untuk menjawab 

permasalahan ini. Wedding organizer diharapkan mampu mengambil alih 

peran panitia pernikahan sehingga pihak keluarga tidak perlu repot 

mengurusi segala keperluan acara dan tinggal menikmati hasilnya. Dengan 

demikian pihak keluarga dapat mengikuti jalannya rangkaian acara tanpa 

terganggu hal-hal lainnya. Selain itu wedding organizer diharap juga dapat 

mengatur penyelanggaraan acara agar dapat terwujud sesuai harapan 

konsumen pengguna jasa. 
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Konsumen sebagai individu dalam membeli atau menggunakan 

barang atau jasa telah melalui proses dan tahapan-tahapan terlebih dahulu 

seperti mendapat informasi dari iklan atau referensi dari orang lain 

kemudian membandingkan produk satu dengan yang lain sampai akhirnya 

tiba pada keputusan membeli suatu produk. Perilaku konsumen merupakan 

fenomena yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Hal 

tersebut juga terjadi pada usaha di bidang jasa. 

          Salah satu cara agar penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul 

dibandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang baik. Dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, 

maka hal tersebut akan turut membentuk citra sebuah perusahaan. Sebuah 

citra perusahaan ikut mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

menggunakan jasa wedding  organizer tertentu atau tidak. Jika sebuah 

wedding organizer memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan 

konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Hal ini akan membentuk 

citra perusahaan yang baik dan dapat menciptakan loyalitas konsumen pada 

perusahaan jasa tersebut. Jika konsumen merasa puas akan pelayanan yang 

diberikan, maka dengan sendirinya akan terjadi word of mouth, yaitu 

konsumen akan bercerita dari mulut ke mulut tentang keunggulan wedding 

organizer yang mereka gunakan. Misalnya seperti kasus Lea, pengguna jasa 

Romanza wedding organizer. Lea menginginkan sebuah konsep acara yang 

beda dari biasanya. Ia ingin agar nantinya gedung yang akan dipakai 

didekorasi dengan nuansa oriental sehingga seakan-akan calon pengantin 

berada di negeri China. Lea juga ingin agar acaranya meriah sehingga ia 

meminta Romanza wedding organizer menyajikan sebuah permainan 



 4

menarik di  panggung untuk memeriahkan suasana. Akhirnya, pada saat 

acara pernikahan Lea berlangsung pihak Romanza wedding organizer 

menyajikan acara sesuai permintaan Lea. Lea pun merasa puas. Kemudian 

ia menceritakan pengalamannya kepada temannya dan mungkin saja hal ini 

dapat membuat pihak Romanza wedding organizer mendapatkan konsumen 

baru. 

 Semakin banyaknya wedding organizer baru yang bermunculan 

membuat persaingan semakin ketat. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan 

tersendiri, apalagi timbulnya wedding organizer yang baru juga diiringi 

dengan “gugurnya” wedding organizer yang terdahulu. Kegelisahan ini juga 

dialami oleh Romanza Wedding Organizer. Biasanya wedding organizer 

yang baru muncul membawa ide yang lebih segar dan atraktif, sehingga 

menimbulkan kekhawatiran pada wedding organizer pendahulu apabila 

akan tergeser. Mereka khawatir konsumennya berkurang, atau 

kemungkinan terburuk collapse. Contohnya,pada tahun  2004, wedding 

organizer yang setingkat dengan Romanza tidak lebih dari 15 perusahaan. 

Seiring waktu jumlah mereka bertambah. Pada awal tahun 2007 jumlah 

wedding organizer di Semarang mencapai 22 perusahaan. Kemudian, pada 

akhir tahun 2008 jumlahnya berkurang dan hanya tinggal 17 perusahaan 

saja. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa wedding organizer tidak dapat 

bertahan dalam persaingan. Selama kurun waktu tersebut, jumlah pengguna 

jasa Romanza wedding organizer fluktuatif dan cenderung mengalami 

penurunan. Pada tahun 2009, jumlah pengguna jasa rata-rata per bulan lebih 

sedikit dibandingkan tahun 2008. Tahun 2008, periode bulan Juli- 

Desember rata-rata jumlah pengguna jasa Romanza per bulan mencapai 14 
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pasangan pengantin. Tetapi pada tahun 2009, periode Juli-Desember jumlah 

rata-rata pengguna jasa per bulan Romanza menurun menjadi 10 pasangan 

pengantin. Oleh karena itu Romanza Wedding organizer harus memiliki 

sesuatu  yang berbeda dari pihak jasa  yang lain. Romanza wedding 

organizer harus mampu merancang ide-ide, konsep yang luar biasa dan 

melakukan inovasi terus-menerus agar dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan para konsumen, hal ini supaya Romanza wedding organizer 

dipercaya dan menghalangi  peluang bagi konsumen untuk berpindah 

kepada pihak jasa yang lain. 

         Citra perusahaan  menurut Steinmetz (Sutojo, 2004, h.1) adalah  

persepsi masyarakat tentang jati diri perusahaan, persepsi pelanggan 

terhadap perusahaan didasari atas apa yang pelanggan ketahui atau 

pelanggan kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Citra perusahaan 

berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya.  Sebuah wedding 

organizer bisa saja memiliki citra yang baik oleh pelanggan tertentu, namun 

bisa saja memiliki citra yang buruk oleh pelanggan lain disebabkan persepsi 

yang terbentuk di benak masing-masing pelanggan berbeda-beda. 

Bagaimanapun juga, citra perusahaan sangat mempengaruhi keputusan 

penting pelanggan, misalnya ketika mereka akan memutuskan berlangganan 

atau justru merekomendasikan produk perusahaan tersebut kepada orang 

lain.  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus 

memelihara suatu gambaran yang diharapkan untuk meraih keberhasilan. 

Perusahaan yang tidak berhasil untuk memelihara suatu gambaran yang 

diharapkan (dari perusahaan tersebut di mata pelanggan) akan cenderung 

mengalami kegagalan  yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan, 
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loyalitas, dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan akibat citra 

perusahaan yang buruk di mata pelanggan. 

         Kredibilitas perusahaan, reputasi perusahaan, maupun identitas 

perusahaan juga berpengaruh pada pembentukan citra perusahaan. Namun 

selain beberapa hal di atas, kinerja masing-masing personel perusahaan juga 

merupakan faktor yang penting dalam membentuk citra perusahaan. Tiap-

tiap personel harus mampu memberikan kinerja yang memuaskan seperti 

yang diharapkan konsumen. Jika masing-masing personel mampu 

melakukan hal tersebut, maka hal ini akan menguntungkan perusahaan. 

Kinerja yang baik akan menghasilkan citra perusahaan yang baik pula, 

sehingga disini perusahaan diuntungkan selain memiliki konsumen lama 

perusahaan juga berpeluang memperoleh konsumen baru akibat citra 

perusahaan yang baik. 

         Selain dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas, pihak 

penyedia jasa juga harus peka terhadap apa yang diinginkan oleh  

pelanggan atau konsumen. Selama proses penyampaian jasa dari pihak jasa 

kepada konsumen, mungkin ada beberapa hal yang belum sesuai dengan 

keinginan konsumen, maka pihak jasa sebaiknya peka terhadap hal tersebut. 

Seandainya ada keluhan dari konsumen, sebaiknya pihak jasa dengan sigap 

menanggapi keluhan tersebut. Sekiranya memungkinkan, pihak jasa lebih 

baik langsung menanyakan kepada konsumen tentang apa kekurangannya 

sehingga dapat segera memperbaikinya saat itu juga agar tercapai kepuasan 

konsumen. 

         Selain citra perusahaan, faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan pengguna jasa untuk menggunakan jasa wedding organizer 
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adalah persepsi terhadap harga. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga juga 

memiliki peranan yang cukup besar. Setiap penawaran dari pihak wedding 

organizer tidak pernah lepas dari unsur harga. Begitu juga pihak pengguna 

jasa dalam proses pemilihan dan membuat keputusan juga tetap 

memperhatikan fakor harga.  

         Sekarang ini, banyak masyarakat yang mulai menggunakan jasa 

wedding organizer dan umumnya mereka berasal dari kalangan dan latar 

belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ketika mereka akan membuat 

keputusan untuk menggunakan jasa sebuah wedding organizer atau tidak, 

mereka tentunya juga akan memikirkan apakah harga yang ditawarkan oleh 

pihak jasa sesuai dengan kemampuan mereka atau tidak. Selain itu, 

pengguna jasa juga akan membandingkan apakah harga yang ditawarkan 

oleh pihak jasa sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan atau 

tidak. Calon pelanggan biasanya memiliki beberapa gagasan tentang apakah 

suatu harga itu baik atau buruk (Boyd, 2000, h. 18). Sikap konsumen 

pengguna jasa pun berbeda-beda. Ada pengguna jasa yang berusaha 

mendapatkan kualitas sebaik-baiknya dengan menekan harga serendah-

rendahnya, tetapi ada juga pengguna jasa yang bersedia membayar 

berapapun harganya asalkan pihak jasa mampu memberikan kualitas yang 

terbaik dan mewujudkan harapan konsumen. Nilai persepsi dari produk atau 

jasa tertentu bisa berbeda-beda dari pelanggan  satu ke pelanggan lain 

(Boyd, 2000, h.19).  Mahal bagi seseorang, belum tentu mahal bagi orang 

lain. 

         Harga jasa adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sebuah jasa pelayanan guna keperluan konsumen. Sedangkan persepsi dapat 
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diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan  ke 

dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan dapat mengolah segala 

sesuatu yang terjadi dalam lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi 

perilaku yang akan dipilih (Kotler, 1999, 241). Jadi, persepsi terhadap harga  

dapat diartikan sebagai cara pandang kosumen atau penafsiran konsumen 

terhadap harga yang ditawarkan.  

         Harga yang dianggap mahal oleh seseorang belum tentu mahal bagi 

orang yang lain dan hal ini turut mempengaruhi perilaku konsumen untuk 

membuat keputusan. Misalnya, seorang pengusaha sukses diberi penawaran 

harga oleh wedding organizer sebesar Rp. 10.000.000,- untuk sebuah acara 

pernikahan, mungkin ia dengan mudah akan sepakat sebab harga yang 

ditawarkan dianggap tidak mahal dan tidak akan menjadi masalah bagi dia 

karena  untuk menyediakan dana sebesar itu bukan hal yang susah baginya. 

Lain hal jika penawaran serupa diberikan kepada karyawan sebuah 

perusahaan dengan penghasilan per bulan di bawah  Rp. 3.000.000,- 

mungkin harga yang ditawarkan dianggap mahal dan akan dipertimbangkan 

lagi untuk memutuskan memakai jasa wedding organizer tersebut atau 

tidak. 

         Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan meneliti 

bagaimanakah pengaruh citra perusahaan dan persepsi harga terhadap 

pengambilan keputusan konsumen untuk menggunakan jasa wedding 

organizer. 
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B. Tujuan Penelitian 

         Penelitian ini diadakan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

citra perusahaan dan persepsi harga terhadap pengambilan keputusan 

konsumen untuk menggunakan jasa Romanza wedding organizer di 

Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

          Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1) Manfaat Teoritis : sebagai bahan masukan bagi pengembangan teori-

teori psikologi, khususnya psikologi konsumen tentang keputusan 

menggunakan jasa Romanza Wedding organizer. 

2) Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan dapat menambah  

informasi untuk membantu Romanza Wedding Organizer dalam 

usaha meningkatkan citra perusahaan dan menetapkan harga yang 

sesuai  supaya dapat memperoleh lebih banyak konsumen. 
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