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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Keputusan Menggunakan Jasa Romanza Wedding Organizer 

1.  Pengertian Keputusan Menggunakan Jasa Romanza Wedding 

Organizer 

Keputusan berarti memilih satu di antara banyak pilihan dari 

alternatif yang ada. Pada umumnya keputusan dibuat dalam rangka 

untuk memecahkan masalah atau persoalan (problem solving). Menurut 

Supranto (1998, h.1-2) setiap keputusan yang akan dibuat pasti ada 

tujuan yang akan dicapai.  

 Inti dari keputusan yang dibuat adalah titik dalam perumusan 

berbagai alternatif tindakan yang sesuai dengan yang sedang 

diperhatikan dan memilih dari berbagai macam alternatif yang tepat 

setelah melakukan evaluasi atau penilaian. Salah satu komponen yang 

terpenting dalam pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan 

pengumpulan informasi darimana suatu apresiasi mengenal situasi 

keputusan dapat dibuat (Supranto, 1998, h.804)  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002, h. 914), keputusan 

adalah sesuatu yang berkaitan dengan putusan, segala sesuatu yang telah 

ditetapkan. Sedangkan menurut Peter dan Olson (2000, h.162) 

pengambilan keputusan adalah proses pengintegrasian yang melibatkan 

pengetahuan untuk mengevaluasikan dua atau lebih alternatif, dan 

memilih salah satu di antaranya. 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002, h.111), menggunakan adalah 

memakai; mengambil manfaatnya, atau melakukan sesuatu dengan. 

Sedangkan membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002, h. 32) adalah 

memperoleh sesuatu dengan menukar (membayar) dengan uang. Jasa 

adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan 

orang lain; pelayanan; servis. Jasa diartikan sebagai aktivitas, 

kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang 

lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya. Untuk 

menggunakan jasa berarti seseorang harus memberikan  sejumlah uang 

kepada pihak jasa sebagai pembayaran atas jasa yang digunakan.  

 Adapun tahapan-tahapan keputusan konsumen adalah pengenalan 

kebutuhan atau masalah, pencarian informasi dan sumber-sumber, 

evaluasi alternatif, keputusan membeli (barang atau jasa), dan perilaku 

setelah membeli (barang atau jasa).  

 Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian keputusan 

menggunakan jasa Romanza wedding organizer adalah memilih salah 

satu di antara banyak alternatif yang ada untuk mendapatkan kemudahan 

dan pelayanan dengan memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran 

atas jasa yang digunakan. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menggunakan Jasa Romanza Wedding Organizer 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli atau 

menggunakan jasa menurut  Kotler dan Amstrong (2001, h. 197-219) 

adalah : 
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a. Faktor budaya 

Dalam hal ini terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial.  

b. Faktor pribadi 

Faktor pribadi dalam hal ini terdiri dari usia dan tahap siklus, 

pekerjaan, situasi ekonomi,dan gaya hidup. 

c. Faktor psikologis 

Faktor psikologis dalam hal ini terdiri dari motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. 

Boyd (2000, h. 141) mengemukakan ada tiga faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli atau menggunakan jasa yaitu : 

  a. Faktor Sosial 

  Pengaruh sosial yang mempengaruhi keputusan membeli atau 

menggunakan jasa mencakup kebudayaan, subkebudayaan, kelas 

sosial, kelompok referensi dan keluarga.  

  b. Faktor Pribadi 

      Faktor pribadi yang mempengaruhi keputusan membeli atau 

menggunakan jasa adalah demografi dan gaya hidup seseorang.  

      c. Faktor Psikologis 

     Faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan membeli atau 

menggunakan jasa adalah persepsi, memori, kebutuhan, sikap 

terhadap kelas produk dan sikap terhadap merk. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen 

adalah faktor kebudayaan (budaya, subbudaya, dan kelas sosial), faktor 

sosial (kelompok acuan, keluarga, peran dan status), faktor pribadi (usia, 
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pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian), dan faktor 

psikologis (motivasi, persepsi, proses belajar, keyakinan dan sikap). 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah citra perusahaan dan 

persepsi harga. Kedua variabel tersebut termasuk dalam faktor 

psikologis, yaitu persepsi. Dalam hal ini citra perusahaan termasuk 

dalam faktor persepsi karena proses terbentuknya citra perusahaan dalam 

benak konsumen melalui proses terbentuknya persepsi, yaitu pertama-

tama konsumen mencari ataupun secara tidak sengaja mendapat data 

berupa informasi, setelah itu terjadi proses pengorganisasian data yang 

didapat dalam pikiran tiap-tiap konsumen, kemudian tiap-tiap konsumen 

menginterpretasikan atau memaknai data yang ada.  

 

3. Aspek-aspek Pengambilan Keputusan Menggunakan Jasa Romanza 

Wedding Organizer 

  Menurut Swastha (1998, h. 167) aspek dalam pengambilan 

keputusan adalah : 

  a. Rasional 

   Dalam aspek rasional konsumen selalu mempertimbangkan faktor 

harga, manfaat, merk. Konsumen berusaha mencari informasi tentang 

suatu produk dan kemudian baru memutuskan untuk membeli. 

  b. Emosional 

  Yaitu motif pembelian yang berkaitan dengan perasaan seseorang. 

Biasanya konsumen membeli hanya karena pertimbangan estetika dan 

kesenangan indera saja. Mereka umumnya lebih subyektif.     
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  Menurut Witte, Kilman, dan Mitrof (dalamFauziana, F. 2005, h.21) 

mengatakan aspek-aspek pengambilan keputusan ada tiga, yaitu : 

  a. Rasional 

  Dalam aspek rasional konsumen mengambil keputusan untuk 

membeli atau menggunakan jasa wedding organizer dengan penuh 

kesadaran dan mempertimbangkan semua alternatif yang ada untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

  b. Emosional 

 Dalam aspek emosional konsumen membeli atau menggunakan jasa 

dari wedding organizer tertentu karena dorongan perasaan, naluri, dan 

pengalaman sebelumnya. 

  c. Behavioral 

  Dalam aspek behavioral konsumen mengambil keputusan untuk 

mempertimbangkan sejumlah pendapat tentang tekanan dari 

lingkungan eksternal. 

   Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

aspek-aspek pengambilan keputusan menggunakan jasa Romanza 

wedding organizer adalah aspek rational, emosional, dan behavioral. 

 

B. Citra Perusahaan  

1. Pengertian Citra Perusahaan  

 Moffit (dalam Massey, 2003, h. 3) mengatakan bahwa citra 

perusahaan adalah pemaknaan, sikap, pengetahuan, dan opini yang 

dibagikan antar pelanggan perusahaan, yang dipengaruhi oleh 

komunikasi strategik yang berasal dari perusahaan. Sedangkan Cheney 
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dan Vibbert (dalam Massey, 2003, h.3), suatu gambaran atau citra 

perusahaan adalah apa yang diproyeksikan oleh perusahaan dan yang 

dirasakan atau diinterpretasikan oleh orang lain terhadap perusahaan.  

 Hal ini megindikasikan bahwa citra perusahaan diciptakan dan 

dipelihara baik oleh perusahaan maupun pelanggan, ketika perusahaan 

secara aktif berusaha untuk memproyeksikan suatu gambaran tertentu 

dari perusahaan, pelanggan membentuk persepsi-persepsi terhadap 

perusahaan. Kotler (dalam Sutisna, 2001, h.331) mendefinisikan citra 

perusahaan adalah sebagai seluruh keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan dari pelanggan atas perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa citra 

perusahaan adalah suatu proses di mana pelanggan menyeleksi, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan kemampuan dari 

perusahaan untuk  membangun kepercayaan pelanggan sehingga dapat 

membuat sebuah perusahaan lebih baik daripada perusahaan pesaingnya.  

 

2. Aspek-aspek Citra Perusahaan 

 Menurut Simamora (2002, h.126), aspek-aspek citra perusahaan 

yaitu : 

     a. Keadaan interior, implikasinya meliputi penataan ruang secara 

keseluruhan. 

 b. Kemudahan mencapai lokasi, implikasinya meliputi aksesibilitas 

mudah atau lokasi yang strategis. 

 c.  Pelayanan personal, implikasinya meliputi SDM yang bekerja secara 

professional. 
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 d.  Kualitas produk yang ditawarkan, implikasinya meliputi SDM dan 

fasilitas penunjang yang memenuhi harapan pelanggan. 

 e. Variasi produk, implikasinya meliputi keragaman produk yang 

ditawarkan. 

 f. Harga, implikasinya meliputi kesesuaian dengan produk yang 

ditawarkan. 

Pendapat lain diungkapkan Luciawati (dalam Fauziana, 2005, h. 22), 

menyebutkan ada 4 aspek citra perusahaan , yaitu : 

 a. Lambang , yaitu citra yang kuat memiliki satu atau lebih lambang 

yang dikenal dengan sebutan “logo” perusahaan dan merk dirancang 

supaya mudah dikenali. 

 b. Media cetak dan audio visual, yaitu lambang yang dipilih dimasukkan 

ke dalam iklan yang menyampaikan kepribadian perusahaan. 

 c. Suasana, meliputi tempat perusahaan dalam membuat atau 

memberikan produk atau jasanya. 

 d. Acara, meliputi bagaimana perusahaan dalam membuat identitas 

melalui acara yang  didukungnya. 

 Joewono (dalam Fauziana, 2005, h. 23) mengatakan aspek-aspek 

dari citra perusahaan adalah : 

a.Komunikasi fisik, meliputi kemauan perusahaan dalam 

mengkomunikasikan kelebihan perusahaan dalam mengkomunikasikan 

kelebihan perusahaan pada pelanggan. 

 b. Informasi, meliputi kelengkapan informasi (harga, fasilitas, dan faktor 

penunjang lainnya) yang dapat membantu pelanggan. 
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 c. Dokumentasi, meliputi dokumentasi yang lengkap tentang spesifikasi 

produk. 

 d. Pengalaman, yaitu pengalaman pribadi atau orang-oranng terdekat 

dalam mengkonsumsi produk. 

 e. Iklan, meliputi promosi yang dilakukan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek citra perusahaan terdiri dari : 

 a. Komunikasi fisik, yaitu meliputi kemampuan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kelebihan perusahaan pada pelanggan. 

 b. Pengalaman, yaitu pengalaman pribadi atau orang-orang terdekat 

dalam mengkonsumsi produk. 

 c. Informasi, meliputi kelengkapan informasi (harga, fasilitas, dan faktor 

penunjang lainnya) yang dapat membantu pelanggan. 

 d. Pelayanan personal, implikasinya meliputi SDM yang bekerja secara 

professional. 

 e. Suasana, meliputi tempat perusahaan dalam membuat atau 

memberikan produk atau jasanya. 

 f.Acara, meliputi bagaimana perusahaan dalam membuat identitas 

melalui acara yang  didukungnya. 

 

C. Persepsi Harga 

1. Pengertian Persepsi Harga 

 Menurut Irwanto dkk (1997, h. 71) persepsi adalah proses 

diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antar gejala maupun 

peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. 
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Persepsi didefinisikan Kotler (1999, h. 241) sebagai proses 

bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan 

yang berarti.  

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, dan 

menginterpretasikan masukan-masukan informasi yang diterima dan 

memberikan arti terhadap rangsang sehingga tercipta gambaran 

keseluruhan yang berarti. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002,h.116), harga adalah 

jumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu 

tertentu dan pasar tertentu.  

Harga jasa adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sebuah jasa pelayanan guna keperluan konsumen. Sedangkan persepsi 

dapat 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 harga  dapat diartikan sebagai cara pandang kosumen 

atau penafsiran konsumen terhadap harga yang ditawarkan yang nantinya 

akan mempengaruhi perilaku yang akan dipilih. 

Menurut Boyd (2000, h. 20-25), ada beberapa kebijakan penetapan 

harga yang dilakukan oleh perusahaan agar mencapai nilai persepsi 

pelanggan yaitu : 
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a) Penetapan harga pelanggan (customary pricing), yaitu harga 

yang ditentukan oleh harapan-harapan konsumen. 

b) Penentuan batas harga (price lining), yaitu dengan menetapkan 

harga disesuaikan dengan mutu produk. 

c) Penetapan harga psikologis (psychological pricing), yaitu 

menetapkan harga untuk mendapat posisi pasar dan menarik 

kebutuhan nonekonomi konsumen. Misalnya, perusahaan 

menaikkan harga jasa Romanza Wedding Organizer. Hal ini 

memang mengurangi pangsa pasar, tetapi produk jasa 

Romanza Wedding Organizer tersebut mendapat posisi pasar 

dan laba berkali lipat. 

d) Diskon tunai (cash discount), adalah dengan pengurangan 

harga untuk mendorong pelanggan membayar tagihannya lebih 

cepat. 

e) Penetapan harga diskriminatif (discriminatory pricing), salah 

satunya adalah dengan menetapkan harga sesuai dengan 

segmen pelanggan yang berbeda-beda baik dalam keinginan 

atau kemampuan membeli. 

 

2. Aspek-aspek Persepsi Harga 

Dalam mempersepsikan stimulus yang diterimanya Hawkins, dkk  

(Wibowo, D. J. 2005, h. 31-32) mengemukakan tiga macam proses 

terjadinya persepsi yang dimulai dari :  
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 a. Penampakan (exposure) 

  Penilaian akan harga dimulai dari apa yang tampak. Misalnya ketika 

konsumen diberi perincian akan harga yang ditawarkan, maka dari situ 

konsumen akan memulai proses penilaian. 

 b. Perhatian (attention) 

Perhatian konsumen akan tertuju pada hal yang membuatnya tertarik. 

Misalnya, ketika konsumen diberi bonus atau potongan harga, maka 

hal ini dapat menyita perhatian konsumen dan mempengaruhi proses 

penilaian harga.  

 c. Interpretasi (Interpretation) 

  Interpretasi adalah pemberian makna terhadap stimulus yang 

diperhatikan oleh individu. Misalnya ketika konsumen diberi beberapa 

kebijakan penetapan harga seperti diskon tunai,bonus voucher, ataupun 

patokan harga pada tingkat tertentu  maka konsumen akan mulai 

memberi makna pada harga yang ditawarkan.  

 Menurut Schiffman dan Kanuk (1987, h. 184-195) aspek-aspek 

persepsi yaitu : 

 a. Seleksi 

  Seorang konsumen secara tidak sadar melakukan proses seleksi 

terhadap stimulus-stimulus yang ada di sekelilingnya. Biasanya 

konsumen akan mengadakan perbandingan harga antara wedding 

organizer yang satu dan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal 

yaitu  pengalaman konsumen sebelumnya dan motif konsumen saat itu. 
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 b. Pengorganisasian 

  Stimulus yang kontras dengan lingkungan cenderung lebih 

diperhatikan oleh individu. Penawaran harga yang menarik akan lebih 

diperhatikan konsumen, misalnya dengan adanya potongan harga, 

bonus, dan sebagainya. Proses pengorganisasian dipengaruhi oleh 

motif dan harapan yang berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. 

 c. Interpretasi 

  Proses interpretasi terhadap suatu stimulus sama halnya dengan kedua 

hal di atas, bersifat unik dan universal karena sama-sama berdasarkan 

pada harapan dan pengalaman masa lalu seseorang. Penawaran harga 

yang diajukan oleh wedding organizer akan diartikan oleh tiap-tiap 

konsumen secara berbeda-beda dipengaruhi oleh harapan, pengalaman,   

  Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan tentang aspek-aspek persepsi terhadap harga adalah perhatian 

(attention), seleksi,  dan interpretasi (interpretation).  

   

D. Hubungan antara Citra Perusahaan dengan Pengambilan 

Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer. 

Persoalan yang terkait pengambilan keputusan konsumen dan citra 

perusahaan kini merupakan persoalan yang penting dan genting bagi 

pemilik jasa wedding organizer. Sikap konsumen selalu menjadi 

permasalahan bagi pihak jasa wedding organizer dalam memasarkan 

suatu produk atau jasa karena menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam menggunakan jasa wedding organizer. Pengambilan 

keputusan adalah proses pengintegrasian yang melibatkan pengetahuan 
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untuk mengevaluasikan dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih 

salah satu di antaranya, Peter dan Olson (2000, h.162). 

Persoalan citra perusahaan dalam dunia usaha sepertinya sudah 

menjadi harga yang harus dibayar oleh perusahaan agar dapat terus 

bertahan dalam usahanya. Citra yang baik akan menghantar sebuah 

perusahaan ke gerbang kesuksesan karena dengan adanya citra yang baik 

maka kepercayaan konsumen pada perusahan tersebut akan meningkat 

sehingga menyebabkan adanya transaksi antara perusahaan dengan 

konsumen pengguna jasa. Sebaliknya citra perusahaan yang buruk  akan 

merugikan perusahaan karena dapat mengakibatkan turunnya 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan membuat konsumen 

mudah berpindah kepada perusahaan lain. 

 Berdasarkan pengertian di atas Romanza wedding organizer 

hendaknya sadar bahwa kegiatan pemasaran sangat dipengaruhi oleh 

citra perusahaan yang terbentuk. Sebaiknya Romanza wedding organizer 

tetap memberikan perhatian khusus terhadap apa yang konsumen 

rasakan, pikirkan, dan tentu saja bagaimana pendapat konsumen setelah 

menikmati kinerja dari pelayanan atau jasa yang diberikan serta tanggap 

dalam menangani keluhan-keluhan konsumen karena hal-hal tersebut 

turut membentuk citra suatu perusahaan jasa.  

 Jika konsumen puas, kemungkinan konsumen akan kembali 

menggunakan jasa dari wedding organizer yang sama dan tidak 

berpindah ke pihak jasa yang lain. Kemudian pengalaman positif 

terhadap pihak jasa pasti akan diceritakan kepada pihak lain (word of 

recommendation), sehingga pada akhirnya pihak jasa akan mendapat dua 



 23

keuntungan sekaligus yaitu adanya konsumen lama dan mendapat 

konsumen baru. Romanza wedding organizer sebaiknya berupaya 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepuasan bagi konsumen, 

karena pada akhirnya hal tersebut akan memberikan keuntungan yang 

besar bagi pihak jasa sehingga konsumen tidak berpindah kepada 

wedding organizer yang lain yang memberikan tawaran yang cukup 

menarik. Hal ini terjadi karena konsumen merasa puas terhadap 

pelayanan jasa yang diberikan dan ditambah konsumen harus melakukan 

spekulasi jika ia ingin berpindah kepada pihak jasa yang lain apakah 

kepuasan atau ketidakpuasan yang akan ia terima.  

Pada penelitian oleh Jin Woo Park, Rodger Roberston, Cheng Lu Wu 

(dalam Park,2005,h.3)  ditemukan bahwa terdapat beberapa bukti yang 

mengatakan bahwa citra perusahaan merupakan faktor yang penting bagi 

evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan perusahaan. Andreassen & 

Lindestad (dalam Park,2005, h.3) mengatakan bahwa citra perusahaan 

dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap layanan yang 

ditawarkan dan terhadap pemilihan perusahaan .  

Keller mendefinisikan citra perusahaan sebagai persepsi mengenai 

sebuah organisasi yang mencerminkan gambaran yang tertanam dalam 

dalam ingatan pelanggan (dalam Park,2005,h.4). Fombrun & Shaley 

menambahi bahwa citra perusahaan yang terencana dan diatur dengan 

baik merupakan strategi pemasaran yang paling menjanjikan untuk lebih 

menarik pelanggan (dalam Park,2005,h.4). Perusahaan dengan citra yang 

baik akan mampu bersaing di pasar karena mampu menarik pelanggan 

lama maupun pelanggan yang masih coba-coba.  
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E. Hubungan antara Persepsi Harga dengan Pengambilan Keputusan 

Menggunakan Jasa Wedding Organizer. 

Dalam membuat keputusan, seseorang pasti terlebih dahulu melalui 

tahapan-tahapan tertentu. Seseorang pasti akan melalui tahap pengenalan 

masalah, tahap pencarian sumber-sumber informasi, kemudian tahap 

evaluasi berbagai alternatif pilihan yang ada, hingga akhirnya sampai 

pada tahap pengambilan keputusan untuk menggunakan atau tidak 

menggunakan jasa wedding organizer tertentu. Dalam membuat sebuah 

keputusan pun pasti ada tujuan yang hendak dicapai oleh konsumen itu 

sendiri, Supranto (1998, h.1-2) . Keputusan menggunakan jasa berarti 

memilih satu di antara banyak pilihan dari alternatif yang ada. Pada 

umumnya keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah 

atau persoalan (problem solving). setiap keputusan yang akan dibuat 

pasti ada tujuan yang akan dicapai. 

Wedding organizer bergerak dalam bidang jasa yang membantu 

konsumennya untuk mempersiapkan segala detail persiapan pernikahan. 

Hadirnya sebuah wedding organizer dimaksudkan untuk memberi 

kemudahan kepada konsumen untuk mempersiapkan penyelenggaraan 

sebuah acara pernikahan. Untuk membeli atau menggunakan jasa 

wedding organizer ada biaya yang harus dikeluarkan. Setiap wedding 

organizer mempunyai patokan harga yang akan ia tawarkan kepada 

konsumen jika hendak menggunakan jasanya.  

Faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen pengguna jasa 

untuk menggunakan jasa Romanza wedding organizer salah satunya 
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adalah persepsi harga. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga memiliki 

peranan yang cukup besar. Setiap penawaran yang dibuat oleh pihak jasa 

tidak pernah terlepas dari unsur harga. Begitu juga dengan pihak 

pengguna jasa dalam proses pemilihan berbagai alternatif dan membuat 

keputusan juga akan mempertimbangkan faktor harga. 

Pengguna jasa sebuah wedding organizer umumnya berasal dari 

kalangan dan latar belakang  yang beragam serta tingkat penghasilan 

yang berbeda-beda sehingga hal ini berpengaruh terhadap persepsi 

mereka tentang harga yang ditawarkan oleh pihak jasa.  Mereka akan 

mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan oleh pihak jasa 

sesuai dengan kemampuan mereka 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. 

Umumnya para pengguna jasa dalam mengambil keputusan 

menggunakan jasa sebuah wedding organizer disesuaikan dengan 

kemampuan mereka. Jika harga yang ditawarkan dianggap sesuai dengan 

kemampuan pengguna jasa dan sepadan dengan apa yang akan mereka 

dapatkan, maka konsumen pengguna jasa akan cenderung memutuskan 
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untuk menggunakan jasa wedding organizer. Tetapi jika harga yang 

ditawarkan dianggap tidak sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak 

sepadan dengan apa yang akan mereka dapatkan, maka konsumen 

pengguna jasa akan cenderung mengambil keputusan untuk tidak 

menggunakan jasa wedding organizer tertentu. 

 

F. Hubungan antara Citra Perusahaan dan Persepsi Harga dengan 

Pengambilan Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer. 

 Pengambilan keputusan konsumen pengguna jasa merupakan hal 

yang sangat penting bagi perusahaan jasa, termasuk wedding organizer. 

Konsumen pengguna jasa merupakan titik sentral yang menjadi pusat 

perhatian pihak jasa karena konsumen pengguna jasa merupakan sasaran 

bagi pemasaran jasa. Untuk tetap bertahan dalam dunia usaha maka 

sebuah perusahaan jasa harus mampu merangkul banyak konsumen dan 

mengalahkan para pesaingnya. Sebuah wedding organizer harus 

memiliki sesuatu yang membuat konsumen percaya bahwa perusahaan 

tersebut mampu mewujudkan harapan konsumen, salah satu caranya 

adalah dengan adanya citra perusahaan yang baik.  

Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki 

seseorang terhadap suatu obyek (Kotler, 1997, h. 259). Jadi, citra 

perusahaan adalah gambaran yang ditangkap oleh konsumen terhadap 

sebuah perusahaan. Citra perusahaan sendiri terbantuk karena berbagai 

hal, salah satunya adalah kualitas pelayanan.  

 Sebuah wedding organizer yang dapat memberikan pelayanan yang 

baik dan sesuai dengan harapan konsumen akan membuat konsumen 
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merasa puas. Jika konsumen merasa puas maka wedding organizer 

tersebut akan memiliki citra yang baik di mata konsumen dan dianggap 

dapat dipercaya. Pengalaman positif yang dialami konsumen dapat 

membuat konsumen mengadakan transaksi ulang dengan perusahaan 

tersebut. Selain itu, konsumen juga akan menceritakan pengalaman 

positifnya kepada orang lain sehingga terjadi word of mouth. Salah satu 

karakteristik unik promosi dalam bisnis jasa adalah pentingnya word of 

mouth. Pelanggan seringkali sangat terlibat dalam penyampaian  dan 

kemudian menginformasikan kepadaa pelanggan potensial lain tentang 

pengalaman mereka. Hal ini semakin mendukung terciptanya citra 

positif pada sebuah perusahaan sehingga membuka peluang bagi 

perusahaan untuk lebih banyak mendapat konsumen baru. Citra 

perusahaan menunjukkan kesan konsumen terhadap perusahaan yang 

terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari berbagai 

sumber terpercaya. 

Sedangkan faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari proses 

pengambilan keputusan konsumen pengguna jasa adalah faktor harga. 

Harga dapat diartikan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen 

untuk membeli atau menggunakan jasa. Setiap penawaran yang dibuat 

oleh sebuah wedding organizer pasti melibatkan harga. Harga antara 

pihak jasa yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Penetapan harga 

pun tentunya sudah dipertimbangkan oleh pihak jasa dan disesuaikan 

dengan kepentingan perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, harga 

merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam proses membuat 

keputusan menggunakan jasa sebuah wedding organizer. 
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 Pengguna jasa umumnya datang dari berbagai tingkat ekonomi dan 

latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan menggunakan jasa wedding organizer. Mereka 

akan mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan oleh pihak jasa 

sesuai dengan kemampuan mereka atau tidak.  Mahal atau tidaknya 

harga jasa sebuah wedding organizer tergantung pada persepsi masing-

masing konsumen. Harga yang dianggap mahal oleh seseorang belum 

tentu mahal bagi orang lain. Pengguna jasa juga akan membandingkan 

apakah harga yang ditawarkan oleh pihak jasa sesuai dengan apa yang 

akan mereka dapatkan. Umumnya para pengguna jasa dalam mengambil 

keputusan menggunakan jasa sebuah wedding organizer disesuaikan 

dengan kemampuan mereka.  

Semakin baik citra perusahaan, pelanggan akan semakin 

menganggap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu lebih baik 

atau lebih tinggi, dan lebih sesuai untuk uang yang dibelanjakan. 

 

G. Hipotesis 

1.  Hipotesis Mayor 

 Ada hubungan antara citra perusahaan dan persepsi harga dengan 

pengambilan keputusan konsumen menggunakan jasa Romanza 

wedding organizer. 

2. Hipotesis Minor 

a. Terdapat hubungan positif antara citra perusahaan dengan 

pengambilan keputusan konsumen menggunakan jasa Romanza 

wedding organizer. Semakin baik citra perusahaan, maka semakin 



 29

tinggi pengambilan keputusan konsumen menggunakan jasa 

Romanza wedding organizer dan sebaliknya. 

b. Terdapat hubungan positif antara persepsi harga dengan 

pengambilan keputusan konsumen menggunakan jasa Romanza  

wedding organizer. Semakin positif persepsi harga, semakin 

tinggi pengambilan keputusan menggunakan jasa Romanza 

wedding organizer dan sebaliknya.        
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