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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Romanza Wedding Organizer berkecimpung dalam bidang jasa 

wedding organizer atau persiapan pernikahan bagi para calon pengantin. 

Selain itu Romanza Wedding Organizer juga mampu menangani pekerjaan 

untuk acara, seperti acara ulang tahun (birthday), dan acara lainnya. 

Romanza Wedding Organizer juga menyediakan jasa untuk pagar ayu dan 

sebagai artist agency. 

Penelitian ini dilakukan di Romanza Wedding Organizer. Romanza 

Wedding Organizer didirikan pada tanggal 16 Februari 2004 dan berlokasi 

di Jl. Indragiri Raya No. 21, Semarang. Romanza Wedding Organizer ini 

didirikan oleh Bp. Frans Dwinata W, SE. Saat ini jumlah staff inti 

berjumlah 15 orang, sedangkan ada pula staff tambahan sekitar 5 hingga 10 

orang.  

Dalam menjalankan fungsi atau tugasnya, Romanza Wedding 

Organizer bertugas untuk membantu para calon pengantin dari mulai tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi setelah pesta pernikahan. 

Pangsa pasar yang dituju oleh Romanza Wedding Organizer adalah 

konsumen dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Untuk membidik 

konsumen kalangan tersebut, Romanza menetapkan harga rata-rata sebesar 

Rp. 3000.000,- untuk penggunaan jasanya. Dalam usaha untuk menarik 

konsumen yang lebih banyak, Romanza Wedding Organizer telah 

melakukan berbagai cara untuk meningkatkan citra perusahaan salah 
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satunya dengan cara menjaga kualitas pelayanan. Langkah konkritnya 

antara lain dengan  cara menjalin suatu kemitraan terus menerus dengan 

pelanggan, memberikan garansi atau jaminan istimewa untuk meringankan 

resiko kerugian di pihak konsumen, memberikan pelayanan superior dengan 

menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan mengutamakan 

keramahan serta kesopanan, serta mengangani berbagai keluhan maupun 

permintaan konsumen dengan cepat dan tepat. 

Sedangkan dalam hal penetapan harga, kebijakan yang ditempuh 

Romanza Wedding Organizer untuk menarik konsumen adalah dengan 

menetapkan harga yang tidak kaku (bisa disesuaikan dengan kemampuan 

konsumen) tetapi tetap disesuaikan dengan kualitas jasa, memberikan 

diskon tunai (jika konsumen membayar tunai dan tepat waktu akan diberi 

potongan harga), serta memberikan beberapa pilihan bonus (bisa berupa 

bonus voucher, confetti, bebas sewa perlengkapan tertentu, atau berupa 

fasilitas tambahan). 

Pertimbangan melakukan penelitian terhadap Romanza Wedding 

Organizer adalah karena jumlah konsumen pengguna jasanya akhir-akhir 

ini fluktuatif dan cenderung menurun. Dalam setahun banyaknya jumlah 

pengguna jasa Romanza memang tidak menentu. Biasanya pada bulan 

Januari hingga Juni jumlah rata-rata pengguna jasa Romanza Wedding 

Organizer per bulan  hanya mencapai angka 4 hingga 5 pasang pengantin. 

Berbeda dengan bulan Juli hingga Desember, jumlah rata-rata pengguna 

jasa Romanza Wedding Organizer per bulan bisa mencapai hingga 14 

pasang pengantin. Sedangkan data terakhir tahun 2009 rata-rata jumlah 

pengguna jasa menunjukkan penurunan. Pada periode Juli-Desember, rata-
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rata jumlah pengguna jasa Romanza hanya mencapai 10 pasang pengantin 

tiap bulannya. Menanggapi permasalahan ini, maka dilakukan penelitian 

tentang keputusan konsumen. Di samping itu, pada Romanza Wedding 

Organizer belum pernah dilakukan penelitian serupa. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam 

pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya dipersiapkan 

secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka peneliti telah 

mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, yang 

meliputi persiapan di bidang penyusunan alat ukur, dan persiapan dalam 

permohonan perijinan. 

 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

macam skala, yaitu: skala keputusan menggunakan jasa Romanza 

Wedding organizer, skala citra perusahaan, dan skala persepsi harga. 

Proses penyusunan kedua skala ini meliputi beberapa tahap, yaitu: 

a. Pembuatan definisi operasional mengenai ketiga variabel yang 

hendak diukur. 

b. Menentukan indikator perilaku dari ketiga variabel tersebut. 

c. Pemilihan metode dan skala yang akan digunakan. 

d. Penentuan bobot nilai. 

e. Pembuatan blue print. 

f. Penulisan item. 



 40

g. Pembuatan variasi sebaran item. 

Penjelasan singkat serta variasi sebaran item dari masing-masing 

skala adalah sebagai berikut: 

a. Skala Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui keputusan 

konsumen dalam menggunakan jasa Romanza wedding organizer 

dengan memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan 

skala. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek keputusan 

konsumen menggunakan jasa. Variasi sebaran item dari skala 

kepuasan konsumen dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4 

Variasi Sebaran Item Skala Keputusan Menggunakan Jasa 

Wedding Organizer 

No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
item 

1. Rational 1,7,13,19,25 4,10,16,22,28 10 
2. Emosional 2,8,14,20,26 5,11,17,23,29 10 
3. Behavioral 3,9,15,21,27 6,12,18,24,30 10 
 Jumlah 15 15 30 

 

Keterangan: 
F    = Pernyataan Favourable 
UF = Pernyataan Unfavourable 
 

b. Skala Citra Perusahaan 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui citra 

perusahaan dengan memperhatikan skor yang diperoleh melalui 

pengerjaan skala. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek citra 

perusahaan. Skala ini terdiri dari 48 item (24 item favourable dan 
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24 item unfavourable). Variasi sebaran item dari skala nilai jasa 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 

Variasi Sebaran Item Skala Citra Perusahaan 

No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
item 

1. Komunikasi fisik 1,13,25,37 7,19,31,43 8 
2. Pengalaman 2,14,26,38 8,20,32,44 8 
3. Informasi 3,15,27,39 9,21,33,45 8 
4. Pelayanan Personal 4,16,28,40 10,22,34,46 8 
5. Suasana 5,17,29,41 11,23,35,47 8 
6. Acara 6,18,30,42 12,24,36,48 8 
 Jumlah 24 24 48 

 
Keterangan: 
F    = Pernyataan Favourable 
UF = Pernyataan Unfavourable 

 

c. Skala Persepsi Harga 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui persepsi harga 

dengan memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan 

skala. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek persepsi harga. 

Skala ini terdiri dari 30 item (15 item favorable dan 15 item 

unfavorable. Variasi sebaran item dari skala nilai jasa dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 
Variasi Sebaran Item Skala Persepsi Harga  

 
No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

item 
1. Seleksi 1,7,13,19,25 4,10,16,22,28 10 
2. Pengorganisasian 2,8,14,20,26 5,11,17,23,29 10 
3. Interpretasi 3,9,15,21,27 6,12,18,24,30 10 
 Jumlah 15 15 30 
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Keterangan: 
F    = Pernyataan Favourable 
UF = Pernyataan Unfavourable 

 

2. Perijinan Penelitian 

Penelitian ini tidak akan berlangsung tanpa adanya ijin dari 

berbagai pihak terkait. Untuk melakukan penelitian pada Romanza 

Wedding Organizer telah dilakukan beberapa prosedur perijinan. 

Perijinan dimulai dengan memohon bantuan kepada Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 

memintakan ijin kepada pimpinan Romanza Wedding Organizer 

melalui surat dengan nomor 167/B.7.3/FP/XI/2008. 

Berdasarkan surat penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, maka langkah 

selanjutnya peneliti menyerahkan surat ijin tersebut kepada pihak 

Romanza Wedding Organizer. Selanjutnya pihak Romanza Wedding 

Organizer memberikan ijin dan konfirmasi tentang teknis pelaksanaan 

penelitian, maka peneliti segera melakukan penelitian.  

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

 Teknik yang digunakan dalam dalam pengumpulan data adalah 

dengan membagikan kuesioner penelitian  kepada sejumlah konsumen 

yang menggunakan jasa Romanza Wedding Organizer selama enam 

bulan terakhir, yaitu 38 responden.  

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode try out 

terpakai. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan 
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kesibukan masing-masing konsumen pengguna jasa Romanza Wedding 

Organizer. Pada metode try out terpakai, penyebaran skala atau 

pengambilan data hanya dilakukan satu kali saja, dalam arti data subyek 

yang telah digunakan untuk data uji coba juga akan digunakan sebagai 

data penelitian. 

 Peneliti melakukan penelitian yaitu dengan cara membagikan skala 

keputusan konsumen, skala citra perusahaan dan skala persepsi harga 

kepada 38 subyek. Banyaknya subyek yang dipilih dalam hal ini 

disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan oleh peneliti. Selain itu, 

penyebaran skala diberikan secara langsung kepada subyek penelitian. 

 

D. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua  alat ukur 

dilakukan melalui bantuan program komputer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) versi 13.0 uji validitas dilakukan dengan teknik 

Product Moment, sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan melalui 

teknik Alpha Cronbach. 

 

1. Skala Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap keputusan konsumen 

menggunakan jasa wedding organizer, diperoleh hasil bahwa dari 30 

item yang diujicobakan, terdapat 13 item yang gugur atau tidak valid, 

sehingga total item yang valid adalah 17 item dengan nilai lebih besar 

daripada koefisien korelasi 0,300 (r tabel). Keterbatasan penelitian ini 

ditunjukkan oleh banyaknya item yang gugur antara lain disebabkan 
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oleh pernyataan item yang kurang dipahami oleh subyek.  Perincian 

mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 7 

Sebaran ItemValid dan Gugur  

Skala Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer 

No. Aspek-

aspek 

Favourable Unfavourable Jumlah
Item 
Valid 

1. Rational (1),(7),(13),19,25 4,(10),16,22,28 6 
2. Emosional (2),(8),14,(20),(26) 5,(11),(17),23,29 4 
3. Behavioral 3,9,(15),21,27 6,(12),18,24,(30) 7 
 Jumlah 7 10 17 

 

Keterangan: 
(   ):Item yang gugur 

 
Hasil uji reliabilitas terhadap skala keputusan menggunakan jasa 

wedding organizer memperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 

0,913 yang berarti skala tersebut dapat diandalkan untuk mengungkap 

keputusan menggunakan jasa wedding organizer. Hasil perhitungan 

selengkapnya terlampir pada Lampiran D-1. 

 

2. Skala Citra Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala citra perusahaan, 

diperoleh hasil bahwa dari 48 item yang diujicobakan, ternyata 

terdapat 16 item yang gugur atau tidak valid, sehingga total item yang 

valid adalah 32 item dengan nilai lebih besar daripada koefisien 
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korelasi 0,300 (r tabel). Perincian mengenai item yang valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 
Sebaran ItemValid dan Gugur  

Skala Citra Perusahaan 
 

No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
Item Valid 

1. Komunikasi fisik 1,13,(25),37 7,19,(31),(43) 5 
2. Pengalaman 2,14,(26),38 8,(20),32,(44) 5 
3. Informasi 3,15,27,39 9,21,33,(45) 7 
4. Pelayanan Personal (4),16,(28),40 10,22,34,(46) 5 
5. Suasana 5,17,(29),(41) 11,23,35,(47) 5 
6. Acara (6),18,30,(42) 12,24,36,(48) 5 
 Jumlah 16 16 32 

 

Keterangan: 
 (   ): Item yang gugur 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala nilai jasa memperoleh hasil 

koefisien reliabilitas sebesar 0,947 yang berarti skala tersebut dapat 

diandalkan untuk mengungkap citra perusahaan. Hasil perhitungan 

selengkapnya pada Lampiran D-2. 

 

3. Skala Persepsi Harga  

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala persepsi harga, 

diperoleh hasil bahwa dari 30 item yang diujicobakan, ternyata 

terdapat 8 item yang gugur atau tidak valid, sehingga total item yang 

valid adalah 22 item dengan nilai lebih besar daripada koefisien 

korelasi 0,300 (r tabel). Perincian mengenai item yang valid dan gugur 

dapat dilihat pada  tabel 9. 
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Tabel 9 
Sebaran ItemValid dan Gugur  

Skala Persepsi Harga  
 

No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
Item Valid

1. Seleksi (1),7,13,(19),25 (4),10,16,22,28 7 
2. Pengorganisasian (2),8,14,20,(26) 5,11,17,23,29 8 
3. Interpretasi 3,(9),(15),21,27 (6),12,18,24,30 7 
 Jumlah 9 13 22 

 

Keterangan: 
(   ): Item yang gugur 
 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala persepsi harga memperoleh 

hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,953 yang berarti skala tersebut 

dapat diandalkan untuk mengungkap persepsi harga. Hasil 

perhitungan selengkapnya pada Lampiran D-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	logo: 


