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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

         Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, sehingga data 

yang sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut. 

A. Uji Asumsi 

          Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas 

dengan variabel tergantung. 

    1. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas sebaran. 

Untuk mempermudah perhitungan normalitas sebaran digunakan 

komputer program SPSS. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel keputusan 

menggunakan jasa wedding organizer adalah nilai K-S Z = 0,941, 

dimana (p > 0,05) yang berarti bahwa sebarannya normal. 

Sedangkan hasil uji normalitas untuk variabel citra perusahaan 

diperoleh nilai K-S Z = 0,770, dimana (p > 0,05) yang berarti bahwa 

sebarannya normal.  

Untuk hasil uji normalitas untuk variabel persepsi harga  diperoleh 

nilai K-S Z = 1,351, dimana (p > 0,05) yang berarti bahwa sebarannya 

normal.  
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Kesimpulan dari uji normalitas, sebaran variabel keputusan 

menggunakan jasa Romanza wedding organizer, citra perusahaan, dan 

persepsi harga normal. 

 2. Uji Linieritas 

Variabel keputusan menggunakan jasa wedding organizer, citra 

perusahaan, dan persepsi harga mempunyai hubungan linier, hal ini 

ditunjukkan dengan Flinier 62,151 (untuk citra perusahaan) dan Flinier = 

13,180 (untuk persepsi harga) dimana masing-masing p < 0,05. 

 

 B. Uji Hipotesis 

    Berdasarkan uji asumsi tersebut diatas, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data dengan menggunakan teknik anareg dua 

prediktor dan memakai program SPSS versi 13.0. 

Uji hipotesis menghasilkan Ry12 = 0,753 dengan (p< 0,01). Hal ini 

menunjukkan terdapat hubungan yang sangat signifikan antara citra 

perusahaan dan persepsi harga dengan keputusan menggunakan jasa 

Romanza Wedding Organizer. 

Adapun untuk hipotesis minornya menggunakan teknik korelasi 

Product Moment diperoleh hasil bahwa: 

1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara citra 

perusahaan dengan keputusan menggunakan Romanza Wedding 

Organizer. Hal ini ditunjukkan oleh rx1y = 0,467 dengan (p  < 

0,05). Artinya semakin baik citra perusahaan yang dirasakan oleh 

konsumen, maka  akan semakin tinggi keputusan konsumen 
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dalam menggunakan jasa Romanza Wedding Organizer dan 

sebaliknya.  

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi harga  

dengan keputusan menggunakan jasa Romanza Wedding 

Organizer. Hal ini ditunjukkan oleh rx2y = 0,518 dengan (p < 

0,05). Artinya semakin positif persepsi terhadap harga maka akan 

semakin meningkatkan keputusan konsumen dalam 

menggunakan jasa Romanza Wedding Organizer. 

Dengan melihat sumbangan efektif citra perusahaan dan persepsi 

harga dengan keputusan menggunakan jasa wedding organizer sebesar 

64,2%, maka sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengaruh 

teman, kerabat,  dan sebagainya. 

 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan teknik Analisis 

Regresi Dua Prediktor, untuk hipotesis mayor diperoleh hasil (Ry12 = 

0,753 dengan (p < 0,05). Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara citra perusahaan dan persepsi harga  dengan keputusan 

konsumen menggunakan jasa Romanza Wedding Organizer, artinya 

semakin baik citra perusahaan dan semakin positif persepsi terhadap 

harga maka akan semakin tinggi keputusan konsumen dalam 

menggunakan jasa Romanza Wedding Organizer. Dengan demikian 

hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima.  

Kesimpulan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Kotler (1997, h. 259) yaitu citra perusahaan adalah gambaran yang 
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ditangkap oleh konsumen terhadap sebuah perusahaan. Citra perusahaan 

sendiri terbentuk karena berbagai hal, salah satunya adalah kualitas 

pelayanan. Dengan citra perusahaan yang baik maka akan 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa sebuah perusahaan,  

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. 

Hal ini menunjukkan 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, dan juga semakin baik persepsi konsumen terhadap harga 

yang ditawarkan maka akan semakin meningkatkan keputusan 

konsumen menggunakan jasa wedding organizer tersebut. 

Pengujian hipotesis minor menyatakan adanya terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara citra perusahaan dengan keputusan 

menggunakan jasa Romanza wedding organizer, artinya semakin baik 

citra perusahaan maka akan meningkatkan keputusan seorang konsumen 

untuk menggunakan jasanya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rx1y = 0,467 
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dengan (p  < 0,05). Maka hipotesis minor pertama dalam penelitian ini 

diterima artinya terdapat hubungan positif yang  signifikan antara citra 

perusahaan dengan keputusan menggunakan jasa Romanza wedding 

organizer. 

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa citra perusahaan dan 

persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

menggunakan jasa Romanza Wedding Organizer. 

Kelemahan penelitian ini hanya memfokuskan pada satu wedding 

organizer yaitu Romanza wedding organizer sehingga hasilnya tidak 

dapat digeneralisasikan untuk wedding organizer lainnya. Selain itu 

terlalu banyaknya item yang gugur pada variabel keputusan 

menggunakan wedding organizer yang mungkin disebabkan karena 

responden kurang memahami kata-kata di dalam kuesioner. 
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