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ANALISIS PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN CITRA PERUSAHAAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA 

NR WEDDING ORGANIZER SURABAYA 

 
Oleh : 

Nurnaeny Nadyfah 
 

ABSTRAK 
  

 Pernikahan merupakan momen paling penting bagi calon pasangan 

pengantin, peristiwa yang diharapkan sekali seumur hidup ini tentu memerlukan 

persiapan yang sangat matang. Masyarakat jaman sekarang memiliki tingkat 

kesibukan yang cukup tinggi sehingga untuk mempersiapkan pesta pernikahan 

agar berjalan dengan baik tentunya sangat menguras pikiran dan waktu. Karena 

itu peluang bisnis Wedding Organizer sangat menjanjikan. Dalam hal ini yang 

dibahas adalah perusahaan jasa Wedding Organizer, yaitu NR Wedding Organizer 

Surabaya.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara harga, promosi 

dan citra perusahaan terhadap keputusan penggunaan jasa NR Wedding Organizer 

Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari 

perusahaan NR Wedding Organizer. Adapun respondennya adalah calon 

konsumen dan konsumen NR Wedding Organizer Surabaya yang berjumlah 40 

orang, dengan teknik analisis Partial Least Square (PLS). 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel harga 

dan promosi berpengaruh signifikan, sedangkan variabel citra perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa NR Wedding 

Organizer Surabaya. 

 

 

Keyword : Harga, Promosi, Citra Perusahaan dan Keputusan Penggunaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia yang di iringi 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka banyak terjadi 

persaingan diantara para pengusaha jasa, konsep pemasaran modern pun 

mengalami perkembangan dengan menempatkan konsumen sebagai 

perhatian utama. Produsen berlomba – lomba untuk dapat bersaing dengan 

kompetitor. Persaingan yang makin tajam ini akan mendorong para 

pengusaha untuk semakin memikirkan bagaimana cara memberikan 

pelayanan yang baik dan jasa yang berkualitas. Konsumen pun bersikap 

lebih selektif dan kritis dalam memilih jasa yang akan dibeli. 

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah perusahaan jasa Wedding 

Organizer, yaitu NR Wedding Organizer Surabaya. Pernikahan merupakan 

momen paling penting bagi pasangan pengantin, peristiwa yang 

diharapkan sekali seumur hidup ini tentu memerlukan persiapan yang 

sangat matang. Masyarakat jaman sekarang memiliki tingkat kesibukan 

yang cukup tinggi sehingga untuk mempersiapkan pesta pernikahan agar 

berjalan dengan baik tentunya sangat menguras pikiran dan waktu. Karena 

itu peluang bisnis Wedding Organizer sangat menjanjikan. Tugas Wedding 

Organizer adalah membantu calon pengantin dari mulai persiapan 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



2 
 

 
 

pernikahan, membantu mencarikan vendor seperti gedung atau hotel 

tempat berlangsungnya acara resepsi pernikahan, serta yang terkait 

hubungannya dengan persiapan pernikahan seperti, rias dan busana 

pengantin, pelaminan, dokumentasi, dan lain-lain. Tidak hanya pernikahan 

saja, NR Wedding Organizer juga melayani acara Prosesi Tingkepan / 7 

Bulanan, Turun Tanah, serta acara – acara lainnya. Objek penelitian ini 

adalah perusahaan yang bernama NR yang bergerak dalam bidang jasa 

yang menangani dalam berbagai bidang event. NR Wedding Organizer 

awalnya yang hanya fokus pada acara pernikahan atau wedding saja mulai 

dari awal tahun 2008 hingga sekarang telah menerima pesanan event ulang 

tahun, gathering atau yang lainnya. 

Adapun jenis paket yang ditawarkan NR Wedding Organizer 

kepada konsumennya untuk menentukan pilihan mereka sesuai budget dan 

selera masing-masing konsumen. Dengan ini secara tidak langsung, 

konsumen juga dapat melakukan perbandingan harga dan fasilitas yang 

dimiliki NR Wedding Organizer Surabaya. 

TABEL 1.1 
VARIAN HARGA NR WEDDING ORGANIZER SURABAYA 

PAKET HARGA 

MELATI 

(Resepsi) 

Rp 25.000.000 

MAWAR 

(Akad Nikah / Pemberkatan, Resepsi) 

Rp 30.000.000 

ANGGREK 

(Siraman, Akad Nikah, Resepsi) 

Rp 40.000.000 

Sumber : NR Wedding Organizer Surabaya 
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  Dari data yang disajikan dalam Tabel 1.2 di atas menunjukkan NR 

Wedding Organizer Surabaya menentukan besarnya dana yang harus 

dikeluarkan oleh konsumen disesuaikan dengan prosesi yang akan 

dilaksanakan. Macam – macam paket di atas sudah termasuk meliputi 

Make Up, Busana, Dekorasi Pelaminan, Hiburan, Foto Video serta 

perlengakan untuk prosesi pernikahan. Untuk acara Luar Kota akan 

dikenakan biaya tambahan. Harga di atas sudah meliputi kru yang akan 

membantu pelaksanaan acara sampai selesai. Selain itu konsumen juga 

mendapatkan fasilitas konsultasi gratis mengenai vendor mana yang baik 

untuk dipakai dalam menyelenggarakan acara mereka serta mendapatkan 

jadwal meeting maksimal lima kali guna membahas konsep serta susunan 

acara yang akan diselenggarakan. Untuk acara wedding biasanya 

konsumen membutuhkan profesional usher (Pagar Ayu & Pagar Bagus) 

guna membantu para tamu pada saat acara resepsi digedung terutama di 

acara International Wedding yang biasanya mengadakan acara jamuan 

menggunakan meja (round table). Harga untuk professional user adalah 

Rp 300.000 (sudah termasuk make up, busana, serta transport). 

Pada halaman selanjutnya akan disajikan tabel yang menunjukkan 

jumlah konsumen yang menggunakan jasa NR Wedding Organizer pada 

tahun 2011 sampai 2013 
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TABEL 1.2 
DATA EVENT DAN OMZET PENDAPATAN  

NR WEDDING ORGANIZER SURABAYA 
TAHUN 2011 – 2013 

BULAN 
2011 2012 2013 

EVENT OMZET EVENT OMZET EVENT OMZET 

JANUARI 3 Rp 42.000.000 4 Rp 56.000.000 2 Rp 58.000.000 

FEBRUARI 4 Rp 60.000.000 2 Rp 30.700.000 3 Rp 48.400.000 

MARET 5 Rp 80.000.000 4 Rp 64.000.000 2 Rp 34.800.000 

APRIL 5 Rp 85.500.000 6 Rp 102.000.000 5 Rp 90.000.000 

MEI 3 Rp 54.000.000 4 Rp 72.300.000 3 Rp 42.000.000 

JUNI 5 Rp 95.500.000 3 Rp 57.100.000 2 Rp 39.000.000 

JULI 4 Rp 56.000.000 2 Rp 28.000.000 3 Rp 48.000.000 

AGUSTUS 6 Rp 90.500.000 2 Rp 76.000.000 3 Rp 51.900.000 

SEPTEMBER 2 Rp 32.000.000 3 Rp 45.800.000 2 Rp 76.600.000 

OKTOBER 8 Rp 136.400.000 6 Rp 96.000.000 7 Rp 112.800.000 

NOVEMBER 6 Rp 108.000.000 5 Rp 85.600.000 4 Rp 72.000.000 

DESEMBER 5 Rp 95.000.000 6 Rp 108.800.000 3 Rp 57.300.000 

TOTAL 56 Rp 934.900.000 47 Rp 822.300.000 39 Rp 730.800.000 
Sumber : NR Wedding Organizer Surabaya 

  Dari tabel 1.1 dapat kita lihat jumlah event yang ditangani oleh NR 

Wedding Organizer. Pada tahun 2011 jumlah event yang ditangani 

sebanyak 56 event dengan omzet pendapatan Rp 934,9 juta, tahun 2012 

terlihat jumlah event yang ditangani sebanyak 47 event dengan omzet 

pendapatan Rp 822,3 juta, sedangkan pada tahun 2013 hanya sebanyak 39 

event yang ditangani dengan omzet pendapatan Rp 730,8 juta. Hasil 

wawancara dengan pimpinan serta data event dan omzet penghasilan dari 

NR Wedding Organizer, diketahui selama tiga tahun terakhir (2011-2013) 

beroperasi, hanya sekali terjadi pencapaian omzet penjualan maksimal. 

Dari hasil pengamatan terhadap perusahaan, terutama volume penjualan di 

NR Wedding Organizer selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. 
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Hal ini perlu segera diatasi oleh menejemen NR Wedding Organizer agar 

dapat meningkatkan volume penjualan ditahun yang akan datang atau 

periode berikutnya. Sangat terlihat sekali pada tahun 2013 mengalami 

penurunan omzet yang sangat drastis dari tahun sebelumnya, volume 

penjualan tidak mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun-tahun 

sebelumnya.  

Dalam menghadapi situasi ini, manajemen pengelola NR Wedding 

Organizer harus mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi dan terus 

berusaha memberikan kepercayaan kepada konsumen agar tetap mau 

menggunakan layanan jasa mereka. Dari tabel kita juga bisa lihat pada 

bulan-bulan tertentu konsumen banyak yang mengadakan acara 

pernikahan atau wedding. Hal ini dikarenakan memasuki masa liburan dan 

banyak konsumen yang berencana melaksanakan pesta pernikahan 

sebelum bulan puasa dan ada pula yang ingin melaksakan pesta setelah 

Hari Raya maupun Natal. Dalam menjalani bisnis Wedding Organizer, 

perusahaan harus paham dan cermat ada bulan – bulan efektif dimana 

banyak konsumen yang mau menyelenggarakan pestanya untuk itu harus 

mengetahui cara yang tepat agar konsumen mau menyelenggarakan 

pestanya dengan menggunakan jasa NR Wedding Organizer.  

Menurut Augusty Ferdinand (2002), harga merupakan salah satu 

variabel penting dalam pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk 

karena berbagai alasan. Untuk kalangan masyarakat menengah keatas 
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harga yang terlalu tinggi tidak jadi masalah asalkan mendapatkan kualitas 

pelayanan dan banyaknya macam-macam perolehan sepadan dengan harga 

yang ditawarkan, namun untuk kalangan masyarakat menengah kebawah 

harga yang terlalu tinggi membuat konsumen melakukan perpindahan 

tempat pembelian, mereka akan mencari tempat berbelanja yang 

menawarkan jasa yang sama dengan harga yang lebih murah, namun 

konsumen tidak memikirkan kualitas jasa tersebut asalkan murah 

konsumen sudah senang. Contoh X Wedding Organizer menjual paket 

wisuda (make up dan sanggul) dengan harga Rp 125.000, sedangkan NR 

Wedding Organizer menjual paket wisuda (make up dan sanggul) dengan 

harga Rp 150.000. perbedaan harga Rp 25.000 akan membuat konsumen 

mencari tempat lain dengan harga yang lebih murah. Contoh lain Y 

Wedding Organizer menjual paket resepsi dengan harga Rp 20 juta 

sedangkan di NR Wedding Organizer dengan harga Rp 25 juta. 

Menurut Tjiptono (2002), Promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. NR Wedding 

Organizer jarang mengadakan promosi penjualan, cara promosinya hanya 

sekedar mengikuti acara pameran wedding, serta menyebarkan brosur dan 

kartu nama pada saat ada event wedding.  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 
 

 
 

Citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan 

penawaran yang diberikan perusahaan dan didefinisakn sebagai sejumlah 

kepercayaan, ide-ide, dan kesan masyarakat pada suatu organisasi. 

Perusahaan jasa sering dikaitkan dengan citra perusahaan disamping jasa 

atau produknya sendiri, kualitas jasa merupakan salah satu elemen dalam 

mengukur citra perusahaan. citra perusahaan NR Wedding Organizer ini 

sendiri kurang dikenal oleh konsumen dikarenakan promosinya sendiri 

kurang gencar seperti yang telah dijelaskan diatas, namun kebanyakan 

konsumen yang telah menggunakan jasa NR Wedding Organizer merasa 

terpuaskan oleh pelayanannya, sehingga konsumenpun kembali 

menggunakan jasa NR Wedding Organizer, dari sini citra perusahaan 

mulai terbentuk namun yang disayangkan hanya sebagian besar 

konsumennya saja yang mengetahui keberadaan perusahaan ini, namun 

calon konsumen tidak banyak yang mengetahuinya dikarenakan banyak 

sekali Wedding Organizer lainnya yang lebih dikenal oleh masyarakat. 

  Penelitian ini dikhususkan pada konsumen di wilayah Kota 

Surabaya sebagai sampel. Dengan melakukan penelitian mengenai analisis 

strategi penetapan harga, promosi dan citra perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah konsumen, diharapkan dapat membantu para pelaku 

bisnis di bidang Wedding Organizer dalam memilih dan menentukan 

apakah bentuk kegiatan ini cukup efektif dalam mempengaruhi konsumen, 

dan dapat menyusun strategi agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan 
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yang kuat, sehingga perusahaan dapat bertahan dan terus maju dalam 

persaingan dunia usaha yang semakin ketat. 

  Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini peneliti 

mencoba menganalisis variabel harga, strategi promosi dan citra 

perusahaan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menggunakan 

jasa NR Wedding Organizer Surabaya dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN CITRA PERUSAHAAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA NR WEDDING 

ORGANIZER SURABAYA“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

dalam masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa NR 

Wedding Organizer Surabaya ?  

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa 

NR Wedding Organizer Surabaya ? 

3. Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan 

jasa NR Wedding Organizer Surabaya ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan penelitian 

1. Untuk membuktikan pengaruh harga terhadap keputusan penggunaan 

jasa NR Wedding Organizer Surabaya 

2. Untuk membuktikan pengaruh promosi terhadap keputusan 

penggunaan jasa NR Wedding Organizer Surabaya 

3. Untuk membuktikan pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan 

penggunaan jasa NR Wedding Organizer Surabaya 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan strategi apa yang harus dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan yang akan 

dikeluarkan. 

 

b. Bagi Peneliti 

Untuk menerapkan teori – teori yang telah diterima di bangku kuliah 

terhadap kondisi yang ada di perusahaan dan untuk menambah serta 

memperluas pikiran terutama menyangkut masalah kegiatan penetapan 
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harga, promosi, membentuk citra perusahaan yang harus dimiliki dan 

dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan bagi seluruh 

kalangan mengenai ilmu pemasaran, khususnya mengenai strategi 

penetapan harga, promosi, citra perusahaan yang efektif dalam 

perusahaan jasa terutama Wedding Organizer. 

d. Bagi Universitas 

Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya 

Manajemen Pemasaran terutama bagi akademis yang ingin 

menganalisis pengaruh harga, promosi, citra perusahaan dan keputusan 

penggunaan jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	cover usulan penelitian
	pengesahan usulan penelitian
	KATA PENGANTAR
	daftar isi
	abstrak
	bab 1-5



