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ABSTRAK

Wedding Organizer kini telah berkembang menjadi industrrui. Hal ini salah 
satunya dikarenakan terjadinya Indonesia tengah menghadapi bonus demografi dimana 
angka produktif lebih banyak di bandingkan yang tidak produktif.  Seiring 
berkembangnya zaman yang semakin modern menuntut masyarakat untuk menjadi lebih 
sibuk bekerja khususnya masyarakat perkotaan. Wedding Organizer menjadi sebuah 
solusi bagi para pasangan yang bekerja dalam mempersiapakan pernikahanya. Griya 
cantik Ozza adalah salah satu Wedding Organizer yang dapat dikatakan belum lama 
berdiri yaitu dari tahun 2014, namun selama tiga tahun terakhir permintaan tidak 
mengalami kenaikan bahakan cenderung mengalami penurunan omzet.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh harga, promosi dan 
citra perusahaan terhadap keputusan penggunaan jasa GCO Wedding Organizer dan 
bagaimana pengaruh harga, promosi dan citra perusahaan terhadap keputusan 
penggunaan jasa GCO Wedding Organizer dalam perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan 
yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konsumen pengguna jasa 
GCO Wedding Organizer. Populasi dalam penelitian ini yaitu 120 konsumen pengguna 
jasa GCO Wedding Organizer  dan sampel yang digunakan yaitu sebesar 10% dari 120 
anggota (18 responden). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara,  
observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan 
Deskriftif Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh harga, promosi, 
dan citra perusahaan terhadap keputusan penggunaan jasa Wedding Organizer Griya 
Cantik Ozza yaitu:
Pengaruh harga, promosi, dan citra perusahaan terhadap keputusan penggunaan jasa 
Griya Cantik Ozza (GCO) yaitu harga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Dari segi harga,  sebagaian besar konsumen yang memakai GCO mengatakan 
bahwa harga yang GCO berikan hampir sama dengan harga yang diberikan perusahaan 
jasa Wedding Organizer lain, harga terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang diberikan. 
Selanjutnya dari segi promosi, sebagian besar konsumen tahun GCO karena rekomendasi 
keluarga atau melihat teman yang menggunakan, sementara hanya sedikit sekali 
konsumen yang memakai jasa GCO karena hasil publikasi/media sosial. Dan berdasarkan 
citra perusahaan, GCO dipandang memiliki peralatan baju dan dekorasi yang bagus serta 
pelayanan yang baik. Dari faktor-faktor tersebut, sebagian besar responden mengatakan 
akan menggunakan jasa GCO kembali bahkan akan merekomendasikan GCO kepada 
teman dan keluarga.

Penerapan Prinsrip-prinsip penetapan harga, promosi, dan citra perusahaan pada 
perusahaan jasa GCO Wedding Organizer telah sesuai dengan ajaran Islam. Penetapan 
harga dengan tidak menggunakan jalan yang bathil serta dilakukan atas dasar suka sama 
suka, berpromosi sesuai dengan prinsip syariah, serta citra perusahaan yang dipandang 
baik karena pelayanan yang baik. Hal itulah yang membuat konsumen mempercayakan 
jasa Wedding Organizer kepada GCO.
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MOTTO

             

          

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
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  BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman 

pengertian pembaca. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkara, dsb).1

2. Pengaruh dalam Istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu 

penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variable dengan 

variable yang lain.2

3. Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan.3

4. Promosi adalaharus informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran pada pemasaran 4

                                                          
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 2011, Cet. Ke-1, hlm.58
2Sugiono, Penelitian Administratif, Alfa Beta, Bandung, 2001, hlm.7
3Basu Swasta, & T Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen Edisi 

Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2012, hlm. 241
4Swastha dan Ibnu Sukotjo, Azas-Azas Marketing. Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta , 2002, hlm. 76
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5. Citra perusahaan secara umum   dapat diartikan sebagai kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan.5

6. Keputusan penggunaan/keputusan pembelian adalah menurut Sciffman adalah 

pemilihan dari dua atau alternative pilihan keputusan pembelian, sehingga 

dapat dikatakan seseorang dapat membuat keputusan jika tersedia beberapa 

alternative pilihan.

7. Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat dansebagainya yang dapat dijual 

kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya6

8. Persepektif adalah sudut pandang atau pandangan.7

9. Ekonomi Islam adalah ilmu tentang Muamalah sesuai dengan ajaran Nabi 

Muhammad SAW dan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an atau perintah 

Allah.8

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian 

ini  menganalisis transaksi penggunaan jasa WO, dengan melihat harga promosi dan 

citra perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam.

                                                          
5Bachri Alma, Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik 

Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Alfabeta,Bandung, 2014, hlm. 228
6Petersalim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama, 1991, hlm. 

1214
7Mustopa Edwin Nasutiyon Dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 

2007, hlm. 15
8Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Opcit hlm. 1420
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B. Alasan Memilih judul

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih 

judul tersebut yaitu :

1. Secara Objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti 

terkait dengan judul skripsi, karena pada perusahaan jasa GCO wedding organizer 

telah mengalami stagnan permintaan dan omset yang cendrung menurun sehingga 

ingin mengetahui pengaruh harga, promosi dan citra perusahaan Griya Cantik 

Ozza Wedding Organizer terhadap keputusan pembelian atau penggunaan yang 

tidak mengalami peningkatan atau stagnan.

2. Secara Subjektif

a. Banyak terdapat referensi atau buku-buku yang mendukung dalam 

menyelesaikan skripsi ini.

b. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi

c. Mudah dalam pengumpulan data dalam menyelesaiakn skripsi ini.

C. Latar Belakang

Lingkungan dan budaya adalah dua faktor eksternal yang turut mempengaruhi 

perkembangan sebuah industri selain itu tentu saja faktor-faktor internal yang 

biasanya timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Demikian pula dengan industri 
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wedding organizer yang perkembanganya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

dan budaya.

Indonesia dikenal sebagai Negara multi cultural dengan beberapa kota besarnya 

yang ditinggali oleh penduduk dengan beragam budaya. Beragamnya budaya di 

Indonesia juga mempengaruhi tatacara pernikahan masyarakat Indonesia. Setiap 

daerah di Indonesia memiliki budaya dan tatacaranya masing-masing termasuk 

menyangkut pernikahnya. Bukan hanya tatacarasaja,tetapi juga beberapa kebiasaan-

kebiasaan diseputar perencanaan dan pelaksanaan pernikahan sering kali berbeda 

antara satu daerah dengan daerah yang lainya,hal tersebut sedikit banyak 

mempengaruhi perkembangan industri wedding organizer di Indonesia.

Budaya gotong royong adalah salah satu budaya khas Indonesia yang masih 

sangat kental terlihat hingga saat ini, tidak terkecuali terlihat pada masyarakat 

Lampung. Hal ini sangat kentara terlihat jika sebuah keluarga ingin menggelar 

pernikahan, atau masyarakat Lampung menyebutnya dengan “begawi”, pada kegiatan 

begawi biasanya yang akan sibukan bukan hanya pengantin dan keluarga inti tapi 

masyarakat sekitar. Kegiatan begawi ini memakan waktu satu minggu lebih untuk 

pengambilan gelar dan resepsi, sehingga ini akan menyita waktu yang cukup bnyak.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern dan menuntut masyarakat 

untuk menjadi lebih sibuk bekerja khususnya masyarakat perkotaan, wedding 
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organizer menjadi sebuah solusi bagi para pasangan yang bekerja dalam 

mempersiapkan pernikahanya.

Wedding Organizer kini telah berkembang menjadi industri. Penggunaan jasa 

penyelenggaraan pernikahan mulai menjadi tren atau gaya hidup dari calon-calon 

pengantin yang ada di wilayah Bandar Lampung. Sehingga bisnis WO ini membuat 

orang tertarik untuk melakukanya. Bisnis ini memang menjanjikan karena sebenarnya 

bisa dimulai tanpa modal sekalipun. Hanya dengan modal mulut atau omongan, 

bisnis ini bisa dimulai atau dilaksanakan.Sementara pasaran WO saat ini masih 

terbuka untuk dimainkan. Apalagi tren calon pengantin kini sudah tidak ingin 

direpotkan dengan beberapa hal terkait rencana pernikahan yang akan dilaksanakan.

Memungkinkan bisnis ini berkembang dengan pesat.Terlebih saat ini timbul tren 

calon pengantin tidak ingin pergi kemana-mana, hanya tinggal duduk dan memegang 

gadget, calon pengantin tinggal memilih jasa WO yang sesuai dengan selera dan juga 

budget.

Di provinsi Lampung, masyarakat kota Bandar lampung khususnya pun turut 

mengambil peluang ini, hal ini dibuktikan dengan adanya pameran wedding fair di 

ballroom hotel Novotel Lampung, pada jumat 24 Maret 2017 Diinformasikan humas 

dan protokol bayana dalam sambutanya budiharto menyampaikan, pemprov lampung 

sangat mengapresiasi acara pameran wedding fair ini. di harapkan dapat menjadi 

peluang usaha oleh masyarakat khususnya pada masyarakat perkotaan dan menjadi

refrensi acara pernikahan baik secara tradisional ataupun internasional.
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Pemerintah provinsi Lampung memandang perlu dilakukan upaya 

mempromosikan potensi  industri wedding organizer yang tumbuh melalui kegiatan 

pameran wedding fair. Gubernur Lampung diwakili kadis pariwisata Budiharto 

membuka acara pameran wedding fair di ballroom hotel NovotelLampung, pada 

jumat 24 Maret 2017, acara kegiatan ini untuk mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi nasional pada umumnya dan provinsi Lampung pada khususnya. Acara 

diisi pula dengan parade pengantin nusantara oleh DPD katalia Provinsi Lampung, 

seperti pengantin lampung pepadun modivikasi, pengantin lampung pesisir 

modivikasi, pengantin bugis Makassar, pengantin Palembang, padang modivikasi, 

dan pengantin sunda siger. Kadis pariwisata menjelaskan, pernikahan merupakan 

moment yang sakral bagi setiap pasangan. Oleh karena itu dewasa ini banyak 

bermunculan wedding organizer sejenisnya guna membantu calon pengantin untuk 

mewujudkan mimpinya sebagai raja dan ratu sehari. Wedding fair ini bekerjasama 

dengan hotel Novotel Lampung telah dilaksanakan tiga kali. Pameran pernikahan 

terbesar yang ada di provinsi lampung mulai tanggal 24 sampai 25 maret. Acara ini 

juga bekerjasama dengan 35 vendor wedding organizer pernikahan tradisional dan 

internasional yang salah satunya dalah Griya cantik Ozza Wedding Organizer.

GCO Wedding Organizer adalah salah satu WO yang dapat dikatakan baru 

berdiri yaitu tiga tahun terakhir dari tahun 2014, namun selama tiga tahun terakhir 

omzet atau permintaan tidak mengalami kenaikan bahkan mengalami penurunan 
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omzet. Dapat kita lihat pada table di bawah ini adalah konsumen yang menggunakan 

jasa GCO Wedding Organizerpada tahun 2014 sampai 2016

TABEL 1.1
DATA EVENT DAN OMZET PENDAPATAN

GCO WEDDING ORGANIZER
TAHUN 2015-2016

2014 2015 2016 
Bulan Konsumen Omzet Konsumen Omzet Konsumen Omset 
Januari 2 Rp 50.000.000 2 Rp 40.000.000 3 Rp 45.000.000

Februari 3 Rp 75.000.000 2 Rp 45.000.000 2 Rp 30.000.000

Maret 2 Rp 40.000.000 3 Rp 55.000.000 3 Rp 45.000.000

April 3 Rp 45.000.000 2 Rp 30.000.000 4 Rp 50.000.000

Mei 4 Rp 95.000.000 4 Rp 80.000.000 4 Rp 110.000.000

Juni 5 Rp 155.000.000 5 Rp 95.000.000 5 Rp 120.000.000

Juli 2 Rp 45.000.000 2 Rp 35.000.000 3 Rp 50.000.000

Agustus 3 Rp 75.000.000 3 Rp 45.000.000 3 Rp 75.000.000

September 4 Rp 105.000.000 3 Rp 75.00.000 3 Rp 45.000.000

Oktober 5 Rp 135.000.000 5 Rp 135.000.000 4 Rp 145.000.000

November 4 Rp 140.000.000 4 Rp 95.000.000 4 Rp 105.000.000

Desember 4 Rp 115.000.000 3 Rp 45.000.000 3 Rp 80.000.000

TOTAL 41 Rp 1.075.000.000 38 Rp 775.000.000 41 Rp 900.000.000

Sumber : GCO Wedding Organizer

Dari table diatas dapat kita lihat jumlah event yang ditangani oleh GCO 

Wedding Organizer. pada tahun 2014 event yang di tangani GCO WO sebanyak 41 

event dengan omzet 1,075m pada tahun 2015 jumlah event yang ditangani sebanyak 

38 event dengan omzet pendapatan 775 juta, tahun 2016 terlihat jumlah event yang 

ditangani sebanyak 41 event dengan omzet pendapatan Rp 900 juta. Hasil wawancara 

dengan pimpinan serta data event dan omzet penghasilan dari GCO Wedding 
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Organizer, diketahui selama 3 tahun terakhir (2014-2016) beroprasi belum mencapai 

omzet penjualan maksimal dan permintaan fluktuatif. Dari hasil pengamatan terhadap 

perusahaan, terutama volume penjualan di GCO Wedding Organizer selama tiga 

tahun terakhir mengalami penurunan omzet. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh 

manajemen GCO Wedding Organizer agar dapat meningkatkan lagi volume 

penjualan di tahun yang akan datang atau periode berikutnya.

Menurut Porter, intensitas persaingan dalam suatu industri/perusahaan bukanlah 

masalah kebetulan atau nasib buruk. Sebaliknya persainagan dalam suatu industri 

atau perusahaan berakar dalam struktur ekonomi yang mendasarinya dan berjalan di 

luar prilaku pesaingngnya.9 Pasar yang persainganya ketat, keberhasilan suatu 

perusahaan tergantung pada kemampuan untuk strategi promosi secara tepat. Hal ini 

tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengenal lingkungan pemasaranya 

dan menggunakan secara tepat informasi yang diperoleh. Dalam hal ini yang akan 

dibahas adalah perusahaan jasa Griya Cantik Ozza Wedding Organizer dengan alasan 

pertimbangan bisnis ini begitu menjanjikan dan memiliki peluang besar di masa 

seperti sekarng dimana pola dan gaya hidup masyarakat semakin sibuk dan 

individualis sehingga butuh bantuan sebuah Event Organizer untuk menanggani 

sebuah kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan acara tertentu baik itu pernikahan, 

gathering, ulang tahun maupun acara-acara lainya. 

                                                          
9Michael Porter, Keunggulan Bersaing, (Jakarta : Erlangga, 1994), hlm. 2
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Tidak hanya pernikahan saja GCO juga melayani acara-acara lainya, seperti 

khitanan, ulang tahun dan lainya. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang 

bernama Griya Cantik Ozza yang bergerak di bidang jasa yang menangani berbagai 

bidang event. GCO awalnya hanya focus pada salon make up acara pernikahan atau 

wedding dari awal tahun 2015 hingga sekarang telah menerimsa pesanan event ulang 

tahun, gathering dan lainya.

Adapun jenis paket yang di tawarkan GCO Weding Organizer kepada 

konsumenya 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 di miliki GCO Wedding Organizer 

TABEL 1.2

VARIAN HARGA GCO WEDDING ORGANIZER

PAKET HARGA
PAKET HEMAT

(Resepsi,akad)
Rp 15.000.000;

PAKET SILVER
(Resepsi,akad,perawatan 

pengantin)

Rp 25.000.000;

PAKET GOLD
(resepsi, akad,mahendi,foto 

& Video Shoot,Musik)

Rp 35.000.000;

PAKET  DIAMOND
(resepsi,perawatan 

pngntin,mahendi, foto & Video 
shoot,music)

Rp 55.000.000;
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PAKET EXCLUSIVE
(pelaminan 12-25m full 

bunga segar, resepsi, perawatan 
pengntin, music, foto & Video 

Shoot, make up kluarga)

Rp 100.000.000;

Sumber : GCO Wedding Organizer

Data yang disajikan pada table 1.1 di atas menunjukan GCO Wedding 

Organizer menentukan besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh konsumen di 

sesuaikan dengan prosesi yang akan di laksanakn. Macam-macam paket di atas sudah 

termasuk meliputi Make up, Busana, Dekorasi pelaminan, Hiburan, foto dan Video 

serta perlengkapan untuk prosesi pernikahan. Untuk acara luar kotaakan dikenakan 

biaya tambahan. Harga di atas sudah meliputi kru yang akan membantu pelaksanaan 

acara sampai selesai, selain itu juga konsumen juga mendapatkan fasilitas konsultasi 

gratis mengenai vendor mana yang baik untuk di pakai 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 & bagar bagus) guna 

membantu para tamu saat acara resepsi di gedung. Harga professional usher adalah 

300.000 sudah termasuk (make up, busana dan transport).

Dalam menghadapi situasi, dan persaingan pasar yang semakin kompetitif 

manajemen pengelola GCO Wedding Organizer harus mencari tahu dan terus 

berusaha memberikan kepercayaan pada konsumen agar tetap mau menggunakan 

layanan jasa mereka. Dari table kita juga bias melihat pada bulan-bulan tertentu 
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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 

melaksanakan pesta setelah hari raya atau natal. Dalam menjalani bisnis WO, 

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 GCO Wedding Organizer. 

Harga adalah suatu nilai atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana 

berdasarkan nilai tersebut seseoranga atau perusahaan bersedia melepaskan barang 

dan jasa yang dimiliki kepada pihak lain.10Menurut agusty ferdinan, harga merupakan 

salah satu variable penting dalam pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk karena bergagai 

alasan. Untuk kalanganmasyarakat menengah ke atas harga yang terlalu tinggi tidak 

menjadi masalah asalkan mendapat kualitas pelayanan dan banyaknaya macam-

macam perolehan sepadan dengan harga yang ditawarkan, namun untuk kalangan 

masyarakatmenengah kebawah harga yang terlalu tinggi membuat konsumen 

melakukan perpindahan tempat pembelian, mereka akanmencari tempat berbelanja 

yang menawarksn jasa yang sama dengan harga yang lebih murah, namun konsumen 

tidak memikirkan kualitas jasa tersebut asalkan murah konsumen sudah senang. 

                                                          
10Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran Edisi Kesebelas, Penerbit Indeks Jakarta, 2005 , hlm. 

142
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Contoh X wedding organizer menjual paket make up wisuda (make up + sanggul)  

dengan harga Rp 125.000, sedangkan GCO menjual paket make up wisuda sebesar 

Rp 150.000. Perbedaan harga Rp 25.000 akan membuat konsumen mencari tempat 

lain dengan harga yang lebih murah. Contoh lain Y WO menjual paket resepsi 

dengan harga 20 juta sedangkan GCO menjual paket  Rp 25 juta.

Perusahaan yang menawarkan produk dalam bentuk apapun perlu 

memperhatikan kualitasnya sesuai dengan penggolongan produk yang ditawarkan 

kepada konsumen.GCO Wedding Organizer salah satu tempat yang menawarkan jasa 

resepsi pernikahan dari mengurus hingga selesai acara juga event lainya perlu 

memberikan penjelasan tentang kualitas pelayanan yang harga yang ditawarkan 

secara jelas.Sehingga tidak menyalahi aturan muamalah dalam Islam.

Dalam persepektif ekonomi Islam Allah secara Umum telah berfirman dalam 

Q.S.An-Nisa : 29

                     

      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

belaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S.An-Nisa : 29)11

                                                          
11Departemen Agama, Alqur’an Terjemah, Thoha Putra, Semarang, 1989, hlm. 259
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Al-Qur’an juga mengatur kegiatan kehidupan atau muamalah juga etika 

perdagangan, penjualan atau pemasaran. Ayat Al-qur’an yang dipedomi sebagai etika 

marketing adalah sebagai berikut :

                      

Artinya : Mereka ialah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka 

tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklam mereka mendapat 

petunjuk(QS.Al-Baqarah:16).12

Selanjutnya di dalam islam promosi juga sangat di anjurkan tetapi harus 

berpegang pada kebenaran (kenyataan), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

        

Artinya :”Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipukulnya) dan janjinya” (QS.Al-mu’minum:8).13

Menurut Tjipto, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang 

dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran 

                                                          
12Departemen Agama, ibid, hlm. 435
13 Departemen Agama, ibid, hlm, 325
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atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang di tawarkan perusahaan yang bersangkutan. GCO jarang mengadakan 

promosi penjualan, cara promosinya hanya sekedar mulut ke mulut dari setiap event

weding, serta menyebarkan brosur dan kartu nama pada saat ada event wedding.

Citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang 

diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide dan 

kesan masyarakat pada suatu organisasi.Perusahaan jasa sering di kaitkan dengan 

citra perusahaan di samping jasa atau produknya sendiri, kualitas jasa merupakan 

salah satu elemen dalam mengukur citra perusahaan. Kualitas produk atau pelayanan 

yang baikakan meningkatkan citra perusahaan yang baik sehingga akan 

meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli karena citra akan terbentuk 

dengan kualitas produk atau pelayanan yang baik pula seperti yang di ungkapkan oleh 

kotler.14 Yang menyatakan bahwa citra adalah kekuatan, artinya citra mempunyai 

kemampuan di luar perusahaan yang dapat menambah kekuatan bagi produk barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan citra merupakan efek tunda bagi 

perusahaan, artinya citra dibentuk oleh perusahaan tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap perusahaan akan tetapi membutuhkan waktu yang relative lama. Citra suatu 

perusahaan tidak akan terbentuk jika tanpa adanya pengenalan akan produk, maka 

perlu adanya suatu strategi, salah satu strategi dalam meningkatkat citra perusahaan 

adalah dengan melakukan promosi, karena dengan promosi akan memperkenalkan 

                                                          
14Ibid, Kotler hlm.299
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produk dan perusahaan. Citra perusahaan GCO Wedding Organizer ini sering kurang 

di kenal oleh konsumen di karenakan promosinya sendiri kurang gencar seperti yang 

telah di jelaskan di atas, namun kebanyakan konsumen yang telah menggunakan jasa 

GCO Wedding Organizer merasa terpuaskan oleh pelayananya, sehingga 

konsumenpun kembali menggunakan kembali jasa GCO Wedding Organizer, dari 

sini citra perusahaan mulai terbentuk namun yang disayangakan hanya sebagian 

konsumenya saja yang mengetahui keberadaan perusahaan ini, namun calon 

konsumen tidak banyak yang mengetahuinya dikarenakan banyak sekali Wedding 

Organizer lainya yang lebih dikenal oleh masyarakat. Menanggapai hal tersebut, 

perusahaan dihadapkan bagaimana membangun brand image.

Dewasa ini sering kita jumpai cara pemasaran yang tidak etis, curang dan tidak 

professional,  hal ini dapat mengganggu orang lain. Dalam sudut pandang Islam 

kegiatan marketing atau pemasaran seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang 

sebenarnya, yakni religius, beretika, realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusian.Inilah yang dinamakan marketing syariah.

Mengutip dari pakar ekonomi Islam Dr Jafril Khalil mengungkapkan, 

perspektif pemasaran dalam islam yakni ekonomi rabbani (divinity), realistis, 

humanis dan keseimbangan. Inilah yang membedakan sistem ekonomi islam dengan 

sistem ekonomi konvensional. Apabila dirumuskan dalam Islam terdapat Sembilan 

macam etika (akhlak) yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran yaitu : 

memiliki kepribadian spiritual (taqwa), berkepribadian dan simpatik (shiddiq), 
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berlaku adil dalam berbisnis (al-adl), melayani nasabah dengan rendah hati (khitmah), 

selalu menepati janji (amanah), tidak suka berburuk sangka, tidak suka menjelek-

jelekan  dan tidak melakukan suap (riswah). Pemasaran dalam islam adalah bentuk 

muamalah yang dibenarkan dalam islam, sepanjang dalam proses transaksinya 

terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Syariah marketing adalah 

sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdersnya, yang dalam keselurhanya 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis dalam Islam).15

Hal ini berarti bahwa dalam syariah marketing, seluruh proses, baik proses 

penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak boleh ada 

yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. 

Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah 

islam tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. 

Islam memandang bahwa pemasaran sebagai jual beli yang harus dipajang dan 

ditunjukan keistimewaan-keistimewaanya dan kelemahan-kelemahan dari barang 

tersebut agar pihak lain tertarik dan membelinya.

Firman Allah dalam Al-Qur’an At-taubah : 111 

                                                          
15Kertajaya dan sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan, 2006), hlm 26
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Artinya : sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri 

dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.16

Masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah semakin pesat 

pertumbuhan bisnis jasa WO di kota Bandar Lampung. Sehingga akan menyebabkan 

persaingan ketat sesama pengusaha. Belum  lagi tidak ada standar khusus dalam 

penetapan harga, sehingga sangat sulit untuk membuat kesepakatan dan standar 

dalam penetapan harga dan promosi.

Penelitian ini di khususkan pada konsumen di wilayah kota Bandar lampung 

sebagai sampel. Dengan melakukan penelitian mengenai analisis strategi penetapan 

harga, promosi dan citra perusahaan untuk meningkatkan jumlah konsumen, di 

harapkan dapat membantu para pelaku bisnis di bidang Wedding Organizer dalam 

memilih dan menentukan apakah bentuk kegiatan ini cukup efektif dan 

mempengaruhi konsumen, dan dapat menyusun strategi agar perusahaan tersebut 

menjadi perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan dapat bertahan dan terus maju 

dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat.

                                                          
16 Departemen Agama, Alqur’an Terjemah, Thoha Putra, Semarang, 1989, hlm. 578
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Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini mencoba menganalisis 

variable harga, strategi promosi dan citra perusahaan yang menjadi pertimbangan 

konsumen dalam menggunakan jasa GCO Wedding Organizer.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dalam masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh harga, promosi, dan Citra Perusahaan terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa GCO Wedding Organizer ?

2. Bagaimana Pengaruh Harga, Promosi, dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa GCO Wedding Organizer dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk membuktikan apakah harga, promosi dan citra perusahaan 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa Griya Cantik Ozza 

Wedding Organizer.

2.  Untuk mengetahui bagaimana persepektif Ekonomi Islam memandang 

keputusan pembelian berdasarkan harga, promosi dan citra perusahaan pada 

Griya Cantik Ozza Wedding organizer.
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b. Manfaat penelitian

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan senagai Bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan strategi apa yang harus dilakukan  perusahaan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta dapat digunkan 

sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan kebijakan yang akan di keluarkan.

2. Bagi peneliti

Untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima di bangku kuliah 

terhadap kondisi yang ada diperusahaan dan untuk menambah serta 

memperluas pikiran terutama menyangkut masalah kegiatan penetapan 

harga, promosi, membentuk citra perusahaan yang harus dimiliki dan 

dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa.

3. Bagi pembaca 

Sebagai tambahan informasi dan refrensi bacaan bagi seluruh kalangan 

mengenai ilmu pemasaran,, khususnys mengenai strategi  penetapan harga, 

promosi, citra perusahaan yang efektif dalam perusahaan jasa terutama 

Wedding Organizer.
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4. Bagi Universitas

Menembah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen 

pemasaran terutama bagi akademis yang ingin menganalisis pengaruh 

harga, promosi, citra perusahaan dan keputusan penggunaan jasa.

F. Metode penelitian

Agar dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terlaksana dengan objektif dan 

ilmiah serta hasil yang maksimal, maka diperlukan adanya rumusan-rumusan untuk 

bertindak serta berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah.Yang disebut metode.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, 

sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap 

suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat 

diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam melakukan penelitian.17

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat dilaksanakanya penelitian maka penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (filed research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.18Penelitian dilakukan dengan 

menggalai data yang besumber dari lokasi penelitian di GCO Wedding 

Organizer yang bekenaan dengan Pengaruh Harga, Promosi dan Citra 

                                                          
17Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI,1998). hlm.6
18Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial, (Bandung, Bandar Maju, 1996), hlm. 32
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Perusahaan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Wedding Organizer Dalam 

Persepektif Ekonomi Islam. Penelitian ini selain berjenis lapangan juga 

berjenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian kepustakaan 

yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai 

literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok 

bahasan, kemudisan disaring dan dituangkan dalam kerangfka pemikiran 

teoritis.19

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif-kualikatif, yaitu penelitian 

yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

lengkap (deskripsi) tentang sesuatu yang sedang diteliti.20Sifat penelitian ini 

untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang 

terjadi di lapangan. Dalam hal ini tentang harga, promosi dan citra perusahaan 

dalam meningkatkan penjualan di tinjau dari persepektif islam pada 

perusahaan jasa GCOWedding Organizer .

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data, adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut :

                                                          
19Ibid,hlm. 78
20Rouny Kountur, Metode Penelitian, (Bumi Aksara, 2005), hlm. 173
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a. Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan 

dan pengkodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan 

dengan itu sesuai tujuan empiris.21

Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan dilapangan 

untuk memperoleh data yang obyektif dan akurat sebagai bukti 

atau fakta penelitian yang cukup kuat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yitu   pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau 

pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan.22

Adapun yang menjadi informasi adalah CEO, karyawan dan 

konsumen berkaitan dengan bahasan pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang 

variable yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah,dansebagainya. Dokumentasi disini dimaksudkan untuk 

menghimpun data tentang pengaruh harga, promosi dan citra 

                                                          
21M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 86
22Baswori dan Suwandi, Memahami penelitian Kualitatif (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 127
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perusahaan terhadap keputusan penggunaan jasa GCO Wedding 

Organizer.

d. Populasi dan sampel

a. Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana 

elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang 

diperlukan.23Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kosumen 

atau pengguna jasa GCO Wedding Organizer beerjumlah 120 dan seluruh 

pengelola GCO wedding organizer yang berjumlah 11 orang.

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel merupakann bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.24 Menurut Suharsini 

Ari Kunto sebagai pemikiran apabila subjeknya kurang dari 100 maka 

baik ambil keseluruhan dari populasinya, sehingga penelitianya 

merupakan penelitian populasi, jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat 

di ambil antara 10-15%.25 Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah 

lebih dari 100 atau sebanyak 120 konsumen, maka sampel yang di ambil 

adalah sebanyak 15% atau 18 konsumen dan seluruh pengelola GCO 

wedding organizer yang berjumlah 11 orang untuk diteliti.

                                                          
23Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta :  Erlangga, 2009), hlm. 

123 
24Sugiyono, Statika Untuk Penelitian Alfabeta, (Bandung : 2006), hlm. 56
25Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta : Rinek 

Cipta 2010), hlm. 128
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e. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh dari sumber data yang pertama baik dari 

individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara.Data primer juga 

adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang 

menerbitkan atau menggunakanya.26 Dalam hal ini, data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian tentang analisis 

pengaruh harga, promosi dan citra perusahaan terhadap keputusan 

penggunaan jasa GCO Wedding Organizer

a. Data Sekunder

Adalah data-data yang merupakan penjelasan mengenai bahan-bahan 

primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala 

keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain 

informasi relevan, data keuangan perusahaan, artikel, buletin serta buku-buku 

dan Al-Qur’an, Hadits yang memberikan penjelasan ke arah tema yang 

diangkat.27

                                                          
26Soeratno dan Lincolin, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UPP 

AMP YKPN, 1990) hlm. 76
27 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 

107.
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Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan data-data yang 

bersumber dari hasil pembukuan dan laporan yang di keluarkan oleh GCO 

Wedding Organizer.

Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui literature-literatur, jurnal serta sumber-sumber lain yang 

mendukung serta berhubungan dengan penelitian.

f. Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, 

juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mensinergikanantara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai 

literature maupun data-data lain yang telah dipersiapkan .sistematika atau 

runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaanya tidak ada suatu 

pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari 

permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan 
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mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal

balik.28

Analisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dulakukan, 

yaitu mendeskripsikan tentang proses penerapan strategi pemasaran bagian 

promosi dan harga. Dalam hal ini akan terlihat secara jelas bagaimana strategi 

pemasaran yang dilakukan di GCO Wedding Organizer.

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk 

menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang proses penerapan strategi 

pemasaran bagian harga dan promosi yang dilakukan oleh GCO Wedding 

Organizer.

Metode analisis data dalam penelitian iniberdasarkan metode analisa dengan 

menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif.

a. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang 

khusus ke yang umum.29

                                                          
28Saifullah, Buku Ajar: Metodelogi Penelitian Hukum, (Malang: STAIN Malang, 2003), hlm. 

36
29 Nana Sujana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi,(Jakarta : Rineka Cipta 

1996), hlm, 32
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   BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga dalah jumlah uang  (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. 

Harga merupakan satu-satunya unsur dari dari bauran pemasaran yang 

menghasilakan penerimaan bagi perusahaan sedangkan yang lainya 

meninmbulkan biaya. Perusahaan harus dapat menetapkan harga yang paling 

tepat dalam arti dapat memberikan keuntungan yang paling baik dan juga dapat 

menunjukan posisi perusahaan dalam persaingan. Juka perusahaan salah dalam 

menetapkan harga maka akan dapat menimbulkan kesulitan.30

Harga adalah suatu nilai barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang 

dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan 

barang dan jasa yang dimiliki pada pihak lain.31

                                                          
30 Basu Swastha DH, Azas-Azas Marketing, Edisi ke Tiga (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 

241
31 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas,(Jakarta: Penerbit Indeks,2005), hlm. 

49
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2. Konsep dan Peranan Harga

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga 

unsure lainya (produk, distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya 

(pengluaran). Harga merupakan unsure bauran pemasaran yang bersifat 

fleksibel artinya dapat diubah dengan cepat.32

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para 

pembeli, peranan alokasi dan peranan informasi.33

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai factor-faktor produk, seperti kualitas. 

Persepsi yang sering berlaku bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi.

3. Tujuan Penetapan Harga

Harga tunai adalah harga yang dibebankan jika pembayaran diselesaikan 

dalam waktu yang ditentukan, yaitu lazimnya dalam 30 hari. Potongan harga 

yaitu harga yang diambil dari laba kotror yang diproleh, sehingga berapapun 

                                                          
32 Ibid, hlm. 173
33 Ibid, hlm. 174
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besarnya peresentase potongan harga tidak mengurangi harga dasar. Harga 

tidak pasti mengandung pengertian bahwa harga yang diberikan bersifat 

fleksibel dan tidak terikat sehingga dapat berubah pada waktu tertentu.34

Ada empat jenis tujuan penetapan harga yaitu :

a. Tujuan berorientasikan pada laba

Asumsai teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba 

paling tinggi,  tutuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. 

Pendekatan target laba yaitu tingkat laba yang sesuai atau yang 

diharapkan sebagai sasaran laba.

b. Tujuan berorientasi pada volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, adapula perusahaan yang 

menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada 

volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume 

pricing objectif . harga ditetapakan agar dapat mencapai target 

volume penjualan (dalam ton, kg, unit), nilai penjualan (rupiah), 

atau pangsa pasar, (absolute maupun relatif). Tujuan ini banyak 

diterapkan oleh perusahaan penerbangan, pendidikan, perusahaan 

tour, boskop atau seminar-seminar.

                                                          
34Ibid, hlm. 181
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c. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra atau image suatu perusahaan dapat dibententuk melalui 

setrategi penetapan harga, sementara itu harga rendah dapat 

digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value), 

misalkan dengan jaminan bahwa harganya merupkan harga yang 

terendah disuatu wilayah tertentu.35

d. Tujuan stabilisasi harga

Dalam pasar yang konsumenya sangat sensitif terhadap harga, bila 

suatu perusahaan menurunkan suatu harganya maka pesaing harus 

menurunkan pula harganya. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan 

jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang 

setabil antara harga pemimpin industri (leader industry).

e. Tujuan-tujuan lainya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya 

pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan. 

                                                          
35Ibid, hlm. 185
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4. Kebijakan Harga

Harga dalam sebuah produk sangat penting, terlebih lagi jika 

produk yang ditawarkan berupa jasa. Maka penetapan kebijakan harga 

sangat penting dilakukan. Berikut merupakan kebijakan harga:36

a. Memiliki Tujuan penetapan Harga

Perusahaan harus menentukan dan memutuskan dimana ingin 

memposisikan tawaran pasarnya, maka tujuan perusahaan akan 

jelas.

b. Menentukan Permintaan

Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda 

dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan 

pemasaran suatu perusahaan.

c. Memperkirakan Harga

Permintaan batas harga yang tinggi yang dapat ditentukan 

perusahaan bagi produknya.

d. Menganalisis Biaya, Harga, dan Tawaran Pesaing

Adanya kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan 

biaya perusahaan, perusahaan tersebut harus memperhitungkan  

biaya, harga, dan kemungkinan harga pesaing.

                                                          
36 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas,(Jakarta: Penerbit Indeks,2005), hlm. 

142
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e. Memilih Metode Penetapan Harga

Dengan tiga C, jadwal permintaan konsumen (Costumer Demand 

Schedule), fungsi biaya (Cost Fungction), dan harga pesaing 

(Competitor Price). Perusahaan akan siap memilih harga.

f. Memilih Harga Akhir

Dengan memilih harga akhir, perusahaan harus 

mempertimbangkan fakto-faktor yang meliputi penetapan harga 

psikologis, kebijakan penetapan harga perusahaan dan dampak 

harga terhadap pihak lain.

5. Dimensi Harga

Setiap penjual maupun konsumen memperhatikan aspek dimensi 

harga. Ada empat indikator yang mencirikan harga, yaitu:37

a. Keterjangkauan Harga

Yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang 

sesuai dengan kemampuan beli konsumen

b. Daya Saing Harga

Yaitu penawaran harga yang diberikan oleh penjual berbeda dan 

bersaing dengan yang diberikan oleh penjual lain pada satu jenis 

produk yang sama. Konsumem membandingkan harga dari 

                                                          
37William J. Stanton. Prinsip Pemasaran Jilid I Edisi 7. (Jakarta:Erlangga). 1998. Hlm, 108
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berbagai alternatif produk yang tresedia sehingga dapat 

memutuskan untuk mengalokasikan dana pada produk yang 

dikehendaki.

c. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk

Yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang 

sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.

d. Kesesuaian Harga dengan Manfaat Produk

Yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang 

sesuai dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk yang 

dibeli.

6. Harga dalam persepektif Ekonomi Islam

a. Konsep Harga dalam Islam

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh 

kseimbangan permintaan dan penaawaran. Keseimbangan ini terjadi bila 

antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini 

ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang 

tersebut. Jadi, harga ditentukan leh kemampuan penjual untuk 

menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan 

pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikan harga diatas batas 

kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat 
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manusia, maka seorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan 

dalam menangani persoalan tersebut dengan cara penetapan harga standar. 

Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah 

terjadinya penimbunan barang dan menghindarai dari kecurangan para 

pedagang.38

b. Indikator Harga Dalam Islam

Allah SWT. berfirman dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang 

berbunyi:

                    

             

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.39

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap hardap harta orang lain dengan jalan perdagangan 

dengan asas saling ridho dan saling ikhlas. 

                                                          
38 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta:Erlangga). 2012. Hlm. 169-170
39 Departemen Agama, ibid, hlm. 764
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Dari penjelasan tersebut, maka indikator penetapan harga dalam eknomi 

islam yaitu:

1) Adil 

Adanya suatu harga yang adail telah menjadi pegangan yang

mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi 

bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cermin 

dari komitmen syariah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. 

Secara umum harga yang adil ini adalah harga asan sehingga 

merugikan yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan 

sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. 

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya 

secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan 

pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang 

dibayarkan.40

2) Rela Sama Rela (Ridho)

Menurut Rahmat Syafe’I, harga hanya terjadi pada akad, yakni

sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau 

sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang 

yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.41

                                                          
40 Rahmad Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Pustaka Setia Bandung) hlm.87
41 Rahmad Syafe’i, ibid hlm.87
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3) Tidak Memberatkan 

Menurut Qardawi, jika pedagang menahan suatu barang, 

sementara pembeli membutuhkanya dengan maksud agar pembeli mau 

membelinya dengan harga duakali lipat harga pertama. Dalam kasus 

ini para pedagang secara sukarela harus menerima penetapan harga 

oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. 

Dengan demikian penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang 

menjual dengan harga yang sesuai demi tegaknya keadilan 

sebagaimana diuminta oleh Allah. Sedangb menurut Ibnu Taimiyah 

“Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.42

Persaingan dalam pasar seringkali berjalan tidak sehat sehingga harga 

yang terjadipun tidak mencerminkan kompetisui harga pasar.

Beberapa praktek ini antara lain:

a. Ghaban faa-hisy, yaitu menjual diatas harga pasar, harga yang tinggi ini 

dapat diambil karena memanfaatkan ketidaktahuan/kebodohan konsumen 

terhadap barang yang dijual.

b. Tadlis yaitu tindakan yang menyembunyikan kecacatan barang, yang 

dilakukan penjual untuk mengelabuhi pembeli.

                                                          
42 Yusuf Qardawy, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Gema Insani Jakarta) hlm. 257
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c. Ikhtikar, (penimbunan) yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan 

normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih 

tinggi.  

B. Promosi

1. Pengertian Promosi

Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya.43 Menurut A.Hamdani, promosi 

merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi 

bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 

konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 

dalam kegiatan pembelian atau pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginanya.44

Menurut Indriyo Gitosudormo, promosi adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian 

mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Adapun alat-alat 

yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk dapat dipilih beberapa 

                                                          
43 Philip Kotler, dan Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, edisi ke 12, jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga,2006), hlm. 63
44 Danang Sunyoto, Dasar-dasar manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 

154
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cara, yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas,personal selling, yang 

disebut bauran pemasaran.45

Perusahaan harus mampu memutuskan kegiatan promosi apakah yang 

tepat bagi suatu produk yang dimilikimoleh perusahaan. Sebab setiap 

produk memiliki target pasar yang berbeda, sehingga pendekatan promosi 

yang harus dilakukan pun akan berbeda pula. Selain itu kegiatan promosi 

harus disesuaikan dengan anggaran promosi yang dimiliki oleh 

perusahaan.46

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir setelah 

produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling sering di identikan sebagai 

aktivitas pemasaran dalam arti sempit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

termasuk penting selain produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap 

perusahaan berusaha mempromosiakan seluruh produk yang dimilikinya baik 

langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan 

konsumen dapat mengenal dan mengetahui perusahaan apalagi produk-

produknya. Oleh karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan konsumenya. Salah satu tujuan promosi 

perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan 

dan berusaha menarik calon konsumen baru. Kemudian promosi juga 

                                                          
45 Ibid, hlm. 155
46 Ibid, hlm. 16
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berfungsi mengingatkan konsumen akan produk. Promosi juga ikut 

mempengaruhi konsumen untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan 

meningkatkan citra perusahaan dimata para konsumenya.47

2. Tujuan Promosi

Tujuan promosi adalah :

a. Memperkenalkan dan menjual produk yang dihasulkan

b. Agar perusahaan dapat menghadapi saingan dalam pasar yang 

semakin kompetitif dan kompleks.

c. Menjual goodwill image dan idea yang baik tentang perusahaan 

bersangkutan.48

3. Bauran Promosi

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang

sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas 

khususnya. Beberapa tugas khusus itu sering disebut dengan bauran promosi 

(Promotion Mix)

a. Periklanan

Periklanan merupakan suatu alat persuasif (alat untuk 

membujuk). Jadi perusahaan dapat mengadakan periklanan untuk 

                                                          
47 Ibid, hlm. 169
48 Ibid, hlm. 171



40

membujuk konsumen agar mau membeli atau mencoba produk 

yang diiklankan.49

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh perusahaan 

dalam hal ini adalah guna menginformasikan segala sesuatu 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi yang diberikan 

adalah nama produk, harga produk, serta keuntungan-keuntungan 

produk dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh 

pesaing.

Contoh media iklan seperti iklan cetak dan siaran, film, poster 

dan selembaran, simbol/logo, dll. Langkah-langkah dalam 

periklanan yang efektif dan efesien adalah:

1) Identifikasi pasar sasaran yang akan dituju serta motif pembeli 

atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

2) Menentukan misi tujuan sasaran periklanan yang terkait 

dengan sasaran penjualan dari suatu produk (mission)

3) Menetapkan anggaran periklanan (money)

4) Merancang, menyusun serta menetapkan pesan yang akan 

disanpaikan kepada pasar sasaran (massage)

                                                          
49 Basu Swasta DH, Azas-Azas Marketing, Edisi ke Tiga (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 

245
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5) Menetapkan media yang harus digunakan yang sesuai dengan 

pasar sasaran yang dituju oleh perushaan (Media)

6) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari 

pemasangan suatu iklan (Measurement)

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Yaitu bentuk langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang 

dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan 

atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.50

Alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi 

penjualan yaitu:51

1) Contoh Produk (sampel) adalah tawaran sejumlah produk 

tertentu untuk percobaan

2) Kupon adalah sertifikat yang memberi pembeli penghematan 

ketika mereka menggunakan produk yang sudah ditentukan.

3) Tawaran pengembalian uang atau rabat adalah seperti kupon 

pengurangan harga setelah pengembalian

4) Kemasan dengan harga potongan (price packs) menawarkan 

kepada konsumen penghematan dari harga reguler produk.

                                                          
50Ratih Hurriyati. 2208. 60 
51Kotler . 2004. 662 
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5) Bingkisan (premuim) adalah barang yang ditawarkan secara 

gratis atau dengan harga rendah sebagai intensif dengan 

membeli produk

6) Barang iklan khusus (advertising specialities) adalah barang 

yang berguna yang dicetaki nama pemasang iklan yang 

diberikan hadiah kepada konsumen.

7) Hadiah pelanggan (patronage rewards) adalah uang tunai atau 

hadiah lain yang ditawarkan atas penggunaan reguler produk 

atau jasa tertentu perusahaan.

8) Promosi dititik penjualan (point of purchase) mencakup 

pemeran dan demonstrasi yang terjadi di titik pembelian atau 

dititik penjualan

9) Kontes, undian berhadiah, dan permainan, mmeberi pelanggan 

untuk memenangkan kesempatan seperti uang tunai, 

perjalanan, barang dengan mengandalkan nasib baik atau usaha 

tambahan.

c. Publisitas dan Hubungan Masyarakat (Public Relation)

Public Relation merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi 

sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organsasi demi 
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kepentingan publik, dan melaksanakan program aksi dan komunikasi 

untuk membentuk pemahaman  dan ekseptansi publik.52

Kegiatan-kegiatan public relation antara lain:

1) Press Relation

Tujuan hubungan dengan pers adalah untuk memberikan 

informasi yang pantas atau layak dimuat disurat kabar agar 

menarik perhatian public terhadap seseorang, produk, jasa atau 

organisasi. 

2) Produk Publicity

Aktivitas ini meliputi berbagai upaya untuk mempublikasikan 

produk-produk tertentu.

3) Corporate  Communicatin

Kegiatan ini mencakup komunikasi internal dan eksternal serta 

mempromosikan pemahaman tentang organisasi.

4) Lobbying 

Merupakan usaha untuk bekerja sama dengan pembuat 

undang-undang dari pejabat pemerintah sehingga perusahaan 

mendapatkan informasi penting.

                                                          
52Fandy Tjiptono. 2008. 556 
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5) Conselling

Aktivitas yang dilakukan dengan jalan memberi saran dan 

pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan.

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling)

Personal Selling adalah persentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan menciptakan 

penjualan. Personal Selling memiliki tiga ciri khusus:

1) Pertemuan Pribadi

Penjualan pribadi mencakup hubungan langsung dari interaksi 

antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat 

mengamati reaksi-reaksi pihak lain.

2) Perkembangan Hubungan

Penjualan pribadi memungkinkan segala jenis hubungan 

berkembang, mulai dari hubungan penjualan seadanya sampai 

hubungan pribadi yang mendalam.
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3) Tanggapan

Penjualan pribadi membuat pembeli merasakan suatu 

kewajiban untuk mendengarkan pembicaraan penjual.53

4. Persepektif ekonomi Islam terkait strategi promosi

Promosi atau dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan At-Tarwij 

adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh pembeli atau produsen untuk 

memperkenalakan produknya kepada konsumen dan mempengaruhi mereka 

untuk membelinya, baik dilakukan sebelum transaksi maupun sesudahnya.54

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi islam adalah ekonomi yang 

berlandaskan ketuhanan. System ini bertitik tolak dari Allah,  bertujuan 

kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam.55

Menurut Mustafa Edwin Nasution, system ekonomi islam adlah suatu 

system ekonomi yang didasarkan pada ajaran pada ajaran dan nilai-nilai 

Islam. Sumber dari keseluruhan tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, 

Ijma’ dan Qiyas. Nilai-nilai system ekonomi Islam ini merupakan bagian 

                                                          
53Fandy Tjiptono. 2008. 558
54 Al-Usus Al-Muasirah fi At-taswiq, hlm. 67
55 Yusuf Qardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 

hlm. 31 
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integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah

dinyatakan AllaH SWT sebagai ajaran yang sempurna.56

Pada intinya ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan masalah ekonomi dengan cara-cara islami 

dengan didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-quran dan sunnah Nabi.

Ekonomi islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh 

ajaran islam mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan 

menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus 

dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi islam melingkupi atas 

pembahasan serta prilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk 

mencapai maslahah atau falah, yang disebut sebagai homo Islamic atau 

Islamic man.

Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan ajaran 

islam adalah :

a. Jangan mudah mengobral sumpah, dalam beriklan atau 

berpromosi. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya “ 

Qotadah Al-Ansori, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW 

bersabda : hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual 

                                                          
56 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2007), hlm.11 
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daganagan karna ia memang melariskan dagangan, namun malah 

menghapus keberkahan”. (HR. Ibnu Majah 1808-2239) Shahih. 

Atta’liq Ar-raghib (3/31). Muslim

b. Jujur, islam sangat melarang dan memalsu dan menipu karena 

dapat menyebabkan kerugian dan kezhaliman serta dapat 

menimbulkan permusuhan dan percekcokan. 

c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan diantara ke duabrelah pihak,. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam (Q.S Al-Maidah Ayat 1 :

              

              

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. Yamg demikian itu dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapakn hukum-hukum menurut yang dikehendaki_Nya”.57

d. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik pembeli 

dan mendorongnya untuk membeli. 

                                                          
57 Departemen Agama, ibid, hlm. 348
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e. Rela dengan laba yang seikit karena itu akan mengundang kepada 

kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat

berkah dalam rizki.58

Secara komprehensif, ada Sembilan etika promosi lain yang 

perlu menjadi dasar-dasar atau prinsip bagi syariah marketer dalam 

menjalankan fungsi pemasaran yaitu:

1) Memiliki kepribaduan spiritual

2) Berprilaku baik dan simpatik

3) Berlaku adil dalam bisnis

4) Bersikap melayani dan rendah hati

5) Menepati janji dan tidak curang

6) Jujur dan terpercaya

7) Tidak suka berburuk  sangka

8) Tidak suka menjelek-jelekan

9) Tidak melakukan sogok

Pada dasarnya kita harus melakukan promosi produk  barang maupun  

jasa dengan cara yang tepat , sehingga menarik minat calon pembeli. Faktor 

tempat dan cara menawarkan suatu produk disajikan dengan cara yang 

menarik. Faktor tempat meliputi desain interior yang serasi, letak barang 

mudah dilihat, teratur, rapih,dansebagainya. Begitulah rasulullah SAW 
                                                          

58 Ali Hasan, Marketing dan Bank Syariah (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm. 25-26
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memberikan salah satu contoh tatacara menawarkan suatu produk usaha. 

Sikap seorang penjual , tata letak barang, desain interior tempat usaha 

dansebagainya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam promosi.59

C. Citra Perusahaan

1. Pengertian Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan 

seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang

terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang 

menampilkan kondisi terbaiknya.60

Definisi citra perusahaan adalah karakter dari perusahaan itu sendiri 

dan cara perusahaan mengusahakan untuk mempengaruhi kesan orang 

terhadap perusahaan.61

Menurut Kotler dan Amstrong citra organisasi adalah cara seseoarang 

individu atau sebuah kelompok memandang suatu organisasi.62

                                                          
59 Madnasir, Pengantar Bisnis dan Manajemen ( Dalam Membangun Bisnis yang Islami), 

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung , 2007, hlm. 79-80
60 Ruslan, Rosadi, Manajemen  public relations & media komunikasi, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo persada, 2008), hlm. 80
61  Ritonga , Riset Kehumasan, (Jakarta: PT. Grafindo, 2004) hlm. 128
62 Kotler , Amstrong, ibid, hlm. 396 
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2. Konsep Citra Perusahaan

Untuk membentuk citra perusahaan yang positif, perusahaan perlu 

mengirimkan pesan dirinya kepada lingkungan perusahaan, baik internal 

maupun eksternal,yaitu pegawai perusahaan, konsumen, supplier, dan 

lainya. Perusahaan dapat membentuk citra yang positif dalam benak 

konsumen (share of mind). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengomunikasikan citra perusahaan agar dapat berhasil yaitu :

a. Perception is what count. Kenyataan dari suatu kondisi bukanlah 

merupakan hal yang terpenting tetapi kenyataan yang diingat oleh 

targetsasaran pasaranlah yang membentuk citra perusahaan.

b. Direction. Arah dari kampanye citra perusahaan haruslah 

diupayakan oleh pihak top manejemen perusahaan dari seluruh sisi 

perusahaan.

c. Know theyself. Perusahaan perlu mengetahui siapa diri mereka 

sebelum memutuskan arah mana yang akan ditempuh, mengetahui 

citra perusahaan saat ini dan bagaimana memelihara citra 

perusahaan.

d. Focus. Perusahaan perlu mengetahui siapa yang ingin dicapai. 

Semakin baik rusahaan mengenal dan memahami target sasaranya, 

maka makin mudah bagi perusahaan untuk mengubah persepsi 

target sasaranya terhadap perusahaan.
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e. Creativity. Apa yang ingin disampaikan melalui kampanye citra 

perusahaan, apa daya tarik perusahaan yang mudah diingat.

f. Consistency. Tidak perduli seberapa focus dan kreatif, tanpa 

konsistensi maka srluruh investasi perusahaan dalam membangun 

citra yang positif akan sia-sia.

Citra perusahaan dapat dilihat dari kompetensi perusahaan tersebut dan 

keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya. Citra perusahaan 

berhubungan dengan riwayat perusahaan dalam riwayat perusahaan terutama 

dengan hubungannya dengan pihak lain, apakah memiliki hubungan yang 

lebih baik atau tidak.63

Kualitas jasa (service quality) harus dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan berakhir pada persepsi pelanggan, persepsi pelanggan terhadap kualitas 

jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. 

Menurut Siagian ( 1998 pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan 

yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan 

memenuhi segala kebutuhan mereka.  

Lima dimensi dari kualitas jasa (service quality) yang diidentifikasikan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, Berry (1988) yaitu : 

                                                          
63Doney dan Canon, 1997. 
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a. Tangibles, atau bukti fisik yang meliputi fasilitas fisik (gedung, 

gudang dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 

b. Empathy, yaitu syarat untuk peduli, memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan.  

c. Reliability, atau keandalan meliputi kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi 

d. Responsisveness, atau ketanggapan meliputi kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayananan yang cepat (responsif) dan 

tepat kepada pelanggan dengan informasi yang jelas.  

e. Assurance, atau jaminan dan pengetahuan yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.

3. Manfaat Citra Perusahaan

Manfaat citra perusahaan menurut Paul R Smith adalah :

1. Menciptakan keunggulan kompetitif (create competitive 

advantage)

2. Meningkatkan nilai perusahaan (improve company’s equty)
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3. Meningkatkan penjualan (improve sales)

4. Mendukung pengembangan pengembangan produk baru (support 

new product development)

5. Memperkuat hubungan keuangan (strengthen employee relation)

6. Mempererat hubungan hubungan antar pegawai (harmonize 

employee relation)

7. Mempermudah recruitment pegawai ( best bosst recruitment)

8. Membantu penanggulangan krisis (survive in managing crisis)64

4. Citra Perusahaan dalam Islam

Yang dimakasud dengan citra perusahaan dalam skripsi ini lebih 

berorientasi pada jenis palayanan yang diberikan. Maka, Pelayanan dalam 

pandangan Islam yaitu:

a. Profesional (fathanah)

Profesional adalah bekerja dengan maksimal dan penuh 

komitmen dan kesungguhan. Sifat profesionalisme digambarkan 

dalam Al-Qur’an surat Al Isra’ ayat 84

       

     

Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya  masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui 

siapa yang lebih benar jalanNya.”65

                                                          
64 Paul R Smith (1995) hlm. 334 
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Pada ayat diatas, seseorang yang bekerja sesuai dengan 

profesinya maka akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang 

lain. Selain itu tidak melupakan akhirat ketika sedang menjalani 

bisnisnya tidak boleh menyibukkan diri semata-mata untuk 

mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan 

akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat mereka wajib 

melaksanakannya sebukum habis waktunya.

b. Kesopanan dan Keramahan (tabligh)

Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang 

memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan tutur 

kata yang tepat. Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam 

meberikan pelayanan kepada orang lain. Hal ini diteagskan dalam 

QS. At-Thaha ayat 44

             

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 

kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau 

takut".66

                                                                                                                                                                     
65 Departemen Agama, ibid, hlm. 764
66 Departemen Agama, ibid, hlm.
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Maksudnya, apabila melayani seseorang dengan sopan dan 

ramah maka orang yang dilayani akan merasa puas. Selain itu 

melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah tamah, 

sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh 

tanggung jawab

c. Jujur (shiddiq)

Jujur yaitu tidak berdusta dalam melakukan segala kegiatan 

transaksi.jujur merupakan kesesuaian antara berita yang 

disampaikan dengan fakta, antara fenomena dengan yang 

diberitakan. Suatu sikap yang sangat mulia apabila menerapkan 

bisnis dengna tidak menipu (jujur)67

D. Keputusan Pembelian

1. Pengertian Keputusan Pembelian

Keputusan Pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk.68

2. Proses Keputusan Pembelian

Proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yaitu : pengenalan, 

kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan 

                                                          
67 Ibid, Al-Usus Al-Muasirah fi At-taswiq, hlm. 67
68 Philip Kotler, dan Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, edisi ke 12, jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga,2006), hlm. 63
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pasca pembelian. Jelas proses pembelian dimulai jauh dari sebelum pembelian 

sebelum pembelian sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama 

setelah pembelian. Pemasaran harus memusatkan perhatian pada seluruh 

proses pembelian dan bukan hanya pada keputusan pada pembelian.

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternative

Keputusan
Pembelian

Perilaku
Pasca 

pembelian

Dari gambar di atas bahwa konsumen melewati seluruh lima tahap ini 

untuk semua pembelian yang dilakukan. Tetapi dalam pembelian yang lebih 

rutin, konsumen sering menghilangkan atau membalik urutan beberapa tahap 

ini.

Keputusan pembelian itu sendiri menurut kotler adalah suatu tindakan 

konsumen untuk membentuk refrensi diantara merk-merk dalam kelompok 

pilihan dan membeli produk yang paling disukai.69

Pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan. 

                                                          
69 Philip kotler, Op cit, hlm. 204 
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E. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian

Menurut Philip kotler peilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

empat faktor diantaranya sebagai berikut : 70

a. Faktor budaya

1. Budaya 

Budaya (culture) adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, 

keinginan, dan prilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat 

dari keluarga dan intitut penting lainya.

2. Subbudaya 

Subbudaya adalah kelompok masyarakat yang berbagi system 

nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasasi yang umum.

3. Kelas social

Adalah pembagian yang relative dan jenjang dalam masyarakat 

dimana anggotanya berbagi nilai, dan prilaku yang sama.

b. Faktor social

Selain faktor budaya, prilaku pembelian konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor social diantaranya sebagai berikut:

1. Kelompok acuan

Kelompok acuan dalam prilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh 

secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau prilaku 
                                                          

70  Ibid, hlm. 202
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seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan 

kelompok keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang. 

Adapun anggota kelompok ini biasanya merupakan anggota 

dari kelompok primer sepertoi keluarga, teman, tetangga, dan 

rekan kerja yang berinteraksi secara langsung dan terus 

menerus dalm keadaan yang informal. Tidak hanya kelompok 

primer, kelompok sekunder yang biasanya terdiri dari 

kelompok keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan juga 

dapat disebut segai kelompok keanggotaan.

2. Keluaraga

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam prilaku 

pembelian.

Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, 

istri, dan anak dalam pembelian produk dan servis yang 

bebeda. 

3. Peran dan setatus

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluiarga, 

perkumpulan-perkumpulan, organisasi. Sebuah peran terdiri 

dari aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan 

sesuai dengan orang-orang disekitarnya. Tiap peran membawa 
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sebuah setatus yang merefleksikan penghargaan umum yang 

diberikan oleh masyarakat.

c. Faktor pribadi 

1. Keadaan ekonomi 

Kedaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan 

produk, contohnya rolex diposisikan konsumen kelas atas 

sedangkan timex dimaksudkan untuk konsumen menengah. 

Situasai ekonomi seseorang amat samgat mempengaruhi 

pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatau 

produk tertentu.

2. Pola / gaya hidup

Pola kehidupan seseorang yang di ekspresikan dalam aktivitas, 

ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang 

datang dari kebudayaan, kelas social, dan pekerjaan yang sama 

mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda.

3. Karakteristik 

Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang 

memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus 

terhadap lingkungan orang itu sendiri
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4. Umur 

Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli dengan 

seiring dengan siklus kehidupanya.

5. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibeli.

d. Faktor psikologi

1. Motivasi kebutuhan yang mendesak untuk mengarakan 

seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarka 

teori maslow seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan 

pada suatu waktu.kebutuhan manusia diatur menurut sebiah 

hirarki, dan yang paling mendesak sampai paling tidak 

mendesak.

2. Persepsi 

Adalah proses dimana seseaorang memilih, mengorganisasi, 

dan menerjemakan  informasi untuk membentuk sebuah 

gambaran yang berarti dari dunia. Orang dapat membentuk 

berbagai macam persepsi yang berbeda dari rangsangan yang 

sama.
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3. Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu proses yang sesalu berkjembang 

dan berubah sebagai hasil dari informasi tewrbaru yang 

diterima atau pengalaman yang sesungguhnya.

4. Keyakinan dan sikap

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 

mempercayai sesuatu. Keyakinan dapat didasarkan pada 

pengetahuan asli, opini dan iman. Sedangkan sikap adalah 

evaluasi, persaan suka tau tidak suka, dan kecendrungan yang 

relative konsisten dari seseorang pada sebuah objek atau ide.

4. Jenis-jenis prilaku konsumen

Keputusan pembelian yang kompleks biasanya melibatkan peserta 

pembelian dan pertimbangan pembeli yang lebih banyak, adapun jenis-jenis 

prilaku pembelian konsumen  yaitu :71

a. Prilaku pembelian kompleks 

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks  ketika mereka 

sangat terlihat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang 

signifikan antar merk. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika 

produk itu mahal, beresiko, jarang dibeli, dan sangat 

memperlihatkan ekspresi diri. Umumnya, konsumen harus 

mempelajari banyak hal tentang kategori produk. 
                                                          

71 Philip kotler dan Gery Amstrong, Op Cit, hlm. 177-179
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b. Perilaku pembelian pengurangan disonasi 

Ini terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang 

mahal, jarang dilakukan atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit 

perbedaan anatar merek. 

c. Perilaku pembelian kebiasaan 

Prilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam keadaan keterlibatan 

konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek.

d. Perilaku pembelian mencari keragaman

Konsumen melakukan prilaku pembelian mencari keragaman dalam 

situasi yang mempunyai krakter keterlibatan konsumen rendah tetapi 

anggapan perbedaan merek yang signifikan dalam kasis semacam 

itu, konsumen sering melakukan banyak pertukaran merek.
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F. OPRASIONAL VARIABEL

No Teori Indikator Pertanyaan

1. Harga (X1)

Menurut kotler harga 

adalah suatu nilai barang 

atau jasa yang diukur 

denganm sejumlah uang 

dimana berdasarkan nilai 

seseorang atau 

perusahaan bersedia 

melepaskan barang dan 

jasa yang dimiliki pada 

pihak lain.

Keterjangkauan 

harga

Menurut anda apakah harga 

yang ditawarkan GCO wedding 

organizer terjangkau ?

Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

pelayanan  jasa

Apakah kualitas pelayanan 

sudah sesuai dengan harga yang 

ditawarkan ?

Daya saing harga Apakah anda pernah 

menggunakan jasa wedding 

organizer lain dan apakah ada 

perbedaan dengan harga di 

organizer lain ?

2. Promosi (X2)

Menurut A. Hamdani 

Promosi berarti aktivitas 

yang menyampaikan 

manfaat produk dan 

membujuk pelanggan 

membelinya.

Periklanan Darimana anda mengetahui 

Griya Cantik Ozza Wedding 

Organizer ?

Apakah anda sering melihat 

promosi di media online ataupun 

offline ?

Promosi Penjualan Apakah anda sering melihat 

promosi di media online ataupun 

offline ?
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Publisitas dan 

Hubungan 

Masyarakat

Darimana anda mengetahui 

Griya Cantik Ozza Wedding 

Organizer ?

Darimana anda mengetahui 

Griya Cantik Ozza Wedding 

Organizer ?

3. Cita perusahaan (X3)

Menurut Kotler dan 

Amstrong citra 

organisasi adalah cara 

seorang individu atau 

sebuah kelompok 

memandang suatu 

organisasai

Tangibles (bukti 

realistis)

Bagaimana  kesan anda setelah 
menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?

Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?

Empaty 

(memahami 

kebutuhan 

pelanggan)

Bagaimana  kesan anda setelah 
menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?

Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?

Realiability 

(keandalan dalam 

bekerja)

Bagaimana  kesan anda setelah 
menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?

Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?
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Responsive 

(tanggap)

Bagaimana  kesan anda setelah 
menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?

Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?

Assurance 

(jaminan, 

pengetahuan dan 

kesopan santunan 

pegawai)

Bagaimana  kesan anda setelah 
menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?

Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?

Keputusan 
pembelian/penggunaan
( Y)
Menurut Philip Kotler 
keputusan pembelian 
kosumen merupakan 
tindakan yang dilakukan 
konsumen untuk 
membeli suatu produk.

Kebutuhan dan 

keinginan suatu 

produk

Apakah produk jasa yang 
disediakan Griya Cantik Ozza 
sesuai kebutuhan dan keinginan 
anda ?

Keinginan 

mencoba

Mengapa anda memilih jasa 

Griya Cantik Ozza ?

Keputusan 

pembelian

Mengapa anda memilih jasa 

Griya Cantik Ozza ?

Apakah anda akan menggunakan 
kembali GCO wedding 
organizer ?
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1. Harga (X1)

Harga dalam perspektif 

Ekonomin Islam menurut 

Imam Syafi’i yakni 

sesuatu yang direlakan 

dalam akad, baik lebih 

sedikit, lebih besar, atau 

sama dengan nilai 

barang.

(Q.S An-Nisa:29)

Adil Apakah kualitas pelayanan 

sudah sesuai dengan harga yang 

ditawarkan ?

Ridho Apakah anda pernah 

menggunakan jasa wedding 

organizer lain dan apakah ada 

perbedaan dengan harga di 

organizer lain ?

Tidak memberatkan Menurut anda apakah harga yang 

ditawarkan GCO wedding 

organizer terjangkau ?

2. Promosi (X2)

Promosi atau dalam 

istilah ekonomi Islam 

disebut dengan At-Tarwij 

adalah merupakan usaha 

yang dilakukan oleh 

Tidak Mengobral 

Janji

Apakah kualitas dan kuantitas 

pelayanan yang diberikan GCO 

wedding organizer sesuai 

dengan iklan yang dipromosikan 

?
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pembeli atau produsen 

untuk memperkenalakan 

produknya kepada 

konsumen dan 

mempengaruhi mereka 

untuk membelinya, baik 

dilakukan sebelum 

transaksi maupun 

sesudahnya.

(Q.S Al-Maidah:1)

Jujur Apakah kualitas dan kuantitas 

pelayanan yang diberikan GCO 

wedding organizer sesuai 

dengan iklan yang dipromosikan 

?

Menjaga agar selalu 

memenuhi akad dan 

janji

Apakah kualitas dan kuantitas 

pelayanan yang diberikan GCO 

wedding organizer sesuai 

dengan iklan yang dipromosikan 

?

Menghindari 

promosi palsu

Apakah kualitas dan kuantitas 

pelayanan yang diberikan GCO 

wedding organizer sesuai 

dengan iklan yang dipromosikan 

?

3. Cita perusahaan (X3) Profesionalisme Bagaimana  kesan anda setelah 
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Citra perusahaan dalam 

islam.

Yang dimaksud dengan 

citra perusahaan dalam 

skripsi ini lebih 

berorientasi pada 

pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan.

(Q.S Al-Isra:4)

(fathanah) menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?

Kesopanan dan 

keramahan(tabligh)

Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?

Jujur (shiddiq) Bagaimana  kesan anda setelah 
menggunakan jasa Griya Cantik 
Ozza ?
Bgaimna pelayanan karyawan 
yang ada di Griya Cantik Ozza ?
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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran  Umum Griya Cantik Ozza Wedding Organizer

1. Sejarah GCO Wdding Organizer Bandar Lampung

Griya Cantik Ozza Wedding Organizer adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa dalam penyediaan kebutuhan momen 

pernikahan atau event sejenisnya yang ada di kota Bandar Lampung. GCO 

wedding organizer mulai dirintis pada tahun 2012 yang bermula hanya 

penyediaan jasa rias wajah saja, namun seiring berjalanya waktu usaha ini 

semakin dikembangkan. Menurut Noura Noviana (pimpinan Owner GCO 

wedding Organizer) menjelaskan bahwa usaha ini sangat bagus prospek 

kedepanya melihat semakin menjamurnya organizer-organizer lain yang 

semakin berkembang dengan di buktikan adanya wedding fair beberapa 

waktu lalu yang diselenggarakan di novotel dan seraton hotel. 

GCO wedding organizer telah tumbuh dengan menyediakan jasa 

makeup kemudian dikuti dengan penyediaan vendor lainya seperti sewa 

puade pelaminan, tarub, dekorasi grdung, cathering hingga mnyediakan 

paket pernikahan yang lengkap dari perawatan pengantin hingga seluruh 

keperluan pernikahan.
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GCO wedding organizer telah beroprasi menyewakan paket lengkap 

pengantin pada tahun 2013 hingga saat ini dan telah bekerjasama dengan 

beberapa vendor lainya yaitu Eyang Uti Cathering, nindy salon, 

D’Muslimah perawatan khusus wanita, Alkahfi Voice, dan 04 

photography. 

GCO wedding Organizer beralamatkan di  Jl. Griya Sejahtera, Perum. 

Bumi Citra Estate no 1A, P.U Kedaton Telp. 081373764848

2. Visi dan Misi GCO Wedding Organizer Bandar Lampung

Motto perusahaan jasa GCO wedding Organizer adalah “Biaya 

Minimal Hasil Maksimal”

Visi usaha GCO wedding Organizer adalah sebagai berikut :

a. Menjadi Wedding Organizer terdepan dan terpercaya serta menjadi 

trendcenter dalam memberikan jasa penyelenggaraan pernikahan.

b. Menjadi partner terpercaya

Adapun misi usaha GCO wedding Organizer yaitu :

a. Memberikan pemecahan terbaik dan terkonsep di bidang wedding

b. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan kekeluargaan kepada 

pihak konsumen

c. Memberikan nilai lebih kepada pelanggan dengan harga terjangkau 

tetapi kualitas yang tinggi
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3. Struktur Organisasi GCO Wedding Organizer Bandar Lampung

Keterangan :

a. Direktur 

Bertanggung jawab menangani seluruh managemen wedding organizer 

dan mengawasi kerja seluruh bagian wabas wedding organizer.

b. Finance Manager

Bertanggung jawab menanganin seluruh keuangan wedding organizer, 

penerimaan pelunasan dari clien dan pengeluaran dana wedding 

organizer untuk mendukung kebutuhan penanganan suatu pekerjaan.

Direktur

Noura Noviana

Finance Manager

Maitha Kurnia

Project Manager

Gembos Endang

Sales & Marketing Manager

Windry Yusmanida

Crew

David 

Support

Anggun Angraini
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c. Sales & Marketing

Bertanggung jawab untuk mencari clien dan melakukan prospek pada 

calon clien serta melakukan kesepakatan dengan clien dan 

menyampaikan konsep yang diinginkan clien pada project manager

d. Project Manager

Adalah pimpinan proyek dan koordinataor seluruh kepentingan 

penyelenggaraan event serta bertanggung jawab memimpin pada saat 

hari –H dapat bekerja sesuai dengan konsep yang telah dibuat dan 

mensukseskan acara tersebut

e. Crew

Bertugas menyelesaikan tugas yang dibebankan pada saat 

berlangsungnya acara dan melakukan persiapan dan pemeriksaan 

ulang seluruh kelengkapan acara 

f. Support 

Bertugas dalam membuat design undangan, membuat konsep acara, 

konsep ruangan dan lain-lain serta bertugas menyelesaikan tugas yang 

dibebankan pada saat acara berlangsung.
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4. Produk 

a. Paket makeup 

TABEL 1.3

No. Produk Harga Keterangan

1. Makeup  party Rp 

150.000

Makeup, sanggul/hijab

2. Makeup  

wisuda

Rp 

300.000

Kebaya,makeup,sanggul/hijab,baju 

toga wisuda

3. Makeup akad Rp 

2.000.000

Makeup,atrri, dekorasi kamar 

pengantin, & gown akad

Sumber : Data Primer

b. Paket Prawedding

TABEL 2.3

No. Produk Harga Keterangan

1. Paket 1 Rp 

2.000.000

2. Paket 2 Rp 

1.000.000

Sumber : Data Primer
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c. Paket Wedding 

TABEL 3.3

No. Produk Harga Keterangan

1. Paket Hemat Rp 15.000.000 Pelaminan moderm L 8m T 3,5m
4 unit standing pelaminan
Taman + Air Mancur
Karpet panggung + Jalan
1 Unit Foto Gallery
2 Unit kotak angpau
Dekorasi kamar pengantin
2 unit meja tamu
1 unit gajeboh selamat dating
Dekorasi akad
Piring 500 unit
Rollstop lux 7 unit
Meja prasmanan
Makeup dan baju pengantin

a. Makeup pengantin
b. Mskeup ibu & besan
c. Baju akad dan resepsi
d. Perawatan badan & 

mahendi
e. Melati segar pengantin
f. Bunga tangan pengantin

2. Paket Silver Rp 25.000.000 Pelaminan moderm L 8m T  4m
4 unit standing pelaminan
Taman + Air Mancur
Karpet panggung + Jalan
6 unit standing jalan
1 Unit Foto Gallery
2 Unit kotak angpau
Dekorasi kamar pengantin
2 unit meja tamu
1 unit gajeboh selamat dating
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Dekorasi akad
Dekorasi mobil pengantin
Music organ tunggal
Piring 500 unit
Rollstop lux 7 unit
Meja prasmanan
Foto & video shooting

a. 1 album kolase Hc 12R + 
cover

b. 1 album temple 120 foto 4 
R

c. 1 cetak 70x50 cm plus 
Frame

d. 1 DVD Video Liputan
Makeup dan baju pengantin

g. Makeup pengantin
h. Mskeup ibu & besan
i. Baju akad dan resepsi
j. Perawatan badan & 

mahendi
k. Melati segar pengantin
l. Bunga tangan pengantin

3. Paket Gold Rp 35.000.000 Pelaminan moderm  L 10m T  4m
5 unit standing pelaminan
10 unit standing jalan
Taman + Air Mancur
Karpet panggung + Jalan
2 Unit Foto Gallery
2 Unit kotak angpau
Dekorasi kamar pengantin
2 unit meja tamu
1 unit gajeboh selamat dating
Dekorasi akad
Piring 500 unit
Rollstop lux 7 unit
Meja prasmanan
Dekorasi mobil pengantin
Music full band
Foto & video shooting
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a. 2 album kolase HC 12 R + 
cover

b. 1 album temple 120 foto 4 
R

c. 1 cetak 70x50 cm plus 
frame

d. 1 DVD Video Liputan
Makeup dan baju pengantin

m. Makeup pengantin
n. Mskeup ibu & besan
o. Baju akad dan resepsi
p. Perawatan badan & 

mahendi
q. Melati segar pengantin
r. Bunga tangan pengantin

4. Paket Diamond Rp 55.000.000 Pelaminan moderm  L 12m T  
4,5m
6 unit standing pelaminan
12 unit standing jalan
Taman + Air Mancur
Karpet panggung + Jalan
2 Unit kotak angpau
Dekorasi kamar pengantin
2 unit meja tamu
1 unit gajeboh selamat datang
Dekorasi akad
Piring 100 unit
Rollstop lux 12 unit
Meja prasmanan
Dekorasi mobil pengantin
Music full band
Foto & video shooting

a. 2 album kolase HC 12 R + 
cover

b. Album kolase HC 10 R
c. 3 Album cetak diatas box 

bentuk laci
d. 1 album temple 120 foto 4 

R
e. 1 cetak 70x50 cm plus 
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frame
f. 2 DVD Video Liputan

Makeup dan baju pengantin
a. Makeup pengantin
b. Mskeup ibu & besan
c. Baju akad dan resepsi
d. Perawatan badan & 

mahendi
e. Melati segar pengantin
f. Bunga tangan pengantin

5. Paket Exlusive Rp 100.000.000 -Pelaminan L 12-25m T 6m Bunga 
segar
-8 unit standing pelaminan full 
bunga segar
-Taman bunga segar + air mancur 
pelaminan
-karpet jalan full bunga
-5 unit foto gallery
- 15 unit standing jalan
- 2 unit meja angpau
- 4 unit meja tamu
- 2 unit gajeboh selamat dating
- dekorasi kamar pengantin full 
bunga segar
- dekorasi akad full bunga segar
- dekorasi mobil pengantin full 
bunga segar
- dekorasi akad full bunga segar
- dekorasi mobil pengantin full 
bunga segar
- music full band
Foto dan video shooting

a. 1 album kolase HC 12 R + 
cover

b. Album kolase Hc 10 R
c. 3 album Hc diatas box laci
d. 1 album temple 12o foto 4 

R
e. 1 cetak 70x50 cm plus 
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frame
f. 2 DVD Video liputan

Makeup dan baju pengantin
a. Makeup pengantin
b. B. makeup ibu & besan
c. Baju akad
d. Baju resepsi
e. Perawatan badan dan 

mahendi
Sumber : Data Primer

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara Terhadap Pengelola

Wawancara pengelola

PERTANYAAN JAWABAN

Harga 
1. Bagaimana 

setrategi yang 
digunakan dalam 
pemutusan dan 
penetapan harga 
kepada konsumen ?

2. Menurut anda 
apakah harga yang 
ditetapkan tidak 
memberatkan 
konsumen ?

1. -Harga ditetapkan sesuai budget yang 
dimiliki calon pengantin 
(konsumen)kemudian di sesuaikan 
dengan kualitas pelayanan yang akan 
didapatkan.
-Griya cantik ozza juga menyediakan 
paket pengantin dengan spesifikasi 
pelayann yang akan didapatkan.

2. Menurut kami, harga yang kami 
tetapkan tidak jauh berdeda dengan 
wedding organizer lain.

Promosi 1. Dengan cara apa 
saja GCO 
melakukan 
promosi ?

2. Sejauh mana 
jangkauan promosi 

1. -Personal seling. Yaitu setiap 
karyawan yang ada di GCO adalah 
marketing sales, jadi setiap keryawan 
yang bekerja di GCO harus 
menginformasikan prodak dan 
layanan kualitas jasa yang disediakan 
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yang dilakukan 
GCO wedding 
Organizer ?

3. Apaakah GCO 
Wedding organizer 
pernah berbohong 
dalam melakukan 
promosi ?

kepada calon konsumen.
-Membuat dan menyebarkan brosur 

2. Griya cantik ozza melakukan promosi 
di media social instagram dan 
facebook belum pernah melakukan 
promosi di media visual lokal 
maupun nasional.

3. Tidak pernah, karena kami selalu 
memposting atau mengiklankan 
sesuatu yang memang hasil karya 
GCO wedding organizer.

Citra 
perusahaan

1. Bagaimana cara 
GCO wedding 
organizer 
memberikan 
kualitas pelayann 
agar mempunyai 
kesan yang baik 
kepada konsumen ?

2. Apa yang 
diterapkan kepada 
setriap karyawan 
yang bekerja 

3. Bagaimana cara 
GCO wedding 
organizer menjaga 
kepercayaan 
konsumen ?

1. -Griya cantik ozza menerapkan 
pelayanan kekeluargaan, sehingga 
lebih dekat kepada konsumen dan 
meminimalisir miss komunikasi 
antara konsumen dan team work 
GCO.
- Melakukan meeting sebelum dan 

setelah event, minimal 7 hari 
sebelum event wedding dan 3 hari 
sesudah.

2. Karyawan wajib menjaga sopan 
santun kepada konsumen, meskipun 
terkadang kami menemukan beberapa 
konsumen yang cerewet dan detail 
dalam persiapan segala sesuatunya, 
kami sadar bahwa kepuasan 
pelanggan adalah tujuan utama kami

3. Dengan cara memberikan kemudahan 
kepada konsumen untuk membayar 
DP saja dan memberikan kwitansi, 
mencatat semua barang-barang 
konsumen yang ada pada kami, 
contohnya barang-barang seserahan 
yang akan kami hias.

Sumber : Data Primer
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TABEL 4.3

Data Jumlah konsumen GCO Wedding Organizer Bandar Lampung  Tiga 
Tahun terakhir (2014-2016)

Bulan 2014 2015 2016 

Konsu

men 

Omzet Konsumen Omzet Konsum

en 

Omset 

Januari 2 Rp 50.000.000 2 Rp 40.000.000 3 Rp 45.000.000

Februari 3 Rp 75.000.000 2 Rp 45.000.000 2 Rp 30.000.000

Maret 2 Rp 40.000.000 3 Rp 55.000.000 3 Rp 45.000.000

April 3 Rp 45.000.000 2 Rp 30.000.000 4 Rp 50.000.000

Mei 4 Rp 95.000.000 4 Rp 80.000.000 4 Rp 110.000.000

Juni 5 Rp 155.000.000 5 Rp 95.000.000 5 Rp 120.000.000

Juli 2 Rp 45.000.000 2 Rp 35.000.000 3 Rp 50.000.000

Agustus 3 Rp 75.000.000 3 Rp 45.000.000 3 Rp 75.000.000

September 4 Rp 105.000.000 3 Rp 75.00.000 3 Rp 45.000.000

Oktober 5 Rp 135.000.000 5 Rp 135.000.000 4 Rp 145.000.000

November 4 Rp 140.000.000 4 Rp 95.000.000 4 Rp 105.000.000

Desember 4 Rp 115.000.000 3 Rp 45.000.000 3 Rp 80.000.000

TOTAL 41 Rp 1.075.000.000 38 Rp 775.000.000 41 Rp 900.000.000

Sumber : Data Primer

2. Wawancara Terhadap Konsumen 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen Griya Cantik Ozza pada tanggal 17-23 

Oktober 2017. Dari populasi 120 konsumen yang telah memggunakan jasa Griya 

Cantik Ozza Wedding Organizer, penulis mengambil sampel 15% yaitu 18 konsumen 

Griya Cantik Ozza Wedding Organizer.
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a. Responden Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah Responden Persentase 

1. 15-24 tahun 7 38,89

2. 25-34 tahun 7 38,89

3. 35-44 tahun 4 22,22

Jumlah 18 100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan usianya, responden dalam penelitian ini di dominasi oleh 

responden yang berusia 15-34 tahun sebanyak 14 responden atau 77,78% dari 

jumlah keseluruhan responden. Sedangkan responden yang berusia lebih dari 34 

tahun menjadi responden yang jumlahnya terkecil yaitu berjumlah 4 responden atau 

17,39%.

b. Responden Berdasarkan Penghasilan 

No. Tingkat Penghsilan Jumlah Responden Persentase

1. 3.000.000-6.000.000 4 22,22%

2. 7.000.000-10.000.000 9 50%

3. 11.000.000-13.000.000 5 27,78%

Jumlah 18 100%

Sumber: Data Primer
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Dari table diatas, berdasarkan penghasilan, responden dalam penelitian ini di 

dominasi oleh responden yang berpenghasilan Rp 7.000.000-10.000.000 sebanyak 9 

responden atau 50% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan responden yang 

berpenghasilan 3.000.00-6.000.000 menjadi responden yang jumlahnya terkecil yaitu 

22,22% atau sebanyak 4 konsumen

c. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No. Pendidikdn Jumlah Responden Persentase 

1. SMA 1 5,56%

2. D3 3 16,67%

3. S1 5 27,78%

4. S2 6 3,33%

5. S3 3 16,67%

Jumlah 18 100%

Sumber: Data Primer

dapat dilihat dari table di atas responden berdasarkan pendidikan terakhir di dominasi 

oleh responden yang berpendidikan S1 dan S2 yaitu sebanya 11 responden atau 

61,11%, sedangkan responden yang mempunyai pendidikan terakhir SMA menjadi 

responden yang paling sedikit yaitu 1 responden atau 5,56%.



83

d. Responden Bedasarkan Harga

Harga dalah jumlah uang  (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan.

No Pertanyaan Jawaban Responden Persentase

1. Menurut anda apakah 
harga yang ditawarkan 
GCO wedding 
organizer terjangkau ?

a. Terjangkau 
b. Tidak 

terjangkau

a. 11

b. 7

61,11%

38,89

2. Apakah kualitas 
pelayanan yang 
diberikan GCO sesuai 
dengan harga yang 
dibayarkan ?

a. Sesuai
b. Kurang 

sesuai
c. Tidak 

sesuai

a. 12

b. 3

c. 3

66,67%

16,67%

16,67%

3. Apakah anda 
mengetahui wedding 
organizer lain berikut 
haerga yang ditawarkan 
?

a. Lebih 
murah di 
GCO

b. Lebih 
mahal di 
GCO

a. 10

b. 8

55,56%

44,44%

Sumber: Data Primer

Dari table diatas dapat kita ketahui, bahwa responden berdasarkan harga pertanyaan 

berdasarkan indikataor keterjangkauan harga di domonasi renponden yang menjawab 

bahwa harga yang titawarkan oleh GCO terjangkau yaitu sebanyak 11 responden atau 

61,11% dan mengatakan tidak terjangkau sebanyak 7 responden atau 38,89%. 

Pertanyaan berdasarkan indikator kesesuaian harga dengan kualitas di domoinasi oleh 

responden yang menjawab sesuai, yaitu 12 responden atau 66,67% kemudian yang 
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menjawab kurang sesuai sebanyak 3 responden atau 16,67%, begitu juga yang 

menjawab tidak sesuai sebanyak 3 responden atau 16,67%. Sedangkan berdasarkan 

indikator persaingan harga, berdasarkan hasil wawancara dari 18 responden 10 

responden atau sebesar 55,56% mengatakan bahwa harga yang ditawarkan GCO 

wedding organizer lebih murah di bandingkan organizer lain dan 8 responden atau 

sebanyak 44,44%  mengatakan lebih mahal di bandingkan organizer lain.

d. Responden Berdasarkan Promosi 

Promosi adalah  aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya.

No Pertanyaan Jawaban Responden Persentase

1. Dari mana anda 
mengetahui GCO 
wedding organizer

a. Dari social 
media

b. Dari teman

c.Dari brosur 

d.Dekat dari 
rumah

e.Melihat 
plang nama

f. Melihat 
orang lain 
yang 
menggunaka
n

a. 2

b. 4

c.
d. 3
e. 3
f. 2
g. 4 

11,11%

22,22%

16,67%

16,67%

11,11%

22,22%

2. Seberapa sering 
anda melihat 

a. Setiap hari
b. Seminggu 

a. 0
b. 2

0%
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promosi yang 
dilakukan GCO 
wedding organizer

sekali
c. Pernah, 

tapi jarang
d. Tidak 

pernh

c. 13
d. 3

11,11%

72,22%

16,67%

3. Apakah kualitas dan 
kuantitas pelayanan 
yang diberikan 
GCO wedding 
organizer sesuai 
dengan iklan yang 
dipromosikan ?

a. sesuai 

b. tidak sesuai

a. 16

b. 2

88,89%

11,11%

Sumber: Data Primer

Dari table diatas dapat kita lihat responden berdasarkan promosi, dari indictor 

jangkauan promosi responden diominasi dengan menjawab tahu dari teman dan 

melihat orang lain yang sudah menggunakan yaitu yang tahu dari teman sebanyak 4 

responden atau 22,22% dan responden yang menjawab tahu karena melihat orang lain 

menggunakan juga sebanyak 4 responden atau sebanyak 22,22%. Kemudian 

selanjutnya, responden terbanyak kedua menjawab tahu dari brosur yang dibagikan 

dan dank arena dekat dengan rumah yaitu masing-masing pertanyaan mendapat 3 

responden, 3 responden dekat dengan lokasi GCO atau sebesar 16,67% dan 3 

responden melihat brosur yang dibagikan atau sebesar 16,67%, baru kemudian 

sisanya karena melihat di social media sebanyak 2 responden atau 11,11% dan 

menjawab karena melihat plang nama GCO sebanyak 2 responden atau 11,11% juga.
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e. Responden Berdasarkan Citra Perusahaan

Citra perusahaan adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang 

terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek 

akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan kondisi terbaiknya.72

Menurut Kotler dan Amstrong citra organisasi adalah cara seseoarang individu atau 

sebuah kelompok memandang suatu organisasi.73

No. Pertanyaan Jawaban Responden Persentase 

1. Bagaimana 
menurut Anda 
tentang Fasilitas 
yang disediakan 
GCO?

a. Bagus dan Mewah
b. Biasa saja, Sama 
dengan WO yang lain
c. Kurang bagus dan 
Mengecewakan

a. 16
b. 2

c. 0

a. 88,88
b. 11,12

c. 0

2. Bagaimana kesan 
anda setelah 
menggunakan jasa 
GCO wedding 
organizer ?

a. Memuaskan
b. Kurang 

memuaskan
c. Tidak 

memuaskan

10
7

1

55,56%
38,89%

11,11%

3. Bagaiman 
pelayanan 
karyawan yang ada 
di GCO wedding 
organizer ?

a. Ramah & 
sopan

b. Kurang ramah
c. Tidak ramah & 

tidak sopan

18

0
0

100%

4. Apakah anda ingin 
menggunakan jasa 
GCO wedding 
organizer kembali 
?

a. Iya 
b. Akan 

merekomendasi
kan kepada 
calon 

5
9

27,78%
58%

                                                          
72 Ruslan, Rosadi, Manajemen  public relations & media komunikasi, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo persada, 2008), hlm. 80
73 Kotler , Amstrong, ibid, hlm. 396 
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konsumen lain
c. Tidak 4 22,22%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara yang tergambar dalam table diatas, berdasarkan 

indikator penilaian terhadap peralatan dan fasilitas yang digunsksn GCO sebagai 

penyedia jasa Wedding Organizer yaitu 16 responden atau 88,88% mengatakan 

bahwa fasilitas yang dimiliki GCO bagus dan mewah. Menurut kesan yang dirasakan 

konsumen setalah menggunakan GCO yaitu 10 responden atau sebanyak 55,56% 

menjawab bahwa kesan setelah menggunakan jasa GCO wedding organizer merasa 

puas dan 7 responden atau 38,89% dan responden  merasa kurang puas sebanyak 1 

responden atau sebesar 11,11%. Berdasarkan indikator etika (attitude) dari 18 

responden seluruhnya menjawab bahwa karyawan yang ada di GCO wedding 

organizer ramah & sopan. Kemudian dari indikator kepercayaan 9 responden atau 

58% menjawab akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan, 5 

responden atau 27,78% akan menggunakan kembali dan 4 responden atau 22,22% 

tidak akan menggunakan kembali.
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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pengaruh Harga, Promosi dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa Griya Cantik Ozza Wedding Organizer

Setiap perusahaan yang ingin memperluas usahanya dalam persaingan 

haruslah memandang pemasaran sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Pemasaran diarahkan untuk mengetahui kebutuhan pembeli 

kemudian memenuhi dan memuaskan kebutuhan tersebut. Pemasaran merupakan 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistrbusikan barang 

dan jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli. Terdapat beberapa hal penting 

yang dapat menunjang berhasilnya suatu pemasaran baik barang maupun jasa 

yaitu berdasarkan harga, promosi, produk, dan tempat.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, menuntut masyarakat 

menjadi lebih sibuk bekerja khususnya masyarakat pada wilayah perkotaan, 

Wedding Organizer menjadi sebuah solusi bagi para pasangan yang bekerja untuk 

mempersiapkan pernikahanya. Penggunaan jasa penyelenggaraan pernikahan 

mulai menjadi tren atau gaya hidup dari calon-calon pengantin. Maka Wedding 

Organizer kini telah berkembang menjadi perusahaan industri jasa. 
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Salah satu penyedia jasa Wedding Organizer yaitu Griya Cantik Ozza (GCO) 

Wedding Organizer di Bandar Lampung. Untuk menarik minat konsumen  

terdapat beberapa komponen yang harus terpenuhi diantaranya adalah setrategi 

harga, promosi dan citra merek ataupun citra perusahaan untuk perusahaan jasa. 

Namun berdasarkan data yang didapat terlihat bahwa konsumen pemakai jasa 

GCO pada kurun waktu tiga tahun (2014-2016) mengalami stagnan permintaan 

dan omzet penjualan cenderung menurun. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian langsung pada objek 

tempat penelitian, wawancara responden, dan teori-teori yang telah dikumpulkan 

dari berbagai sumber pustaka, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Harga

Harga adalah suatu nilai barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah 

uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia 

melepaskan barang dan jasa yang dimiliki pada pihak lain. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada pengelola GCO wedding organizer, tujuan penetapan 

harga berdasarkan orientasi pada volume. Maksudnya, diharapkan dengan 

harga yang telah ditetapkan akan menarik minat konsumen untuk 

menggunakan jasa GCO yang dinilai dalam satuan unit dan rupiah. Sehingga 

semakin banyak yang menggunakan jasa GCO ini, akan menaikkan rupiah 

yang diterima.
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Sedangkan dalam penetapan kebijakan harga, pemilik GCO memiliki 

kebijakan pemilihan harga yaitu:

a. Memiliki Tujuan penetapan Harga

GCO menerapkan setrategi harga yang cukup menarik karena 

harga tidak saja di tetapkan dengan cara mutlak yang tertera dalam 

paket-paket tertentu, namun masih bisa di negosiasi oleh calon 

konsumen, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan 

kepada pihak pengelola bahwa penerapan harga dapat sesuai budget

yang dimiliki oleh konsumen namun disesuaikan dengan kuantitas dan 

kualitas yang akan diberikan kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar 

seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakan jasa GCO wedding 

organizer, bukan hanya pada kalangan masyarakat kelas atas saja yang 

dapat menggunakan jasa GCO wedding organizer.

b. Menentukan Permintaan

Dengan berbagai paket yang ditawarkan, mulai dari harga paket 

Hemat seharga Rp 15.000.000, paket silver, paket diamond, sampai ke 

yang sangat mahal yaitu paket Exclusive Rp 100.000.000. Namun 

disamping harga paket yang ditawarkan, pihak GCO juga melayani 

konsumen dengan menyesuaikan budget mereka. Sehingga diharapkan 
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semua permintaan dari kalangan atas sampai kalangan bawah bisa 

memakai jasa GCO ini.  

c. Memperkirakan Harga

Harga perkiraan yang ditawarkan pada jasa Wedding Organizer ini 

dapat dilihat dari setiap paket yang ditawarkan. Ada paket Hemat 

dengan harga Rp 15.000.000, paket Silver dengan harga Rp 

25.000.000, paket Gold dengan harga Rp 35.000.000, paket Diamond 

dengan harga Rp 55.000.000, serta paket yang paling mahal yaitu 

paket Exclusive dengan harga Rp 100.000.000. Perbedaan paket inilah 

yang akan nantinya akan menentukan kualitas dan kuantitas yang akan 

diberikan pihak GCO kepada konsumen.

d. Menganalisis Biaya, Harga, dan Tawaran Pesaing

Analisis biaya yang digunakan pada setiap paketnya yaitu berupa 

kebutuhan apa saja yang perlu diberikan konsumen saat acara 

pernikahan. Sehingga disusunlah beragam paket untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan konsumen yang termasuk didalam nya biaya 

Fotografer, Musik, Keperluan meja prasmanan,  Dekorasi, dll. Harga 

paket yang ditawarkan menurut Pemilik GCO, tidak jauh berbeda 

dengan Wedding Organizer lain.
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e. Memilih Metode Penetapan Harga

Dalam metode penetapan harga, terdapat pemilihan metode dengan 

tiga C yaitu jadwal permintaan konsumen (Costumer Demand 

Schedule), fungsi biaya (Cost Fungction), dan harga pesaing 

(Competitor Price). Menurut peneliti, Wedding Organizer GCO lebih 

menekankan pada fungsi biaya (Cost Fungction) karena setiap harga 

yang ditawarkan memiliki fungsi/kuantitas dan kualitas yang tidak 

sama.

f. Memilih Harga Akhir

Selanjtnya, setelah GCO mempertimbangkan apa saja yang 

dibutuhkan konsumen, GCO membuat berbagai pilihan paket yang 

ditawarkan, lalu menentukan harga yang sesuai pada setiap paketnya 

dengan mempertimbangkan harga pesaing usaha Wedding Organizer 

lain.

Menurut peneliti, GCO menerapkan setrategi harga yang cukup 

menarik karena harga tidak saja di tetapkan dengan cara mutlak yang tertera 

dalam paket-paket tertentu, namun masih bisa di negosiasi oleh calon 

konsumen, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 

pihak pengelola bahwa penerapan harga dapat sesuai budget yang dimiliki 

oleh konsumen namun disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang akan 
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diberikan kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar seluruh kalangan 

masyarakat dapat menggunakan jasa GCO wedding organizer, bukan hanya 

pada kalangan masyarakat kelas atas saja yang dapat menggunakan jasa GCO 

wedding organizer. 

Hal ini juga di buktikan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

kepada 18 sampel dari 120 populasi untuk mewakili dari indikator harga 

yaitu:

a. Keterjangkauan Harga

Dari 18 responden 11 responden atau 61,11%  mengatakan 

bahwa harga yang ditawarkan GCO wedding organizer terjangkau. 

Kemudian 12 responden 66,67% mengatakan bahwa pelayanan 

yang diberikan GCO wedding organizer sesuai dengan harga yang 

dibayarkan, ini juga diperkuat oleh jawaban wawancara kepada 

pihak pengelola, bahwa mereka akan menyesuaikan pelayanan 

yang akan diberikan sesuai harga “ada harga ada rupa”. 

b. Kesesuaian Harga

Dari indikator kesesuaian harga dari 18 responden, 12 

responden atau sebanyak 66,67% mengatakan bahwa harga yang 

ditawarkan GCO wedding organizer sudah sesuai dengan kualitas 
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pelayanan yang diberikan, menurut hasil wawancara kepada 

konsumen bahwa paket dapat disesuaikan dengan budget yang 

dimiliki calon konsumen, ini juga di perkuat dengan hasil 

wawancara yang kami lakukan kepada pihak owner dan pengelola 

GCO wedding organizer, bahwa mereka menetapkan harga tidak 

mutlak dengan harga paket yang tertera pada brosur namum bisa 

berkurang dan bertambah sesuai dengan kebutuhan konsumen.

c. Daya Saing Harga

Berdasarkan indikator daya saing harga dari hasil wawancara, 

dari 18 responden 10 responden atau sebanyak 55,56% 

mengatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh GCO wedding 

organizer lebih murah di bandingkan organizer lain yang sejenis 

dengan alasan banyak organizer lain yang menawarkan harga yang 

lebih mahal, namun sebanyak 8 responden atau sebanyak 44,44% 

mengatakan bahwa harga yang ditawarkan GCO wedding 

organizer tergolong yang lebih mahal dengan alasan masih banyak 

penyedia vendor pernikahan yang menawarkan paket wedding 

yang lebih murah.
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2. Promosi

Menurut Indriyo Gitosudormo, promosi adalah kegiatan yang ditujukan 

untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi kenal akan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi 

senang lalu membeli produk tersebut. Promosi sangat penting dalam 

memengaruhi masyarakat/koonsumen untuk membeli produk/jasa yang 

perusahaan tawarkan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap 

sales and marketing manager dari GCO dapat diketahui bahwa bentuk 

promosi dari GCO adalah sebagai berikut:

a. Periklanan

Pihak GCO melakukan periklanan melalui iklan media cetak seperti 

brosur. Brosur tersebut berisi nama perusahaan, alamat, contact person, 

rincian-rincian paket yang tersedia serta harga yang ditawarkan. Brosur ini 

dibagikan kepada masyarakat (tamu undangan) ketika GCO sedang 

mengadakan event disuatu acara.
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b. Promosi Penjualan

Pihak GCO melakukan promosi penjualan berupa imbalan hadiah 

kepada orang yang menyarankan dalam menggunakan jasa GCO sebanyak 

5% dari jumlah paket yang di gunakan oleh konsumen yang didapat.

c. Publisitas dan Humas

Publisitas dilakukan melalui media massa online seperti melalui 

Facebook dan Instagram. Pihak sales and marketing GCO hanya 

memposting ketika hanya mendapat event saja. Selain itu, melakukan 

kerjasama kepada salon Muslimah untuk memajang banner di gerai salon 

tersebut guna pemberian informasi atau merekomendasikan GCO kepada 

konsumen salon muslimah apabila hendak membutuhkan jasa Wedding 

Organizer.

d. Penjualan Pribadi (personal selling)

Setiap crew yang bekerja di GCO wajib melakukan personal selling 

kepada seluruh teman atau kerabat yang dimiliki.

Menurut hasil penelitiah GCO wedding organizer hanya melakukan 

promosi lewat personal selling, media online instagram dan facebook, brosur, 

dan dari mulut ke mulut. Menurut peneliti, jangkaun promosi yang dilakukan 

GCO wedding organizer masih kurang luas, sehingga pengenalan produk 
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kepada calon konsumen masih belum maksimal. Kuantitas promosi dilakukan 

hanya dengan memposting hasil setelah ada konsumen yang menggunakan 

jasa GCO wedding organizer, dari hasil data konsumen yang telah 

menggunakan bahwa promosi di media online di lakukan maksimal 5 kali 

dalam satu bulan berdasarkan event. Sehingga menurut peneliti, GCO 

wedding organizer belum maksimal melakukan promosi.

Dari hasil wawancara, responden didominasi dengan menjawab tahu 

dari teman dan melihat orang lain yang sudah menggunakan yaitu yang tahu 

dari teman sebanyak 4 responden atau 22,22% dan responden yang menjawab 

tahu karena melihat orang lain menggunakan juga sebanyak 4 responden atau 

sebanyak 22,22%. Kemudian selanjutnya, responden terbanyak kedua 

menjawab tahu dari brosur yang dibagikan dan dank arena dekat dengan 

rumah yaitu masing-masing pertanyaan mendapat 3 responden, 3 responden 

dekat dengan lokasi GCO atau sebesar 16,67% dan 3 responden melihat 

brosur yang dibagikan atau sebesar 16,67%, baru kemudian sisanya karena 

melihat di social media sebanyak 2 responden atau 11,11% dan menjawab 

karena melihat plang nama GCO sebanyak 2 responden atau 11,11% juga.

Dari hasil wawancara berdasarkan pencarian informasi dalam keputusan 

pembelian terlihat bahwa sebagian besar konsumen GCO tahu dari sumber 

pribadi. Hanya sedikit konsumen yang tahu GCO dari media sosial. Padahal, 

peran media sosial sangat penting bagi perkembangan bisnis terutama dalam 
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bidang jasa. Dari hasil wawancara, tidak ada responden yang melihat 

publikasi GCO di  Sosial media setiap harinya, responden yang melihat 

publikasi GCO di  Sosial media sebanyak sekali dalam seminggu berjumlah 2 

responden atau 11,11%, responden yang mengatakan pernah melihat publikasi 

GCO di  Sosial media namun dengan tingkat intensitas yang jarang berjumlah 

13 responden atau 72,22%, selanjutnya yang responden yang tidak pernah 

melihat publikasi GCO di  Sosial media berjumlah 3 responden atay 16,67%. 

Sehingga menurut peniliti, sebagian besar responden menggunakan GCO 

bukan karna hasil publikasi, melainkan hanya rekomendasi dari teman atau 

keluarga.

3. Citra Perusahaan

Citra perusahaan adalah karakter dari perusahaan itu sendiri dan cara 

perusahaan mengusahakan untuk mempengaruhi kesan orang terhadap 

perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian.

Berikut merupakan kualitas jasa terhadap citra perusahaan yang akan 

melekat pada konsumen melalui:

a. Tangibels, bukti fisik yang ditampilkan GCO seperti baju pengantin 

yang mewah dan dekorasi yang mewah dengan harapan bahwa 

persepsi citra perusahaan GCO bagi masyarakat/konsumen merupakan 
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Wedding Organizer yang berkelas. Selanjutnya, tersedianya baju batik 

yang dipakai serempak oleh crew GCO yang akan menunjang 

penampilan dan bernilai positif bagi crew GCO.

b. Emphaty, setiap crew GCO dituntut untuk berempati terhadap seluruh 

konsumen. Seperti memahami kebutuhan pelanggan, dan pihak GCO 

memberikan waktu 5x bertemu pelanggan untuk mempersiapkan apa 

saja yang dibutuhkan dalam acaranya nanti. 

c. Reability, crew GCO harus andal terutama dalam melayani kebutuhan 

konsumen agar memberikan pelayanan dan hasil yang diharapkan oleh 

konsumen sehingga konsumen merasa puas.

d. Responsive, crew GCO dituntut untuk bekerja cepat dan tanggap, 

tentunya dengan pekerjaan yang rapih dan memuaskan.

e. Assurance, crew GCO selalu dituntut ramah pada setiap konsumen, 

bila seluruh aspek telah terpenuhi sehingga harapan agar semua 

konsumen tidak kecewa memakai jasa GCO dan bahkan akan 

merekomendasikan GCO kepada teman kerabatnya.

Menurut peneliti, GCO wedding oeganizer dimata konsumen cukup 

mempunyai kesan baik, pelayanan yang memuaskan dengan karyawan yang 

ramah & sopan, bedasarkan indikator kepercayaan., bahwa GCO wedding 

organizer dari hasil penelitian 58% konsumen akan merekomendasikan 

penggunaan jasa GCO wedding organizer ke calon konsumen lain.
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4. Keputusan Pembelian

Dari variabel harga, promosi, dan citra perusahaan yang diterapkan 

GCO Wedding Organizer mempunyai pengaruh signifikan teradap keputusan 

pembelian konsumen. Dari sisi harga, sebanyak 11 responden atau 61,11% 

resnponden mengatakan bahwa harga yang ditawarkan GCO terjangkau, dan 

sisanya sebanyak 7 responden atau 38,89% mengatakan bahwa harga GCO 

tidak terjangkau. Selanjutnya, hal lain yang membuat konsumen memilih 

menggunakan jasa GCO karena adanya saran dari teman, keluarga, tetangga

(dari sumber pribadi). Sehingga selain harga yang relatif terjangkau dibanding 

dengan jasa Wedding Organizer lain, tetapi GCO juga telah 

dipercaya/menjadi referensi bagi orang yang pernah mencobanya. Selain itu, 

fasilitas yang disediakan GCO menurut konsumen bagus dan mewah. 

Terbukti, sebanyak 88,88% konsumen mengatakan bahwa fasilitas yang 

disediakan GCO baik dari segi gedung dan dekorasi bagus dan mewah. Hal-

hal tersebutlah yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa Wedding 

Organizer untuk memilih GCO wedding organizer. 
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B. Pengaruh Harga, Promosi dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa Wedding Organizer Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bisnis dalam Islam merupakan aktivitas yang bukan hanya berhubungan baik 

dengan manusia tetapi juga berhubungan baik dengan Allah SWT. sebagai Khalik

sehingga segala aktivitas hendaklah dilakukan dengan bernilai amal shaleh. 

Semua aktivitas diperlukan landasan akhlak Islam yang akan mengantarkan 

keridhoan dan rahmat dari Allah SWT serta mendapat pahala atas amalan yang 

dikerjakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Kahfi ayat 30:

            

Artinya:  Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, 

tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.74

Berdasarkan ayat diatas bahwa seorang muslim dalam menjalankan 

aktivitasnya harus bernilai amal shaleh agar memperoleh Rahmat dan Ridho 

Allah SWT. begitu juga dalam berbisnis, segala kegiatan bisnis harus 

berdasarkan etika bisnis Islam agar memperoleh Barokah dari Allah SWT. 

etika bisnis dalam Islam adalah segala tindakan atau aktivitas bisnis yang 

harus dilakukan berdasarkan syriah Islam. Pada skripsi ini akan menganalisis 

terkait harga, promosi, dan citra perusahaan berdasarkan etika Bisnis Islam.    

                                                          
74Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan.1989. (Semarang). Hlm, 448.
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1. Harga 

Pada sisi penetapan harga, pemilik GCO memberikan harga 

berdasarkan harga sewa, upah yang dibayarkan kepada crew, serta fee yang 

akan diperoleh. Jika dibandingkan dengan perusahaan jasa Wedding 

Organizer lain, harga yang dibandrol oleh GCO menurut kosumen tidak jauh 

berbeda. Hal tersebut dapat diartikan bahwa fee yang diambil oleh pihak GCO 

sesuai seperti perusahaan jasa Wedding Organizer yang lain sehingga tidak 

memberatkan konsumen dalam tingkat harga.

Sesuai dalam Firmah Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa : 29

             

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.”75

Pada ayat diatas dapat diartikkan bahwa Allah  membolehkan jual beli 

yang berlaku dengan suka sama suka. Hal ini pun berlaku dalam konsumen 

dan pihak GCO. Harga yang ditawarkan GCO merupakan harga wajar karena 
                                                          

75Departemen Agama RI. Ibid. Hlm, 122
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sesuai dengan harga yang diberikan perusahaan jasa Wedding Organizer lain, 

sehingga berdasarkan hasil wawancara sebanyak 12 responden atau 66,66%  

mengatakan bahwa harga yang ditawarkan GCO hampir sama dengan harga 

yang ditawarkan jasa Wedding Organizer lain, selanjutnya 2 responden atau 

11,12% mengatakan bahwa harga yang ditawarkan GCO lebih murah 

dibandingkan perusahaan jasa Wedding Organizer lain, dan 4 responden atau 

22,22% mengatakan bahwa harga yang ditawarkan GCO lebih  mahal 

dibandingkan dengan perusahaan jasa Wedding Organizer yang lain.

2. Promosi 

Pada sisi promosi yang dilakukan GCO dalam perspektif Islam, 

seorang pemasar syari’ah akan selalu merasa bahwa Allah senantiasa 

mengawasinya. Dengan adanya pengawasan dari Allah menjadikan pemasar 

syari’ah akan selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan pemasaran.

Menurut peneliti, promosi GCO sudah sesuia dengan etika Bisnis Islam antara  

lain:

1. Tidak mudah mengobral sumpah dalam promosi. Pihak GCO tidak pernah 

mengobral sumpah kepada Para konsumennya. Mereka selalu menjelaskan 

apa adanya berkaitan dengan layanan jasa yang ditawarkan. Iklan yang 

ditampilkan pada brosur GCO benar adanya sesuai dengan fasilitas apa yang 
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akan didapat oleh seorang konsumen ketika mempercayai pelayanan jasa 

GCO untuk Wedding Organizernya. (ayat)

2. Jujur. Islam melarang berbohong dan menipu karena dapat menimbulkan 

kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan permusuhan. Pihak GCO 

selalu bersikap jujur kepada konsumen terutama dalam masalah paling sensitif 

seperti harga. Pihak GCO selalu menjelaskan di awal kesepakatam tentang 

apa saja yang konsumen dapatkan dengan jumlah pembayaran tertentu. (ayat) 

3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan 

diantara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Hal tersebut merupakan hal 

terpenting dalam berbisnis. Pihak konsumen GCO telah mempercayai GCO 

untuk mempersiapkan semua kebutuhan Wedding yang telah direncanakan 

sebelumnya, tugas GCO adalah memberikan janji yang mereka berikan 

kepada konsumen. Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nahl : 9

                 

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 
berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 
kamu perbuat.”76

                                                          
76 Departemen Agama RI. Ibid. Hlm, 406
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4. Menghindari promosi palsu yang bertujuan menarik perhatian konsumen dan 

mendorongnya membeli. Pihak GCO tidak pernah melakukan promosi palsu. 

Seperti, tidak pernah mengklaim hasil karya orang lain yang lebih bagus 

kualitasnya menjadi hasil karya GCO dengan tujuan menarik masyarakat 

untuk tertarik dan menggunakan jasa GCO. (ayat)

3. Citra Perusahaan

Selanjutnya dalam hal Citra perusahaan yang dilihat dari layanan jasa, Islam 

sang at menjunjung tinggi terkait etika pelayanan seorang pedagang atau 

karyawan kepada pembeli atau konsumen. Maka hal yang harus diperhatikan 

dalam kualitas jasa Citra Perusahaan dalam Islam yaitu:

1. Profesional (fathanah), yaitu bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen. 

Menurut peneliti, hal tersebut telah dilaksanakan oleh pemilik maupun crew 

GCO. Mereka akan bekerja semampu mereka dalam memenuhi keinginan 

pelanggan. GCO menetapkan sistem teretntu untuk memberikan pelayanan 

kepada konsumen sebagai profesionalitas kerja, misalakn dalam penentuan 

penetapan porsi makanan jamuan bagi undangan, GCO memberikan saran 

kepada calon konsumen pengguna jasa untuk melebihkan dari porsi udangan 

yang ada sebanyak 50%, kemudian GCO juga memberikan atau menyediakan 

ruang VIP bagi tamu-tamukehormatan, selain itru juga GCO memberikan 

kesmpatan bagi pihak konsumen untuk mengkonsultaikan randown acara 
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yang akan di laksanakan pada hari H, maksimal tiga kali pertemuan untuk di 

bahas bersama crew GCO.

  ٨٤َسبِیٗال أَۡھَدىٰ ھُوَ بَِمۡن أَۡعلَمُ فََربُُّكمۡ َشاِكلَتِھِۦَعلَىٰ یَۡعَملُ ُكلّٞ قُلۡ 

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 
jalannya”

2. Kesopanan dan Keramahan (tabligh). Orang yang memiliki sifat tabligh akan 

menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Kesopanan dan

keramahan merupakan inti dalam meberikan pelayanan kepada orang lain. Hal 

ini diteagskan dalam QS. At-Thaha ayat 44

             

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-
kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut"77

Berdasarkan hasil wawancara, pihak GCO telah melayani dengan 

sopan dan sangat ramah dari awal mereka bertanya tentang GCO. Hal itulah 

yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan jasa GCO.

3. Jujur (shiddiq), yaitu tidak berdusta dalam melakukan segala kegiatan 

transaksi. Jujur dalam berpromosi serta memenuhi merupakan unsur yang 

telah di penuhi oleh GCO. Terbukti, sebagian besar responden telah puas 
                                                          

77Departemen Agama RI. Ibid. Hlm, 480. 
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menggunakan jasa ini. Salah satu faktor karena apa yang dijanjikan ketika 

akad, itulah yang mereka dapatkan ketika pelaksanaan. Misalkan saat 

konsumen atau calon pengantin mempercayakan seserahan yhang akan di hias 

oleh team atau crew GCO, team GCO mencatat semua barang-barangn yang 

diserahkan denan detail dan di tanda tangani oleh pihak konsumen. Pihak 

konsumen juga menunjukan barang-barang yang akan digunakan misalkan 

dari dekorasi, gown pengantin atau fasilitas lainya yang akan di gunakan 

sebelum hari H, sehingga pihak konsumen dapat melihat dan dapat request 

dan mengkonsultasikan yang fasilitas terbaik yang akan di gunakan di hari 

pernkahanya.

Penerapan Prinsrip-prinsip penetapan harga, promosi, dan citra perusahaan pada 

perusahaan jasa GCO Wedding Organizer telah sesuai dengan ajaran Islam sehingga 

menarik minat konsumen dalam menggunakan jasa GCO dengan rasa aman tanpa 

takut dibohongi atau dikecewakan. 
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh harga, 

promosi, dan citra perusahaan terhadap keputusan penggunaan jasa Wedding 

Organizer Griya Cantik Ozza yaitu:

1. Pengaruh harga, promosi, dan citra perusahaan terhadap keputusan 

penggunaan jasa Griya Cantik Ozza (GCO) yaitu harga berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari segi hargs,  

sebagaian besar konsumen yang memakai GCO mengatakan bahwa harga 

yang GCO berikan hampir sama dengan harga yang diberikan perusahaan 

jasa Wedding Organizer lain, harga terjangkau dan sesuai dengan kualitas 

yang diberikan. Selanjutnya dari segi promosi, sebagian besar konsumen 

tahun GCO karena rekomendasi keluarga atau melihat teman yang 

menggunakan, sementara hanya sedikit sekali konsumen yang memakai 

jasa GCO karena hasil publikasi/media sosial. Dan berdasarkan citra

perusahaan, GCO dipandang memiliki peralatan baju dan dekorasi yang 

bagus serta pelayanan yang baik. Dari faktor-faktor tersebut, sebagian 

besar responden mengatakan akan menggunakan jasa GCO kembali 

bahkan akan merekomendasikan GCO kepada teman dan keluarga.  
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2. Penerapan Prinsrip-prinsip penetapan harga, promosi, dan citra perusahaan

pada perusahaan jasa GCO Wedding Organizer telah sesuai dengan ajaran 

Islam. Penetapan harga dengan tidak menggunakan jalan yang bathil serta 

dilakukan atas dasar suka sama suka, berpromosi sesuai dengan prinsip 

syariah, serta citra perusahaan yang dipandang baik karena pelayanan 

yang baik. Hal itulah yang membuat konsumen mempercayakan jasa 

Wedding Organizer kepada GCO.

B. Saran

1. Untuk pengelola GCO, diharapkan agar lebih intens lagi dalam hal 

melakukan publikasi melalu media sosial, hal itu akan berguna selain 

untuk mengenalkan GCO kepada masyarakat luas, juga akan membuat 

masyarakat akan tertarik menggunakan jasa GCO.

2. Bagi civitas akademika, peneliti berharap penelitian selanjutnya lebih 

melengkapi faktor-faktor bauran pemasaran yang lain.
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