
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bisnis yang sedang marak di Surabaya adalah bisnis Event 

Organizer yang tergambar dengan adanya 155 Event Organizer yang berada di 

Surabaya (www.clickweddinglist.com., diakses pada tanggal 23 Agustus 2013). 

Hal ini dipicu oleh gaya hidup masyarakat yang semakin modern menuntut 

segala kemudahan dan efisiensi dalam segala aktivitas mereka tidak terkecuali 

dalam mengadakan suatu acara seperti halnya sweet seventeen birthday party. 

Dimana Event Organizer dibutuhkan untuk menangani segala kebutuhan dalam 

rangka penyelenggaraan Ulang Tahun. Keadaan ini yang akhirnya mendorong 

berbagai pihak untuk menyediakan jasa penyelenggara acara atau Event 

Organizer. Event Organizer adalah usaha dalam bidang jasa yang secara sah 

ditunjuk oleh clientnya, guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara, 

mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi, dalam rangka 

membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan client dengan membuat acara. 

(Yudhi Megananda, 2009).  

Salah satu perusahaan yang ikut bersaing dalam bisnis Event Organizer 

adalah PIXEL EVENTDESIGNER. Perusahaan ini merupakan pendatang baru 

dalam industri Event Organizer di segmen menengah keatas, sehingga belum banyak 

perusahaan dan pasar sasaran yang mengenal perusahaan ini. PIXEL 

EVENTDESIGNER berdiri sejak desember 2012. PIXEL EVENTDESIGNER  

http://www.clickweddinglist.com/


bergerak di bidang jasa pengelolaan dan produksi berbagai event seperti event musik 

(konser artis), olahraga, seminar, peluncuran produk, event promosi, gathering, 

pameran namun spesialis PIXEL EVENTDESIGNER adalah pada event perhelatan 

pernikahan dan ulang tahun. Dengan banyaknya perusahaan pesaing yang sejenis, 

seperti yang terlihat pada data internal perusahaan diatas maka PIXEL 

EVENTDESIGNER harus memiliki strategi pemasaran yang baik dan dapat 

diterapkan secara efektif agar dapat bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis. 

Bisnis PIXEL EVENTDESIGNER yang dimulai pada tahun 2012 tidak 

mengalami peningkatan kegiatan yang signifikan baik dalam event pernikahan 

maupun ulang tahun sampai dengan bulan September 2013. Hal ini disimpulkan 

karena penulis membandingkan dengan event organizer yang telah berdiri lebih dari 

lima tahun, mereka mendapatkan minimal 10 klien dalam sebulan. Berikut ini adalah 

agenda kegiatan PIXEL EVENTDESIGNER. 

TABEL 1.1 

Kegiatan Pixel Eventdesigner  

Bulan Jumlah Kegiatan 

January 1. Sweet Seventeen Birthday of Liliana Ester 

February 1. The Wedding of Heru & Marcellina 

Maret 1. Sweet Seventeen Birthday of Jesslyn Vania 

Mei 

1. Sweet Seventeen Birthday of Hanania 

2. Sweet Seventeen Birthday of Meilissa Johana 
3. The Engagement of Ratna & Desmond 

September 

1. The Wedding of Desmond & Ratna 

2. The Engagement of Anneke & Carolus 

3. Sweet Seventeen Birthday of Indah Tantiono 

Sumber : Data Internal Perusahaan, 2013 

 



Dari TABEL 1.1. menunjukkan belum adanya peningkatan yang signifikan 

dalam kegiatan setiap bulan. Hal ini dikarenakan PIXEL EVENTDESIGNER baru 

saja merintis usaha dalam bidang jasa. Oleh karena itu, sebaiknya PIXEL 

EVENTDESIGNER perlu menimba ilmu dari  perusahaan event  organizer lain 

yang lebih dahulu menjadi pesaing yakni Majestic Event Organizer, Hocus Pocus 

Event Organizer, Project Art Plus Event Organizer dan Fairytale Organizer karena 

mereka sudah berdiri lebih dari lima tahun dan mereka sudah memiliki reputasi yang 

baik dimata konsumen. Keempat pesaing tersebut diketahui dari hasil wawancara 

yang dilakukan kepada 3 ahli yang sudah 5 tahun berpengalaman pada bidang 

pernikahan, pameran, ulang tahun, dan lain sebagainya. Hasil pengumpulan 5 nama 

event  organizer yang paling dikenal terlihat pada TABEL 1.2. 

TABEL 1.2  
Nama Event Organizer 

Nama EO 

Responden 

Stephen Tan 
(Owner of 

Project Art) 

Heru WB (Owner 
of Heru WB 

Photography) 

Jessica 

Hardjawikarta 
(Marketing Director 

of Angie’s Cake) 

Project Art Plus √ √ √ 

Twogather √ - - 

Hocus Pocus √ √ √ 

Majestic √ √ √ 

Wedding bell - - √ 

Pixel Eventdesigner √ √ √ 

Sayogo  √ - - 

Fairytale √ √ √ 

Sumber : Data Internal Perusahaan, 2013 

Hasil TABEL 1.2 menunjukkan bahwa dari responden tersebut memiliki 

kesamaan pilihan yang terletak pada Project Art Plus, HocusPocus, Majestic, PIXEL 

dan Fairytale. Sedangkan responden masih kurang berminat dengan beberapa Event 

Organizer yang ada seperti twogather, wedding bell, dan sayogo. Setelah 



diketahuinya perusahaan yang ada maka perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja 

yang biasanya akan mempengaruhi seseorang dalam memilih Event Organizer. 

Berikut pendapat 3 tokoh mengenai faktor tersebut yang akan disajikan pada TABEL 

1.3 berikut ini. 

TABEL 1.3  

Fakor Pemilihan EO 

Faktor Pemilihan 

EO 

Responden 

Stephen Tan 

(Owner of 

Project Art) 

Heru WB (Owner 

of Heru WB 

Photography) 

Jessica 

Hardjawikarta 

(Marketing 

Director of Angie’s 

Cake) 

Rekomendasi √ √ - 

Kualitas Layanan √ √ √ 

Profesional √ √ - 

Reputasi √ √ √ 

Jam terbang - - √ 

Harga √ √ √ 

Jenis Layanan - - √ 

Kepercayaan √ √ √ 

Sumber : Data Internal Perusahaan , 2013 

Hasil TABEL 1.3 menunjukkan adanya empat hal yang memiliki 

kesamaan kriteria yakni kualitas layanan, reputasi, harga dan kepercayaan. 

Perusahaan Event Organizer sering dikaitkan dengan reputasi perusahaan 

disamping jasa atau produknya (Zeithaml dalam Kusumawardani, 2011:3). 

Kualitas yang dirasakan dari suatu produk atau jasa erat hubungannya dengan 

reputasi yang diasosiasikan dengan nama brand tertentu, berarti memang benar 

adanya jika kualitas yang diterima dari sebuah produk atau jasa memang 

memiliki keterkaitan dengan reputasi perusahaan. Selain itu, harga yang 

merupakan pengorbanan riil dan materil yang diberikan oleh konsumen untuk 

memperoleh produk atau jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti 

membanding- bandingkan harga sebelum menggunakan layanan jasa dengan 



memilih layanan jasa yang harganya sebanding dengan kualitasnya.  Dengan 

demikian perusahaan Event Organizer juga semakin menyadari peranan 

konsumen sangat penting dalam menentukan masa depan perusahaan mereka. 

Oleh karena itu, perusahaan Event Organizer harus mengetahui bahwa setiap 

konsumen memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda mengenai jasa atau 

service yang ditawarkan.  

Dalam menghadapi ketatnya persaingan akan dunia Event Organizer 

yang sangat ketat ini maka PIXEL EVENTDESIGNER perlu mengetahui 

kriteria apa yang menjadikan keunggulan dari masing-masing Event Organizer 

dan kriteria apa yang menjadi pilihan konsumen untuk dapat dimengerti oleh 

PIXEL EVENTDESIGNER  dengan metode AHP. AHP adalah suatu model 

pengambilan keputusan yang berguna dan fleksibel untuk membantu orang 

dalam menentukan prioritas dan membuat keputusan terbaik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan diuraikan beberapa 

rumusan masalah pada penelitian ini yang terdiri dari : 

1. Berapa urutan peringkat Event Organizer yang ditinjau dari 

keunggulannya menurut konsumen diukur dengan menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) ? 

2. Apa kriteria tertinggi yang mendasari konsumen memilih Event Organizer 

dengan menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)?  

  



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka akan tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian adalah :  

1. Mengetahui urutan peringkat Event Organizer ditinjau dari 

keunggulannya menurut konsumen dengan menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

2. Mengetahui peringkat kriteria tertinggi yang mendasari konsumen 

memilih  Event Organizer dengan menggunakan Menggunakan 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberi  masukan bagi PIXEL EVENTDESIGNER  akan peringkat yang 

diperoleh sebagai bahan evaluasi atas bisnis yang selama ini dijalankan. 

 Selain itu hasil penelitian diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan kualitas layanan, reputasi, harga dan 

kepercayaan. 

 

 




