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ABSTRAK 

PENGARUH TOTAL HADIAH, KUALITAS ACARA DAN 

 HARGA TIKET PENJUALAN TERHADAP JUMLAH PESERTA PADA 

EVENT CAR MEET UP CV. KLATEN CREATIVE  

Oleh : 

MUHAMMAD SATYAWAN WAHYU PAMUNGKAS 

NIM. 1521103660 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Total Hadiah, Kualitas 

Acara dan Harga Tiket Pendaftaran berpengaruh terhadap Jumlah Peserta dalam 

event Car Meet Up CV.Klaten Creative. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta Event Car Meet Up CV.Klaten Creative. Sampel dalam penelitian 

ini adalah berjumlah 50 responden menurut pendapat Sugiyono, 2001.  Adapun 

teknik pengambilan sampel dengan kuesioner yaitu mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis 

oleh responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, karena variabel 

yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) 

dan Uji T (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden adalah berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan dan berusia sekitar <20-40thn keatas, sedangkan 

berdasarkan analisis data yang diperoleh (X2) Kualitas Acara berpengaruh secara 

signifikan terhadap Jumlah Peserta dalam Event Car Meet Up CV. Klaten Creative. 

Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 94,5% dan yang lainnya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Acara secara 

parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Peserta. Dan menurut hasil 

penelitian yang diperoleh dalam Uji F (simultan), variabel Total Hadiah, Kualitas 

Acara dan Harga Tiket Pendaftaran  berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah 

Peserta. 

Kata kunci :  Total Hadiah, Kualitas Acara, Harga Tiket Pendaftaran, Jumlah 

Peserta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan bisnis di era Abad ke-21 telah berkembang sangat pesat dan 

mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di tiap 

kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan 

yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utama (Kotler, 2005:xxx). Tidak terkecuali usaha di dalam event 

organizer. Event Organizer (EO) adalah pengelola dan pengatur sebuah 

kegiatan yang bekerja secara profesional yang bertujuan untuk memperoleh 

hasil yang diinginkan oleh klien. Cara kerja EO adalah menyiapkan segala 

sesuatunya yang berkaitan dengan acara tersebut mulai dari pra-acara, 

penyelenggaraan acara, dan pasca-acara (Megananda & Wijaya, 2009:1). 

 

Para pelaku bisnis harus menyiapkan strategi agar dapat menyenangkan 

hati dan membangun rasa antusias konsumen menjadi suatu experience 

didalam mengkonsumsi produk dan jasa, sehingga akan membuat mereka 

terkesan. Oleh karena itu diperlukannya sebuah paradigma untuk menggeser 

sebuah pemikiran tradisional dalam kategori bisnis jasa khususnya Event 

Organizer, yang sebelumnya hanya memberikan acara dan hiburan yang 

biasa-biasa saja 
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menjadi sebuah konsep modern yang menawarkan suatu pengalaman tak 

terlupakan. 

 

Pemilihan hadiah sebagai produk yang mengesankan yang bisa menarik 

agar para peserta memiliki antusiasme untuk berpartisipasi dalam suatu acara 

tapi kadang harapan tidak sesuai dengan ekspetasi dimana apa yang sudah 

dipersiapkan mendapat respon negatif dari peserta, kadang juga harga hadiah 

tidak sesuai dengan income setelah perhitungan akhir, maka  ditambah dengan 

pertimbangan. Kualitas acara yang tidak seperti biasa nya, misal dengan 

mendatangkan bintang tamu yang sedang hits atau diisi dengan rangkaian 

acara yang meriah dan penuh dengan game/ permainan yang dipandu oleh 

pembawa acara yang profesional di bidang nya, dan masalah yang terakhir 

adalah mengenai kualitas acara dimana hal ini biasanya menjadi tolak ukur 

apakah peserta/ penonton akan terus atau tidak menajdi pelanggan kita sebagai 

pihak penyedia jasa. Kelemahan nya adalah bobot isian acara nya, lokasi, 

bintang tamu, pembawa acara, dsb. 

Jika memberikan segalanya untuk menutupi faktor itu tentu income yang 

didapat tidaklah sesuai harapan maka dari itu butuh sekali untuk selalu 

komunikasi dengan teman satu team agar semakin banyak ide positif yang 

masuk untuk menyelenggarakan acara yang baik dengan budget yang tidak 

terlalu mahal. harga tiket pendaftaran yang terjangkau  dan menggunakan trik 

atau cara yang memudahkan untuk para peserta dapat membeli nya misal 

dengan menggunakan metode presale I, presale II, dan ditutup dengan 

pembelian tiket dilokasi atau biasa disebut tiket OTS (On The Spot).  
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Di dalam penawaran harga tiket juga tidak lepas dari masalah, biasa nya 

harga yang terlalu mahal, desain tiket ataupun ketersediaan tiket preselae I 

(diskon) yang dibilang terlalu sedikit dan tidak sesuai dg harapan mereka juga 

menjadi masalah serius di dalam penyelenggaraan sebuah event. Itulah 3 

faktor yang menentukan baik atau tidak nya suatu Event Organizer. 

Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang 

berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar 

bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan yang 

menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya dalam usaha-usaha 

pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam 

konsep, salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan 

mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar sasaran serta 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaing (Kotler, 1996:xxx). 

Banyaknya pelaku bisnis di bidang sejenis juga akan berdampak pada 

semakin meningkatnya kuantitas produk di pasar. Dengan meningkatnya 

kuantitas produk dan pelaku bisnis di pasar, maka tingkat persaingan telah 

pula menjadi salah satu topik permasalahan bisnis sehari-hari. Untuk itu pula, 

tingkat persaingan akan semakin meningkat tajam dari tahun ke tahun dan di 

masa-masa yang akan datang.  

Dalam hal ini penulis bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah 

event yang diselenggarakan oleh CV. Klaten Creative. 
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Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka penulis menarik 

penelitian tersebut dengan judul:  

“PENGARUH TOTAL HADIAH, KUALITAS ACARA DAN  HARGA TIKET  

PENDAFTARAN TERHADAP JUMLAH PESERTA PADA EVENT CAR MEET 

UP CV. KLATEN CREATIVE” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

 

1. Alasan Subjektif 

 

Tertarik meneliti perkembangan pemasaran yang terjadi dibidang event 

organizer. 

 

2. Alasan Objektif 

 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang pemasaran. 

 

b. Untuk mengetahui pentingnya total hadiah, kualitas acara dan harga 

tiket pendaftaran yang baik dalam meningkatkan konsumen. 

 

C.  Penegasan Judul 

 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui 

maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian diharapkan 

tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Pengaruh 

 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. (KBBI 2005:849). 

 

Yang dimaksud pengaruh dalam penelitian ini adalah adanya akibat yang 

timbul dari suatu hal lain, dimana hal tersebut akan mempengaruhi 

konsumen. Seperti pengaruh produk, harga dan kualitas pelayanan 

terhadap peningkatan jumlah penyewa Gedung Olahraga Klaten. 

 

2. Total Hadiah  (Produk) 

 

Tjiptono (2009:84). Mengungkapkan bahwa produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 

dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 

 

3. Harga 

 

Menurut Alex S Nitisemito (1991:55). Harga diartikan sebagai nilai suatu 

barang atau jasa yan diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan 

nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau 

jasa yang dimiliki kepada pihak lain.
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4. Kualitas Acara (Kualitas Pelayanan) 

 

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

pada produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. (Tjiptono 2009:80). Sehingga definisi kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. 

 

5. Peningkatan Jumlah Peserta (Minat beli) 

 

Peningkatan jumlah peserta dipengaruhi oleh minat beli seseorang 

terhadap suatu produk/ jasa tersebut. Metha (1994:66) mendefinisikan 

minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek 

(prosuk/jasa) atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian.
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D. Pembatasan Masalah 

 

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian dapat memperoleh pengetahuan 

yang mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan 

bisa dipelajari secara berkeseluruhan dan berintegrasi. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Pembatasan hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan total 

hadiah, kualitas acara dan harga tiket pendaftaran terhadap jumlah peserta 

pada event CV. Klaten Creative. 

 

2. Karakteristik responden yang digunakan adalah masyarakat yang ada di 

daerah Kabupaten Klaten ataupun diluar Kabupaten Klaten secara acak
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E. Perumusan Masalah 

 

Adapun memahami penelitian maka dilakukan penyederhanaan akan 

fokus penelitian. Maka permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 

 

1. Apakah total hadiah  berpengaruh terhadap jumlah peserta pada event 

CV. Klaten Creative? 

 

2. Apakah kualitas acara berpengaruh terhadap jumlah peserta pada event 

CV. Klaten Creative? 

 

3. Apakah harga tiket pendaftaran berpengaruh terhadap jumlah peserta 

pada event CV. Klaten Creative? 

 

4. Apakah total hadiah, kualitas acara dan harga tiket pendaftaran secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penonton pada event CV. 

Klaten Creative? 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ditentukan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji pengaruh total hadiah terhadap jumlah peserta pada 

event CV. Klaten Creative. 

 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas acara terhadap jumlah peserta pada 

event CV. Klaten Creative. 

 

3. Untuk menguji pengaruh harga tiket pendaftaran terhadap jumlah 

peserta pada event CV. Klaten Creative. 

 

4. Untuk menguji pengaruh total hadiah, kualitas acara dan harga tiket 

pendaftaran secara simultan/ bersama sama apakah dapat berpengaruh  

terhadap jumlah peserta pada event CV. Klaten Creative. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Bagi Perusahaan 

 

Diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam pemilihan total 

hadiah, memberikan kualitas acara dan menentukan harga tiket 

pendaftaran untuk meningkatkan jumlah peserta pada event CV. Klaten 

Creative
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2. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa 

perkuliahan terutama tentang manajemen pemasaran suatu 

produk/jasa. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagi referensi untuk suatu 

penelitian dan tambahan pengetahuan serta memberikan masukan 

yang dapat digunakan sebagai pembanding pada penelitian 

selanjutnya. 
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H. Sistematika Penulisan 

 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing 

bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi: 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, manajemen 

strategi, strategi pemasaran, bauran pemasaran, produk (total hadiah), 

harga, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, penelitian terdahulu 

dan hipotesis. 

Bab III. Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi tentang teknik 

pengumpulan data, sumber data, variable penelitian, populasi dan 

sampel, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan 

dianalisa pengaruh total hadiah, kualitas acara dan harga tiket 

pendaftaran terhadap jumlah peserta pada event CV. Klaten Creative. 

Bab V. Penutup menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa  saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab – bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Total Hadiah, Kualitas Acara dan Harga Tiket Pendaftaran secara 

simultan berpengaruh terhadap Jumlah Peserta. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai dari f hitung sebesar 264,738 yang lebih besar dari ftabel 

sebesar 2,81 dan tingklat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil 

dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa 

variabel Total Hadiah, Kualitas Acara dan Harga Tiket Pendaftaran 

berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Peserta.  

2. Pada tabel 4.12 koefisien determinasi, nilai R square pada penelitian 

ini adalah 0,945 atau 94,5% yang artinya jumlah peserta hanya dapat 

dijelaskan oleh variabel Total Hadiah, Kualitas Acara dan Harga Tiket 

Pendaftaran sebesar 94,5% dan sisanya sebesar 5,5% dari variabel 

yang tidak diteliti. 

3. Kualitas Acara berpengaruh terhadap Jumlah Peserta, hal ini 

ditunjukan dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,941 yang 

menunjukan arah positif.  
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4. Kemudian thitumg sebesar 26,264 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini 

menjelaskan bahwa variabel Kualitas Acara berpengaruh secara 

signifikan terhadap Jumlah Peserta. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis sampaikan 

adalah sebagi berikut : 

1. Pihak CV. Klaten Creative diharapkan mampu mengetahui apakah 

peserta sudah merasa puas atau belum terhadap Total Hadiah dan 

Harga Tiket Pendaftaran yang diberikan. Selain itu perusahaan harus 

menerima untuk memperbaiki atau mengkaji ulang tentang pemilihan 

Total Hadiah dan Harga Tiket Pendaftaran yang diberikan kepada 

peserta. Karena dalam penelitian ini terbukti bahwa Kualitas Acara 

berpengaruh terhadap peserta. 

2. CV. Klaten Creative memberikan fasilitas venue dan panitia yang 

profesional untuk menunjang agar peserta puas ketika menghadiri 

event tersebut. 

3. CV. Klaten Creative diharapkan mampu memberikan informasi yang 

selalu up to date kepada peserta. Misalnya melalui media sosial dan 

media partner dengan konsep menarik. 
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4. Untuk mencapai hasil yang lebih maximal dan spesifik dalam meneliti 

sebuah event yang bersifat umum, maka untuk riset kedepan jumlah 

sample perlu diperbanyak dan variabel model diperluas.  
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