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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan suatu momen yang sangat berharga bagi setiap orang. 

Untuk mempersiapkan pernikahan biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan atau 

mungkin bertahun-tahun. Semua itu guna membuat suatu pesta pernikahan yang 

sempurna dan tidak terlupakan. Namun di masa kini, orang seringkali tidak memiliki 

cukup waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk hari bahagia tersebut. 

Bantuan teman atau keluarga untuk membantu persiapan di hari bahagia itu pun belum 

dirasa cukup untuk memenuhi semua yang kita inginkan di hari bahagia itu  tersebut.  

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan biasanya mengunjungi beberapa 

vendor, yaitu gerai atau toko yang menawarkan jasa perlengkapan untuk pernikahan 

untuk membandingkan atau mencari pilihan yang tepat, mulai dari  undangan, gaun, 

cattering, souvenir dan lokasi tempat diberlangsungkannya pernikahan. Terkadang 

vendor-vendor tersebut letaknya tidak berdekatan sehingga dibutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk mengunjungi satu demi satu vendor sehingga sangat tidak praktis. Dari segi 

waktu, tentu hal tersebut tidak efektif dan efisien. Belum lagi ketika pasanngan  yang 

akan melangsungkan pernikahan belum memiliki visi yang jelas mengenai tema apa yang 

akan mereka ambil dan berapa budget yang akan dikeluarkan dalam pesta pernikahan 

mereka. 
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Berdasarkan segala kebutuhan di atas, didirikanlah bisnis wedding organizer 

untuk memecahkan masalah tersebut. Tugas wedding organizer adalah memberikan 

pelayanan khusus secara pribadi dalam membantu calon pengantin dan keluarga dimulai 

dari tahap perencanaan (planning dan budgeting) sampai tahap pelaksanaan acara pesta 

pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melihat peluang yang besar akan 

bisnis wedding organizer ini, maka usaha jasa Harmony Organizer dibentuk. 

 

B. Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama   : Harmony Organizer 

Alamat  : Jl. Boulevard Raya Blok FW 1 no 5 

    Kelapa Gading, Jakarta Utara 

 

C. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan 

Nama   : Ribka 

Jabatan :Pemilik Harmony Organizer 

Alamat  : Petojo Viy 2 No. 11 b 

    Jakarta Pusat 

Email  : ribka.s@live.com  

 

D. Bidang Usaha 

Harmony Organizer adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa yang 

secara khusus membantu calon pengantin dan keluarga dalam melakukan perencanaan 

dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan. Harmony Organizer 
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memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara 

pernikahan, membantu merumuskan konsep pernikahan dan budgeting. 

Harmony Organizer akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan 

hasil yang terbaik dalam mempersiapkan suatu pesta pernikahan agar terbentuknya 

kepuasan konsumen. Harga paket-paket yang ditawarkan akan dibandrol dengan harga 

yang cukup kompetitif. 

Harmony Organizer akan membuka  bisnisnya di ruko Boulevard Raya, Jl. 

Boulevard Raya Blok FW 1 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemilihan tempat ini 

melalui banyak pertimbangan, dimana Kelapa Gading merupakan suatu tempat yang 

strategis dalam menjalankan bisnis wedding organizer, karena Kelapa Gading terdapat 

banyak sekali kepala keluarga dan merupakan tempat tinggal kelas menengah keatas. 

Harmony Organizer akan menjalankan promosi melalui pameran-pameran yang 

akan diikuti secara berkala, brosur yang akan dibagikan, dan juga iklan secara online. 

 

E. Modal Usaha 

Modal usaha yang dibutuhkan untuk mendirikan Harmony Organizer  adalah Rp 

950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Modal tersebut nantinya akan 

dipergunakan untuk menyewa tempat, membeli peralatan dan perlengkapan untuk 

menunjang usaha wedding organizer ini.  

 

 


