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RINGKASAN 

 

Perkembangan bisnis jasa wedding organizer saat ini sedang berkembang pesat, di Solok 

sendiri semakin banyak perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan pesta pernikahan. 

Pesatnya pertumbuhan jumlah penyedia jasa wedding organizer diikuti dengan tingginya minat 

penggunaan jasa wedding organizer. Hal tersebut membuat persaingan bisnis penyedia jasa 

wedding organizer memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu kepuasan pelanggan 

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Sampel pada penelitian ini 

sebanyak 40 orang konsumen yaitu dengan menggunakan teknik incidental sampling. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validasi, uji reabilitas, analisis regresi 

linear berganda, uji determinasi, dan uji hipotesis. Berdasarkan dari analisis yang telah di peroleh 

Y=19,470+ 0.314X1 + 0,369X2 -0,117X3+ e Empati secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan thitung(2.973) >

ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,005 < 0,05. Seni secara parsial berpengaruh secara signifika 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan thitung(3.357) > ttabel(1.687) dan 

nilai signifikan 0,002 < 0,05. Kreativitas secara parsial berpengaruh secara signifika terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan thitung(|2.033|) > ttabel(1.687) dan nilai 

signifikan 0,049 < 0,05. Orientasi dan Kepercayaan Diri secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh terhadap tingkat kemampuan kerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan 

menggunakan uji F dengan Fhitung yaitu 15.148>2.859 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000< 

0,05.Nilai Koefisien determinasi R square sebesar 0.558 atau sebesar 55,8%an sisanya sebesar 

44,2% dipengaruhi oleh variabael-variabel lain diluar penelitian ini. 

 

Empati, Seni, Kreativitas, Kepuasan Konsumen. 

 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 



BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi kelangsungan 

hidup organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi 

tersebut. Jika organisasi ingin berkembang dengan pesat, maka organisasi harus mempunyai 

sumber daya manusia yang mampu memberikan kepuasan yang baik terhadap konsumen. 

Empati anggota dari organisasi makeup menjadi bagian kualitas pelayanan yang penting, 

dimana empati merupakan salah satu ketrampilan sosial untuk menilai apa yang sedang terjadi 

dalam situasi pelayanan. Empati merupakan sebuah respons afektif yang berasal dari 

penangkapan atau pemahaman keadaan emosi atau kondisi lain, dan yang mirip dengan perasaan 

orang lain untuk merasakan (Setianto &Wartini, 2017). Setiap anggota harus memiliki 

kemampuaan yang peka dan seni terhadap perubahan hasil makeup. Empati memaknai dengan 

bentuk perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada konsumen 

dengan berupaya memahami keinginan konsumen tersebut dengan harapan konsumen akan 

merasa puas dan berkeinginan untuk memakai jasa makeup kembali. Konsumen yang merasa 

puas dengan empati yang diberikan oleh anggota organisasi makeup maka konsumen akan setia.  

Empati berguna untuk menjalin hubungan pelanggan dalam layanan di tingkat 

interpersonal, sebagai anggota memainkan peran utama dalam membentuk layanan pengalaman 

karena ketidakterpisahan dari pertemuan langsung tatap muka antara layanan dan penyedia 

layanan. Empati juga memiliki peranan yang penting terhadap kepuasan konsumen. 

Didalam seni makeup sangat diperlukan kreativitas yang berbeda-beda di setiap melakukan 

makeup, agar mendapatkan keindahan dalam melihat semua hasil dari seni makeup yang 

diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen selalu merasa puas dan suka dengan hasil seni  

yang kita berikan. MUA (MAKE UP ART)  harus bisa  memberikan atau mempraktekkan hasil 

seni-seni yang baru agar konsumen tidak bosan dengan hasil yang kita berikan. 

Didalam seni makeup juga ada beberapa fenomena dalam bekerja, terkadang anggota 

Wedding Organizer (WO) Riko Keket harus memberikan karya-karya baru dalam bermakeup. 

anggota Wedding Organizer (WO) Riko Keket harus selalu memikirkan seni seperti apa yang 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



harus di kerjakan untuk mendapatkan hasil yang bagus dan menarik bagi konsumennya. Dan 

juga sering terjadi kesulitan bagi anggota Wedding Organizer (WO) Riko Keket ketika sudah 

melihat wajah atau bentuk wajah dari konsumen, tidak mudah memikirkan seni makeup yang 

akan dikerjakan dengan konsumen-konsumen baru dan wajah-wajah baru. Sehinga anggota 

Wedding Organizer (WO) Riko Keket harus pintar dalam memberikan seni-seni yang baru dalam 

bermake up, agar hasilnya bisa memuaskan konsumen. 

Bisnis merupakan jenis usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh 

perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utama 

memperoleh keuntungan atau laba. Dalam bidang makeup sangat dibutuhkan empati, seni dan 

kreativitas keterampilan untuk menghias pelanggan atau konsumen, sementara itu kebutuhan 

personal akan jasa makeup juga tidak kalah besarnya, hampir semua orang suka di makeup atau 

dihias, dan hampir semua orang juga memiliki moment istimewa yang ingin diabadikan. Oleh 

karena itu saya melakukan penelitian Analisis Dampak Empati, Seni Dan Kreativitas Terhadap 

Kepuasan Konsumen Pada Wedding Organizer Di Kota Solok. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

penelitian yaitu: 

1. Apakah ada dampak empati terhadap kepuasan konsumen pada Wedding Organizer (WO) 

Riko Keket? 

2. Apakah ada dampak seni terhadap kepuasan konsumen pada Wedding Organizer (WO) Riko 

Keket? 

3. Apakah ada dampak kreativitas terhadap kepuasan konsumen pada Wedding Organizer (WO) 

Riko Keket? 

4. Apakah ada dampak empati, seni dan kreativitas terhadap kepuasan konsumen pada Wedding 

Organizer (WO) Riko Keket? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui dampak empati terhadap kepuasan konsumen pada Wedding Organizer 

(WO) Riko Keket. 

2. Untuk mengetahui dampak seni terhadap kepuasan konsumen pada Wedding Organizer (WO) 

Riko Keket. 



3. Untuk mengetahui dampak kreativitas terhadap kepuasan konsumen pada Wedding Organizer 

(WO) Riko Keket. 

4. Untuk mengetahui dampak empati, seni dan kreativitas terhadap kepuasan konsumen pada 

Wedding Organizer (WO) Riko Keket 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan 

kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang 

atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu menyediakan 

kebutuhannya. Jadi kesimpulannya bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dia rasakan dengan harapannya 

(Sukarmen, Sularso, & Wulandari, 2013).   

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan (perceived) 

sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Tarigan & Widjaja, 2016), kepuasan adalah 

ketika konsumen memenuhi kebutuhannya, hal itu merupakan konsumen memberikan penilaian 

terhadap sebuah fitur produk atau jasa, atau produk atau jasa itu sendiri. Hal itu merupakan suatu 

kepuasan yang didapatkan kosumen yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

(Wardani, 2017). Kepuasan konsumen/pelanggan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah 

membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya 

(Khusaini, 2016). Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

yang diharapkan (Kusmiati, 2015). 

Dalam menentukan kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan (Khusaini, 2016), yaitu:  

1. Kualitas Produk, Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas.  

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art 

dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian 

disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan 

mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan 

penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 



2. Kualitas pelayanan, Terutama untuk industri jasa pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.   

3. Emosional, Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain 

akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merk tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.  

4. Harga, Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya.  

5. Biaya, Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang 

waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa 

itu.  

Pengukuran terhadap kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

usaha hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat member umpan balik dan masukan bagi 

keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan konsumen. Pada 

prinsipnya kepuasan konsumen dapat diukur dengan berbagai metode. Perusahaan dapat 

menggunakan metode-metode (Khusaini, 2016), sebagai berikut: 

1. Sistem Keluhan dan Saran  

Organisasi yang berwawasan pelanggan akan memudahkan pelanggannya memberikan saran 

dan keluhan. Dalam perusahaan hendaknya disediakan formulir yang isinya tentang apa yang 

disukai dan tidak disukai pelanggan. Dapat juga dengan menyediakan kotak saran atau bahkan 

nomor telepon bebas pulsa yang nantinya akan dapat menampung segala keluhan dari 

pelanggan. Arus informasi ini memberikan banyak gagasan dan memungkinkan perusahaan 

untuk bertindak cepat guna menyelesaikan masalah yang terjadi. 

2. Survei Kepuasan Konsumen   

Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan konsumen dengan mengadakan survei 

berkala. Perusahaan mengirinkan daftar pertanyaan atau menelpon sekelompok sampel acak 

dari pembeli terbaru mereka untuk mengetahui penilaian mereka terhadap berbagai aspek 

kinerja perusahaan, misalnya: Menanyakan puas dan tidak puas, harapan pelanggan tentang 

suatu atribut, masalah-masalah yang dihadapi pelanggan, saran dari pelanggan untuk 

perbaikan kinerja perusahaan, ranking berbagai elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan 

dalam masing-masing elemen. 

 



3. Belanja Siluman (gost shopping)  

Cara ini untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan pelanggan dan melaporkan hal-hal 

yang positif (kekuatan) maupun hal-hal yang negatif (kelemahan) yang mereka alami waktu 

membeli produk perusahaan dan produk pesaing. Pembeli bayangan (gost shopper) ini dapat 

juga berpura-pura membuat masalah tertentu untuk menguji apakah karyawan atau 

perusahaan dapat menangani masalah tersebut dengan baik atau tidak. 

4. Analisis Kehilangan Pelanggan (Lost Customer Analysis)  

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang salah tidak membeli lagi atau yang telah 

ganti pemasok untuk mengetahui penyebabnya.  

Metode yang paling banyak digunakan dalam pengukuran kepuasan konsumen adalah 

metode bertanya. Metode bertanya kepuasan konsumen dapat menggunakan tekhnik pengukuran 

sebagai berikut:  

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti   “ungkapan 

seberapa puas saudara terhadap pelayanan PT Chnadra pada skala berikut: sangat tidak puas, 

tidak puas, netral, puas, sangat puas” (Direetly Reported Satisfaction). 

2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut 

tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan (Derived Dissatisfaction). 

3. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan 

dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk menuliskan perbaikan-perbaikan 

yang mereka sarankan (Problem Analysis). 

4. Responden dapat meminta untuk meranking beberapa elemen atribut dari penawaran 

berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam 

masing-masing elemen (Importance Performance Analysis). 

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada banyak pengertian kepuasan konsumen. 

Sekalipun banyak definisi kepuasan konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada tiga 

komponen utama (Sari, 2015), yaitu: 

a. Respon (Tipe dan intensitas)  

Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Intesitas responnya 

mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai sikap yang apatis terhadap produk 

tertentu. 

 



b. Fokus 

Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai standar ini secara 

langsung berhubungan dengan produk, konsumsi, keputusan berbelanja, penjual dan toko. 

c. Waktu Respon  

Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain setelah konsumsi, setelah pemilihan produk 

atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan mengarah kepada berapa 

lama respn kepuasan itu berakhir. 

Kepuasan konsumen saat ini sangat penting karena memiliki manfaat (Dianto, 2013), 

karena:  

a. Daya Persuasif Word of Mouth (Gethok Tular) merupakan strategi untuk menarik pelanggan 

baru. 

b. Reduksi Sensitivitas Harga adalah pelanggan yang merasa puas dan loyal terhadap suatu 

perusahaan cenderung lebih jarang memerhatikan harga untuk setiap pembelian 

individualnya. Dalam banyak kasus, kepuasan pelanggan mengalihkan fokus pada harga, 

pelayanan, dan kualitas.  

c. Kepuasan Pelanggan sebagai Indikator Kesuksesan Berbisnis di masa depan adalah kepuasan 

pelanggan merupakan strategi jangka panjang, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama 

sebelum dapat memperlihatkan reputasi atas layanan prima.   

d. Manfaat Ekonomi Mempertahankan Pelanggan versus Menarik Pelanggan Baru. 

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan/konsumen. Beberapa strategi kepuasan (Dianto, 2013), yaitu:  

a. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 

Strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir 

setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, penjual menjalin kemitraan dengan pembeli 

secara terus menerus.  

b. Strategi superior customer service 

Strategi ini menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan 

dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha yang gigih agar tercipta suatu 

pelayanan yang superior.  

c. Strategi unconditional guarantees atau extraordinary guarantees.                                                              



Strategi ini adalah komitmen untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang pada 

gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan 

kinerja perusahaan. Garansi atau jaminan dirancang untuk meringankan risiko/kerugian 

pelanggan, dalam hal pelanggan tidak puas terhadap barang atau jasa yang telah dibayarnya. 

d. Srategi penanganan keluhan yang efisien  

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak 

puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas. 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan  

Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan 

secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 

salesmanship, memberikan pelatihan kepada karyawan dan pihak manajemen. 

f. Menerapkan Quality Function Develompment (QFD)  

Quality Function Develompment (QFD) merupakan praktik merancang suatu proses bagi 

tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilaksanakan 

dengan melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk sedini mungkin. 

Empati didefinisikan sebagai keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau 

mengidentifikasi dirinya dalam keadaan atau pikiran yang sama   dengan orang atau kelompok 

lain. (Sutanto, 2016). Empati dapat diartikan bagaimana pegawai dapat berkomunikasi personal 

dan baik terhadap konsumennya. Empati merupakan salah satu ketrampilansosial untuk menilai 

apa yang sedang terjadi dalamsituasi pelayanan ( Ganang Setianto, Sri Wartini ). Empati 

merupakan pengalaman menempatkan diri pada keadaan emosi orang lain seolah-olah 

mengalaminya sendiri (Andromeda, 2017). Empati adalah mengenali perasaan orang lain dan 

memahami pengalaman emosional orang lain tanpa berpartisipasi didalamnya (Prasetya, 2015). 

Aspek-aspek empati (Andromeda, 2017), antara lain: 

a. Perspective tacking (Pengambilan Perspektif), merupakan kecenderungan individu untuk 

mengambil alih secara spontan sudut pandang orang lain. Pentingnya kemampuan dalam 

perspective taking untuk perilaku yang non-egosentrik, yaitu perilaku yang tidak berorientasi 

pada kepentingan diri sendiri, tetapi perilaku yang berorientasi pada kepentingan orang lain. 



b. Fantasy (Imajinasi), merupakan kecenderungan seseorang untuk mengubah diri ke dalam 

perasaan dan tindakan karakter-karakter khayalan yang terdapat pada buku-buku, layar kaca, 

bioskop, maupun dalam permainan-permainan. 

c. Empathic concern (Perhatian Empatik), merupakan orientasi seseorang terhadap orang 

lainberupa simpati, kasihan, dan peduli terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Aspek 

ini berhubungan secara positif dengan reaksi emosional dan perilaku menolong pada 

oranglain. 

d. Personal distress (Distress Pribadi), merupakan orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri 

yang berupa perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi empati (Andromeda, 2017),    yaitu: 

a. Sosialisasi, dengan adanya sosialisasi memungkinkan seseorang dapat mengalami sejumlah 

emosi, mengarahkan seseorang untuk melihat keadaan orang lain dan berpikir tentang orang 

lain. 

b. Mood and feeling, situasi perasaan seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya 

akan mempengaruhi cara seseorang dalam memberikan respon terhadap perasaan dan 

perilaku orang lain. 

c. Situasi dan tempat, pada situasi tertentu seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan 

dengan situasi yang lain. 

d. Proses belajar dan identifikasi, apa yang telah dipelajari anak dirumah atau pada situasi 

tertentu diharapkan anak dapat menerapkannya pada lain waktu yang lebih luas. 

e. Komunikasi dan bahasa, pengungkapan empati dipengaruhi oleh komunikasi (bahasa) yang 

digunakan seseorang. Perbedaan bahasa dan ketidak pahaman tentang komunikasi akan 

menjadi hambatan pada proses empati. 

Empati semakin menarik ketika pembahasan mengarah kepada keberadaan, pembentukan 

dan perkembangannya (Taufik, 2012). Untuk menjelaskan ketiganya berbagai teori telah 

dimunculkan, mulai dari teori yang hanya bersifat spekulatif hingga teori yang konstruktif yang 

didasarkan pada bukti-bukti empiris. Dalam pembahasan ini akan membahas apakah empati itu 

ada dalam diri manusia sebagai sesuatu yang “being” ataukah “becoming”. Konsep being dan 

becoming pada awalnya sangat dikenal dalam bidang filsafat.  Konsep being dan becoming pada 

awalnya sangat dikenal dalam bidang filsafat. Dalam kajian filsafat being dimaknai sebagai 

mengada, yaitu seseorang menyadari eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah swt, 



beserta segenap tugas-tugas, hak dan tanggung jawab. Selain itu juga dimaknai sebagai 

kemampuan seseorang dalam memahami realitas diri, dalam hal ini seseorang dapat dikatakan 

telah mengada apabila ia dapat menerima kondisi dirinya sebagaimana adanya.  

Seni merupakan salah satu sisi dari kegiatan mengapresiasi karya seni sebab bisa jadi 

seorang penonton tidak bisa menikmati karya seni yang ia tonton karena suatu hal misalnya 

karena tidak suka atau karena tidak berselera. ( Moh. Rondhi ) Seni adalah segala yang berkaitan 

dengan karya cipta yang dihasilkan oleh unsur rasa. Seni merupakan proses dari manusia, dan 

oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari 

kreatifitas manusia. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai, bahwa masing-

masing individu artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, 

masih bisa dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set 

peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang 

pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, 

gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Sekalipun 

demikian, banyak seniman mendapat pengaruh dari orang lain masa lalu, dan juga beberapa garis 

pedoman sudah muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk (Heru 

Setiawan). 

Dalam fungsi ini masih terbagi menjadi dua bagian yaitu fungsi dalam memenuhi kebutuhan 

fisik dan kebutuhan emosional.  

a. Seni sebagai alat pemenuh kebutuhan fisik 

Maka seni berperan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, dalam hal ini sering disebut 

seni terapan. Contohnya seorang desainer perhiasan menciptakan sebuah kalung dengan 

model yang elegan maka banyak orang yang akan tertarik untuk membelinya maka dalam 

kasus ini seni memenuhi kebutuhan fisik manusia. 

b. Seni sebagai alat pemenuh kebutuhan emosional manusia. 

Seni adalah media untuk mengekspresikan perasaan penciptanya, sehingga bisa menimbulkan 

daya tarik para apresiator yang menikmati seni tersebut. Dalam hal ini pencipta seakan-akan 

menceritakan  apa yang sudah ia rasakan. 

 

 

 



Dalam fungsi sosial seni terbagi menjadi empat bagian, antara lain: 

a. Seni adalah media pendidikan 

Dalam proses pembelajaran tidak selalu mengedepankan penyampaian secara formal 

terkadang banyak pihak yang menggunakan seni sebagai media pembelajaran sehingga 

proses penyampaian pelajaran tidak membosankan. 

b. Seni adalah media hiburan 

Fungsi utama dari seni adalah sebagai hiburan bagi penikmat seni, sehingga seni bisa 

membawa kebahagiaan bagi penikmatnya. 

c. Seni adalah media agama 

Pada zaman dahulu dalam penyebarannya agama juga menggunakan seni untuk 

mempermudah penyebaran agama keberbagai daerah, contohnya dalam melakukan 

dakwah juga menggunakan seni agar mudah dalam proses penyampaiannya, bukan 

hanya itu bahkan dalam membaca Al-Quran juga terdapat seni yakni irama dalam 

membacanya, dan terdapat nasyid yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama 

akan tetapi menggunakan syair sehingga terlihat seninya. 

d. Seni adalah media penerangan 

Terkadang dalam menyampaikan sebuah pemahaman kepada orang lain akan mudah 

dimengerti apabila penyampaiannya tersebut menyenangkan dan berbeda dari 

sebelumnya, maka seni diterapkan dalam penyampaian tersebut. 

Kreativitas adalah menghubungkan dan merangkai ulang pengetahuan di dalam pikiran-

pikiran manusia untuk berpikir secara lebih bebas dalam membangkitkan ide-ide baru dalam 

menghasilkan inovasi yang bermanfaat (Aditi & Hermansyur, 2017). Kreativitas sebagai 

kemampuan untuk memahami dunia, menginterpretasi pengalaman dan memecahkan masalah 

dengan cara yang baru dan asli (Tarigan & Widjaja, 2016). Kreativitas merupakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, 

ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan 

(Kurniasari, 2018). Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, 

dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan anak dalam mengelaborasi/memperkaya, 

mengembangkan, dan merinci suatu gagasan (Vitriyanto, 2011). 

 Kreativitas dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah dan ragam masukan ke 

otak, terutama tentang hal yang baru, dengan memanfaatkan daya ingat, daya khayal dan daya 



serap dari otak akan dapat ditumbuhkan berbagai ide baru menuju kreativitas. Sehingga 

kreativitas dapat diartikan adalah karya yang merupakan hasil pemikiran dangagasan (Dwi 

Retno Andriani, SP., 2012). Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangan ide – ide 

baru yang terdiri dari tiga aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif 

(Ahmad Zayadi, 2011). Kreativitas merupakan sumber penting dalam penciptaan daya saing 

untuk semua organisasi yang peduli terhadap growth (pertumbuhan) dan change (perubahan). 

Kreativitas merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam 

macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama benarnya (Shamrazi, 2015). 

Syarat-syarat orang yang kreatif (Hadiyati, 2012) yaitu:  

a. Keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience). 

b. Pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan (observanvce seeing things in unusual 

ways). 

c. Keinginan (curiosity). 

d. Toleransi terhadap ambiguitas (tolerance of apporites). 

e. Kemandirian dalam penilaian, pikiran dan tindakan (independence in judgemnet, thought and 

action). 

f. Memerlukan dan menerima otonomi (needing and assuming autonomy). 

g. Kepercayaan terhadap diri sendiri (self- reliance). 

h. Tidak sedang tunduk pada pengawasan kelompok (not being subject to group standart and 

control). Ketersediaan untuk mengambil resiko yang diperhitungakan (willing to take 

calculated risks). 

Beberapa ciri orang kreatif antara lain (S, 2016): 

a. Keberanian, berani menghadapi tantangan baru dan bersedia menghadap risiko kegagalan. 

b. Ekspresif, tidak takut menyatakan pemikiran dan perasaannya. 

c. Humor, humor berkaitan dengan kreativitas menggabungkan hal-hal sedemikian rupa 

sehingga menjadi berbeda, tidak terduga dan tidak lazim. 

d. Intuisi, menerima intuisi sebagai aspek wajar dalam kepribadiannya. 

Beberapa ciri pribadi yang kreatif yang lainnya yaitu: imajinatif, mempunyai prakarsa, 

mempunyai minat luas, mandiri dalam berpikir, senang berpetualang, penuh energi, percaya diri, 

bersedia mengambil risiko, dan berani dalam berpendirian dan berkeyakinan. Dari uraian di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri kreativitas antara lain: 



1. Bebas dalam berpikir dan bertindak 

2. Adanya inisiatif menumbuhkan rasa ingin tahu 

3. Percaya pada diri sendiri 

4. Mempunyai daya imajinasi yang baik 

Kreativitas tidak hanya tergantung pada potensi bawaan yang khusus, tetapi juga pada 

perbedaan mekanisme mental atau sikap mental yang menjadi sarana untuk mengungkapkan 

sikap bawaan tersebut. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan kreativitas (S, 2016), adalah: 

1. Waktu ntuk menjadi kreatif kegiatan seharusnya jangan diatur sedemikian rupa sehingga 

mempunyai sedikit waktu bebas untuk bermain-main dengan gagasan dan konsep yang 

dipahaminya. 

2. Kesempatan apabila mendapat tekanan dari kelompok, kemudian menyendiri maka menjadi 

lebih kreatif. 

3. Dorongan dari orang terdekat sangat berperan dalam hal ini, seharusnya dibebaskan dari 

ejekan dan kritik yang seringkali memojokkan. 

4. Sarana harus disediakan untuk merangsang dorongan ekperimen dan eksplorasi yang 

merupakan unsur penting dari kreativitas. 

5. Lingkungan keadaan lingkungan yang merangsang kreativitas. 

6. Hubungan dengan orang terdekat yang terlalu melindungi atau posesif dapat menghambat 

proses kreativitas. 

7. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak maka semakin banyak dasar untuk 

mencapai proses kreativitas. 

Model penilaian aspek-aspek kreativitas. Aspek-aspek tersebut (Wijaya, 2014), adalah: 

a. Kelancaran berpikir (fluency of thinking),  

Yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide secara cepat.Dalam dalam aspek 

ini, yang diutamakan adalah kuantitas, dan bukan kualitas. 

b. Keluwesan berpikir (flexibility),  

Yaitu kemampuan seseorang untuk mengungkapkan sejumlah ide, jawaban-jawaban atau 

pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dalam aspek ini menekankan kemampuan melihat 

suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, dapat mencari alternatif ide, 

jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, kemudian mampu menggunakan bermacam-

macam pendekatan atau cara pemikiran. 



c. Elaborasi (elaboration),  

Yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci 

detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Sehingga 

produk yang dihasilkan akan mudah dimengerti dan dipahami. Hal yang utama adalah 

menambah hasanah dan makna dari sebuah produk menjadi lebih terperinci. 

d. Originalitas (originality),  

Yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan 

gagasan asli bukan berasal dari orang lain atau sesuatu yang sudah ada sebelumnya. 

Empat tahapan proses kreatif (Artika, 2017), yaitu: 

1. Persiapan  

Pada tahap ini, individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pada 

tahap ini, masih amat diperlukan pengembangan kemampuan berpikir divergen. 

2. Inkubasi  

Pada tahap ini, proses pemecahan masalah“dierami” dalam alam prasadar, individu seakan-

akan melupakannya, proses inkubasi ini dapat berlangsung lama (berhari-hari atau bahkan 

bertahun-tahun) dan bisa juga sebentar (beberapa jam saja), sampai kemudian timbul inspirasi 

atau gagasan untuk pemecahan masalah.  

3. Iluminasi  

Tahap ini sering disebut sebagai tahap timbulnya insight. Pada tahap ini sudah dapat timbul 

inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses-proses psikologi yang mengawali dan 

mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Hal ini timbul setelah diendapkan dalam 

waktu yang lama atau bisa juga sebentar pada tahap inkubasi. 

4. Verifikasi  

Pada tahap ini, gagasan yang telah muncul dievaluasi secarakritis dan konvergen serta 

menghadapkannya kepada realitas, pada tahap ini, pemikiran divergen harus diikuti dengan 

pemikiran konvergen. Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif dan 

sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh kritik, firasat harus diikuti oleh pemikiran 

logis, keberanian harus diikuti oleh sikap hati-hati, imajinasi harus diikuti oleh pengujian 

terhadap realitas. Jadi pada tahap persiapan, inkubasi, dan iluminasi adalah proses berpikir 



divergen yang menonjol maka dalam tahap verivikasi yang lebih menonjol adalah proses 

berpikir konvergen. 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.. 

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis 

terencana dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Dimana 

melakukan pengumpulan data melalui seluruh para Wedding Organizer (WO)  Riko Keket. 

Sumber data dalam penelitian ini  diperoleh dari seluruh para Wedding Organizer (WO)  Riko 

Keket. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para Wedding Organizer (WO)  Riko Keket 

yaitu sebanyak 20 karyawan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dnegan menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kriteria 

tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, dari total populasi jumlah seluruh para karyawan 

Wedding Organizer (WO)  Riko Keket sebanyak 20 karyawan, diperoleh sampel sejumlah 

seluruh para Wedding Organizer (WO)  Riko Keket. 

Dari total populasi seluruh para karyawan Wedding Organizer (WO)  Riko Keket yaitu 

sebanyak 20 orang karyawan, sehingga jumlah data perusahaan yang diamati sebanyak 20 orang 

karyawan. 

 

 

 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 
Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 

penelitian yang diusulkan. 



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Teknik pengolahan data : 

A. Uji instrumen 

a. Uji validasi 

b. Uji reabilitas 

2. Analisis regresi linear berganda 

3. Uji koefisien determinasi 

4. Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t. 

Langkah-langkah penelitian ini adalah adalah (1) Wawancara, (2) Pengamatan 

(observation), (3) Kepustakaan (4) Angket (questionnaire) (5) merumuskan dan menganalisis data 

yang didapatkan ke program olah data, (6) mengolah data, (7) melakukan analisis data sesuai 

materi, (8) penyusunan laporan penelitian, (9) menyusun artikel dan publikasi. 

 

BAB IV Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Empati, Seni dan Kreativitas Terhadap Kepuasan 

Konsumen Studi Kasus Pada Wedding Organizer (WO) Riko Keket di Kota Solok dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penleitian maka diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah : 

 

1. Y=19,470+ 0.314X1 + 0,369X2 -0,117X3+ e 

2. Empati secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan thitung(2.973) > ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,005 < 0,05. 

3. Seni secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan thitung(3.357) > ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,002 < 0,05. 

4. Kreativitas secara parsial berpengaruh secara signifika terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan thitung(|2.033|) > ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,049 < 0,05. 

5. Empati, seni dan kreativitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 



kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uji F dengan Fhitung yaitu 

15.148>2.859 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000< 0,05. 

6. Nilai Koefisien determinasi R square sebesar 0.558 atau sebesar 55,8%  sisanya sebesar 

44,2% dipengaruhi oleh variabael-variabel lain diluar penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Empati, Seni dan Kreativitas Terhadap Kepuasan 

Konsumen Studi Kasus Pada Wedding Organizer (WO) Riko Keket di Kota Solok dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penleitian maka diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah : 

 

1. Y=19,470+ 0.314X1 + 0,369X2 -0,117X3+ e 

2. Empati secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan thitung(2.973) > ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,005 < 0,05. 

3. Seni secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan thitung(3.357) > ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,002 < 0,05. 

4. Kreativitas secara parsial berpengaruh secara signifika terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan thitung(|2.033|) > ttabel(1.687) dan nilai signifikan 0,049 < 0,05. 

5. Empati, seni dan kreativitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uji F dengan Fhitung yaitu 

15.148>2.859 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000< 0,05. 

6. Nilai Koefisien determinasi R square sebesar 0.558 atau sebesar 55,8%  sisanya sebesar 

44,2% dipengaruhi oleh variabael-variabel lain diluar penelitian ini. 

5.2  Saran   

Dari hasil kesimpulan penelitian maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Pimpinan Wedding Organizer (WO) Riko Keket agar dapat memperhatikan 

pembagian struktural organisasi sehingga meningkatkan kepuasan pada konsumen. 

2. Bagi pimpinan Wedding Organizer (WO) Riko Keket agar mengasah lagi bakat-bakat 



yang telah dimiiki. 

3. Bagi Wedding Organizer (WO) Riko Keket agar selalau menambah ide-ide yang 

kreatif untuk kemajuan WO Riko KeKet sendiri. 

4. Bagi anggota Wedding Organizer (WO) Riko Keket agar selalu meningkatkan rasa 

empati, seni dan kreativitas agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan sesuai 

dengan bidang masing-masing karyawan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian berikutnya.,serta memperbanyak sampel penelitian dengan periode 

penelitian lebih panjang agar hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih bervariasi dan 

lebih signifikan. 
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