
 

 

LAMPIRAN 1  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Responden Yth, 

Saya Anastasia Deviana, mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Jurusan Manajemen, 

sedang melakukan penelitian dengan judul Inovasi Teknik Pewarnaan Cangkir Menggunakan 

Airbrush. Untuk itu, saya meminta responden yang terhormat agar responden  membantu 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.  

 

Data Responden 

Nama  : ______________________________________ 

Usia  : ______________________________________ 

Perusahaan :______________________________________ 

Jabatan  :______________________________________ 

Jenis Kelamin :______________________________________ 

Lama Bekerja :______________________________________ 
 

1. Tahap Pencarian Ide 

 Bagaimana peneliti bisa tercetus ide membuat inovasi teknik pewarnaan airbrush pada cangkir? 

(Untuk Peneliti) 

 Menurut Saudara apakah teknik pewarnaan cangkir menggunakan airbrush sudah pernah ada? 

Jika ada yang seperti apa? (Untuk Responden)  

 Jika ada teknik pewarnaan cangkir menggunakan airbrush, apakah saudara tertarik? (Untuk 

Responden) 

 

2. Tahap Identifikasi Peluang 

 Menurut Anda,2  ide  mana  yang paling menarik? (Untuk Responden) 

a. Cangkir dengan pewarnaan custom, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan/desain pemesan. 

b. Cangkir dengan pewarnaan abstrak, yaitu  cat airbrush yang di aplikasikan pada cangkir 

adalah bergambar abstrak. 

c. Cangkir dengan desain gambar cerita berurutan, yaitu cat airbrush yang diaplikasikan pada 

cangkir adalah berupa gambar berbeda pada tiap cangkirnya, akan tetapi jika disatukan 

beberapa cangkir akan membentuk kesatuan cerita/gambar. 

d. Cangkir dengan desain klasik, yaitu cat airbrush yang diaplikasikan pada cangkir adalah 

gambar-gambar klasik. 

e. Cangkir dengan desain pemandangan alam, yaitu cat airbrush yang diaplikasikan pada 

cangkir adalah gambar-gambar pemandangan alam. 

 Dari beberapa ide yang ada, mana yang paling Anda sukai?Mengapa? (Untuk Responden) 

 Jika ide produk akan diimplementasikan secara nyata, apa saja masukan yang diberikan untuk 

pilihan ide yang ada? (Untuk responden) 

 Dari ide produk yang responden pilih, seberapa besar minat untuk membelinya? (Untuk 

Responden) 

 

3. Tahap Evaluasi Ide 

 Apakah inovasi teknik pewarnaan cangkir menggunakan airbrush dari beberapa ide yang ada bisa 

diimplementasikan secara nyata? (Untuk Peneliti) 

 Bagaimana prototype dan pengemasannya?(Untuk Peneliti) 

 Bagaimana perhitungan biayanya? (Untuk Peneliti) 

 

4. Tahap Pengembangan 

Dari prototype dan kemasan  yang ada, produk mana yang paling menarik bagi saudara? Berapa harga 

yang pantas menurut Anda? (Untuk Responden) 

 

5. Tahap Komersialisasi 

 Jika produk hasil inovasi dipasarkan, menurut anda bagaimana caranya? (Untuk Responden) 

 Menurut saudara adakah target market lain selain bank, kafe, hotel untuk pemasaran produk ini? 

Sebutkan! (Untuk Responden) 

 



 

 

LAMPIRAN 2 

 DATA RESPONDEN 

No Nama Usia Perusahaan Alamat Jabatan Jen Kel 

1 ROLLA 37 
THN 

CAFÉ 
CARNIVOR 

Sultan Agung 96-
Smg 

CEO LAKI-LAKI 

2 ERICK 32 

THN 

CAFÉ  

THE TAVERN 

Rinjani 10-Smg CEO LAKI-LAKI 

3 ALE 
RUKMANA 

32 
THN 

CAFÉ  
GOODFELLAS 

Gajah Mungkur 
Selatan 11-Smg 

CEO LAKI-LAKI 

4 YUNITA. S 24 

THN 

HOTEL 

CROWNE 

PLAZA 

Pemuda 118-Smg Chief 

Meeting 

Coordinator 

PEREMPUAN 

5 DETTY NOVA 30 

THN 

HOTEL 

NOVOTEL 

Pemuda 123-Smg Chief 

Purchasing 

PEREMPUAN 

6 BASTIAN 
ARTAWIJAYA 

25 
THN 

HOTEL 
SANTIKA 

PREMIERE 

Pandanaran 116-
120 Smg 

Chief 
Purchasing 

LAKI-LAKI 

7 ARIF 27 

THN 

BANK  

DANAMON 

Pemuda 175- Smg Relationship 

Manager 

LAKI-LAKI 

8 FILEMON 29 

THN 

BANK 

PERMATA 

Agus Salim Blok D 

No15-16 Smg 

Branch 

Manager 

LAKI-LAKI 

9 JOHAN 28 

THN 

BANK CIMB 

NIAGA 

Sultan Agung 55-

Smg 

Branch 

Manager 

LAKI-LAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

DATA HASIL PENELITIAN 

 Tahap Pencarian Ide 

 Bagaimana peneliti bisa tercetus ide membuat inovasi teknik 

pewarnaan airbrush pada cangkir? (Untuk Peneliti) 

Jawaban: 

Peneliti: Saya tercetus membuat ide inovasi teknik pewarnaan airbrush 

pada cangkir dimulai dengan melihat keindahan seni airbrush yang 

umumnya dilakukan pada body mobil, body motor, helm, korek, dan 

dinding. Saya mencoba berpikir inovatif dengan memikirkan media 

airbrush selain pada media yang sudah ada dan akhirnya saya memilih 

cangkir sebagai medianya. Alasan pemilihan cangkir adalah karena dari 

hasil penelusuran pada beberapa website,teknik pewarnaan sablon sangat 

terbatas, yaitu masih terbatas pada teknik sablon, sablon digital, dan 

pengecatan saja. Dari keterbatasan teknik pewarnaan yang ada, saya ingin 

membuat inovasi teknik pewarnaan airbrush pada media cangkir.  

 

 Menurut Saudara apakah teknik pewarnaan cangkir menggunakan 

airbrush sudah pernah ada?Jika ada yang seperti apa? (Untuk 

Responden)  

Jawaban: 

Responden 1: Belum ada 

Responden 2: Belum ada 

Responden 3: Belum 

Responden 4: Belum 

Responden 5: Belum 

Responden 6: Belum 

Responden 7: Belum 

Responden 8: Belum 

Responden 9: Menurut saya belum 



 

 

 Jika ada teknik pewarnaan cangkir menggunakan airbrush, apakah 

saudara tertarik? (Untuk Responden) 

Jawaban: 

Responden 1: Tertarik 

Responden 2: Sangat tertarik 

Responden 3: Tertarik 

Responden 4: Sangat tertarik 

Responden 5: Tertarik 

Responden 6: Tertarik 

Responden 7: Tertarik 

Responden 8: Tertarik 

Responden 9: Tertarik 

 

 Tahap Identifikasi Peluang 

 Menurut Anda,2  ide  mana  yang paling menarik? (Untuk 

Responden) 

a. Cangkir dengan pewarnaan custom, yaitu disesuaikan dengan 

kebutuhan/desain pemesan. 

b. Cangkir dengan pewarnaan abstrak, yaitu  cat airbrush yang di 

aplikasikan pada cangkir adalah bergambar abstrak. 

c. Cangkir dengan desain gambar cerita berurutan, yaitu cat 

airbrush yang diaplikasikan pada cangkir adalah berupa 

gambar berbeda pada tiap cangkirnya, akan tetapi jika 

disatukan beberapa cangkir akan membentuk kesatuan 

cerita/gambar. 

d. Cangkir dengan desain klasik, yaitu cat airbrush yang 

diaplikasikan pada cangkir adalah gambar-gambar klasik. 

e. Cangkir dengan desain pemandangan alam, yaitu cat airbrush 

yang diaplikasikan pada cangkir adalah gambar-gambar 

pemandangan alam 

 



 

 

Jawaban: 

Responden 1: a dan b 

Responden 2: b dan c 

Responden 3: a dan e 

Responden 4: a dan e 

Responden 5: a dan d 

Responden 6: d dan e 

Responden 7: d dan e 

Responden 8: a dan e 

Responden 9: a dan b 

 

 Dari beberapa ide yang ada, mana yang paling Anda 

sukai?Mengapa? (Untuk Responden) 

Jawaban: 

Responden 1: a ,karena sebagai pembeli bisa berkreasi  

Responden 2: c, karena sangat unik 

Responden 3: a, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 

Responden 4: a, bisa berkreasi 

Responden 5: a, mudah berinovasi 

Responden 6: e, kelihatan indah 

Responden 7: e, memiliki kesan indah  

Responden 8: a, saya bisa berkreasi 

Responden 9: a, karena bisa sesuai keinginan 

 

 Jika ide produk akan diimplementasikan secara nyata, apa saja 

masukan yang diberikan untuk pilihan ide yang ada? (Untuk 

responden) 

 

 

 

 



 

 

Jawaban: 

Responden 1: Warna dasar cangkir warna putih agar bisa kelihatan 

warnanya dan diberikan tatakan 

Responden 2: Cerita berupa rangkaian yang bisa disatukan 

Responden 3: Cangkir dilengkapi dengan tatakan yang juga diberikan 

airbrush 

Responden 4: Cangkir diberikan kemasan yang bisa menonjolkan  

keindahan cangkirnya 

Responden 5: Desain harus dipastikan terlebih dahulu 

Responden 6: Diberikan warna-warna yang tajam sehingga cangkir 

terlihat indah 

Responden 7: Pemandangan alam harus terlihat kesinambungannya 

Responden 8: Warna harus menonjol, sehingga terlihat keindahan seni 

airbrusnya 

Responden 9: Cangkir diberikan sertifikat keasliannya 

 

 Dari ide produk yang responden pilih, seberapa besar minat untuk 

membelinya? (Untuk Responden) 

Jawaban: 

Responden 1: Berminat  

Responden 2: Sangat berminat 

Responden 3: Berminat 

Responden 4: Sangat berminat  

Responden 5: Sangat berminat 

Responden 6: Berminat 

Responden 7: Berminat  

Responden 8: Sangat berminat 

Responden 9: Sangat berminat 

 

 



 

 

 Tahap Evaluasi Ide 

 Apakah inovasi teknik pewarnaan cangkir menggunakan airbrush 

dari beberapa ide yang ada bisa diimplementasikan secara nyata? 

(Untuk Peneliti) 

Jawaban: 

Bisa karena dari sisi bahan baku, alat dan bahan untuk pembuatan, dan 

tenaga kerja sudah ada.Dari sisi bahan baku yaitu cangkir sangat mudah 

didapatkan di pasaran. Dari sisi alat dan bahan untuk membuatnya terdiri 

dari  : 

1. Kompressor    

2. Penbrush   

3. Selang   

4. Cat   

5. Pernis   

6. Cangkir  

7. Tatakan    

8. Kemasan   

 

 Bagaimana prototype dan pengemasannya?(Untuk Peneliti) 

Jawaban: 

Untuk menjadikan prototype produk dan pengemasan perlu 

mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam tahap identifikasi peluang. 

Adapun yang perlu dipertimbangkan adalah: 

f. Desain yang akan diimplementasikan 

Pilihan responden terbanyak adalah pada ide cangkir custom, yaitu 

sebanyak 6 orang (66,67%) dan terbanyak kedua adalah ide cangkir 

dengan desain pemandangan, yaitu sebanyak 2 orang (22,22%). 

Sedangkan pilihan paling sedikit adalah berbentuk cerita, yaitu 

hanya 1 orang (11,11%). 



 

 

Dari pilihan responden di atas maka peneliti akan mengambil 

keputusan mengembangkan 2 besar pilihan responden, yaitu cangkir 

dengan desain custom dan pemandangan.  

g. Saran terhadap desain yang akan diimplementasikan 

Saran-saran pada tahap identifikasi peluang terhadap kedua desain 

cangkir yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut: 

3) Untuk cangkir dengan desain custom, sebaiknya warna dasar 

cangkir berwarna putih, diberikan tatakan yang diberikan desain 

airbrush, diberikan kemasan yang bisa menonjolkan keindahan 

cangkirnya, desain harus dipastikan terlebih dahulu, warna harus 

terlihat menonjol, dan diberikan sertifikat keaslian. 

4) Untuk cangkir dengan desain pemandangan, sebaiknya 

menggunakan warna-warna yang tajam dan pemandangan harus 

terlihat kesinambungannya. 

Menurut peneliti, saran-saran tersebut adalah saran yang 

membangun, sehingga saran-saran tersebut akan dilakukan. 

Untuk membuat prototype, maka akan mempertimbangkan hal-hal 

tersebut di atas. Adapun proses pembuatan prototypenya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

a. Pemilihan media 

Berdasarkan saran dari responden pada tahap sebelumnya, maka 

media yang dipilih sebaiknya adalah: 

1) Untuk cangkir dengan desain custom, sebaiknya warna dasar 

cangkir berwarna putih agar warna cat bisa menonjol, diberikan 

tatakan yang diberikan desain airbrush sehingga terlihat 

kesinambungan antara cangkir dan tatakannya, diberikan 

kemasan yang bisa menonjolkan keindahan cangkirnya, dan 

desain harus dipastikan terlebih dahulu agar lebih mudah dan 

cepat dalam pengerjaannya. 



 

 

2) Untuk cangkir dengan desain pemandangan, media yang 

digunakan cangkir dengan warna bebas tetapi sebaiknya 

menggunakan warna-warna yang tajam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengecatan dasar 

Pengecatan dasar adalah memberikan warna dasar pada cangkir, 

dibutuhkan waktu pengeringan selama 1 hari 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengecatan dasar perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

3) Untuk cangkir dengan desain custom,warna harus terlihat 

menonjol. 

4) Untuk cangkir dengan desain pemandangan, sebaiknya 

menggunakan warna-warna yang tajam. 

h. Pengecatan kedua 

Pengecatan kedua dilakukan untuk memberikan gambar pada 

cangkir sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam penelitian ini 

akan diambil cangkir dengan desain custom dan pemandangan. 

Keduanya akan dibuat sesuai dengan imajinasi peneliti. 



 

 

Pada tahap pengecatan kedua perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

3) Untuk cangkir dengan desain custom, sebaiknya warna harus 

terlihat menonjol. 

4) Untuk cangkir dengan desain pemandangan, sebaiknya 

menggunakan warna-warna yang tajam dan pemandangan harus 

terlihat kesinambungannya. 

i. Memberikan Pernis 

Setelah gambar selesai dibuat dan cat kering, langkah selanjutnya 

adalah memberikan pernis agar cangkir tampak mengkilap. 

j. Pengemasan 

Pengemasan dilakukan dengan memberikan tempat yang menarik 

dan berbentuk transparan agar keindahan cangkir terlihat. Alternatif 

pengemasannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengemasan menggunakan kemasan transparan karena bisa 

menonjolkan keindahan cangkir. Dalam hal ini peneliti memberikan 

2 alternatif bentuk kemasan, yaitu berbentuk box dan tabung.  

 

 

 

 

 



 

 

 Bagaimana perhitungan biayanya? (Untuk Peneliti) 

Jawaban: 

1. Modal Kerja 

Alat yang dibutuhkan: 

Kompressor   :Rp 3.000.000 usia ekonomis 2 tahun 

Penbrush  :Rp 300.000 usia ekonomis 1 tahun 

Selang   :Rp 50.000 usia ekonomis 6 bulan 

2. Biaya Bahan Baku 

Bahan yang dibutuhkan: 

Cat  : Rp 450.000 untuk 80 pcs cangkir dan tatakan 

Pernis  : Rp 50.000 untuk 30 pcs cangkir dan tatakan 

Cangkir  : Rp 20.000/ pcs 

Tatakan   : Rp 10.000/ pcs 

Kemasan  : Rp 5.500/pcs 

3. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja : Rp 2.000.000/ bulan 

4. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Untuk membuat 1 pcs cangkir perhitungan biayanya adalah sebagai 

berikut: 

Asumsi: 

Dalam 1 hari bisa dibuat = 10 cangkir 

1 bulan= 25 hari kerja 

Kompresor  : Rp 5.000 

Penbrush   : Rp 1.000 

Selang   : Rp 350 

Cat   : Rp 5.625 

Pernis   : Rp 1.700 

Cangkir   : Rp 20.000 

Tatakan    : Rp 10.000 

Kemasan   : Rp 5.500 

Biaya Tenaga Kerja  : Rp 8.000 



 

 

______________________________ + 

Harga pokok produksi  : Rp 57.175 

 

Asumsi harga jual   Rp 150.000 

Harga pokok produksi  Rp 57.175 

__________________________________ - 

Keuntungan   Rp 92.825 

 

Dalam 1 hari bisa diproduksi 10 cangkir, maka dalam 1 bulan bisa 

membuat 250 cangkir 

Diasumsikan bahwa  cangkir yang diproduksi terjual semua, maka 

keuntungan yang diperoleh adalah =Rp 92.825 X 250 = Rp 23.206.250 

Keuntungan dalam jangka waktu 1 bulan sudah bisa menutup modal kerja 

sebesar Rp 3.350.000 

 

 Tahap Pengembangan 

 Dari prototype dan kemasan  yang ada, produk mana yang paling 

menarik bagi saudara? Berapa harga yang pantas menurut Anda? 

(Untuk Responden) 

 Alternatif 1: Cangkir dengan desain custom kemasan transparan 

berbentuk box. Desain custom disesuaikan dengan selera 

pembeli. Desain di bawah ini adalah desain custom berdasarkan 

keinginan peneliti (hanya contoh).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Alternatif 2: Cangkir dengan desain custom kemasan transparan 

berbentuk tabung. Desain custom disesuaikan dengan selera pembeli. 

Desain di bawah ini adalah desain custom berdasarkan keinginan 

peneliti (hanya contoh). 

 

 

 

 

 

 

 Alternatif 3: Cangkir dengan desain pemandangan kemasan 

transparan berbentuk box 

 

 

 

 

 

 

 Alternatif 4: Cangkir dengan desain pemandangan kemasan 

transparan berbentuk tabung 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jawaban: 

Responden 1:  (alt 1), Rp 200.000 

Responden 2:  (alt 2), Rp 180.000 

Responden 3:  (alt 1) Rp 150.000 

Responden 4:  (alt 1) Rp 180.000 

Responden 5:  (alt 1) Rp 150.000 

Responden 6:  (alt 3) Rp 200.000 

Responden 7:  (alt 4) Rp 200.000 

Responden 8:  (alt 1), Rp 150.000 

Responden 9:  (alt 1), Rp 200.000 

 

 Tahap Komersialisasi 

c. Jika produk hasil inovasi dipasarkan, menurut anda bagaimana 

caranya? (Untuk Responden) 

Responden 1: Pemasaran online  

Responden 2: Penawaran langsung ke target market  

Responden 3: Pemasaran online 

Responden 4: Dibuat toko fisik 

Responden 5: Penawaran langsung 

Responden 6: Pemasaran online 

Responden 7: Penawaran langsung ke target market 

Responden 8: Penawaran langsung ke target market 

Responden 9: Pemasaran online 

 

d. Menurut saudara adakah target market lain selain bank, kafe, hotel 

untuk pemasaran produk ini? Sebutkan! (Untuk Responden) 

Responden 1: Ada, pasar perusahan untuk souvenir 

Responden 2: Ada, pasar komunitas hobi untuk koleksi 

Responden 3: Ada, pasar perusahaan untuk souvenir 

Responden 4: Ada, pasar pemerintah untuk souvenir 

Responden 5: Ada, pasar komunitas hobi untuk koleksi 



 

 

Responden 6: Ada, pasar komunitas hobi untuk koleksi 

Responden 7: Ada , pasar komunitas hobi untuk koleksi 

Responden 8: Ada, pasar komunitas hobi untuk koleksi 

Responden 9: Ada, pasar komunitas hobi untuk koleksi 

 

 

 


