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NAMA : AJENG 

31 Januari 2018 

Valen : Malam bu Ajeng, perkenalkan nama saya Valen, saya mendapatkan 

kontak ibu dari Alvin selaku pemilik La’Dives Photo and Design. Saya 

ingin menanyakan apakah benar dulu sebagai konsumenn dari La’Dives 

Photo and Design? 

Ajeng : Iy malam, betul saya dulu konsumenn nya mas Alvin. Ada yang bisa 

dibantu? 

Valen : Iya bu, saya ingin mewawancari ibu untuk keperluan skripsi saya, apakah 

ibu bersedia? kalau iya apa ibu bersedia membuat janji dengan saya kapan 

dan jam berpa untuk bertemu untuk wawancara?  

Ajeng : Eeee…. bisa tapi tidak hari ini ya. Gimana kalau tanggal 4 febuari 2018 

saja? Jamnya nanti saya kabari lagi.  

Valen : Ooohhh… ok bu, nanti saya hubungi ibu lagi untuk memastikan jamnya 

ya bu. 

Ajen : Iya..nanti kamu ingetin saja lagi aja ya. 

Valen : Siap. Ok kalau begitu sampai ketemu tanggal 4 febuari ya bu. Selamat 

malam. 

Ajeng : Iya, malam. 

3 Febuari 2014 

Valen : Hallo ibu Ajeng, maaf menganggu waktunya. 

Ajeng : Iya, gimana Valen? 

Valen : Hanya ingin menanyakan kembali besok wawancaranya akan dilakukan 

di mana dan jam berapa ya bu? 

Ajeng  : Ohhh iya, emmmm… kalau starbuck di CL aja? Kebetulan saya juga mau 

ketemu sama temen saya di sana. 

Valen : Ooo gitu bu, boleeh boleh. Jam berapa ya bu? 

Ajeng : Saya di sana si dari jam enaman sih. Saya disana sampai malam lah jam 

sembilanan gitu baru pulang. 

Valen : Hemm.. saya kesana otw jam 18.30 saja ya bu, jadi sampai sana ya kira-

kira jam tujulah. Soalnya saya dari RS baru kesana ya bu. 

Ajeng : Iya gak apa-apa. Nanti kontak-kontakan aja. 

Valen : Sip, makasi bu untuk waktunya. Selamat siang bu. 

4 Febuari 2018 

eeeValen : Hallo ibu posisi sekarang sudah di strakbuck kah?  

Ajeng : Iya, iya ni saya sudah di sini. Kamu sudah sampai? 

Valen : Iya bu, saya sudah sampai ni baru selesai makir mobil, saya kesana 

sekarang ya. 

Ajeng : Ok ok. 
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Valen : Hai bu Ajeng ya? 

Ajeng : Iya, Valen. Kenalin ini teman saya Desta. 

Valen : Hai, Valen. 

Desta : Desta. 

Valen : Bu Ajeng belum buru-buru pulangkan? 

Ajeng : Belum, ini tadi baru pesen minuman macet di depan jadi molor ketemu 

Desta. 

Valeh : Ohh gitu, hehe. Ibu Ajeng dari rumah? 

Ajeng : Iya dari rumah mertua, langsung kesini. 

Valen : Ohh gitu,, ehemmm bu Ajeng keberatan gak saya mulai wawancaranya 

sekarnag? 

Ajeng : Oohh gak apa-apa. Mau tanya apa? 

Valen : Kalau boleh tau dulu benar ya sebagai konsumen La’Dives Photo and 

Design? 

Ajeng : Iya betul dulu sempat pakai jasanya La’Dives Photo and Design. 

Valen : Bu Ajeng, pernah ngalami kondisi yang gak mengenakan gak si pas 

kerjasama bareng La’Dives Photo and Design? 

Ajeng : Gak ada sih, secara keseluruhan gak ada sih. 

Valen : Oo gitu, lancar-lancar aja ya berarti. 

Ajeng : Iya, lancar-lancar aja. Orangnya sudah saya kenal dari dulu jadi mungkin 

gara-gara itu ngomgnya lebih enakan. 

Valen : Ooo kenal dari mana ibu sama pemilik La’Dives Photo and Design? 

Ajeng : Kenal dong diakan tetangga rumah ibu ku. Jadi sempat beberapa kali 

ketemu ngobrol lah. 

Valen : Bu Ajeng saya mau tanya, menerut ibu Ajeng La’Dives Photo and Design 

itu pemiliknya gimana si? Orangnya enak diajak ngobrolkah atau gimana? 

Ajeng : Ya, orangnya enak si diajak ngobrol, waktu kerja sama bareng dia untuk 

resepsi ku oragnya enak diajak ngomg si. Apa yang aku sama suami mau 

dia bisa paham dan hasilnya sesuai kok sama harapan kita.  

Valen : Ok berarti ibu merasa puas banget ya sama hasil kerja bareng La’Dives 

Photo and Design? Hehe, ada kemungkinan dong memakai jasanya lagi? 

Ajeng : Ya puas lah pelayanannnya ok kok. Mungkin ya. Bentar ya orang rumah 

nelpon nih. 

Valen : Oh iya iya bu. 

Ajeng : Maaf ini saya tiba-tiba disuruh pulang ada tamu katanya di rumah. Valen 

entar kita lanjut via emal atau telpon aja ya. 

Valen : Ohh begitu bu, ok ok gak apa-apa. 

Ajeng : Sorry ya ini mendadak. 

5 Febuari 2018 
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Valen : Siang bu Ajeng, maaf kalau menganggu waktunya. Ini saya mau 

menanyakan untuk wawancara beberapa pertanyaan lagi, gimana bu? 

Ajeng  : Ohh iya Valen, emmmmm…. Kalau via email saya bagaimana? Nanti 

saya ketik do world aja. Saya posisi sekarang di kantor. Hehehe…. 

Valen : Oooo,,, begitu ok ok , nanti sekitar jam 13.00 saya email ya bu. 

Terimakasih untuk batuannya.  

NAMA  : MG. Ajeng Roehdiani (Ajeng) 

ALAMAT TEMPAT TINGGAL: Vila Tembalang Blok F No. 6, Semarang 

1. Siapa yang merekomendasikan anda untuk menggunakan jasa La’Dives 

Photo and Design? 

Yang merekomendasikan adalah mama saya karena mas Alvin kebetulan 

tetangga sebelah dan hasil fotonya juga bagus setelah aku cek di IGnya. 

Setelah berkomunikasi mengenai konsep dan budget, La ‘Dives bisa 

mewujudkan yang kita inginkan. 

2. Menggunakan La’Dives Photo and Design untuk acara apa? 

Untuk rangkaian acara pernikahan. Mulai dari foto prewedding, acara adat 

hingga hari H baik misa di Gereja juga resepsi di Hotel Semesta. 

3. Bagaimana hasil dari La’Dives Photo and Design? 

Hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang saya inginkan baik dari konsep, 

pemilihan lokasi, hasil foto. Hasil jadinya (album dan foto bingkai) pun 

bagus walaupun memang butuh waktu tapi tidak mengecewakan. 

4. Apakah anda akan menggunakan jasa La ‘Dives lagi ketika ingin 

mengadakan suatu acara? 

Kemungkinan iya, tapi tetap melihat konsep acara juga budget karena harga La 

‘Dives termasuk lumayan jadi kalau acara sederhana bisa 

menggunakan fotografer lainnya. 

13 Maret 2018 

Valen : Hallo ibu Ajeng apa kabar? 

Ajeng : Hallo Valen, baik, gimana Valen? 

Valen : Ibu Ajeng maaf ya sebelumnya, saya ngerepotin ibu Ajeng, hehehe 
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Ajeng : Hehehe, iya gak apa-apa, gimana? 

Valen : Gini bu, saya ada satu pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu. 

Agak makan waktu si, ibu lagi buru-buru gak? 

Ajeng : Ohh igtu, gimana entar telpon aja jam 12? 

Valen :  Oh iya bu sip-sip. Nanti saya telpon lagi, selamat siang bu. 

Ajeng : Ok siang. 

Valen : Ibu Ajeng, ini saya yang telpon. Hehehe 

Ajeng : Ya, gimana Valen. 

Valen : Lagsung aja ya bu, kepenjelasan dan pertanyaannya. Kalau dari angkat 

minus 4 sampai plus 4 mana yang ibu berikan ke La’Dives Photo and 

Design.Kalau dari plus 4 sampai minus 4 itu dari pengalaman ibu yang 

sangat jelek itu dari pengalaman ibu Ajeng dengan La’Dives Photo and 

Design sangat puas atau puas. Kira-kira ibu merasakan puas atau bahkan 

sangat tidak puas dengan La’Dives Photo and Design? Atau gimaan bu? 

Ajeng : Hemmm, yaaa saya rasa kasih angka 4 plus deh.  

Valen : Kalau boleh tau alasanya kenapa ya bu kasih 4 plus? 

Ajeng : Ya saya merasa senang dengan hasilnya, harganya pas, selama kerja bareng 

gak pernah ada masalah. Hehehe 

Valen : Ooh gitu sip-sip. Semoga bisa kerja bareng sama La’Dives Photo and 

Design lagi y bu, hehehe 

Ajeng ; Haha, bisa di atur. Ada lagi Valen ni solanya sudah mau masuk kantor lagi. 

Valen : Ohh sudah bu itu aja dulu. Terimakasih untuk waktunya ya bu. Selamat 

siang 

Ajeng : Ok deh, siang. 

10 April 2018 

Valen : Siang bu Ajeng, mau tanya ini ibu ada waktu luang gak a untuk wawancara 

lagi, ada beberapa pertanyaan yang masih kurang. 

Ajeng : Oo.. bisa sabtu aja gimana? Malem aja ya pas saya bawa ponakan dan 

mamah saya ke PG, gimana? 

Valen : Wahh,, makasi banya ya bu sudah mau saya wawancara lagi, hehe 
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Ajeng ; haha sama2 ngertilah suka dukanya, pernah ngalami juga 

Valen : hehe.. ok deh kalau gitu sabtu jam berapa ya bu? 

Ajeng : Eeem.. pokonya di atas jam 6 deh 

Valen : ok bu, kabarin aja kalau ib usudah sampai PG 

Ajeng : Ok 

Valen : Ee.. ok selamat siang bu terimakasih untuk waktunya 

Ajeng : Sama-sama 

14 April 2018 

Valen  : Bu, saya sudah sampai di PG ya, aku di tempat Strabucks. Duduknya 

di kursi   yang depan JCO. 

Ajeng  : Ok, sebentar ya langi antar anak2 ke Happy Time 

Valen  : Ok 

Valen  : Hai bu Ajeng, hallo tante 

Ajeng  : Hai, kenalin ini mamah ku 

Valen  : Saya Valen tante 

Mama Ajeng : Hallo 

Ajeng  : Gimana ni len, ada yang bisa di bantu? 

Valen  : Pesen aja dulu bu kalau minum, ini aku cuman satu ku pikir tadinya 

cuman ibu sendiri kesininya, hehe 

Ajeng : Ah.. gak apa-pa, ini buat mama aja. 

Valen : Di atas yang jagain ponakan ibu siapa? 

Ajeng : Mereka sama mbak-mbak yang kerja tempat mbak ku. 

Valen : Ohh…gitu, hehe, ini agak gak enak akunya udah ke sekian kali minta 

wawancara 

Ajeng : haha..gak apa-pa santai aja, dulu ya gitu aku kuliah minta data 

mondar-mandir kantor orang kok. 

Valen : Suka-dukanya ya bu, hehe, ehemmm bu ini kan sebenarnya saja juga 

niatnya mau wawancara mama nya ibu, nah kebetulan ini mamnya ada 

di sini, boleh wawancara sama tante gak ya? Hehe 

Ajeng : Oo..gitu boleh si, gak masalah lah ya ma?wong cuman wawancara 

kok. 

Valen : hehe 

Mama Ajeng : haha.. hememm..iya boleh-boleh 

Valen : Gini tante, emm..dulu sempet wawancara sama bu Ajeng katanya tau 

La’Dives Photo and Design dari tante. Nah aku mau tanya tante tau 

dari mana ya ee ada jasa La’Dives Photo and Design? 

Mama Ajeng : Awalnya itu dari mamanya Alvin, kan kita tentanggan jadi saling 

kenal. Cuman tau anaknya ada buka jas foto itu dari mamanya si 

Alvin.  
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Valen : Eee..gitu, habis itu langsung rekomendasikan ke ibu Ajeng ya? 

Mama Ajeng : Iya, kan dia waktu itu lagi mempersiapkan nikahannya jadi tante 

sarain aja kasih masukan si, gak maksa dia pakai La’Dives Photo and 

Design  

Valen : Oo..kenapa tante langsung sarain ke bu Ajeng, apa tante pernah liat 

hasil fotonya La’Dives Photo and Design? 

Mama Ajeng : Eeehemm.. kenapa ya? Ya tante kasih tau aja ke Ajeng kalau anak 

tetangga sebelah ada buka jasa foto. 

Valen : Oo..gitu, hehe..bu Ajeng sendiri langsung mengiyakan kenapa ya? 

Terus pas acara selesai atau acara sedang berlangsung ada yang tanya 

ke ibu gak pakai ajsa siapa gitu? 

Ajeng : Ee..kan saya ngerti oragnya yang mana, waktu itu ngerasa mungkin 

lebih enak sama orang yang udah di kenal. Ada waktu itu saudara ku 

yang tanya, sepupu ku kalau gak salah namanya, Dean. 

Valen : Ooo.. gitu ya bu.. hehe, mungkin aku bisa minta nomornya untuk di 

wawancarai?  

Ajeng : Bisa kalau mau saya kasih. 

Valen : Kirim WA aja ya bu. 
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NAMA : KRISTI 

6 Febuari 2018 

Valen : Hallo, selamat siang ibu, apa benar ini dengan ibu Kristi? 

Kristi : Iya betul, ini siapa? 

Valen : Nama saya Valen, saya mendapatkan kontak ibu dari Alvin selaku 

pemilik La’Dives Photo and Design. Saya ingin menanyakan apakah benar 

dulu sebagai konsumenn dari La’Dives Photo and Design? 

Kristi : Iya, betul, gimana? 

Valen : Gini ibu, saya igin mewawancari ibu mengenai La’Dives Photo and 

Design. Apa ibu bersedia? Wawancaranya bisa di lakukan tatap muka atau 

telpon juga bisa. Cuman harapan saya bisa tatap muka sama ibu si.  

Kristi : Oo gitu, ok boleh kalau mau wawancaratatap muka. 

Valen : Kalau hari ini bagaimana bu? 

Kristi : Ok, tapi kalau tempatnya saya tentuin gimana? 

Valen : Oh, iya gak apa-apa bu, saya ngikut aja di mana nya. 

Kristi : Kalau hari ini jam 7 di mama malaka, bisa? 

Valen : Ok bu bisa. 

Valen : Kalau gitu hari apa dan jam berapa ya ibu bisa? Biar saya saja yang 

menghubungi ibu nanti. 

Kristi : Hari ini bisa, jam 19.00 ya. 

Valen : Ok, terimakasih bantuaannya bu. 

Kristi : Sama-sama. 

Valen : Malam bu, maaf menganggu hanya ingin memastikan jam 19.00 malam 

ini tetap bisa diwawancarakan bu? 

Kristi : Bisa-bisa 

Valen : Hallo, malam bu. Maaf y menganggu waktunya. Lagi ngumpulin 

informan bu dari kemaren. Hehe. 

Kristi : Ohh untuk apa to kamu ngumpulin konsumenn la’dides? 

Valen : Ini bu lagi proses penyusunan skripsi, heheh 

Kristi : Oooo, kuliah di unika? 

Valen : Iya bu, wahh kok tau? Hehe 

Kristi : Ya   mengira-ngira aja. Hehehe 

Valen : Ohh, emm bu gimana kita langsung saja untuk wawancaranya. Biar cepet 

kelar takut kelaman ganggu waktunya, hehehe 

Kristi : Iy gk apa-apa, boleh-boleh silahkan. 

Valen : Hanya beberapa pertanyaan sib bu, yang pertama apa betul ibu sebagai 

konsumenn dari Alvin? 

Kristi : Iya betul. 
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Valen : Bisa tolong ceritakan gak bu siapa yang merekomendasikan La’Dives 

Photo and Design? atau ibu mengetahui La’Dives Photo and Design dari 

mana? terus gimana hasil kerja samanya? 

Kristi : Dulu sempat kerja bareng dalam 1 acara yang sama. Dari aku di kenalin 

sama klien ku dan jadi tau kalau dia ada membuka jasa ngurusin 

pernikahan. Kenalnya dari situ terus saya juga lihat hasil fotonya bagus pas 

foto prawedding mereka sendiri di IG. Terus juga kata konsumen saya 

mereka puas dengan kerja La’Dives Photo and Design orangnya ya baik, 

kerjanya bagus. Jadi saya putuskan memakai jasanya saja. Harganyapun 

masih terjangkau meskipun tetap terbilang mahal.  

Valen : O.. gitu, apakah ibu akan merekomendasikan La’Dives Photo and Design 

kepada teman atau keluarga ibu? 

Kristi : Tentu kalau ada yang tanya saya rekomendasikan ke konsumenn saya 

juga kalau ada yang menanyakan jasa foto. 

Valen : Saat kerja bareng Alvin, ada keluhan gak si. Misalnya lagi naympain 

idenya ibu Kristi tapi koh Alvinnya malah lama pahamnya? 

Kristi : Hemmm, ada gak ya? Lupa-lupa inget si. Tapi kayaknya gak ada si. 

Kristi : Valen mau pesen makan gak? 

Valen : Oh, gak bu, sebelum kesini sudah makan. Hehehe 

Kristi : Ini aku sambal makan gak apa-apa ya. 

Valen : Oh iya bu gak apa-apa silahkan. 

Kristi : Sambal tanya aja len gak apa-apa. 

Valen : Hehehe, bu Kristi kalau missal harga Alvin mahal tetapi hasil kerjanya 

bagus. Ibu Kristi tetep mau pakai jasanya? ehhemmm gini maksudnya ibu 

Kristikan sudah tau nih kerja sama dengan Alvin kayak giman, misalnya 

tiba-tiba harganya naik dan ibu mau ngunakan jasanya lagi. Apa ibu tetep 

bersedia bayar dengan jumlah uang yang lebih mahal. 

Kristi : Hahaha, tergaantungsi ya, kalau dibisnis gini tu harga mudah naik. Kayak 

usahaku aja gitu kok ngikut pasaran. Kalau di posisikan gitu si, mungkin 

kalau memang harga pasaran semahal jasa Alvin, ya tetep make Alvin. 

Valen : Wahh loyal, hehehe 

Kristi : Hahaha, loyal lah dia juga pernah jadi rekan kerja ku. hihihi 

Valen : Bu Kristi   

Valen :  Ok bu, terimakasih sudah bersedia menceritakan gimana bisa tau 

La’Dives Photo and Design. 

Kristi : Sama-sama. Suksenya skripsinya. 

Valen : Ok bu, terimakasih untuk responnya, hehhe..bu mungkin nanti kalau saya 

butuh informasi lagi bisa hubungi ibu y? 

Kristi : Boleh kok, entar WA aja dulu. 
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Valen : Sip-sip. Terimakasih untuk bantuaannya.  

10 April 2018 

Valen : Hallo ibu Kristi ini aku Valen 

Kristi : Iya, Valen ada apa ya? 

Valen : Gini bu, hemm…saya mau tanya apa ibu ada waktu untuk wawancara 

lagi? Kalau memang tidak sempat untuk bertemu bisa mellaui telpon atau 

yang lainnya bu. 

Kristi : Ooo…kira-kira butuh waktu lama gak ya wawancaranya? 

Valen : Hemm..kalau bisa si  cari waktu yang ibu lagi gak banyak kerjaan aja bu, 

biar lebih enak ngobrolnya. 

Kristi : Hemm..gimana kalau minggu aja, saya gak kerja jadi bisa lah atur untuk 

wawancara. 

Valen : Baik bu, maaf ya bu merepotkan algi, hehehe 

Kristi : Iya gak apa-apa, ngerti kok sama mahasiswa gimana, hehehe 

Valen : haha.. hemm bu ini jadinya kita ketemuan atau gimana? 

Kristi : Bentar ya coba saya tanyain suami saya dulu dia jadi pergi apa gak. Nanti 

saya WA kamu jadinya gimana. 

Valen : Ok, ditunggu ya bu kabarnya. 

Kristi : Ok 

Valen : Malam bu, gmn apa bisa ketemu langsung sama ibu? 

Kristi : Lupa ngabarin tadi maaf ya, baru pulang kerja 

Valen : iya gak apa2 bu 

Kristi : Minggu bisa si tapi cuman dari jam 5an aja, soalnya jam 6.45 nya mau 

nonton. 

Valen : Gak apa2 bu, di mana ya? 

Krsiti : Di CL ya. 

Valen : Ok 

15 April 2018 

Valen : Halo bu ini aku udah di CL ya, mau ketemuan di mana nya ya? 

Kristi : Iya, ee di cinemax nya aja gimana?  

Valen : O..ok ok aku kesana ya bu 

Kristi : Ok 

Valen : Bu Kristi. 

Kristi : Hai, gimana nih Valen, datanya masih kurang ya? 

Valen : Hehe. Iya bu masih perlu beberapa lagi. 

Kristi : haha..dulu juga pernah ngalamin, jadi ngertilah posisi mu. 

Valen : Untung ya dapet informan yang ngerti rasanya kalau lagi skripsi, haha 

Kristi : Hehehe..gimana nih bisa bantu apa? 
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Valen : Hemm.. mau tanya kemarenkan sempet bilang dulu kerja bareng La’Dives 

Photo and Design. Terus yang jadi pertanyaa ku kenal La’Dives Photo and 

Design itu karena di kenalkan atau kenalan sendiri? eee Maksudnya gak 

ada perantara orang yang memperkenalkan ini loh Alvin yang nanti jadi 

fotografer ku. 

Kristi : Ooo maksudnya dikenalan orang atau kenalan sendiri? 

Valen : Iya bu. 

Kristi : Awalnya pasti di kenalin dulu dong sama klien nya aku, habis itu 

beberapa kali ngobrol pas sebelum acara dan sesudah acara. Di kenalinnya 

pas malem sebelum hari H nya, pas di Gedung waktu itu. 

Valen : Ooo selama ini sudah pernah ada yang tanya mengenai asa foto dan ibu 

rekomendasikan La’Dives Photo and Design gak ya? Hehe, kan siapa tau 

karena waktu dulu makai jasanya Alvin gak ada kendala jadi ibu 

rekomendasikan ke orang lain? 

Kristi : Ada si waktu acara pernikahan ku, sepupu ku dan beberapa temen tanya 

ini kamu yang dokumentasiin pakai siapa, terus ku jawab aja La’Dives 

Photo and Design. 

Valen : Oo..kalau beoleh tau nama sepupunya  atau temannya siapa ya bu?kira-

kira bisa aku hubungi gak ya? Hehe 

Kristi : Leana namanya, itu sepupu ku, kalau temen ku sudah lupa siapa aja yang 

tanya, dia bisa si cuman dia bukan orang sini. Paling lewat telpon atau chat 

lah bisa. 

Valen : Entar bisa kirimin kontaknya gak bu? 

Krisit : Bisa entar aku kirim  lewat WA aja ya. 

Valen : Ok, makasi ya bu, hehe 
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Nama : Claudia Natasha 

13 April 2018 

Valen : Sasa, haloo 

Sasa : Hallo Valen, lama gak denger kabar mu gimana? 

Valen : Baik Sasa, kamu gimana? Agak susah ya cari kotak mu, hp ku ganti jadi 

kontak semua ilang. 

Sasa : Baikk jg lenn, Puji Tuhan 

Valen : Y tau lah ya aku pelupa orangnya. Lagi sibuk gak kamu Sa? 

Sasa : Dasarr org kaya ya gonta ganti hp muluu. Mayan len gee ngejar 

skripsikuu nii ben lek ndang nyusul kamu sama natt2 jg:p 

Valen : Amin jadi org kaya, hahaha. Wahh cemungut ya Sasa.:) 

Sasa  : Oww ya btw congrats lenn sidangg nyaa, lancer too? 

Sasa : Ya lulus si cuman tetap ada revisinya tau lahh ya, hehe. Makasi ya 

ucapanya. Sasa kamu inget gak foto ini? penguhi bu Rotu yaa? Dulu ya dia 

juga penguji ku pas kkp. Jadi malu yaa lenn dari dulu ampe skrg gendutt 

mulu wkwkw:☹  

Valen : Aku perlu beberpaa keterangan dari kamu sa, kamu ada waktu kapan biar 

aku ke kos mu aja, hehe 

Sasa : Haha, besok yaa bisa siang aja lenn kalau bisa, soalnya sore jam 5 aku ada 

janji sama temen ku. 

Valen : Oh iya sa, boleh jam 11 ya besok. 

Sasa : Ok, kabari aja lenn kalau udah sampai 

14 April 2018 

Valen : Sasa aku udah di depa kos mu 

Sasa : Iy lenn, bentar yaa 

Valen : Ok 

Sasa : Valenn, agak gendutan ya kamu. 

Valen : Haha, iya ni sa, lengan nya juga gede sedih aku liatnya 

Sasa : Lebih gedean punya ku len, haha 

Valen : Gimana ni skripsi mu? Sudah masuk bab berapa? 

Sasa : Udah bab 2 len. Cerita dong siding kemaren gimana? 

Valen : Haha, gitu lah pokoknya, entar aja selesai wawancara ku certain 

Sasa : Iya, ini mau mulai wawancara ni? 

Valen : Ahh kok kayak formal banget ya padahal cuman sama kamu, hahha 

Sasa : Santai len, hahah 

Valen : Inget gak sa itu foto kapan? Aku gak ngenalin Natasha loh di foto 

hahaha.. 

Sasa : Inget lah itu pokoknya pas jaman SMA. 

Valen : Itu siapa yang ngajak foto? 
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Sasa : Singkat ceritanya si memang mau foto bareng-bareng. Awalnya mau ke 

Jonas, terus temen ku yang nama nya jesica ngomong tu loh ooh nya 

Natasha. 

Valen : Jesica tau dari mana ooh nya buka jasa foto? 

Sasa : Kata Jesica dulu Natasha sempat ngomong ooh nya buka jasa foto. 

Valen : Ooo.. habis itu jesica ngomong ke kamu sama temen-temen yang lain? 

Sasa : Iya, ya udah akhirnya pakai oohnya Natasha.  

Valen : Sasa boleh minta kontak temen mu itu gak yang Namanya Jesica? 

Sasa : Buat apa? Meh ta wawancara po? 

Valen : Haha, iya sa, entar ajak ketemuan bareng aja sekalian kita jalan bareng, 

hehe 

Sasa : Ok siap 

Valen  : Ku aja natasha juga ya biar rame 

Sasa : Ok. 

Valen : Sa kamu ada yang tanya gak pakai jasa siapa pas foto itu? 

Sasa : Ya pasti adalah sampai sekolah pada tanya kemarren kalian foro bareng 

pakai siapa? Terus ya di jawab dong pakai oohnya Natasha. 

Valen : Si Jesica kasih saran pakai jasa oohnya Natasha pas ketemu atau gimana? 

Sasa : Kayaknya pas di sekolah deh jam istirahat. 

Valen : Kamsia ya sa infonya.  

Sasa : Kamu telpon aja Jesicanya.  

Valen : Kamu kirim nomer nya aja sa, nanti coba ku hubungi. 
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Nama : Melisa 

13 April 2018 

Valen : Ce oi 

Melisa : Oi kenapa? 

Valen : Mau tanya, aku tadi habis liat foto di akun Instagram La’Dives Photo and 

Design terus ada liat foto cece pas wisuda, hehe 

Melisa : Oh iya aku pakai La’Dives Photo and Design kemaren. Kau mau pakai 

La’Dives Photo and Design juga? hahaha 

Valen : Mungkin iya ce, hahaha, ni a aku mau tanya-tanya cece untuk keperluan 

skripsi ku, cece ade waktu kapan? masih di Semarang kan? Masih di 

Garudakan? 

Melisa : Masih, kapan mau kesini? Janji lok ye takut cece pergi. 

Valen : Malam ini jak gimana? 

Melisa : Iya boleh ma jam 7 keatas ya. 

Valen : Ok. 

Valen : Ce aku otw. 

Melisa : Ye. 

Valen : Hallo sista, hahaha, lama gak liat. 

Melisa : Kau ni pasti ada maunya makanya kesini, kalau dak paling susah diajak 

ketemu. 

Valen : Anak rumahan jadi ya maklum lah ya, hehe 

Melisa : Gimana mau ku bantu apa? 

Valen : Jawab pertanyaan ku aja ya, haha 

Melisa : Hem apa? 

Valen : Itu bisa pakai jasa La’Dives Photo and Design tau dari mana? Mera Riko 

ikut foto tu siapa yang ngajak? 

Melisa : Ngapa am tanyak itu? 

Valen : Waii cece ni, itu pertanyaan wawancara ku buat skripsi, hahaha 

Melisa : Ooo,, gitu, haha. Tau nya dari Yenni, aku tanya terus dia bilang pakai 

La’Dives Photo and Design, dia pun dapat info itu dari kawannya. 

Valen : Nanti mintan kontak Yenni ya.  

Melisa : Iya 

Valen : Pas itu Yenni kasih info nya pas ketemu cece? 

Melisa : Iya, pas ketemu di kos ku lagi ngomong-ngomong, dia bilang dia pakai 

La’Dives Photo and Design terus dia tanyak mau sama-sama dak? Ku jawab 

aja boleh sama-sama jak, nanti tanyak aku tanya Riko mau ikut apa endak?  

Valen : Oh.. jadi sidak Riko ngikut karena di ajak cece. Sip. Ce kenapa mau 

langsung memutuskan pakai jasa La’Dives Photo and Design? 
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Melisa : Pikirnya sekalian aja kan memang mau foto sama-sama dan kawannya cerite 

harga dak terlalu mahal. Kau ni skripsi tentang apa?  

Valen : Word of mouth konsumen La’Dives Photo and Design. Terus memang dak 

terlalu mahal  hargnye? Kesan cece apa? 

Melisa : Yaa bagus, memang harga nya wajar  ya wajarlah segitu. 

Melisa : Pantas ajaktanya itu terus, ku pikir kau mau pakai itu juga. Tu udah ada ku 

rekomendasikan ke mereka Riko. 

Valen : Ya, bisa jadi lah kan ada kemungkinan, hahaha. Terus kemaren wisuda Riko 

pakai La’Dives Photo and Design juga? 

Melisa : Dak kayak nya, hahaha… 

Valen : Mana kontak Yenni aku telpon dia sekaarang aja. 

Melisa : Dia lagi di kamar bawah langsung ke bawah aja. 

Valen : Ok Ok, nanti aku kesini lagi. 
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Nama : Yenni 

13 April 2018 

Valen : Ce oi, apa kabar? 

Yenni : Ha, ni pasti mau wawancara aku juga? Hahaha 

Valen : Hahaha tau dari mana? 

Yenni : Melisa udah cerita tadi kau mau datang mau wawancara. 

Valen : haha iya ce, hehe 

Yenni : Skripsi kau tentang apa? Cepat ya mereka yang angkatan kau aja masih 

liburan, hahaha 

Valen : Mereka menikmati hidup dulu ce, aku ni kan kebelet lulus, haha 

Yenni : Haha, iya gimana ni? 

Valen : Cece bisa tau La’Dives Photo and Design dari mana? 

Yenni : Dari kawan ku Nia, dia cerite kalau mau foto pakai jasa La’dive aja, 

konsepnya bagus-bagus dan harga pas di kantong. 

Valen : Ooo, Nia, yang ini e orangnya? Malam ini ku wawancara juga dia, hahaha, 

dunia sempitnya. 

Valen : Ooo, terus memang benar  harga nya dak terlalu mahal? 

Yenni : Benar lah wajarlah, ada harga ada rupa. 

Valen : Wesss hahaha…habis itu cece rekomendasikan ke ce Melisa lagi? 

Yenni : Iya, dia kan lagi cari juga, jadi ku tanya mau ikut sekalian apa endak? 

Valen : Ooo…ketemu Nia pas rekomendasikan La’Dives Photo and Design di mana? 

Yenni : Di kampus lagi ngurus keperluan wisuda. 

Valen : Oooo… tentang apa skripsi kau ni? 

Yenni : Word of mouth nya konsumen La’Dives Photo and Design 

Valen : Ada rekomendasikan ke siapa lagi dak ce? 

Yenni : Yang ku ingat Melisa aja, udah lama mana ingat lagi. 

Valen : Oooo.. jadi gimana kesannya make jasa La’Dives Photo and Design? 

Yenni : Ya gitu, bagus fotonya harga pas, yang penting tu harga sama hasil foto dak 

terlalu bikin kaget, hahaha 

Valen : Hahah orang kaya pelit kau ni ce, hahaha 

Yenni : Ya kalau Cuman buat foto terlalu mahalkan sayang uangnya. 

Valen : Hahah betul sekali. 
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NAMA : ALBERTIN 

7 Febuari 2018 

Valen : Hallo maaf menganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Valen, saya 

mendapatkan kontaknya dari Alvin selaku pemilik La’Dives Photo and 

Design. Saya ingin menanyakan apakah benar dulu sebagai konsumenn dari 

La’Dives Photo and Design? Jika benar saya ingin mewawancarai ibu untuk 

keperluan skipsis saya. Maaf ini ibu atau bapak y? 

Albertin : Ibu. Dg siapa ini? 

Valen : Saya Valen bu. Benar ini ibu Albertin? 

Albertin : Iya. 

Valen : Kalau ibu bersedia untuk diwawancarai bisa gak kita atur hari dan jamnya 

untuk bertemu? nanti cari hari dan waktu yang ibu bisa, bagaimana? 

Albertin : Bs, mungkin bs tlp bsk pagi yaa 

Valen : Ok, kira2 pagi jam berapa y bu? 

Albertin : Jam 10an gt. 

Valen : Ok bu. 

8 Febuari 2018 

Valen : Pagi bu, bagaimana apa sudah bisa saya hubungi via telpon? 

Albertin : Sudah bisa 

Valen : Hallo bu, selamat pagi maaf menganggu waktunya. 

Albertin : Iya, gak apa-apa, gimana? 

Valen : Ee.. gini bu saya mau mewawancarai ibu tapi secara langsung bu, 

gimana? Nanti saya mencocokan jadwal ibu saja bisanya kapan. 

Albertin : Ehemmm…gimana ya? Bentar coba saya liat jadwal saya dulu. 

Valen : Ohh ok. 

Albertin : Eemmm… gimana hari ini saja, karena besok atau lusa saja penuh. 

Valen : Boleh bu, jam berapa dan di mana ya? 

Albertin : Solaria ya jam 6 malam, mungkin saya telat beberapa menit. Saya otw 

dari kantor ke solaria. 

Valen : E…. solaria yang mana ya bu? 

Albertin : Solaria cl. 

Valen : Oohh ok ok, berarti sampai ketemu nanti malam ya bu. Selamat pagi. 

Albertin : Iya, pagi. 

Valen : Malam bu, ini saya sudah sampai cl bentar lagi masuk solaria. Ibu sudah 

sampai? 

Albertin : Sudah ini saya juga jalan ke solaria.  

Valen : Ok bu sampai ketemu di sana ya. 

Albertin : Ok. 

Valen : Ibu Albertin? 
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Albertin : Iya, ini Valen ya? 

Vallen : Iya bu, saya Valen. Hehehe 

Albertin : Iya gimana Valen? 

Valen : Hem ini bu saya sudah pesenkan jus, silahkan diminum dulu, hehehe. 

Albertin : Ooohhh makasi ya. 

Valen : Sama-sama. Ini dari kantor langsung kesini ibu ada keperluan lain kah? 

Albertin : Gak ada si, Cuma mampir sekalian makan dan wawancara sama kamu aja. 

Valen : Wahhh, maaf ya bu jadi merepotkan. 

Albertin : Hehehe, gak apa-apa, santai aja. 

Valen : Mau pesen makan dulu gak bu? 

Albertin : Hemm… iya ni saya pesen makan dulu ya. 

Valen : Ok. 

Albertin : Kamu skripsi tentang apa si? Dari univ mana? 

Valen : Tentang WoM konsumenn dan calon konsumenn La’Dives Photo and 

Design bu. 

Albertin : Jangan panggil ibu deh keliatan tua banget, hahaha. Panggil cici aja 

Valen : Hahaha, gitu ya ok ok. Ci gimana kalau sambil nunggu makananya, 

sambil saya wawancara? 

Albertin : Hemm iya iya boleh langsung aja. 

Valen : Apa bener dulu sebagai konsumenn La;dives? 

Albertin : Iy betul. 

Valen : Eeeeee,,,bisa tolong ceritaain gak ci dulu dapet rekomendasi dari siapa 

atau lewat mana? 

Albertin : Kenal Alvin sudah dari dulu si jaman SD. Terus tau dia ada buka jasa 

seperi itu, dari temen. Dan sempet liat-liat hasil foto di Instagramnya dia 

juga bagus-bagus, temen saya dulu juga ada pakai jasa dia jadi tau hasil 

kerjanya bagus. 

Valen : Oooo gitu, temen-temen nya ibu sempet menyarankan atau mendukung 

ibu pakai jasa Alvin juga ya? Atau bagaimna bu? 

Albertin : Sempet tanya temen yang pernah makai dan kata mereka ok ok aja. 

Valen : Ci nantinya bakal mau merekomendasikan La’Dives Photo and Design 

kepada teman atau keluarga ibu gak? 

Albertin : Tergantung kalau ada yang tanya saya rekomendasikan, hehe. Kalau 

keluarga ada yang lagi cari info si saya kasih tau. 

Valen : Waktu itu makai jasa La’Dives Photo and Design untuk acara apa ya ci? 

Albertin : Nikahan ku waktu itu tahun 2017 pokoknya.  

Valen : Puas gak si ci sama kerjanya koh Alvin? Pernah ngalami kendala gak 

waktu kerja sama bareng? 
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Albertin : Eemm pernah kayaknya, waktu itu karena suami saya pas lagi di luar kota 

jadi komunikasi agak sulit karenakan hanya lewat telpon ya cocokin jadwal 

segala macem, yaa jadi sulitnya disana aja si. 

Valen : Secara keseuruhan berarti ok lah ya, kerja sama bareng koh Alvin gak ada 

masalah yang menyengkelkan banget. Hehhee 

Albertin : Gak gak ada lah, hehhee 

Valen : Ci kenapa si waktu itu langsung mutusin pakai jasa koh Alvin? 

Albertin : Kenapa ya? Hemm saya kenal dia sih udah lama, terus pas denger kata 

temen-temen dia ada buka jasa foto dan juga bagus kok kerjaannya dia, 

harga juga pas lah apstinya, hahaha 

Valen : Haha, gitu ya, saya kemaren juga wawancarain beberapa orang ngomgnya 

gitu sih. 

Albertin : Hahaha, kalau udah kenalka lebih enak ngomgnya. Valen aku sambal 

makan ya. Kamu gak pesen makan? 

Valen : Gak ci sudah makan sebelum kesini, hehhe. Sambilan aja ci. 

Albertin : Tadi kamu bilang dari unvif apa? 

Valen : Unika ci, aku ambil jurusan ilmu komunikasi 

Albertin : Ooo sudah ada to? Aku baru tau. 

Valen : Hitungannya baru ci, baru beberapa taun lah, mungkin masuk 6 tahun, 

gak begitu tau juga, heheh 

Albertin : Hemm, ponakan ku satu di unika juga ambil jurusan Teknik pangan. 

Valen : Ooooo, susah tu kulaihnya, bener-bener belajara kalau Teknik pangan, 

hehehe 

Albertin : Iya, dia jarang bisa kalau diajak nonton bareng katanya tugas. 

Valen : Iya ci, temen ku juga gitu yang teeknik pangan kerjaannya banyak 

katanya. 

Albertin : Kamu asli mana len? 

Valen : Kalimantan ci, ketapang. 

Albertin : Ohh, jauh ya sampai kesini. Tingal dimana? 

Valen : Di bukit sari kos’t d’paragon ci. 

Albertin : Loh kok jauh banget, bukannya banyak kos ya deket unika? 

Valen : Hehehe, pengen coba daerah baru aja ci. 

Albertin : Hahaha iya iya sudah sampai sini ya jalan-jalan sekalian ya. 

Valen : Iya ci, hehehe. Ci misalnya saya ada pertanyaan lagi mungkin bisa 

hubungi ibu lagi ya? 

 Albertin : Ohh bisa lah entar WA aja ya. 

Valen : Ehemm ci ini kalau saya tingal gimana? Tadi saya ada beli itket nonton 

jam 20.45 mulai filemnya, hehe 

Albertin : Oh iya gak apa-apa lanjut aja. 
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Valen : Ooo,,, ok kalau gitu ci, itu saja pertanyaan ku Mungkin lain kali misalnya 

butuh inormasi tambahan masih bisa menghubungi ibu ya? 

Albertin : Bisa-bisa. 

Valen : Terimakasih untuk bantuannya ci. 

Albertin : Iya-iya , hehe 

12 Maret 2018 

Valen : Hallo ci, maaf ini menganggu waktunya, ada beberapa pertanyaan buat 

ibu, cuman butuh beberapa menit kok, hehehe 

Albertin : Hallo Valen, iya gimana? 

Valen : Ini ibu lagi sibuk gak? Kalau sibuk nanti aja saya telpon lagi. 

Albertin : Iya si, jam makan siang aja ya kamu telpon lagi jam 12an lah. 

Valen : Ok 

Valen : Ibu, gimana bisa saya telpon sekarang? 

Albertin : Bisa-bisa. 

Valen : Hallo ci, hehe, gimana kabarnya? 

Albertin : Baik-baik, gimana valen ada yang bisa dibantu? 

Valen : Iya ni ci, ada beberapa pertanyaan, langsung aja ya. 

Albertin : Ohh, iya 

Valen : Ee gini ci, kalau ada angka minu 4 sampai plus 4 mana yang ibu kasih ke 

La’Dives Photo and Design? Pokonya minus 4 paling jelek dan plus 4 itu 

paling baik. Ya kayak paling puas dan tidak puas gitu ci. 

Albertin : Heeeeeemmmmm…. mungkin plus 4 aja kali ya. 

Valen : O… gitu ci, kenapa ya kasih plus 3? 

Albertin : Aduh kenapa ya? Hehe ehemm selama kerja sama bareng aku gak ada 

keluhan si, ok ok aja semuanya. Cuman mau kasih plus 4 aja, hehe 

Valen : Ok lah kalau gitu, cuman itu ci pertanyaannya, makasi ya ci untuk 

waktunya. Selamat siang ci. 

Alberti : Iya sama-sama, siang. 

10 April 2018 

Valen  : Selamat sore ci, ini saya Valen yang kemaren wawancara cici. 

Albertin : Oh, iya gimana Valen? Skripsinya udah kelar? He.. he.. 

Valen : Hahaha hampir selesai ci, kurang beberapa data untuk melengkapinya, 

maksud saya menghubungi cici untuk menanyakan masih bersedia untuk di 

wawancarai gak ya ci? Hehe, ada beberapa pertanyaan lagi. 

Albertin : Hehe.. gitu ya, hemm bisa wawancara, kapan mau wawancaranya? 

Valen : Kalau cici bisanya kapan? 

Albertin : Kalau wawancaranya lewat telepon aja gimana? Saya lagi sibuk minggu 

ini, takutnya nunggu saya selo malah kelamaan. 

Valen : Ok gak apa2 ci, bisanya hari apa dan jam berapa? 
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Albertin : Hari sabtu aja gimana? Jam 8an 

Valen : Ok ci, makasi bantuaannya 

Albertin : Ok. 

14 April 2018 

Valen : Siang ci, cuman mau ingetin aja nanti malam jam 8.30 saya telpon cici ya. 

Albertin : Ok 

Valen : Hallo malam ci, sudah bisa saya telpon?? 

Albertin : Bentar ya len, ini baru selesai makan 

Valen : Oh iya ci gak apa2 santai aja, hehe 

Albertin : Valen kalau mau telpon aku udah bisa ya 

Valen : Hallo ci, sudah beres kerjaa nya? Hehe 

Albertin : Sudah, hehe, pulang nya telat tadi jadi molor makannya. 

Valen : Hehehe.. ci maaf banget ya nganggu waktunya istirahat 

Albertin : Gak apa-pa len 

Valen : Langsung pertanyaan aja ya ci, biar cicinya cepet bisa istirahat. Hehe 

Albertin : Hehe.. santai 

Valen : Aku mau tanya dulu inget gak siapa yang merekomendasikan La’Dives 

Photo and Design? dan nanti boleh aku minta kontak nya gak ci? 

Albertin : Eee gimana ya, bukan gak boleh si, cuman aku gak enak aja, nanti coba 

ku tanya ya boleh atau gak nya sama orangnya. 

Valen : Ooo..ok ci gak apa-apa, hehehe. Nama nya aja deh ci siapa?  

Albertin : Sando kalau gak salah yang tanya ke aku terus aku cerita. 

Valen : Kalau andai gak bisa kasih kontak nya, gak apa-apa ci yang penting inget 

Namanya dulu, hehe 

Albertin : Maaf ya len gak bisa langsung ngasih, takutnya dia gimana-giman. 

Valen : Hehehe, gak apa-apa. Makasi ya ci. 

Albertin : Iya, sama-sama. 
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NAMA : HANSEN  

8 Febuari 2018 

Valen : Hallo Pak, perkenalkan nama saya Valen. Apa benar degan Pak Hansen? 

Saya dapat   kontaknya dari Alvin pemilik La’Dives Photo and Design. 

Hansen : Ya gmn pak 

Valen : Bisa minta waktu untuk wawancara mengenai La’Dives Photo and 

Design? Wawancarannnya kalau bisa ketemuan langsung saja pak biar 

ngomgnya lebih enak tapi jika tidak memungkinkan bisa via telpon atau 

chat WA juga bisa pak. Bagaimana? 

Hansen : Saya tau dari IG tentang foto. Nama nya saya lupa. Saya liat di google. 

Saya ketik foto studio. Serta ada recommend juga dari teman sebelumnya 

yang sudah pernah menggunakan La’Dives Photo and Design. Untuk acara 

foto wisuda kelulusannya. 

Valen : Kalau boleh saya tau nama temen nya siapa ya pak? 

Hansen : Nama nya nia 

Valen : eemm, kenapa bapak langsung mengikuti saran dari ibu nia ya pak? 

Hansen : Hemm dari ceritanya dia gak ada keluhan jadi saya pikir pasti lancar-

lancar aja. Saya langsung cari kontaknya buka IG nya dia. 

Valen : Ok, pak apakah andan akan merekomendasikan La’Dives Photo and 

Design kepada teman atau keluarga bapak gak untuk makai La’Dives Photo 

and Design aja? 

Hansen : Yaaa, mereka kalau tanya saya kasih info 

Valen : Sempet ketemu pemilik La’Dives Photo and Design gak sebelum acara 

wisudanya pak Hansen? 

Hansen : Oo sudah pas itu kan mau deal harga dan tanyak-tanyak konsep fotonya. 

Valen : Ok pak, terimakasih untuk waktu dan bantuannya. 

Hansen : Yaa sama2  

15 Maret 2018 

Valen :  Selamat siang pak Hansen, maaf menganggu waktunya. Saya Valen yang 

kemaren mewawancari bapak lewat telpon mengenai La’Dives Photo and 

Design. 

Hansen : Iy, ada yg bisa dibantu? 

Valen : Iya pak, ini saya mau menanyakan beberapa hal apa ada waktu, cuman 1 

pertanyaan lagi aja kok. Kalau bisa nanti saya telpon di jam yang bapak 

bisa. 

Hansen : 1 jaman lagi ya. 

Valen : Ok pak. 

Valen : Hallo pak Hanse, gimana? Sudah bisa saya hubungi? 

Hansen : Ok. Tapi palingan 15 menitan ya. 
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Valen : Hallo pak Hansen selamat siang. 

Hansen : Iya, siang. 

Valen : Maaf ya pak menganggu waktunya, ingin menanyakan  satu hala aja si 

mengenai La’Dives Photo and Design. 

Hansen : Iya, apa ya? 

Valen : Gini pak dari hasil wawancara kemarenkan bapak kayaknya puas banget 

sama hasil foto dari La’Dives Photo and Design. 

Hansen : Hee iya. 

Valen : ehemm.., jadi saya mau tanyak kalau ada angka dari minus empat sampai 

plus 4 mana yang bapak kasih? plus empat itu sangat memuaskan dan 

minus empat itu sangat tidak memuaskan. 

Hansen : Eee, empat deh 

Valen : Alasannya kenapa ya pak pilih angka empat?  

Hansen : E…. bagus aja si, cocok sama kemauan ku.  

Valen : Oo gitu, apa pak Hansen merasa bangga kalau misalnya fotonnya di 

unggah di IG, atau bahkan dipajang di mana gitu? 

Hansen : O… kalau itu memang ada si, saya masukan ke IG sama oratu dipajang 

fotonya di ruang tamu. hahaha 

Valen : Hehehe.merasa banggalah ya sama foto wisudanya? Momen bisa foto 

bareng keluarga juga. 

Hansen : Ehehe, iya mumpungkan sekalian foto keluarga. Ada lagi Valen solanya 

aku mau lanjut kerja lagi. 

Valen : Oo gitu pak, itu aja, terimakasih ya pak untuk waktu dan bantuaanya. 

Selamat siang pak Hansen. 

Hansen : O, sama-sama. 

11 April 2018 

Valen : Hallo pak, ini saya Valen yang kemaren wawancara bapak. 

Hansen : Iya, gimana Valen? 

Valen : Gini pak saya mau mengajukan beberapa pertanyaan lagi bisa minta 

waktunya gak pak 

Hansen : Bisa cuman hari ini gak bisa ya, hari juamt aja kamu coba chat saya. 

Valen : O.. ok pak terimakasih untuk waktunya, selamat siang. 

Hansen : Iya, siang 

13 April 2018 

Valen : Selamat pagi pak, saya mau tanya kira-kira saya bisa wawancara bapak 

jam berapa ya? 

Hansen : 30 menit lagi bisa kamu telpon saya 

Valen : Baik pak 

Valen : Halo pak 
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Hansen : Iya hallo 

Valen : Ee.. pak bisa saya mulai wawancaranya? 

Hansen : O. iya ya bisa 

Valen : Dari hasil wawancara sama bapak kemarenkan katanya dapat 

rekomendasi dari temen bapak yang namanya Nia? 

Hansen : Iya betul 

Valen : Aa..jadi gini pak saya mau tanyak inget gak pas kapan temen bapak yang 

Namanya Nia kasih info mengenai La’Dives Photo and Design? 

Hansen : Waktu itu aku datang ke wisudanya Nia terus sekalian aku tanya dia nanti 

foto bareng keluarganya di mana. Terus di a bilang di studio La’Dives 

Photo and Design. intinya dia ngomong gitu tepatnya gimana udah agak 

lupa. 

Valen : Ooo..gitu ya pak, heemmm….waktu bapak makai La’Dives Photo and 

Design ada yang tanya bapak gak pakai siapa gitu? 

Hansen : Kalau gak salah tu ada waktu itu wisuda ku terus ada adek tingkat bawah 

yang datang ucapin dan dia kalau gak salah itu tanya aku habis ini mau foto 

kemana. 

Valen : Ehem..terus bapak jawab ke La’Dives Photo and Design? 

Hansen : Iya aku jawab gitu 

Valen : Inget gak pak ibu Nia ngomognya gimana pas rekomendasikan La’Dives 

Photo and Design? 

Hansen : Dia cuman bilang konsepnya bagus dan harganya gak terlalu murah atau 

mahal. 

Valen : O.. dan bapak suka sama konsep dari La’Dives Photo and Design? 

Hansen : Suka si gak jelek 

Valen : Ooo gitu ya pak..ok deh itu aja pertanyaan ku, terimakasih ya pak untuk 

abntuaanya. 

Hansen : Itu aja, ok sama-sama. Good luck ya. 

Valen : Iya, selamat pagi pak 

Hansen : Pagi. 
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NAMA : DIANA 

12 Febuari 2018 

Valen : Selamat sore ibu, apa benar ini dengan ibu Diana? Perkenalkan nama saya 

Valen, tujuan saya menghubungi ibu untuk menanyakan apa betul ibu dulu 

merupakan konsumenn dari La’Dives Photo and Design? Jika betul apakah 

ibu bersedia diwawancar mengenai La’Dives Photo and Design? 

Wawancaranya bisa dilakukan via telpon atau chat WA. 

Diana : Iyaaa, betul dulu konsumenn nya La’Dives Photo and Design. Bolehh 

untuk kapan y? 

Valen : Jika ibu bersedia diwawancara via telpon, ibu bisa memberikan saya info 

hari dan jam yg ibu bisa di ubungi. 

Diana : Besok saja bagaimana? Jam 11.00 

Valen : Ookk bu, terimakasih infonya. 

Diana : Yaa 

Valen : Hallo ibu, selamat siang. Bagaimaan ibu bisa saya telpon untuk 

wawancara? 

Diana : Ook bolehh 

Valen : Hallo, siang ibu, bagaimana kabarnya? 

Diana : Baik, ni lagi jam istirahat di kantor. 

Valen : Oo, maaf ya bu menganggu jam istirahatnya.  

Diana : Iya, gak apa-apa 

Valen : Ok, bu kita langsung saya ke wawancaranya. Ada beberapa pertanyaan. 

Diana : Ok ok 

Valen : Pertama apa betul ibu konsumen dari La’Dives Photo and Design? 

Diana : Betul dulu makek jasa La’Dives Photo and Design  

Valen : Bisa ibu ceritakan bagaimana bisa mengetahui La’Dives Photo and 

Design? 

Diana : Pertama saya ketemu teman saya di Semarang. Pas itu lagi ngobrol dan 

aku tanya ada rekomen jasa foto gak di Semarang? Terus temen ku jawab 

ada mbak. Nah di kasih deh alamt IG nya. 

Valen : Oo begitu, menurut ibu bagaimana hasil dari foto La’Dives Photo and 

Design? 

Diana : Bagus kok, sesuai harapan ku 

Valen : Baik, kalau begitu  ibu Diana akan merekomendasikan jasa La’Dives 

Photo and Design ke teman atau keluarga ibu gak kalau ada yang bertanya 

mengenai info jasa foto atau design? 

Diana : Oo iya dong 
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Valen : Ok bu, hanya itu pertanyaan dari saya. Terimakasih untuk waktu dan 

bantuaanya. Kalau saya butuh info lebih lengkap bisa saya hubungi ibu lagi 

gak ya? 

Diana : Oh iya bisa. 

Valen : Ok terimakasih bu, selamat siang. 

Diana : Siang 

16 Maret 2018 

Valen : Siang bu Diana, ini saya Valen yang kemaren wawancara ibu lewat 

telepon. 

Diana : Ya, ada apa? 

Valen : Gini bu ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, ibu punya 

waktu? 

Diana : Lewat chat WA aja y. 

Valen : Ok bu, saya mau tanya kalau ada angka minus empat sampai plus empat 

mana yang ibu kasih? Puls empat itu sangat memuaksan dan minus empat 

sangat tidak memuaskan. 

Diana : Plus empat 

Valen : Alasannya kenapa ya bu? 

Diana : Hasil foto bagus, harganya gak mahal-mahal amat. 

Valen : Apa ibu ada mengunggah hasil foto La’Dives Photo and Design? dan ibu 

merasa bangga tidak dengan hasil fotonya. Kayak merasa senang hasil 

fotonya bagus. 

Diana : Ada si tapi cuman dicetak aja pajang di rumah. 

Valen : Baik bu, itu aja pertanyaan saya. Makasi y bu untuk waktu dn 

bantuannya. 

Diana : Ok 

11 April 2018 

Valen : Siang bu, ini saya Valen, mau tanya apa ibu punya waktu untuk 

wawancara lagi? 

Diana : Hai Valen, kapan mau wawancara? 

Valen : Giaman kalau besok bu? 

Diana : Ok, jam makan siang seperti kemarin ya 

Valen : Siap 

12 April 2018 

Valen : Halo bu, maaf menganggu waktu istirahatnya lagi, hehehe 

Diana : hehe..iya gak apa-apa, dulu ya ngalamin proses yang sama 

Valen : Butuh perjuangan banget ya bu untuk jadi sarjana, hahaha 

Diana : Semangat ya Valen 
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Valen : Hahah iya, hemm bu kemaren saya tu lupa mau tanya beberapa 

pertanyaan, ini saya mau tanyakan ke ibu lagi 

Diana : Iya gimana gimana? 

Valen : Inget gak bu nama temen yang rekomendasikan La’Dives Photo and 

Design itu siapa? Dan ada kontak yang bisa di hubungi gak ya? 

Diana : Namanya Widiya ini ada kontak Line nya, nanti saya kirim ke WA mu aja 

ya. 

Valen : Terimakasaih bu, terus saya mau tanya ibu pakai La’Dives Photo and 

Design untuk acara apa ya? 

Diana : Untuk acara pernikahan ku waktu itu. 

Valen : Ooo…pas acar pernikahan berlangsung atau selesai acara ada yang tanya 

ibu gak pakai jasa siapa-siapa aja? 

Diana : Ada temen-temen yang datang tanyak-tanya pakai EO mana terus gaun 

nya beli apa sewa. Yang tanya temen-temen dekat doang si. 

Valen : O..gitu ada yang tanya pakai jasa foto siapa gak? 

Diana : Ada ada kalau gak salah tapi aku lupa siapa soalnya pas itu ramai banget, 

hehehe 

Valen : O..gitu ya hehehe, hemm bu kalau boleh taau temen ibu waktu itu cerita 

gimana ya tentang La’Dives Photo and Design sampai ibu tertarik? 

Diana : Lupa detailnya cuman bilang foto nya bagus 

Valen : Dan memang bagus gak menurut ibu? 

Diana : Bagus kok hasilnya 

Valen : Waktu itu kenapa langsung mengiyakan rekomendasi dari temen ibu? 

Diana : Kalau gak salah di kasih alamt IG nya terus ku liat dan suka sama 

konsepnya, terus pas tanya-tanya harga dan cara sewa ajsanay giman, ya 

akhirnya mutusin pakai dia aja. 

Valen : Ooo gitu ya bu, ok deh itu aja pertanyaan dari aku, makasi banget ya bu 

udah mau bantuin aku dapaetin data untuk skripsi ku, hehe 

Diana : Hehehe..iya sama-sama, sukses ya Valen 

Valen : Makasi bu, selamat siang 

Diana : Siang 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

NAMA : SHEIRLY 

17 Febuari 2018 

Valen : Pagi, perkenalkan nama saya Valen. Dapat kontak ibu/bapak dari Alvin 

selaku pemilik La’Dives Photo and Design. Tujuan saya menghubungi 

ibu/bapak adalah untuk wawancara La’Dives Photo and Design. Maaf 

sebelmunya ini bapak/ibu ya? Terimakasih. 

Sheirly : Yupp, bapak. Wawancaranya ketemuan atau bisa lewat telpon? Kalau 

lewat telpon aja saya mau atau chat. 

Valen : Oh iy pak boleh lewat telpon aja gimana? 

Sheirly : Ok, sekarang juga bisa. 

Valen : Baik pak saya telpon sekarang ya. 

Sheilry : Ok. 

Valen : Hallo pak, hehe ini saya Valen yang mau mewawancari bapak. 

Sheirly : O.. ya gimana? 

Valen : Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama apa betul dulu adalah konsumenn 

dari La’Dives Photo and Design? 

Sheirly : Iyap, betul 

Valen : Bisa menceritakan bagaimana bisa mengenal La’Dives Photo and Design? 

Sheirly : Saya tau dari teman saya yang juga temannya Alvin. Dan saya langsung 

meminta kontak Alvin untuk saya hubungi. 

Valen : Langsung dapat kontak dari teman bapak atau bapak masih harus mencari 

sendiri kontaknya? 

Sheirly : Langsung dari teman saya. 

Valen : Kalau boleh saya tau nama temen bapak yang merekomendasikan siapa 

ya? 

Sheirly : Gita 

Valen : Apakah bapak merasa kinerja kerja Alvin sudah bagus? 

Sheirly : Hasil fotonya si bagus semua yang punya ku, sudah bagus menurut ku. 

Valen : Baik pak, e.. apakah bapak akan merekomendasikan kepada keluarga atau 

teman? 

Sheirly : Kalau ada yang bertanya saya akan jawab iya. 

Valen : Pak mau tanya kenapa waktu itu bapak langsung menggunakan jasa 

La’Dives Photo and Design padahal hanya mendengar cerita dari teman 

bapak saja. Hehehe 

Sheirly : Percaya sama temen si solanya dari hasil foto mereka yang ku liat bagus 

dan Gita juga gak ada komen macem-macem. Biasanya yang direkomen ke 

temen-temen pasti bagus. 
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Valen : Ok pak hanya itu pertanyaan saya. Terimakasih untuk waktu dan 

bantuannya. Kalau saya membutuhkan info lebih banyak lagi mungkin 

saya bisa menghubungi bapak lagi tidak ya? 

Sheirly : Yupp, sama-sama. 

16 Maret 2018 

Valen : Siang pa, ini saya Valen yang kemaren wawancara bapak lewat telepon. 

Sheirly : Ya, ada apa? 

Valen : Gini pak ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, bapak punya 

waktu? 

Sheirly : Besok saja gimana jam sembilan pagi? 

Valen : Ok pak. 

17 Maret 2018 

Valen : Pagi pak, apa saya bisa menghubungi bapak sekarang, sesuai janji 

kemaren jam sembilan pagi? 

Sheirly : Ok 

Valen : Pagi pak, maaf y ganggu waktunya. 

Sheirly : Hehehe 

Valen : Bapak hari sabtu tidak ada kerja ya? 

Sheilry : Gak ada kan libur kantor. 

Valen : O..soalnya temen saya yang di OT sabtu juga tetep kerja, hehehe 

Sheilry : OT orang tua grup? 

Valen : Iya pak. Hehe dia masih kerja tapi sampai jam 12an aja. 

Sheilty : Temen ku juga ada yang kerja di sana. 

Valen : Oo gitu pak, di Semarang juga? 

Sheirly : Dulu Semarang cuman sekarang udah pindah Bandung. 

Valen : Oo gitu, hehe, pak bisa saya tanya beberapa hal soal La’Dives Photo and 

Design lagi ya. 

Sheilry : Oh ok ok 

Valen : Saya mau tanya kalau ada angka minus empat sampai plus empat mana 

yang bapak berikan kepada La’Dives Photo and Design? Puls empat itu 

sangat memuaksan dan minus empat sangat tidak mumuaskan. 

sheirly : Plus empat 

Valen : Alasannya kenapa ya pak? apa karena layanannya baik atau harganya 

murah? 

Sheirly : Layanannya memang bagus, harga kalau dibilang murah juga gak murah 

lumayan harganya.  Waktu difoto sama dia juga oragnya sabar ngarahin. 

Bisaanyakan kalau photografer kalau kitanya kurang apa mukanya 

langsung judes, Alvin gak gitu dia malah arahin. 



106 
 

Valen : Bapak ada mengunggah hasil foto La’Dives Photo and Design gak di 

medsos atau di mana? dan ada ngerasa bangga gak si dengan hasil fotonya 

koh Alvin? Kayak merasa senang hasil fotonya bagus. 

Sheirly  : Waktu itu cuman dapet hasil cetakan sama dvd. Untuk diupload belum 

ada cuman istri ku aja yang uploas di IG nya dia. Aku gak begitu aktif di 

IG. 

Valen : Ngerasa bangga gak si pak dengan hasil foto Alvin? 

Sheirly : E..suka dengan hasil fotonya. 

Valen : Baik pak, itu aja pertanyaan saya. Makasi ya pak untuk waktu dan 

bantuannya. 

Sheirly : Sip. 

14 April 2018 

Valen : Halo pak Selamat Siang, ini saya Valen yang beberapa waktu lalu sempet 

hubungi bapak untuk wawancara 

Sheirly : Oh..iya ada apa ya? 

Valen : Mau tanya bapak ada waktu untuk wawancara beberapa pertanyaan gak? 

Sheilry : Iya bisa, sekarang juga bisa. 

Valen : Ohh.. bisa ya, hehe, lagi libur ya pak? 

Sheilry : Iya tanggal merah. 

Valen : hehe, gak jalan-jalan pak? 

Sheilry : Nanti malem baru pergi-pergi. 

Valen : Ooo..hehehe, gini pak saya mau tanya apa boleh saya minta kontak gita? 

Sheilry : Hemm bukan ngasih cuman hp saya baru di install ulang jadi kontak banyak 

hilang. 

Valen : Ooo..iya gak pa-pa pak, hehehe, temen bapak waktu itu menceritakan apa ya 

sampai bapak tertarik untuk foto makai jasa La’Dives Photo and Design? 

Sheilry : Hemm apa ya? Lupa aku,hahaha 

Valen : Oooo..hahah.. mungkin cerita tentang konsep nya bagus gitu? 

Sheilry : Ya sejenis itulah. 

Valen : Menurut bapak sendiri bagus gak? 

Sheilry : Bagus bagus. 

Valen : Hemm..pak waktu itu dapet rekoemndasinya karena bapak tanya atau dia 

rekomendasikan sendiri? 

Sheirly : Aku tanya si terus di kasih tau 

Valen : Ooo.. gitu, ok deh pak, hanya itu pertanyaan saya, maaf ya menganggu 

waktu liburnya. 

Sheilry : Iya gak pa-pa, kamu sudah mau siding ya? 

Valen : Sudah siding pak cuman ada kekurangan data. Pak saya mau tanya pernah 

ada yang tanya soal jasa La’Dives Photo and Design ke bapak gak? 
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Sheilry : Seinget ku gak ada, cuman aku pernah bilang ke kaka ku kalau makai jasa 

La’Dives Photo and Design, kalau gak salah gitu.  

Valen : O.. bisa minta kontak kakak bapak gak dan nama nya siapa ya? 

Sheilry : Boleh nanti saya kirim WA aja ya, namanya Adrian. 

Valen : Terimakasih pak, selamat siang. 

Sheilry : Siang 

NAMA : NAGITA 

8 Maret 2018 

Valen : Hallo cici maaf ya nganggu ini saya liat tadi hasbis dealan sama La’Dives 

Photo and Design ya? Keberatan gak ku wawancarai sebentar ci? 

Nagita : Yaa… boleh si tapi jangan kelamaan ya masih mau muter-muter. Hehe. 

Valen : Gak kok ci sebentar aja, gimana kita sambil makan di depan? 

Nagita : Ok boleh. 

Valen : Duduk di sini aja gimana ci? Kalau cici mau pesen makanan pesen aja 

dulu ci, aku tungguin di sini. 

Nagita : Dia yang pergi pesen aja, hehe.. males ngantri rame. 

Valen : Hehehe. iya ni juga si ervan yang ngantri. Ci gimana sambil nunggu 

makan aku tanyka-tanyak tenetang La’Dives Photo and Design ya. 

Nagita : Boleh-boleh 

Valen : Rencanya untuk foto apa ci? 

Nagita : Untuk foto nikahan nanti. 

Valen : Oo… kapan nikahnya ci? Di Semarang acaranya? 

Nagita : Iya, di Semarang nanti akhir taun bulan 12. 

Valen : Bulan 12 bisaanya gak teras si, waktu kayak cepet mutarnya, hehe 

Nagita : Iya, ni makanya cepet-cepet cari vendor mau ngehendel acara nikahan 

nanti. 

Valen : Oo EO nya pakai siapa ci? 

Nagita : Pakai topeng, kalau sama topeng udah deal dari bulan 11 kemaren.  

Valen : O… cepet ya deal-dealnya, hehe 

Nagita : Soalnya takut dia penuh. Temen ku taun lalu aja gak bisa pakai topeng 

karena jadwalnya padat banget. 

Valen : Iya si, kata temen ku yang dulu kerja di sana katanya topeng penuh terus 

jadwalnya. Ramai yang makai dia. Lagi tenar dia sekarang.harganya mahal 

juga ya ci denger-denger. 

Nagita : Yaa… lumayan mahal, tapi karena temen-temen ku yang udah pernah 

makai dia bilangnya pelayanannya bagus dan bisa hendel semuanya. 

 Valen : Ci kenapa bisa memutuskan pakai jasanya koh Alvin dan nama temen cici 

yang ngasih rekomendasi itu siapa ya? 
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Nagita : Ini juga rekomen dari temen si, dia bilang harganya gak terlalu mahal tapi 

hasil fotonya kayak fotografi mahal, hahaha. Nama nya Karyn. 

Valen : Haha, sempet buka IG nya gak? Atau ada liat foto temen-temen cici? 

Sekalian ci minta kontak Karyn. 

Nagita : Liat hasil foto nikahnya temen ku sama liat foto ting jing. Ni nomornya. 

Valen : Ci Nagita tau gak si Karyn kok tau jasa La’Dives Photo and Design? 

Nagita : Dari hasil cerita-cerita kemarin tu, dia dikenalin sama EO nya yang 

ngurusin acara nikahnya. EO dia pernah kerja bareng Alvin. 

Valen : Kesini sama siapa ci? 

Nagita : Sama calon ku, sama keluarga, ni aku bawa ponakan siapa tau pas acara 

sweet seventin nya mau pakai jasa yang sama. 

Valen : Nama ponakannya siapa ya ci?  

Nagita : Yoani. 

Valen : Oo, lagi di mana sekarang dia nya ci? 

Nagita : Lagi muter-muter palingan. 

Valen : Oo…. Ok deh. Sukses ya ci acara rsepsinya. Semoga berjalan dengan 

lancar. Amin 

Nagita : Amin, hehe 
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Nama : Nia 

13 April 2018 

Valen : Hallo cici. Perkenalakan nama ku Valen, ini aku dapet kontaknya dari 

Hansen. Mau tanya-tanya untuk keperluan skripsi bisa ci? Cuman ada 

beberapa pertanyaan mengenai La’Dives Photo and Design. 

Nia : Iya bisa. Boleh2. Mau tanya apa? 

Valen : Kalau ketemuan langsung bisa ci? Tapi kalau gak bisa gak ap2 ci kita via 

telpon aja. Ini cici nya lagi sibuk gak ya? 

Nia : bisa entar sore jam setegah lima ya, di rumah ku aja, gimana? 

Valen : Ok ci, minta nomer yg bisa di hubungi ci sama alaamt rumahnya di mana. 

Nia : Di ….. 

Valen : Ok 

Valen : Ci ni aku otw ya ci 

Nia : Ok 

Valen : Ci ini aku udah di…. Ni belok mana ya? Ada……(rekayasa lokasi) 

Nia : Kamu……. 

Valen : Ci ni udah di depan rumah 

Nia : Ok bentar aku keluar 

Valen : Hai ci, nganggu gak ni? Hehe 

Nia : Gak kok ni lagi santai aja 

Valen : Hehehe.. gak habis ini ada acara gak ci? 

Nia : Gak ada kok, ini kamu dari unif mana? 

Valen : Aku dari Unika ci 

Nia : Oo.. aku dulu Unika juga lulus tahun 2017 

Valen : Oo..sama dengan Hansen ya ci? 

Nia : Ia cuman beda bulan aja 

Valen : Ci mau tanya dong dulu kenapa bisa kenal La’Dives Photo and Design ya? 

Nia : Hemm jadi dulu itu aku cari pakai hastag tulisannya aku lupa apa, di sana 

kan ada beberapa perbandingan foto dari beberapa fotografer, terus aku liat 

konsepnya yang aku paling suka punya La’Dives Photo and Design. harganya 

pun gak terlalu mahal. Secara keseluruhan sebenernya sudah ok, cuman 

kemaren agak kecew aja ko Alvin kurang bisa arahin harus gaya gimana, 

padahalkan seharusnya dia bisa arahin posisinya harus gimana. Tapi secara 

keseluruhan servisnya ok dan konsepnya aku suka. 

Valen : Ooo..cici ada rekomendasikan ke temen atau siapa gak? Atau bahkan ada 

yang tanya gak cici pakai siapa gitu? 

Nia : Ya itu si Hansen terus Audi sama Yenni ta sarani pakai La’Dives Photo and 

Design, ku certain aja pengalaman ku hasil foto konsep semua bagus. 



110 
 

Valen : Emm…terus cici certain gak kalau La’Dives Photo and Design kurang bisa 

arahin kalau lagi foto? 

Nia : Ya bilang semua ta certain sama mereka, mereka katanya gak masalah, 

malah aku seng di bilang rak iso pose, hahaha 

Valen : Hahaha…tapi secara keselurah yang penting ok ya ci, gak kecewakan ya? 

Nia : Kalau secara keseluruhan gak kok, aku suka konsepnya 

Valen : Sip gak sia-sia yang penting, hehehe 

Nia : Gak lah, hehe.. kamu ambil jurusan apa ni len? 

Valen : Ilmu komunikasi ci 

Nia : Ooo emang ada komunikasi? 

Valen : Waduhh kurang terkenal ya ci, hahaha, ada terbilang baru si 

Nia : Ooo baru tau 
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Nama : Jesica 

22 April 2018 

Valen : Hallo ini Jesica ya? 

Jesica : Iya, ini siapa ya? 

Valen : Aku Valen temen nya Sasa dan Natasha. 

Jesica : Ada apa ya?  

Valen : Aku mau wawancara kamu untuk keperluan skripsi, jesica bersedia? 

Jesica : Oh, boleh. 

Valen : Wawancaranya bisa ketemuan? 

Jesica : Kalau lewat telpon aja gimana? 

Valen : Gak apa-apa si kalau lewat telpon, kamu nya bisa jam berapa dan nanti biar 

aku yang telpon kamu aja. 

Jesica : Besok malem bisa, jam 8 aja ya. 

Valen : Ok. 

23 April 2018 

Valen : Hallo Jesica. 

Jesica : Iya, gimana ni, apa yang bisa ku bantu? 

Valen : Kamu inget jasa foto La’Dives Photo and Design? 

Jesica : Inget gimana? 

Valen : Kamu inget gak gimana ceritanya bisa kenal La’Dives Photo and Design?  

Jesica : Pokok nya tau La’Dives Photo and Design dari Natasha, lupa karena apa 

dia cerita, terus waktu itu aku sama temen-temen memang lagi cara jasa foto, 

rencan nya memang mau foto bareng-bareng.  

Valen : Foto bareng yang ada Natasha, Sasa, itu ya? Di jembatan kalau gak salah 

aku liat foto nya, hehehe 

Jesica : Iya itu, masih alay ya waktu itu, hahaha, malu sendiri liatnya. 

Valen : Hehehe, semua orang pernag ngalamin kayaknya. Sampai gak kenal loh 

kalau di situ ada Natasha 

Jesica : Haha, maklum ya itu muka masih belum di apa-apain. 

Valen : Kenapa waktu itu mutusin pakai ajsa nya La’Dives Photo and Design? 

kenapa gak pakai yang lain? 

Jesica : Aduh lupa kalau itu, waktu itu lagi cerita ke temen-temen yang lain, minta 

pendapat mereka. Terus pada bilang setuju. Hasil fotonya bagsu si aku liat 

dan konsepnya ok, yang pasti kalau sama koko nya Natashakan lebih enak 

juga foto nya gak canggung.  

Valen : Ooo, gitu, pas foto di luar ruangan gitu lama gak si persiapan nya cari 

tempat? 
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Jesica : Eee.. beberapa hari sebelum itu kontek koko nya dulu, habis itu di tanyain 

mau foto di sana gak, lupa si detailnya udah lama banget, beberapa tahun 

yang lalu itu, akhirnya ok si.  

Valen : Jadi kamu rekomendasikan ke temen mu dua orang itu, terus minta 

pendapat mereka gitu ya, mau pakai jasa La’Dives Photo and Design apa 

gak? 

Jesica : Iya, soalnya takut ada yang punya rekomendasi lain kan bisa sama-sama 

mempertimbangkan.  
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Nama : Alvin 

9 Oktober 2017 

Valen : Hallo Ko Alvin, hallo ci Marsya. 

Alvin : Hallo, Valen ya. 

Valen : Iya ko, aku Valen. 

Alivn : Gimana ada yang bisa dibantu? 

Valen : Mau tanya ko, sejarah berdirinya la’Dives dan arti Namanya la’Dives apa 

ya? 

Alvin : Dari kuliah memang sudah suka sama dunia digital, terus setelah selesai 

kuliah aku tetap lanjutin. Sampai akhirnya buka jasa foto dan disain sendiri. 

Awalnya bukan la’Dives tapi, studio foto Alvin. Banyak yang salah paham 

kiranya toko ku di sebelah padaha bukan yang itu, teman-teman pada tanya 

koku dah beda yang moto. Cuman ada nama yang kembaran pas lagi smaping 

ruko ku juga, akhirnya aku pindah dan ganti nama jadi la’Dives Photo and 

Desaign. Nama itu idenya dari Marsya. Artinya anak laki-laki yang sukses. 

Berharapnya biar sukse juga usahanya karena dijalankan oleh anak laki-laki.  

Valen : Jumlah konsumen yang ko Alvin inget berapa? 

Alvin : Lupa, entar tak email aja ya ke kamu jumlah konsumennya. 

Valen : konsumen ko Alvin pernah cerita gak dapat ingo dari mana mengenai 

la’Dives? 

Alvin : Kenbanyakan si dari teman atau keluarga, ada juga yang dari Instagram. 

Valen : pernah gak dapet konsumen yang berturut-turut hasil rkomendasi dari 

temannya? 

Alvin : Pernah dulu, pas acara wisuda. Tahun 2015 semua konsumen ku hasil dari 

rekomendasi keluarga atau temannya. Taun berikutnyapun sama dari hasil 

rekomendasi teman atau gak dari keluarga. 

Valen : Ko Alvin ada gabung sama vendor atau eo lain gak? 

Alvin : Dulu sempet, cuman sekarang udah gak. Mending sendiri dulu aja, biar lebih 

enak ngomg langsung sama konsumennya. 

Valen : Kegiatan apa aja yang udah dilakukan untuk memasarkan la’Dives? 

Alvin : Beberapa kali ikut Ika pesta, ya wedding expo, terus kasih info di Instagram. 

Sempet masuk majalah wedding- ku juga.  

Valen : Pernah gak ko, sengaja bayar orang untuk promosikan la’Dives  ke orang 

lain, terus ko Alvin bayar mereka. 

Alvin : Gak pernah kalau itu, mereka sendiri yang memang rekomendasikan ke 

teman atau saudaranya. 

Valen : Ikut Ika Pesta gitu, bayarnya mahal gak ko? Atau hanya di tempat-tempat 

tertentu mahalnya. Misalnya kalau stand di bagian depan mahal, di bagian 

belakang murah. Gitu gak? 
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Alvin  : Pasti gitu, di tempat-tempat yang strategis pasti mahal. Tapi kita milih nya  

yang harga tengah-tengah aja. Sam aja kan cuman buat kari konsumne, merka 

juga kalau dating pas muter-muter sampai belakang. 

Valen :  kisaran harganya biasa berapa ko? 

Alvin  : Tergantung setiap penjelengara nya beda-beda. Kalau kemaren tu 5 jt kalau 

gak salah. 

Valen : fasilitas yang di dapet apa aja? 

Alvin  : kosongan tempatnya. 
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1. Penyebaran informasi di Instagram dan Line 
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