
 

 

KUESIONER  
INOVASI PELAYANAN MELALUI ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN 

DITINJAU DARI DIMENSI KUALITAS PELAYANAN PADA USAHA 
RENTAL SOUND SYSTEM DRAGON 85 

 
 

Kepada Yth.  

Responden  

di tempat 

 

Terkait dengan penelitian saya yang berjudul “Inovasi Pelayanan melalui 

Analisis Kepuasan Konsumen Ditinjau dari Dimensi Kualitas Pelayanan pada 

Usaha Rental Sound System Dragon 85”, saya mengharapkan Saudara menjawab 

seluruh pertanyaan sesuai dengan kenyataan menurut Saudara. 

Atas kerja samanya, saya ucapkan terima kasih. 

 

     Hormat saya, 

 

 

Erik Kristiyanto,S.E. 

 

 

 

DATA RESPONDEN 

 

Nama  :…………………………………………………………… 

Alamat  :…………………………………………………………… 

Jenis kelamin :…………………………………………………………… 

Pekerjaan  :…………………………………………………………... 

Pernahkah saudara menyewa sound system Dragon 85 Bawang?  

 Pernah (……..kali ) 

 Tidak 

Untuk keperluan apa saja Saudara menyewa sound system Dragon 85 

Bawang?  

1. ……………………………………… 

2………………………………………. 

3………………………………………… 

4…………………………………………. 

5…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUESIONER HARAPAN 
 

Isilah pertanyaan pertanyaan di bawah ini sesuai dengan HARAPAN Saudara terhadap kualitas 

pelayanan rental sound system yang Saudara sewa. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang 

Saudara anggap sesuai ! 

Keterangan: 

SS   = SANGAT SETUJU 

S  = SETUJU 

CS  = CUKUP SETUJU 

TS  = TIDAK SETUJU 

STS  = SANGAT TIDAK SETUJU 

 

 

KEANDALAN (X1) 

No Indikator SS S CS TS STS 

1 Saya berharap pihak rental sound system Dragon 85 

tiba di lokasi penyewa tepat waktu 

     

2 Saya berharap suara sound system Dragon 85 mantap      

3 Saya berharap operator sound system Dragon 85 

mampu menyesuaikan tampilan sound system sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada 

     

4 Saya berharap pihak rental sound system Dragon 85 

memberikan tagihan yang selalu tepat jumlahnya 

     

 

 

DAYA TANGGAP  (X2) 

No Indikator SS S CS TS STS 

5 Saya berharap operator sound system Dragon 85 

cepat tanggap dalam menghadapi masalah teknis 

yang timbul di lapangan 

     

6 Saya berharap operator sound system Dragon 85 

cepat tanggap terhadap keluhan penyewa 

     

7 Saya berharap pihak rental sound system Dragon 85 

memberikan pelayanan yang cepat kepada orang 

yang akan menyewa 

     

8 Saya berharap, pihak rental sound system Dragon 85 

bisa memberikan solusi terhadap komplain penyewa 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
JAMINAN (X3) 

No Indikator SS S CS TS STS 

9 Saya berharap operator sound system Dragon 85 

cakap dalam bertugas di lapangan 

     

10 Saya berharap operator sound system Dragon 85 

bersikap sopan terhadap pihak penyewa 

     

11 Saya berharap operator sound system Dragon 85 

bersikap ramah terhadap pihak penyewa 

     

 

 

EMPATI (X4) 

No Indikator SS S CS TS STS 

12 Saya berharap pemilik rental sound system Dragon 

85 mudah dihubungi 

     

13 Saya berharap para operator sound system Dragon 85 

mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak 

penyewa 

     

14 Saya berharap pihak rental sound system Dragon 85 

melayani pelanggan tanpa membeda-bedakan 

     

15 Saya berharap, pihak pemilik rental sound system 

Dragon 85 mau memberikan informasi dengan jelas 

mengenai jasa yang akan disampaikan 

     

 

 

ASPEK TANGIBLE (X5) 

No Indikator SS S CS TS STS 

16 Saya berharap alat-alat sound system rental Dragon 

85 memadai 

     

17 Saya berharap penampilan fisik operator sound 

system Dragon 85 rapi ketika bertugas 

     

18 Saya berharap peralatan sound system Dragon 85 

dalam kondisi yang layak saat digunakan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUESIONER KINERJA 
 

Isilah pertanyaan pertanyaan di bawah ini sesuai dengan KINERJA pelayanan rental sound system 

Dragon 85 yang pernah Saudara sewa. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara 

anggap sesuai ! 

Keterangan: 

SS  = SANGAT SETUJU 

S = SETUJU 

CS = CUKUP SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

 

 

KEANDALAN (X1) 

No Indikator SS S CS TS STS 

1 Menurut pengalaman saya, pihak rental sound system 

Dragon 85 tiba di lokasi penyewa tepat waktu 

     

2 Menurut pengalaman saya, suara sound system 

Dragon 85 mantap 

     

3 Menurut pengalaman saya, operator Dragon 85 

mampu menyesuaikan tampilan sound system sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada 

     

4 Menurut pengalaman saya, pihak rental sound system 

Dragon 85 memberikan tagihan yang selalu tepat 

jumlahnya 

     

 

DAYA TANGGAP  (X2) 

No Indikator SS S CS TS STS 

5 Menurut pengalaman saya, operator rental sound 

system Dragon 85 cepat tanggap dalam menghadapi 

masalah teknis yang timbul di lapangan 

     

6 Menurut pengalaman saya, operator rental sound 

system Dragon 85 cepat tanggap terhadap keluhan 

penyewa 

     

7 Menurut pengalaman saya, pelayanan pihak rental 

sound system Dragon 85 dilakukan dengan cepat 

kepada orang yang akan menyewa 

     

8 Menurut pengalaman saya, pihak rental sound system 

Dragon 85 bisa memberikan solusi terhadap 

komplain penyewa 

     

 

 

 



 

 

JAMINAN (X3) 

No Indikator SS S CS TS STS 

9 Menurut pengalaman saya, operator rental sound 

system Dragon 85 cakap dalam bertugas di lapangan 

     

10 Menurut pengalaman saya, operator rental sound 

system Dragon 85 bersikap sopan terhadap pihak 

penyewa 

     

11 Menurut pengalaman saya, pihak operator rental 

sound system Dragon 85 bisa bersikap ramah 

terhadap pihak penyewa 

     

 

EMPATI (X4) 

No Indikator SS S CS TS STS 

12 Menurut pengalaman saya, pemilik rental sound 

system Dragon 85 mudah dihubungi 

     

13 Menurut pengalaman saya, operator rental sound 

system Dragon 85 mampu berkomunikasi dengan 

baik dengan pihak penyewa 

     

14 Menurut pengalaman saya, pihak rental sound system 

Dragon 85 melayani pelanggan tanpa membeda-

bedakan 

     

15 Menurut pengalaman saya, pihak pemilik rental 

sound system Dragon 85 mau memberikan informasi 

dengan jelas mengenai jasa yang akan disampaikan 

     

 

ASPEK TANGIBLE (X5) 

No Indikator SS S CS TS STS 

16 Menurut pengalaman saya, alat-alat sound system 

Dragon 85 memadai 

     

17 Menurut pengalaman saya, penampilan fisik operator 

sound system Dragon 85 rapi ketika bertugas 

     

18 Menurut pengalaman saya, peralatan sound system 

Dragon 85 dalam kondisi layak saat digunakan 

     

 

Apakah saran-saran Saudara terkait dengan kualitas pelayanan rental sound system Dragon 85 ?. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 
 



 

 

PERTANYAAN WAWANCARA  
UNTUK INOVASI 

 

 

JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI ! 

 

1. Bagaimana pendapat saudara jika rental sound system Dragon 85 

menyediakan rental panggung pertunjukan? Jelaskan ! 

 

                                                                                                                        

2. Bagaimana pendapat saudara jika rental sound system Dragon 85 

menyediakan rental tratak ? Jelaskan ! 

 

 

3. Bagaimana pendapat saudara jika rental sound system Dragon 85 

menyediakan organ tunggal dan/atau penyanyi? Jelaskan ! 

 

 

4. Bagaimana pendapat saudara jika rental sound system Dragon 85 

menyediakan jasa pemutaran film? Jelaskan ! 

 

 

5. Bagaimana pendapat saudara jika rental sound system Dragon 85 

menyediakan rental perkakas makan (seperti piring, mangkok, sendok, dan 

garpu)? Jelaskan ! 

 

 

6. Apakah Anda mempunyai masukan lain mengenai inovasi yang mungkin bisa 

dilakukan oleh pihak rental sound system Dragon 85? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tanggapan Responden untuk Dimensi Keandalan (Harapan) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Saya berharap pihak rental sound 

system Dragon 85 tiba di lokasi 

penyewa tepat waktu 

 

0 

 

0 

 

0 

 

28 

 

72 

 

472 

 

4.72 

Sangat 

setuju 

2 Saya berharap suara sound system 

Dragon 85 mantap 

0 0 0 25 75 475 4.75 Sangat 

setuju 

3 Saya berharap operator sound system 

Dragon 85 mampu menyesuaikan 

tampilan sound system sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada 

 

0 

 

0 

 

0 

 

38 

 

62 

 

462 

 

4.62 

 

Sangat 

setuju 

4 Saya berharap pihak rental sound 

system Dragon 85 memberikan 

tagihan yang selalu tepat jumlahnya 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

64 

 

464 

 

4.64 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.68 SS 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Keandalan (Kinerja) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Menurut pengalaman saya, pihak 

rental sound system Dragon 85 tiba di 

lokasi penyewa tepat waktu 

 

0 

 

22 

 

34 

 

26 

 

18 

 

340 

 

3.40 

Cukup 

setuju 

2 Menurut pengalaman saya, suara 

sound system Dragon 85 mantap 

0 0 10 45 45 435 4.35 Sangat 

setuju 

3 Menurut pengalaman saya, operator 

Dragon 85 mampu menyesuaikan 

tampilan sound system sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada 

 

0 

 

9 

 

27 

 

41 

 

23 

 

378 

 

3.78 

 

Setuju 

 

4 Menurut pengalaman saya, pihak 

rental sound system Dragon 85 

memberikan tagihan yang selalu tepat 

jumlahnya 

 

0 

 

0 

 

5 

 

47 

 

48 

 

443 
 

4.43 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 3.99 S 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Daya Tanggap (Harapan) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Saya berharap operator sound system 

Dragon 85 cepat tanggap dalam 

menghadapi masalah teknis yang 

timbul di lapangan 

 

0 

 

0 

 

0 

 

47 

 

53 

 

453 

 

4.53 

 

Sangat 

setuju 

2 Saya berharap operator sound system 

Dragon 85 cepat tanggap terhadap 

keluhan penyewa 

0 0 0 49 51 451 4.51 Sangat 

setuju 

3 Saya berharap pihak rental sound 

system Dragon 85 memberikan 

pelayanan yang cepat kepada orang 

yang akan menyewa 

 

0 

 

0 

 

6 

 

47 

 

47 

 

441 

 

4.41 

 

Sangat 

setuju 

4 Saya berharap, pihak rental sound 

system Dragon 85 bisa memberikan 

solusi terhadap komplain penyewa 

0 0 10 44 46 436 4.36 Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.45 SS 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Daya Tanggap (Kinerja) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Menurut pengalaman saya, operator 

rental sound system Dragon 85 cepat 

tanggap dalam menghadapi masalah 

teknis yang timbul di lapangan 

 

0 

 

0 

 

10 

 

55 

 

35 

 

425 

 

4.25 

 

Sangat 

setuju 

2 Menurut pengalaman saya, operator 

rental sound system Dragon 85 cepat 

tanggap terhadap keluhan penyewa 

 

0 

 

0 

 

14 

 

58 

 

28 

 

414 

 

4.14 

 

Setuju  

3 Menurut pengalaman saya, pelayanan 

pihak rental sound system Dragon 85 

dilakukan dengan cepat kepada orang 

yang akan menyewa 

 

0 

 

0 

 

12 

 

53 

 

35 

 

423 

 

4.23 

 

Sangat 

setuju 

4 Menurut pengalaman saya, pihak rental 

sound system Dragon 85 bisa 

memberikan solusi terhadap komplain 

penyewa 

 

0 

 

0 

 

18 

 

63 

 

19 

 

401 

 

4.01 

 

Setuju 

Rata-Rata 4.16 S 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 



 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Jaminan (Harapan) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Saya berharap operator sound system 

Dragon 85 cakap dalam bertugas di 

lapangan 

 

0 

 

0 

 

7 

 

50 

 

43 

 

436 

 

4.36 

Sangat 

setuju 

2 Saya berharap operator sound system 

Dragon 85 bersikap sopan terhadap 

pihak penyewa 

 

0 

 

0 

 

6 

 

50 

 

44 

 

438 

 

4.38 

Sangat 

setuju 

3 Saya berharap operator sound system 

Dragon 85 bersikap ramah terhadap 

pihak penyewa 

 

0 

 

0 

 

4 

 

53 

 

43 

 

439 

 

4.39 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.38 SS 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Jaminan (Kinerja) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Menurut pengalaman saya, operator 

rental sound system Dragon 85 cakap 

dalam bertugas di lapangan 

 

0 

 

0 

 

15 

 

46 

 

39 

 

424 

 

4.24 

Sangat 

setuju 

2 Menurut pengalaman saya, operator 

rental sound system Dragon 85 

bersikap sopan terhadap pihak 

penyewa 

 

0 

 

0 

 

7 

 

50 

 

43 

 

436 

 

4.36 

 

Sangat 

setuju 

3 Menurut pengalaman saya, pihak 

operator rental sound system Dragon 85 

bisa bersikap ramah terhadap pihak 

penyewa 

 

0 

 

0 

 

4 

 

54 

 

42 

 

438 

 

4.38 

 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.33 SS 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 



 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Empati (Harapan) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Saya berharap pemilik rental sound 

system Dragon 85 mudah dihubungi 

0 0 12 46 42 430 4.30 Sangat 

setuju 

2 Saya berharap para operator sound 

system Dragon 85 mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan 

pihak penyewa 

 

0 

 

0 

 

6 

 

49 

 

45 

 

439 

 

4.39 

 

Sangat 

setuju 

3 Saya berharap pihak rental sound 

system Dragon 85 melayani pelanggan 

tanpa membeda-bedakan 

 

0 

 

0 

 

6 

 

47 

 

47 

 

441 

 

4.41 

Sangat 

setuju 

4 Saya berharap, pihak pemilik rental 

sound system Dragon 85 mau 

memberikan informasi dengan jelas 

mengenai jasa yang akan disampaikan 

 

0 

 

0 

 

12 

 

42 

 

46 

 

434 

 

4.34 

 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.34 SS 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Empati (Kinerja) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Menurut pengalaman saya, pemilik 

rental sound system Dragon 85 mudah 

dihubungi 

 

0 

 

25 

 

29 

 

28 

 

18 

 

339 

 

3.39 
Cukup 

setuju 

2 Menurut pengalaman saya, operator 

rental sound system Dragon 85 mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan 

pihak penyewa 

 

0 

 

0 

 

8 

 

47 

 

45 

 

437 

 

4.37 

 

Sangat 

setuju 

 

3 Menurut pengalaman saya, pihak rental 

sound system Dragon 85 melayani 

pelanggan tanpa membeda-bedakan 

 

0 

 

0 

 

1 

 

61 

 

38 

 

437 

 

4.37 

Sangat 

setuju 

4 Menurut pengalaman saya, pihak 

pemilik rental sound system Dragon 85 

mau memberikan informasi dengan 

jelas mengenai jasa yang akan 

disampaikan 

 

0 

 

0 

 

8 

 

57 

 

35 

 

427 

 

4.27 

 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.10 S 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 



 

 

Tanggapan Responden untuk Dimensi Tangible (Harapan) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Saya berharap alat-alat sound system 

rental Dragon 85 memadai 

0 0 0 27 73 473 4.73 Sangat 

setuju 

2 Saya berharap penampilan fisik 

operator sound system Dragon 85 rapi 

ketika bertugas 

0 0 0 42 58 458 4.58 Sangat 

setuju 

3 Saya berharap peralatan sound system 

Dragon 85 dalam kondisi yang layak 

saat digunakan 

0 0 0 30 70 470 4.70 Sangat 

setuju 

Rata-Rata 4.67 SS 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanggapan Responden untuk Dimensi Tangible (Kinerja) 

No Indikator STS 

(1) 

TS 

(2) 

CS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Jml Rata

-rata 

Kategori 

1 Menurut pengalaman saya, alat-alat 

sound system Dragon 85 memadai 

 

0 

 

0 

 

13 

 

45 

 

42 

 

429 

 

4.29 

Sangat 

setuju 

2 Menurut pengalaman saya, penampilan 

fisik operator sound system Dragon 85 

rapi ketika bertugas 

 

0 

 

26 

 

28 

 

32 

 

14 

 

334 

 

3.34 

Cukup 

Setuju 

3 Menurut pengalaman saya, peralatan 

sound system Dragon 85 dalam kondisi 

layak saat digunakan 

 

0 

 

0 

 

9 

 

47 

 

44 

 

435 

 

4.35 

Sangat 

setuju 

Rata-Rata 3.99 S 
Sumber: data primer yang diolah 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PERKIRAAN BIAYA INVESTASI UNTUK TIAP-TIAP JENIS RENTAL 

 
No Jenis Pelayanan Peralatan minimal yang dibutuhkan dan perkiraan harga 

1 Rental panggung pertunjukan 

(Biaya investasi besar, sekitar 15 

juta) 

a. Panggung harga Rp 14.000.000 

b. Hiasan panggung Rp 1.000.000  

2 Rental tratak 

(Biaya investasi sedang, sekitar 7 

juta) 

a. Tratak harga Rp 6.000.000 

b. Hiasan tratak harga Rp 1.000.000 

3 Rental organ tunggal 

(Biaya investasi besar, sekitar 20 

juta) 

a. Keyboard (misal: Yamaha PSR-S 900 harga Rp 

10.000.000) 

b. Gitar (misal: Yamaha Pacifica 412 V harga Rp 

4.565.000) 

c. Bas (misal: Yamaha RBX 270 J harga Rp 2.026.500) 

d. Kendang 

e. Seruling  

f. Biola 

4 Jasa pemutaran film 

(Biaya investasi besar, sekitar 16 

juta) 

a. LCD proyektor (misal: Acer PH 730 harga Rp 

15.791.000) 

b. Layar 

5 Rental perkakas makan 

(Biaya investasi sedang, sekitar 9 

juta) 

a. Sendok 

b. Garpu 

c. Piring 

d. Mangkok 

e. Tempat Lauk 

6 Rental lampu penerangan 

(Biaya investasi sedang, sekitar 5 

juta) 

a. Bolam 

b. Neon 

7 Rental lampu panggung 

(Biaya investasi sedang, sekitar 10 

juta) 

Lampu tembak (misal: K1000 single laser green harga Rp 

9.850.000) 

8 Rental kursi tamu 

(Biaya investasi besar, sekitar 27 

juta) 

a. Plastik harga @ Rp 40.000 

b. Stainless steel harga @ Rp 140.000 

9 Rental kursi pengantin 

(Biaya investasi sedang, sekitar 6,5 

juta) 

a. Kursi pengantin harga Rp 5.000.000 

b. Dekorasi harga Rp 1.500.000 

10 Rental alat-alat band 

(Biaya Investasi besar, sekitar 22 

juta) 

a. Gitar (misal: Yamaha Pacifica 412 V harga Rp 

4.565.000) 

b. Bas (misal: Yamaha RBX 270J harga Rp 2.026.500) 

c. Drum (misal: Sonor 1007 harga Rp 5.500.000 

d. Keyboard (misal: Yamaha PSR- S900 harga Rp 

10.000.000) 

11 Rental Diesel Diesel  

12 Jasa foto 

(Biaya investasi sedang, sekitar 10 

juta) 

a. Kamera digital misal Nikon DSLR D40X harga Rp 

6.000.000 

b. PC harga Rp 4.000.000  

13 Jasa dekorasi Media dekorasi 

14 Jasa shooting 

(Biaya investasi besar, sekitar 18 

juta) 

a. Kamera harga Rp 17.000.000 

b. Lampu harga Rp 500.000 

c. Microphone harga Rp 200.000 

d. PC harga Rp 4.000.000 

 

Kategori biaya investasi: 

Kecil : kurang dari Rp 5 juta 

Sedang : antara 5-10 juta 

Besar : 10 juta ke atas 

 



 

 

SARAN UNTUK KUALITAS JASA 

 
RES JAWABAN 

1 Kalau bisa karyawannya diberi seragam agar lebih kelihatan teratur dan rapi. 

2 Agar suara sound system lebih mantap lagi kalau bisa gunakan alat-alat buatan luar negeri 

yang bermerek. 

3 Semuanya sudah bagus, tetapi mungkin bisa diberikan kenang-kenangan dari Dragon 85, 

misalnya berupa stiker atau gantungan kunci yang unik dan diberikan setelah pembayaran 

lunas. 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14 Untuk tagihan, saya rasa agar bisa tepat, mungkin di awal sudah ada kesepakatan harga 

yang diketahui pihak penyewa dan pemilik rental. Pihak pemilik harus berterus terang 

terlebih dahulu jika ada tambahan biaya untuk hal-hal tertentu. 

15 Kalau datang ke lokasi jangan terlambat. Untuk itu, mungkin bisa datang lebih awal atau 

satu hari sebelumnya. Selain itu, Dragon 85 harus bisa menyesuaikan dengan suasana, 

seperti kalau pengajian ya lagu-lagunya yang islami. 

16  

17  

18 Kalau bisa operator sound-nya selalu ada di tempat, sehingga kalau ada sedikit masalah 

bisa segera ditangani. 

19  

20  

21  

22  

23 Saya rasa operatornya perlu dilatih untuk menghadapi masalah di lapangan dan diajari 

untuk bersikap terhadap penyewa. 

24  

25  

26 Agar bisa datang tepat waktu mungkin perlu dilakukan survei ke lokasi terlebih dahulu. 

27  

28  

29  

30 Jangan terlambat datang. 

31  

32  

33  

34 Perlu adanya pengarahan terhadap operator, tidak hanya tentang hal-hal teknis, tetapi juga 

tentang cara melayani pelanggan dengan baik. 

35  

36 Saya rasa perlu adanya semacam kantor atau sekretariat yang layak untuk melayani 

konsumen, mungkin bisa diberikan nomor telepon kalau pelanggan mau menghubungi. 

Selain itu, pelayanannya antar penyewa harus sama. 

37  

38 Mungkin operatornya perlu diberikan pakaian yang layak, seperti kaos seragam.  



 

 

39 Mungkin perlu adanya standar pelayanan. 

40 Pelayanan antar pelanggan harusnya sama, sehingga harus ada standar pelayanan, seperti 

adanya standar harga yang sama antar penyewa. 

41  

42  

43  

44 Kalau menurut saya mungkin perlu ada daftar harga, sehingga informasi harga sewanya 

bisa diketahui dengan pasti. 

45  

46  

47  

48 Agar kualitas tetap terjaga, saya rasa perlu adanya kritik dan saran yang disampaikan 

secara tertulis. 

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64 Saya rasa agar mengurangi masalah saat digunakan, peralatan sound system harus 

dilakukan pengecekan secara terus menerus selama di tempat pemilik atau kalau mau 

berangkat ke lokasi harus dicek dulu kelengkapannya dan memastikan bahwa peralatan 

benar-benar layak digunakan.  

65  

66  

67  

68  

69  

70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

77  

78  

79  

80 Perlu diperhatikan jika datang ke lokasi jangan terlambat. 

81  

82  

83  

84  

85  



 

 

86  

87  

88 Mungkin jangan sampai terlambat tiba di lokasi dan kalau bisa ada semacam sekretariat di 

mana pemilik bisa mudah ditemui. 

89  

90  

91  

92  

93  

94  

95 Kalau menurut saya kalau sampai ke lokasi jangan sampai terlambat. 

96 Jangan terlambat. 

97  

98 Operatornya perlu diberikan seragam dan kalau bisa ada kantor sehingga kalau mau 

menyewa bisa lebih mudah. 

99 Kalau lagu-lagu yang diputar saya kira perlu disesuaiakan dengan acaranya mungkin bisa 

ditanyakan dulu lagu-lagu apa yang ingin diputar.  

100 Mungkin perlu didirikan kantor untuk menerima orang yang akan menyewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK INOVASI 

 

RES PENJELASAN PERTANYAAN 1 
1 Saya setuju karena persewaan sound system seharusnya menyediakan panggung agar 

yang menyewa sound system bisa sekalian menyewa panggung pertunjukan. Panggung 

yang disewakan sekiranya punya ukuran kecil, sedang, dan besar karena kalau yang 

hajatan ingin menyewa tetapi lokasinya tidak terlalu besar maka bisa sewa yang kecil 

atau yang sedang. 

2 Kalau saya setuju sekali kalau Dragon 85 menyewakan panggung untuk pertunjukan 

karena bisa lebih mudah karena tidak harus mencari sewa panggung di tempat lain. 

Menurut saya itu bagus, tapi yang perlu diperhatikan panggungnya harus bagus, kuat, 

dan jika hujan, tidak merembes airnya atau bocor. Itu penting karena dari pengalaman 

saya menyewa panggung pertunjukan, atap panggung tidak mampu menahan air hujan, 

sehingga terjadi kebocoran, padahal waktu itu pertunjukan sedang berlangsung. 

3 Saya setuju, yang penting panggungnya bagus seperti panggung-panggung di TV, 

panggungnya yang besar dan terkesan tidak kaku karena atapnya tidak lurus tapi 

melengkung, itu menambah manis.  

4 Saya setuju, tapi kalau bisa sewanya tidak terlalu mahal. 

5 Kalau saya setuju saja, yang penting panggungnya kuat, tidak bocor kalau hujan, dan 

kalau bisa rangka panggungnya tidak terlalu kelihatan sehingga panggungnya ditutup 

menggunakan kain yang sekaligus bisa menjadi dekorasi panggung. 

6 Kalau panggung pertunjukan disewakan saya setuju, tetapi kalau bisa panggungnya lebih 

baik daripada rental panggung yang sudah ada. Di daerah sini saya rasa kalau persewaan 

panggung itu laku, karena seringkali orang yang punya hajat menggelar acara tertentu 

seperti pertunjukan rebana. 

7 Saya kira memang sudah seharusnya kalau rental sound system itu menyediakan rental 

pangung, tapi panggung yang sederhana dan biayanya terjangkau. 

8 Itu ide bagus karena saya kesulitan mencari panggung untuk pertunjukan. Kalau bisa 

pihak Dragon 85 menyediakan panggung yang sederhana saja jadi biayanya terjangkau, 

tetapi panggungnya kuat, tidak bocor, yang penting lagi harus fleksibel sehingga bisa 

ditempatkan di manapun. 

9 Kalau saya setuju karena umumnya jasa rental sound system itu juga menyewakan 

panggung sehingga kalau ada yang mau menyewa secara lengkap tidak perlu cari-cari ke 

tempat lain lagi karena memakan waktu. Akan tetapi yang jelas, panggungnya harus 

berkualitas artinya panggungnya sederhana tapi kuat ketika dinaiki orang atau alat-alat 

sound system. 

10 Saya setuju saja, yang penting panggungnya bagus atau kelihatannya meriah karena 

pertunjukan besar atau kecil, panggung itu mendukung penampilan. 

11 Saya setuju yang penting  bagus dan harganya terjangkau. 

12 Kalau saya setuju saja yang penting panggungnya sederhana saja tidak terlalu besar 

karena umumnya orang hajatan itu memakai panggung di sekitar rumah yang areanya 

tidak terlalu lebar. Akan tetapi walaupun tidak terlalu besar yang penting panggungnya 

kuat dan kelihatan rapi pemasangannya. 

13 Saya setuju karena saya sering butuh panggung untuk acara pengajian. Saya rasa 

panggungnya yang sederhana saja tidak perlu terlalu besar tetapi kelihatan mewah. 

14 Saya setuju tapi panggungnya yang mudah dipasang di tempat-tempat yang sempit. 

15 Saya setuju yang penting bisa cepat dipasang di lokasi. 

16 Saya setuju saja. Kalau panggungnya yang penting bisa digunakan dengan baik di 

tempat yang berlokasi tidak terlalu besar. 

17 Saya setuju jika kualitas panggungnya bagus dengan hiasan kain yang meriah. 

18 Kalau saya setuju saja yang penting panggungnya kuat dan bisa melindungi orang di 

bawahnya dari panas dan hujan. 

19 Saya setuju saja. Panggungnya saya rasa yang sederhana saja yang penting bisa 

digunakan dengan baik. 



 

 

20 Saya rasa ide yang baik. Konsepnya tidak perlu terlalu mewah, yang sederhana saja yang 

penting bisa dipasang di tempat yang arealnya tidak terlalu luas. 

21 Saya setuju. Kalau panggungnya saya rasa ya biasa. Panggung itu kan ya hanya seperti 

itu itu saja yang penting bisa digunakan dengan baik. 

22 Itu ide bagus kalau Dragon 85  menyewakan panggung. Tapi panggung yang sederhana 

saja dan harganya terjangkau. Kalau panggung yang besar dan mewah saya rasa belum 

perlu karena jarang sekali di Bawang ini ada pertunjukan yang besar-besaran. Jadi,  

panggungnya tidak perlu terlalu besar, tetapi kelihatan meriah, kuat, dan tidak bocor, 

saya rasa itu sudah cukup bagus. 

23 Saya rasa itu bagus, tapi menurut saya kalau mau menyewakan panggung ya yang 

ukuran kecil saja karena di daerah kita ini kan sangat jarang bahkan tidak ada 

pertunjukan atau pentas hiburan yang besar-besaran sehingga butuh panggung yang 

besar. Kalaupun ada biasanya panggungnya sudah dibawa satu paket beserta sound 

system yang akan digunakan untuk pentas. Jadi, yang kecil saja, tetapi yang kelihatan 

bagus jadinya tidak memalukan orang yang punya hajat. 

24 Saya setuju sekali karena saya tidak perlu repot-repot mencari di tempat lain. 

25 Saya setuju yang penting panggungnya mudah dipasang di tempat yang tidak terlalu 

luas. 

26 Kalau saya setuju yang penting sewanya jangan mahal-mahal. 

27 Saya setuju. Panggungnya yang menarik kalau bisa diberi hiasan penutup yang baik. 
28 Itu ide yang baik karena memang sudah seharusnya kalau rental sound system itu 

menyediakan juga rental pangung, tapi panggung yang sederhana. 

29 Setuju. Panggungnya yang bisa dipasang di mana saja. 

30 Saya setuju sekali yang penting murah. 

31 Saya setuju saja. Biar lebih bagus panggungnya diberi hiasan yang meriah seperti lampu-

lampu atau hiasan-hiasan kain. 

32 Saya setuju saja. Panggungnya yang sederhana dan tidak perlu terlalu besar. 

33 Kalau saya setuju saja yang penting panggungnya sederhana saja tidak terlalu besar 

tetapi panggungnya kuat dan kelihatan rapi pemasangannya. 

34 Saya rasa itu pemikiran yang bagus karena saya ketika membutuhkan panggung agak 

kesulitan. 

35 Itu merupakan pemikiran bagus karena pastinya akan laku. 

36 Saya setuju yang penting biayanya terjangkau. 

37 Itu ide yang bagus kalau bisa panggungnya yang ada hiasannya yang meriah. 

38 Saya setuju dengan ide ini karena umumnya rental sound system juga menyewakan 

panggung. 

39 Ya saya setuju asal tidak mahal. 

40 Saya setuju asal harganya terjangkau. 

41 Ide yang bagus, kalau bisa panggungnya tidak usah besar sekali, yang kecil dan mudah 

dipasang itu sudah cukup. 

42 Ya bagus sekali idenya asalkan bisa selalu ada ketika ada yang membutuhkan. 

43 Itu ide yang bagus, asalkan panggungnya bisa diberikan hiasan yang sesuai dengan 

acara. 

44 Saya setuju. Panggungnya diusahakan bisa mudah dibongkar pasang sehingga mudah 

dipindah-pindahkan. 

45 Saya setuju asal panggungnya yang simpel, mudah ditempatkan ditempat yang tidak 

terlalu luas. 

46 Setuju sekali asalkan biayanya terjangkau. 

47 Kalau saya setuju asal berkualitas. 

48 Saya setuju kalau bisa secepatnya dilakukan 

49 Saya setuju karena biasanya memang rental sound system juga menyewakan panggung. 

50 Saya setuju asal kuat. 

51 Saya setuju saja. Panggungnya yang bagus. 

52 Itu ide bagus, tapi harus dipromosikan kalau Dragon 85 juga mau menyewakan 



 

 

panggung. 

53 Setuju.Panggungnya yang tidak terlalu besar karena biasanya orang-orang memakai 

panggung di sekitar rumah yang sempit. 

54 Itu bagus karena Dragon 85 bisa tambah lengkap alat-alat pendukungnya. 

55 Saya setuju karena kemungkinannya bisa laku. 

56 Saya setuju karena umumnya persewaan sound system juga menyewakan pangung. 

57 Saya setuju. Panggungnya yang bisa diatata dengan mudah di lokasi. 

58 Kalau saya setuju, kalau bisa panggung yang sederhana saja karena mungkin harganya 

bisa terjangkau masyarakat bawah. 

59 Saya setuju. Panggungnya yang berukuran sedang saja, tetapi diberi hiasan kain atau 

penutup yang baik. 

60 Kalau saya setuju karena ide yang bagus. 

61 Setuju. Kalau bisa panggungnya yang bisa dipasang di tempat-tempat sulit. 

62 Saya setuju asal panggungnya kuat dan tidak bocor waktu hujan. 

63 Saya setuju. Panggungnya kalau bisa yang banyak hiasan-hiasannya. 

64 Kalau saya setuju asal rangkanya tidak terlalu terlihat. 

65 Saya setuju. Panggungnya yang sederhana. 

66 Kalau saya setuju asal kuat dan indah. 

67 Saya setuju.Panggungnya harus beda dari yang umumnya ada. 

68 Setuju. Panggungnya yang bisa dipasang di tempat yang tidak terlalu luas. 

69 Itu bagus tapi harus didukung oleh tim yang bagus sehingga bisa cepat pemasangannya. 

70 Setuju, asal harganya terjangkau. 

71 Bagus. Karena bisa lebih memudahkan konsumen. 

72 Setuju. Panggungnya yang bisa dipasang dan dibongkar dengan cepat. 

73 Saya setuju kalau panggungnya seperti yang ada di TV tapi ukurannya tidak perlu terlalu 

besar. 

74 Saya setuju jika kualitas panggungnya diberi hiasan yang meriah. 

75 Itu bagus. Tapi harus didukung tim yang baik. 

76 Saya rasa itu ide bagus tapi harus dikelola dengan baik dan panggungnya tidak perlu  

terlalu besar tetapi tetap kelihatan mewah. 

77 Itu ide bagus yang penting harganya terjangkau tapi kalau bisa panggungnya juga 

berkualitas baik. 

78 Saya setuju. Panggungnya yang bagus dengan hiasan kain atau tali -tali yang meriah. 

79 Ide bagus. Panggungnya yang mudah dibongkar pasang jadi tidak makan waktu lama. 

80 Kalau saya setuju sekali kalau Dragon 85 menyewakan panggung karena tidak harus 

mencari sewa panggung di tempat lain. Panggungnya harus kuat dan jika hujan tidak 

bocor.  

81 Saya setuju sekali kalau Dragon 85 menyewakan panggung  pertunjukan tapi yang perlu 

diperhatikan panggungnya harus kuat, dipasang dengan rapi, dan hiasannya bagus. 

82 Saya setuju asal panggungnya bagus dan kuat. 

83 Itu ide yang bagus asalkan harga sewanya tidak mahal dan panggungnya bisa cepat 

dipasang. 

84 Kalau saya setuju sekali asal panggungnya jika hujan, tidak merembes airnya atau bocor.  

85 Menurut saya itu ide bagus kalau bisa panggungnya diberi hiasan yang bagus dan diberi 

lampu-lampu yang mempermanis tampilan sehingga kalau di malam hari ada 

pertunjukan, lampunya bisa mendukung tampilan.  

86 Saya setuju. Panggungnya yang sederhana dan tidak perlu terlalu besar. 

87 Saya setuju. Kalau bisa harganya terjangkau dan pelayanannya baik. 

88 Itu ide bagus asal panggungnya yang sederhana dan tidak perlu terlalu besar tetapi diberi 

hiasan yang menarik seperti penutup kain yang terbuat dari kain yang dibuat menarik. 

89 Saya setuju saja. Panggungnya yang seperti di televisi tapi yang ukuran kecil  saja. 

90 Saya sangat setuju karena saya jadi mudah kalau mau menyewa. Panggungnya yang 

tidak perlu terlalu besar tetapi model panggungnya tidak segi empat, kalau bisa 

bentuknya dibuat semenarik mungkin misalnya dibuat segi empat panjang tetapi sisi 



 

 

depannya yang berbentuk seperempat lingkaran. 

91 Ide yang sangat bagus saya rasa. Panggungnya kalau bisa yang tingginya bisa diubah-

ubah, bisa panjang bisa pendek tergantung selera penyewa dan kondisi arealnya.   

92 Saya setuju karena saya sulit mencari panggung yang kelihatan meriah. Jadi, kalau bisa 

panggungnya disertai hiasan-hiasan yang seperti dari untaian kain, tapi yang warnanya 

macam-macam sehingga kelihatan meriah. 

93 Saya setuju tapi menurut saya panggungnya sederhana saja tidak terlalu besar. Akan 

tetapi walaupun tidak terlalu besar yang penting panggungnya kuat, rapi, dan kelihatan 

meriah. 

94 Saya setuju. Panggungnya yang sederhana saja, tidak perlu terlalu besar. 

95 Itu ide bagus, memang sudah seharusnya kalau menyewakan sound system ya sekalian 

memyekan panggung tapi yang harganya terjangkau. 

96 Saya setuju yang penting mudah dipasang di mana saja. 

97 Kalau saya setuju saja yang penting panggungnya fleksibel. 

98 Saya setuju yang penting panggungnya kuat dan harga terjangkau. 

99 Itu ide yang bagus. Panggungnya yang bisa dipasang di derah sempit, tidak bocor, kuat, 

kelihatan rapi, dan hiasannya kelihatan menarik. 

100 Kalau saya setuju. Saya rasa memang sudah seharusnya kalau rental sound system itu 

juga menyediakan rental pangung, tapi panggung yang sederhana, tidak perlu terlalu 

besar dan biayanya terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK INOVASI 

 

RES PENJELASAN PERTANYAAN 2 
1 Saya rasa bagus.Tratak itu pasti dibutuhkan kalau orang punya hajat. Jadi, saya sangat 

setuju. Trataknya yang penting bagus, tidak bocor, kuat, dan penutup kainnya harus yang 

warna gelap agar tidak terlihat kotor sewaktu dipakai. 

2 Saya sangat setuju. Trataknya yang kuat, mudah dipasang di tempat yang sulit dan 

pemasangannya rapi. 

3 Saya setuju. Trataknya kalau bisa tidak terlihat rangkanya. Agar tidak terlihat caranya 

dipakaikan kain untuk  membalut besi-besi yang digunakan. 

4 Setuju. Trataknya yang penting kuat. 

5 Saya sangat setuju asal trataknya tidak bocor jika hujan, itu yang paling penting.  

6 Saya setuju kalau bisa trataknya diberi penutup kain yang bagus, sehingga terlihat 

meriah. 

7 Saya sangat setuju karena biasanya rental sound system juga menyewakan tratak yang 

penting trataknya  mudah dipasang di lokasi. 

8 Tratak sering dibutuhkan jadi itu ide yang baik. Yang perlu diperhatikan trataknya tidak 

bocor kalau ada hujan dan rangkanya tidak terlalu terlihat. 

9 Saya setuju. Kalau bisa trataknya dibuat dengan rangka-rangka yang dibentuk tidak 

hanya lurus tetapi rangka atapnya kalau bisa dibentuk mirip ragam hiasan jadi terlihat 

lebih baik. 

10 Saya rasa itu ide yang sangat bagus asal trataknya kuat dan tidak bocor. 

11 Saya setuju saja. Trataknya kalau bisa dibuat sedemikian rupa sehingga tampak unik, 

seperti dipadukan dengan kayu-kayu yang diukir dan diletakkan pada bagian langit-

langit tratak. 

12 Kalau saya setuju asalkan trataknya bagus dan tidak bocor kalau di tengah-tengah acara 

hujan. 

13 Itu ide yang bagus. Trataknya yang mudah dan cepat dipasangnya. 

14 Saya rasa bagus sekali apalagi kalau trataknya diberi hiasan yang meriah. 
15 Saya rasa itu bagus, tinggal pihak Dragon 85 menyesuaikan bentuk dan hiasan tratak 

sesuai dengan acara yang ada. 

16 Saya rasa itu sangat baik. Kalau bisa trataknya yang tidak kelihatan rangka-rangkanya. 

17 Saya rasa ide yang bagus. Kalau trataknya ya umum lah seperti itu tetapi kalau bisa 

hiasannya yang berbeda-beda disesuaikan dengan situasi, misal untuk acara pernikahan 

bisa menggunakan ornamen dengan warna merah muda yang lebih banyak. 

18 Setuju. Trataknya yang kuat dan harganya terjangkau.  

19 Setuju asalkan trataknya bagus hiasannya yang bagus. 

20 Saya rasa baik sekali yang penting  terlihat meriah. 

21 Tratak itu memang biasanya digunakan dalam hampir semua acara yang kemarin-

kemarin saya adakan, tetapi Dragon 85 belum menyediakannya jadinya saya menyewa di 

tempat lain. Saya rasa sangat bagus kalau Dragon 85 juga menyewakan tratak jadi saya 

bisa lebih dimudahkan. Trataknya saya rasa bisa diberikan hiasan dari kain atau tali-tali, 

yang penting kelihatan bagus. 

22 Saya setuju yang penting tarataknya kuat, tidak bocor, dan harganya terjangkau. 

23 Saya setuju. Trataknya saya kira ya seperti biasa, tetapi dibuat bagus dengan hiasan yang 

meriah bisa dari kain, tali-tali, balon, pita atau yang lain akan tetapi harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi acara. 

24 Saya setuju yang penting tidak mahal. 

25 Saya mendukung. Saya rasa trataknya yang bagus, seperti cat dari rangka trataknya 

dalam kondisi bagus, atau kalau besinya tidak bagus ya ditutup pakai kain yang 

sekaligus bisa dijadikan hiasan. 

26 Saya setuju yang penting kuat dan jangan mahal-mahal. 

27 Saya rasa idenya bagus. Ya trataknya dibuat yang atapnya tidak kelihatan semuanya 



 

 

ditutup kain sebagai hiasan, tetapi warnanya yang agak gelap jadi tidak kotor tetapi 

kalaupun menggunakan warna terang kain-kainnya harus kelihatan bersih. 

28 Saya setuju tetapi biasanya saya lihat tratak itu ya umum begitu-begitu saja, pakai rangka 

besi, atap menggunakan seng, penutup sisi pakai kain. Kalau menurut saya kainnya itu 

tampak membuat tidak bagus karena seperti tenda. Kalau menurut saya penutupnya 

jangan pakai kain tapi bahan lain saja seperti tripleks atau apa lah, lha penutupnya itu 

digambari gambar-gambar yang mendukung acara misalkan acara pernikahan ya bisa 

gambar atau lambang-lambang yang terkait dengan pernikahan jadi pihak rental harus 

menyediakan beberapa jenis penutup untuk menyesuaikan acara. 

29 Menurut saya itu ide yang bagus kalau bisa trataknya diberi hiasan yang bagus. 

30 Saya setuju yang penting bagus dan harga sewanya terjangkau. 

31 Saya setuju kalau bisa yang kuat, tidak bocor, dan harga sewanya terjangkau. 

32 Saya rasa bagus sekali asal trataknya beda dari yang sudah ada, bisa saja trataknya 

dibuat dari besi dan sedikit dari kayu ukir-ukiran yang mirip gaya kraton. 

33 Saya setuju. Trataknya yang bagus dan kuat. 

34 Saya rasa itu bagus kalau hiasannya meriah. 

35 Menurut saya itu bagus. Trataknya yang kuat dan tidak bocor. 

36 Saya rasa itu bagus asal didukung dengan pelayanan yang cepat dan memuaskan. 

37 Saya rasa itu ide yang baik yang penting hiasannya bagus, kuat, dan tidak bocor. 

38 Setuju. Mungkin bagus lagi kalau rangkanya dicat dengan warna-warna yang 

disesuaikan. Kalau bisa penutup dari kainnya lebih baik diganti dengan layar-layar yang 

bergambar sesuai dengan acara, sehingga tidak membosankan. 

39 Saya setuju karena tratak itu biasanya dipakai orang kalau sedang ada hajatan. Trataknya 

yang bagus dan kuat. 

40 Saya setuju kalau didukung dengan tim yang baik sehingga pemasangannya cepat. 

41 Saya rasa baik. Trataknya yang mudah dibongkar pasang. 

42 Saya setuju. Trataknya dibuat mudah dipasang di tempat-tempat  yang sulit. 

43 Saya rasa itu ide yang bagus. Trataknya saya kira biasa saja, tetapi memungkinkan untuk 

diberikan hiasan kain-kain yang bagus sehingga tidak membosankan. 

44 Saya rasa bagus karena tratak sering dibutuhkan. Trataknya yang bisa cepat dipasang. 

45 Saya rasa bagus. Trataknya ya biasa saja, tetapi bisa dengan cepat dipasang di lokasi. 

Agar cepat dipasang sebaiknya pihak rental melakukan pengukuran lokasi terlebih 

dahulu. 

46 Saya sangat setuju yang penting bagus, sehingga tidak mengecewakan. 

47 Saya sepakat dengan ide ini. Kalau bisa trataknya yang warna catnya selalu dalam 

kondisi baik (mulus). 

48 Saya setuju asalkan pelayanannya memuaskan dan trataknya bagus, harga tidak masalah. 

49 Saya sangat setuju karena tratak sering dibutuhkan. Kalau menurut saya tratak ya 

bentuknya biasa saja yang penting hiasannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

acara. 

50 Saya sangat setuju yang penting trataknya dibuat sedemikian rupa agar tidak bocor 

sewaktu hujan. 

51 Saya sepakat dengan ide itu asalkan pelayanannya cepat mulai dari pemesanan, 

pemasangan, dan pembongkaran. 

52 Saya setuju asal trataknya bisa disesuaikan dengan lokasi yang ada. 

53 Saya rasa itu ide bagus. Trataknya harus diberi hiasan meriah. 

54 Saya setuju. Asal harga terjangkau dan kualitasnya trataknya bagus. 

55 Setuju. Trataknya yang kuat dan tidak bocor. 

56 Setuju. Trataknya saya rasa biasa saja, yang membuat bagus adalah dekorasinya. Jadi, 

seharusnya pihak rental harus bisa mendekorasi tratak sesuai dengan acara yang ada 

dengan media apapun. Hal tersebut bisa membuat beda. 

57 Saya sepakat. Trataknya yang kuat dan hiasannya bagus. 

58 Saya setuju. Tratak saya kira ya begitu-begitu saja.  Di sini yang penting adalah 

bagaimana membuat orang atau barang-barang di bawahnya tidak basah kena air ketika 



 

 

hujan. Mungkin rental tratak harus memperhatikan itu terlebih lagi di daerah kita sering 

hujan. Mungkin pada bagian tratak diberi penutup dari plastik atau sejenisnya tetapi 

yang transparan sehingga tetap kelihatan terang. 

59 Setuju. Saya rasa trataknya yang hiasannya bagus. 

60 Setuju. Tratak kan sering dibutuhkan orang yang ada hajatan di derah kita ini karena 

biasanya jarang sekali ada hajatan dilaksanakan di gedung, biasanya di sekitar rumah, 

sehingga membutuhkan tratak agar bisa menampung tamu. 

61 Saya setuju asal trataknya bisa disesuaikan dengan situasi acara dan dengan lokasi yang 

ada. 

62 Setuju. Trataknya yang kuat . 

63 Saya rasa itu bagus yang penting bisa cepat dipasang. 

64 Setuju. Trataknya yang kuat, hiasannya bagus dan harganya terjangkau. 

65 Saya sangat setuju. Trataknya yang kuat, bagus, dan jika hujan, airnya tidak merembes. 

66 Setuju. Trataknya saya rasa yang sederhana saja, tetapi pelayanannya dan 

pemasangannya harus cepat. 

67 Saya setuju. Trataknya yang bisa digunakan di lokasi yang tidak terlalu luas. 

68 Setuju. Trataknya yang tidak bocor waktu hujan. 

69 Saya sepakat dengan idenya. Rental tratak menurut saya akan laku karena umumnya 

orang yang punya hajatan biasanya memakai tratak. Trataknya saya rasa yang hiasannya 

bisa diganti-ganti tiap harinya jadi tidak bosan. 

70 Setuju. Trataknya yang rangkanya kuat dan rangka-rangkanya dibentuk agar tidak 

kelihatan kaku. 

71 Saya rasa itu baik. Trataknya kalau bisa yang bagus kalau bisa rangka-rangkanya tidak 

terlihat. Penutup atapnya juga tidak terlihat sehingga kalau bisa ditutup saja dengan kain-

kain yang sekaligus bisa dijadikan hiasan. 

72 Saya rasa itu ide yang baik. Trataknya yang sederhana saja tetapi kelihatan meriah. 

73 Setuju. Trataknya yang mudah dipasang di lokasi hajatan. 

74 Setuju. Trataknya yang kokoh pemasangannya. 

75 Saya setuju trataknya kalau bisa yang hiasannnya banyak. 

76 Kalau saya setuju. Trataknya harus dipasang dengan baik di lokasi sehingga kelihatan 

bagus dan menyatu. Untuk itu, sebelum dipasang, pihak rental harus melihat lokasinya 

dulu sehingga bisa memikirkan pemasangan yang bagus. 

77 Saya setuju. Trataknya ya yang kuat, tidak bocor ketika ada hujan, dan harganya 

terjangkau. 

78 Saya setuju saja. Trataknya ditutup dengan kain yang berwarna-warni. 

79 Saya rasa itu bisa laku. Trataknya yang pas ketika dipasang artinya tinggi rendahnya dan 

luasnya disesuaiakan dengan lokasi yang ada. 

80 Saya setuju. Trataknya yang tidak kelihatan rangka-rangkanya. 

81 Saya setuju. Tratak itu kelihatan bagus kan dari hiasannya, maka perbanyaklah  

hiasannya. 

82 Saya setuju . Trataknya yang kuat dan bagus. 

83 Setuju. Trataknya yang bagus. 

84 Setuju. Trataknya harus diberi hiasan yang macam-macam. 

85 Saya setuju. Asal trataknya kokoh kalau bisa diberi hiasan yang banyak. 

86 Saya rasa idenya baik. Trataknya yang beda dari yang lainnya misalnya rangkanya 

dibalut dengan kain-kain batik karena kita berada di derah Jawa Tengah yang identik 

dengan batik. 

87 Saya setuju. Trataknya ya yang seperti umumnya, kuat , tidak bocor, dan ada hiasannya 

dari kain. 

88 Setuju. Kalau bisa trataknya yang sederhana saja tetapi kelihatan rapi. 

89 Setuju. Trataknya yang mudah dipasang. 

90 Setuju. Trataknya saya kira yang hiasannya bisa disesuaikan dengan acara. 

91 Kalau saya setuju saja. Asalkan harga terjangkau. Saya rasa pasti laku. 

92 Saya setuju. Trataknya yang bisa dipasang di tempat-tempat berlokasi tidak terlalu besar. 



 

 

93 Kalau saya setuju. Trataknya ya seperti tratak umumnya tetapi yang perlu diingat adalah 

trataknya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengalirkan air sewaktu terjadi hujan. 

Itu penting karena mengingat daerah kita sering hujan. 

94 Saya rasa idenya bagus. Trataknya ya yang kuat dan bagus catnya. 

95 Saya setuju. Trataknya diberi hiasan kain yang bersih dan wangi. 

96 Setuju. Trataknya yang bagus, diberi rumbai-rumbai dari kain. 

97 Saya setuju. Trataknya yang tidak bocor. 

98 Saya rasa itu ide yang baik. Trataknya yang penting mudah dipasang dan dibongkar di 

lokasi. 

99 Saya setuju yang penting didukung oleh pelayanan yang cepat. 

100 Saya rasa setuju saja. Trataknya yang sederhana saja tetapi kelihatan meriah dan mudah 

dipasang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK INOVASI 

 

RES PENJELASAN PERTANYAAN 3 
1 Ini ide yang bagus. Di Bawang ini sangat jarang yang menyediakan organ tunggal dan 

penyanyi. Saya rasa kalau mau menambah jasa organ  tunggal ya yang bisa lagu yang 

bermacam-macam dan penyanyinya juga bisa menyanyi macam-macam lagu. Kalau bisa 

penyanyinya laki-laki dan perempuan. 

2 Saya kira itu bagus karena kalau ada hajatan biasanya membutuhkan organ tunggal dan 

penyanyi. Saya rasa pemain organ tunggalnya harus pandai memainkan semua jenis 

musik dari lagu-lagu zaman dulu sampai zaman sekarang. Penyanyinya saya kira harus 

berpakaian yang bagus dan yang lebih penting bisa menyanyi dengan baik. 

3 Setuju. Biar lebih bagus  ditambahi dengan bas atau seruling atau biola. Lagunya 

dangdut. Penyanyainya yang cantik dan ganteng. Kalau bisa ada bintang tamunya seperti 

Nurman Kondang In. 

4 Saya setuju Biar lebih bagus pakai backing vocal. 

5 Setuju. Lagunya dangdut dan campursari. Penyanyinya harus lincah. 

6 Ide yang bagus. Keyboardnya harus yang canggih, pemain organnya mahir, dan 

penyanyinya harus bisa interaktif. 

7 Kalau saya rasa pihak Dragon 85 harus punya pemain keyboard yang pandai memainkan 

lagu-lagu berbagai jenis, tetapi pihak Dragon 85 sebaiknya juga menyewakan 

keyboardnya saja. Untuk penyanyi saya kira bagus kalau pihak Dragon 85 menyediakan. 

Jadi, kalau butuh penyanyi saja, bisa memesan di Dragon 85. 

8 Itu bagus asal dikelola dengan baik. Organ tunggalnya bisa disewakan sendiri sehingga 

bisa dimainkan orang lain atau sekalian dengan pemainnya juga lebih baik. Untuk 

penyanyi memang saya kira perlu disediakan yang profesional seperti Nurman misalnya 

atau penyanyi lain yang menyanyinya bagus. 

9 Saya setuju tapi mungkin disewakan keyboardnya saja. Karena kalau saya biasanya 

sudah ada pemain dan penyanyi sendiri yang menyanyikan lagu rohani. 

10 Saya rasa ide bagus. Organ tunggalnya yang canggih kalau bisa pakai double jadi bisa 

lebih nutup suaranya. Untuk penyanyi bisa disediakan yang masih muda dan pandai 

menyanyikan lagu-lagu dangdut. 

11 Saya rasa setuju yang penting biayanya terjangkau. 

12 Setuju asal yang main organ tunggal benar-benar pandai memainkan lagu-lagu terkini 

terutama lagu dangdut. Penyanyinya lebih bagus kalau disediakan yang masih muda dan 

bisa menyanyi lagu dangdut. 

13 Saya rasa itu baik, asal harganya terjangkau pasti laku karena dengan harga yang 

terjangkau sudah bisa menghadirkan hiburan organ tunggal dan penyanyi yang baik 

sudah bisa membuat penyewa senang. Selain itu, hiburan organ tunggal bisa lebih 

praktis. 

14 Itu bagus asal pemain organ dan penyanyinya pandai memainkan lagu-lagu baru. 

15 Saya rasa bagus.  Kalau bisa ditambahi mc atau lebih baik lagi mcnya bisa menyanyi, itu 

lebih praktis. 

16 Ide bagus. Saya rasa di sini banyak yang suka musik dangdut dan campursari jadi, untuk 

kedua jenis musik tersebut harus lebih banyak ditampilkan. 

17 Setuju, kalau bisa harganya terjangkau, penyanyinya yang masih muda, cantik/ ganteng , 

dan pandai menyanyi. 

18 Saya rasa baik. Pemain organnya harus bisa lagu yang macam-macam dan penyanyinya 

harus bisa berkomunikasi dengan penonton. 

19 Saya setuju, asal pemain organnya pandai memainkan beberapa jenis lagu dan 

penyanyinya juga bisa menyanyikan beberapa jenis lagu dengan baik. 

20 Itu ide yang bagus. Kalau bisa tidak hanya keyboard saja alat musiknya, tetapi ditambah 

dengan bas dan kendang jadi lebih baik. Lagunya kalau bisa lagu dangdut. Untuk 

penyanyinya ya yang pinter joget. Kalau bisa diberi bintang tamu, mungkin bisa pakai 

Nurman Kondang In. 



 

 

21 Saya rasa bagus, tetapi pihak rental harus bisa menyediakan pemain organ dan penyanyi 

sesuai dengan yang dikehendaki penyewa. 

22 Saya setuju. Organ tunggal dan penyanyi saya rasa memang saling melengkapi. Jadi 

keduanya harus bisa kompak saat pertunjukan. 

23 Saya setuju saja, keduanya biasanya memang dibutuhkan pada saat hajatan. 

24 Saya rasa itu bagus asalkan pemain organ dan penyanyinya bagus. 

25 Saya setuju. Kalau bisa pemain organnya bisa memainkan lagu yang bermacam-macam 

dan penyanyinya yang suaranya bagus. 

26 Setuju asalkan pemain organnya mahir dan penyanyinya pandai menghibur. 

27 Setuju. Mungkin tidak hanya organ tunggal saja tetapi ditambah alat musik lain biar 

beda, seperti seruling. Saya rasa untuk penyanyinya harus bisa bernyanyi beberapa jenis 

lagu. 

28 Itu bagus. Saya rasa pemainnya harus yang pandai memainkan bermacam-macam lagu 

demikian juga dengan penyanyinya juga harus yang bisa bernyanyi lagu yang macam-

macam. 

29 Saya rasa ide yang bagus, tetapi kalau  bisa jangan seperti rental organ tunggal yang 

sudah ada, kalau bisa ya yang lebih baik lagi. Misalnya dengan menambahkan pemain 

kendang atau bas atau bahkan biola. Sedangkan penyanyinya kalau bisa ditambahi 

backing vocal jadi bisa tambah mantap. 

30 Ide  yang bagus. Kalau bisa pemain keyboardnya yang mahir memainkan lagu dangdut 

dan penyanyinya kalau bisa laki-laki dan perempuan yang pandai menyanyi lagu 

dangdut.  

31 Menurut saya bagus idenya.Ya umumnya kalau di desa kita itu yang penting pemain dan 

penyanyinya harus bisa lagu dangdut dan campursari. Jadi, kalau mau menyediakan jasa 

tersebut harus menguasai keduanya. 

32 Baik, asalkan pemain organ dan penyanyi bisa menyanyikan banyak lagu, sehingga jika 

ada permintaan lagu dari penonton bisa dilayani.  

33 Saya rasa persewaan organ tunggal akan laku, karena umumnya kalau orang punya 

hajatan itu pakai organ tunggal untuk hiburan, pernikahan pakai organ tunggal, syukuran 

dan sunatan pun pakai. 

34 Saya rasa ide bagus. Kalau biar lebih bagus ditambahkan saja dengan alat musik lain dan 

penyanyinya yang lincah. 

35 Saya rasa bagus. Kalau bisa dibuat kelas-kelasan. Kalau yang kelas satu harga sewanya 

lebih mahal, tetapi mungkin menggunakan beberapa alat musik pendukung organ, 

backing vocal, dan penyanyi yang agak terkenal di wilayah Batang. Sedangkan yang 

kelas dua mungkin dibuat dengan harga yang agak murah dengan hanya menggunakan 

organ dan penyanyi biasa saja. 

36 Ide yang baik. Mungkin pemain organnya yang mahir memainkan lagu-lagu dangdut dan 

campursari. Sedangkan penyanyinya mungkin bisa dibuat pilihan, di mana penyewa bisa 

memilih penyanyi sendiri. 

37 Menurut saya bisa laku tetapi kalau bisa pemain organ dan penyanyi bisa memainkan 

bermacam-macam jenis lagu. 

38 Bagus saya kira. Organnya yang bagus, sehingga suaranya juga bagus. Kalau bisa malah 

pakai dua organ jadi suaranya lebih baik. Penyanyinya yang suaranya bagus dan lincah. 

39 Kalau saya tidak setuju karena tidak semua orang yang sedang mengadakan acara akan 

menyewa organ tunggal. Terlebih lagi acara saya biasanya tidak menggunakan organ 

tunggal.  

40 Saya rasa ide bagus.  Pemain organ dan penyanyinya harus bisa lagu dangdut dan 

campursari. 

41 Setuju saja asal pemain organnya pintar memainkan lagu-lagu yang bermacam-macam 

sedangkan penyanyinya kalau bisa laki-laki dan perempuan. 

42 Ide bagus. Mungkin tidak hanya organ tunggal saja, tetapi diberikan alat musik lain. 

Penyanyinya saya rasa ya laki-laki dan perempuan jadi suaranya bisa seimbang. Yang 

penting penyanyinya bisa menyanyi dengan baik dan pakainnya bagus. 



 

 

43 Yang penting harganya terjangkau dan kualitasnya tidak terlalu jelek saya setuju.  

44 Baik, apalagi jika pemain organnya dan penyanyinya yang bisa memainkan banyak lagu. 

Penyanyinya pakaiannya yang bagus, tetapi disesuaikan dengan acara. 

45 Saya kira baik. Penyanyi dan pemain organnya harus kompak saat acara berlangsung. 

46 Saya rasa itu bagus tapi harganya harus terjangkau karena kalau terlalu mahal mungkin 

tidak laku. 

47 Saya setuju karena kalau saya lihat persewaan organ tunggal di desa ini belum ada. Jadi, 

mungkin bisa laku, tetapi kalau bisa yang bagus. 

48 Menurut saya baik. Kalau bisa ya yang penyanyinya cantik dan ganteng. Pemain 

organnya yang pandai memainkan bermacam-macam lagu. 

49 Saya setuju tetapi mungkin pemain organnya harus bisa menyesuaikan dengan acara 

saya seperti bila harus saya gabungkan dengan alat musik rebana. Untuk penyanyinya 

saya rasa harus bisa menyanyikan lagu-lagu islami atau tidak perlu menyediakan 

penyanyi karena biasanya penyanyi dalam acara pengajian biasanya sudah ada kelompok 

menyanyi sendiri. Jadi, yang penting pemain organ bisa menyatu dengan kelompok 

rebana dan penyanyi.  

50 Ide yang bagus. Yang penting bisa dangdutan. 

51 Ya memang saya kalau butuh organ tunggal harus menyewa dulu di luar desa Bawang 

jadi merepotkan. Kalau Dragon 85 menyewakan organ tunggal saya rasa itu ide baik. 

52 Saya setuju karena organ tunggal kan hiburan yang sederhana. 

53 Saya rasa ide bagus mungkin jangan hanya organ tunggal tapi ditambahi tarling atau 

bahkan bisa menjadi orkes melayu. 

54 Ide yang baik asalkan pemain organ dan penyanyinya bisa macam-macam lagu 

terutama-lagu-lagu baru. 

55 Setuju saja. Ya saya rasa organ tunggal ya cuma begitu, tetapi biar berbeda mungkin 

pemain organ dan penyanyinya diberi pakaian yang bagus tetapi tetap seragam. 

56 Saya rasa bagus kalau bisa ya yang harganya terjangkau. 

57 Itu bagus yang penting pemain organnya bisa menyanyikan bermacam-macam lagu dan 

penyanyinya pun juga harus bisa bernyanyi dengan bagus dan bermacam-macam. 

Penyanyinya mungkin 2 saja sudah cukup, bisa laki-laki dan perempuan. 

58 Saya rasa yang bagus dan harga terjangkau. 

59 Baik saya kira. Kalau menurut saya lebih baik dibuat kelas. Kalau yang kelas satu ya 

yang bagus dengan harga sewa yang agak mahal tidak masalah tetapi kualitasnya harus 

baik, seperti ada tambahan alat musik dan penyanyinya mungkin bisa lebih dari dua. 

Sedangkan yang kelas dua ya yang sederhana saja ada pemain organ dan ada penyanyi 

satu atau dua. 

60 Saya rasa bagus mungkin jangan hanya organ tunggal tapi ditambah dengan gitar dan 

seruling. Penyanyinya mungkin yang bisa menyapa penonton dengan baik. 

61 Saya rasa baik tetapi mungkin jangan hanya organ tunggal tapi ditambahkan alat-alat 

musik lain. Penyanyinya mungkin pakaiannya yang bagus tetapi tetap sopan. 

62 Saya rasa bagus tapi kalau bisa ya pemain organ dan penyanyinya yang bisa lagu-lagu 

campursari, dangdut, dan lagu-lagu islami. 

63 Saya setuju kalau bisa biayanya yang terjangkau. 

64 Saya setuju yang penting bisa interaktif dengan penonton sehingga memungkinkan 

penonton bisa ikut menyanyi. 

65 Saya rasa bagus tapi jangan hanya organ tunggal tapi ditambah alat musik yang lain 

seperti seruling atau biola atau bas. Penyanyinya jangan cuma satu tetapi harus 

menggunakan backing vokal. 

66 Saya setuju, kalau memungkinkan penyanyinya Nurman Kondang In. Pemain organnya 

harus bisa semua jenis musik tetapi terutama musik dangdut. 

67 Saya rasa bagus. Yang penting bisa lagu-lagu dangdut. 

68 Saya setuju mungkin harganya kalau bisa ya yang terjangkau. 

69 Saya rasa itu bagus yang penting bisa menyesuaikan dengan acara. 

70 Ide bagus kalau bisa ya yang bisa lagu-lagu dangdut. 



 

 

71 Saya setuju kalau bisa ya pemain organnya yang  pandai memainkan lagu-lagu dangdut 

dan campursari. Penyanyinya laki-laki dan perempuan tetapi yang lincah. 

72 Saya rasa bagus kalau bisa lagu utamanya dangdut. 

73 Baik .Penyanyi dan pemain organnya harus menyatu. 

74 Saya rasa bagus. Mungkin selain lagu dangdut dan campursari, penyanyi dan pemain 

organ tunggal harus bisa lagu kenangan.  

75 Saya rasa bagus, tetapi kalau bisa ya yang bisa memainkan dan menyanyikan lagu-lagu 

islami. 

76 Saya rasa bagus yang penting harga terjangkau dan lagunya dangdut. 

77 Setuju kalau bisa yang bagus. Penyanyinya yang muda dan pemain organnya yang 

pandai memainkan banyak lagu. 

78 Setuju. Kalau bisa yang diutamakan lagu dangdut dan campursari. 

79 Saya mendukung itu. Saya rasa penyanyi harus bisa berkomunikasi dengan tamu 

undangan atau penonton seperti dengan menawarkan penonton atau tamu untuk 

menyanyi sedangkan pemain organnya harus bisa memainkan lagu sesuai permintaan 

penonton atau tamu undangan. 

80 Kalau saya setuju karena saya melihat di Bawang ini belum ada organ tunggal yang 

bagus. Jadi, ada kemungkinan kalau Dragon 85 juga menyediakan organ tunggal 

mungkin bisa laku. 

81 Saya rasa baik asalkan dikelola dengan baik. 

82 Kalau menurut saya ya bagus karena di Bawang belum ada yang menyewakan. Kalau 

Dragon 85 menyediakan saya rasa bagus karena orang yang butuh tidak perlu mencari 

kemana-mana. 

83 Saya rasa bagus karena di Bawang belum ada. Saya rasa kalau dikelola dengan baik 

mungkin bisa bagus sehingga bisa terkenal. 

84 Kalau saya setuju. Mungkin pemain organnya harus yang mahir dan bisa memainkan 

lagu bermacam-macam sedangkan penyanyinya sepasang saja (laki-laki dan 

perempuan). 

85 Bagus kalau bisa pemain organ tunggalnya juga bisa menyanyi sebagai backing vokal. 

Sedangkan penyanyinya yang cantik dan ganteng dan bisa bergoyang dangdut. 

86 Kalau menurut bagus, mungkin yang sederhana tetapi tetap bagus. Kalau bisa pemain 

organ juga bisa menyanyi. 

87 Bagus asalkan lagu-lagu yang dinyanyikan bermacam-macam. 

88 Saya rasa bagus karena di sini belum ada persewaan organ tunggal jadi bagus kalau 

disediakan. 

89 Saya rasa bagus yang penting penyanyi dan pemain organnya bisa lagu dangdut. 

Penyanyinya juga harus bisa bergoyang dangdut. 

90 Saya rasa ide bagus Kalau bisa ditambah alat musik seruling. Penyanyinya harus bisa 

bernyanyi dengan bagus dari segi suara maupun penampilannya. 

91 Saya rasa baik kalau ada persewaan organ tunggal yang penting lagunya bisa bermacam-

macam. 

92 Saya setuju mungkin kalau bisa diberi tambahan alat musik bas gitar agar suara basnya 

menonjol. Penyanyinya laki-laki dan perempuan yang bisa goyang dangdut. 

93 Saya rasa bagus kalau pemain organ dan penyanyinya kompak termasuk dalam 

berpakaian. 

94 Kalau saya setuju yang penting harganya terjangkau. 

95 Bagus asalkan bisa dikelola dengan baik sehingga kalau mau menyewa mudah dan kalau 

mau menghubungi juga mudah. 

96 Bagus. Agar berbeda dari yang sudah ada mungkin bisa ditambahkan alat musik biola, 

kendang atau bas gitar, tetapi disesuaikan dengan lagunya. Misalnya lagu pop, mungkin 

bisa menggunakan biola, kalau dangdut bisa pakai kendang, atau digunakan semuanya 

akan lebih baik. Kalau penyanyinya ya yang harus bisa menyanyikan bermacam-macam 

lagu dan yang penting memiliki suara yang khas. 

97 Saya rasa bagus kalau bisa bisa memainkan lagu-lagu terbaru. Penyanyinya saya rasa 



 

 

harus lincah tetapi berpakaian sopan.  

98 Saya rasa yang penting pemain organ tunggal dan penyanyi bisa menyanyikan macam-

macam lagu sehingga kalau ada permintaan lagu dari penonton bisa memenuhi. 

99 Ide yang bagus tetapi mungkin penampilannya harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi acara. 

100 Saya rasa bagus mungkin lagu utamanya dangdut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK INOVASI 

RES PENJELASAN PERTANYAAN 4 
1 Ya saya rasa bisa, mungkin pakai layar tidak terlalu besar dan dipadukan dengan suara 

yang bagus sehingga seperti bioskop. Mungkin ini bisa menjadi hiburan lain ketika 

hajatan. 

2 Saya rasa baik untuk meramaikan suasana pada saat acara berlangsung karena biasanya 

acara itu dilaksanakan beberapa hari mungkin bisa diputarkan film untuk menghibur 

tamu atau tetangga yang ikut membantu. Dengan adanya pemutaran film saya rasa 

suasana lebih meriah dan akrab. Mungkin filmnya juga harus bisa dipilih sendiri oleh 

penyewa. Untuk hiburan saya rasa juga bagus karena di kecamatan Bawang tidak pernah 

ada pemutaran film. 

3 Kalau saya setuju mungkin bisa pakai TV besar beberapa buah dan diberi suara dari 

sound system sehingga suaranya bisa seperti di bioskop. Kalau filmnya ya tergantung 

permintaan yang menyewa. 

4 Ide bagus karena bisa memeriahkan suasana. Mungkin filmnya pakai DVD saja tetapi 

yang baru dan kalau bisa belum pernah diputar di TV. 

5 Bagus. Mungkin dibuat seperti layar tancap tetapi kecil saja karena lokasi hajatan 

tentunya tidak terlalu besar. Filmnya disesuaikan dengan acara. Mungkin kalau acaranya 

pengajian bisa didahului dengan pemutaran film islami saya rasa bisa lebih bagus. 

6 Saya rasa bagus kalau bisa filmnya sesuai dengan permintaan penyewa sehingga pihak 

rental harus mempunyai koleksi film yang bisa dipilih. 

7 Saya rasa bagus mungkin pakai layar yang kecil saja dan disorot menggunakan 

proyektor dan diberi suara yang mantap. 

8 Kalau saya kok tidak setuju karena tidak praktis lagipula film kan bisa ditonton di TV. 

9 Saya rasa bagus itu pernah saya lakukan. Yang penting filmnya film rohani.  

10 Saya rasa tidak bagus karena tidak semua orang suka menonton film. 

11 Saya rasa bagus mungkin kalau ada acara-acara hiburan, menonton film bisa dijadikan 

pilihan asal filmnya baru. 

12 Saya rasa tidak setuju karena kalau lokasinya sempit akan menyulitkan dan lagi film itu 

kan lama pemutarannya saya rasa tamu tidak betah untuk menonton lama. 

13 Saya kira tidak laku karena sudah ada TV yang punya acara hiburan bermacam-macam. 

14 Saya rasa bagus karena bisa memeriahkan suasana, tetapi filmnya yang baru. 

15 Asalkan penyewa bisa memilih film sendiri. 

16 Saya rasa bagus asalkan bisa disesuaikan dengan lokasi yang tidak terlalu besar. 

17 Ide bagus, mungkin pakai layar tancap yang kecil dan diletakkan di lokasi hajatan jadi 

kalau ada tamu bisa melihat sambil menunggu hidangan.  

18 Kalau menurut saya tidak praktis. Misalkan pada acara resepsi pernikahan kan tidak 

mungkin memutar film.  

19 Saya rasa tidak bagus karena sekarang VCD sudah banyak yang punya sehingga orang-

orang sudah bisa lihat film sendiri di rumah. 

20 Saya setuju asalkan bisa memilih film. 

21 Kalau saya setuju karena bisa meramaikan suasana. Mungkin untuk suaranya saya rasa 

bisa menggunakan sound system yang ada jadi suaranya bagus. 

22 Saya rasa bagus mungkin filmnya bisa film-film rohani islami. 

23 Saya rasa bagus mungkin filmnya diusahakan yang bagus dan terbaru. 

24 Saya rasa bagus terlebih lagi kalau dipadukan dengan sound system yang bagus. 

25 Kalau menurut saya bagus mungkin menggunakan layar yang tidak perlu terlalu besar 

tetapi didukung suara yang bagus. 

26 Saya rasa bisa menghibur karena biasanya kalau orang yang punya hajatan biasanya 

senang sesuatu yang meriah seperti nanggap wayang tetapi kalau wayang kan sangat 

mahal jadi nonton film mungkin bisa menjadi pilihan lain. 

27 Saya rasa bagus kalau bisa penyewa diperkenankan memilih film sesuai dengan 

pilihannya. 

28 Saya rasa bagus asalkan harganya terjangkau dan filmnya yang baru-baru. 



 

 

29 Saya rasa tidak setuju karena untuk melihat film, orang-orang bisa melihat di TV atau 

melihat VCD. 

30 Ide bagus asalkan kualitas gambarnya bagus dan suaranya mantap. 

31 Saya rasa bagus karena suaranya bisa diambilkan dari suara sound system tetapi untuk 

pemutaran filmnya lebih baik pakai layar yang tidak perlu terlalu besar. 

32 Kalau saya setuju karena bisa menghibur banyak orang sehingga suasana bisa lebih 

meriah dan akrab yang penting filmya yang baru-baru. 

33 Saya rasa bagus karena bisa memeriahkan suasana asalkan harga sewanya terjangkau. 

34 Saya rasa bagus kalau bisa dipadukan dengan suara sound system. Medianya 

menggunakan layar tancap yang bisa disesuaikan dengan lokasi. 

35 Menurut saya bagus yang penting gambarnya bagus, suaranya bagus, dan harus ada 

pengelolaan pada saat film diputar seperti mengelola tempat duduk.  

36 Saya rasa bagus yang penting bisa menyesuaikan film. 

37 Saya rasa baik asalkan penyewa bisa diperkenankan memilih film sesuai dengan 

kemauannya. 

38 Saya rasa bagus kalau bisa filmnya yang baru. 

39 Saya rasa  baik, mungkin akan lebih baik lagi jika digunakan layar yang bisa diatur besar 

kecilnya sehingga kalau lokasinya kecil maka bisa diperkecil layarnya.  

40 Saya rasa bagus kalau didukung dengan suara dan gambar yang bagus. 

41 Kalau saya tidak setuju karena tidak semua orang yang punya hajatan mau menyewa.  

42 Saya tidak setuju karena tidak semua orang suka melihat film apalagi pada saat hajatan 

berlangsung. 

43 Saya rasa bagus asalkan filmnya bagus mungkin bisa memeriahkan suasana. 

44 Menurut saya bagus apalagi kalau menggunakan layar yang agak besar. 

45 Menurut saya bagus. Mungkin filmnya harus film-film baru. 

46 Kalau saya setuju karena biasanya dalam hajatan waktu malam hari para keluarga dan 

tetangga berkumpul di lokasi hajatan dengan adanya pemutaran film saya rasa bisa lebih 

baik karena suasana bisa lebih akrab. 

47 Kalau saya setuju mungkin dibuat menggunakan layar tetapi layarnya kalau bisa diatur 

besar kecilnya jadi bisa disesuaikan dengan lokasi. 

48 Saya tidak setuju karena tidak praktis. 

49 Saya rasa bagus kalau untuk hiburan. Mungkin malah menjadi hal baru misalnya 

menonton film islami sebelum pengajian berlangsung. 

50 Kalau saya tidak setuju karena sekarang sudah banyak film ditayangkan di TV. 

51 Karena tidak semua orang suka melihat film. 

52 Karena tidak praktis karena tamu undangan tentunya tidak akan melihat, kalaupun 

melihat kan tidak terlalu lama. 

53 Kalau saya setuju saja asalkan harga sewanya terjangkau karena kalau menyewa seperti 

layar tancap kan mahal. 

54 Saya rasa kalau film tidak terlalu laku karena orang bisa melihat sendiri di rumah. 

55 Kalau saya tidak setuju karena memerlukan tempat yang benar-benar memadai. 

56 Saya rasa bagus. Asalkan filmya bagus, gambarnya jelas, dan suaranya bagus. 

57 Kalau saya setuju saja asalkan bisa menentukan film sendiri. 

58 Saya rasa tidak tepat karena nanti lebih perhatian ke filmnya bukan acaranya. 

59 Saya setuju. Asalkan dikelola dengan baik seperti ada semacam pengumuman dulu 

bahwa di lokasi acara akan ada pemutaran film. Mungkin menggunakan papan yang 

bagus ditulisi judul filmnya apa dan waktu pemutarannya kapan. 

60 Saya tidak setuju karena orang-orang umumnya sudah bisa melihat film di TV. 

61 Bagus, asalkan bisa diatur dengan baik seperti kapan waktu yang tepat untuk 

pemutarannya. 

62 Saya rasa bagus asalkan dipadukan dengan suara yang mantap. 

63 Kalau saya tidak setuju karena film bisa ditonton di rumah seperti di TV dan VCD. Jadi, 

mungkin tidak laku. 

64 Saya setuju asalkan praktis. Misal menggunakan layar yang bisa diatur besar kecilnya 



 

 

dan bisa ditempatkan di tempat yang sempit. 

65 Saya rasa bagus. Mungkin untuk filmnya, pihak rental harus menyediakan pilihan film 

yang banyak. 

66 Saya rasa bagus karena dengan adanya film mungkin acara bisa lebih meriah. 

67 Saya setuju asalkan filmya baru. 

68 Saya tidak setuju karena tidak praktis sebab orang harus meluangkan waktu untuk 

menonton film sedangkan untuk hajatan, para tamu datang kan tidak terlalu lama. 

69 Saya setuju tapi mungkin bisa disesuaikan dengan acaranya misal kalau acara sunatan, 

bisa saja menggunakan layar yang kecil saja.  

70 Saya tidak setuju karena belum tentu semua orang punya waktu untuk menonton film. 

71 Saya rasa bagus terlebih lagi bisa didukung oleh suara sound system yang bagus. 

72 Saya tidak setuju karena mungkin membutuhkan tempat yang besar dan biaya mahal. 

Jadi, kalau yang menyewa perorangan mungkin tidak kuat biayanya. 

73 Kalau saya tidak setuju karena tidak semua orang suka film jadi sia-sia saja. 

74 Saya rasa bagus karena bisa menjadi pilihan lain untuk hiburan selain organ tunggal 

asalkan filmya bagus. Saya rasa bisa dipisahkan antara pemutaran film yang digunakan 

murni sebagai hiburan dan yang digunakan untuk hiburan pada acara hajatan. Mungkin 

kalau murni hiburan bisa menggunakan layar yang besar dan alat yang  canggih, 

sedangkan kalau hajatan mungkin tidak perlu terlalu besar atau yang sederhana saja 

tetapi tetap menghibur.  

75 Kalau saya tidak setuju karena film kan bisa ditonton di TV. 

76 Saya katakan tidak pas kalau acara hajatan memutar film karena tamu akan 

memperhatikan acara hajatan atau ramah-tamahnya. Sedangkan kalau untuk hiburan 

saya rasa orang sudah malas menonton film karena di TV, film sudah banyak.   

77 Kalau saya tidak setuju karena orang bisa menonton film di TV. 

78 Saya setuju tapi mungkin layarnya yang bisa dipindahkan dengan mudah.  

79 Kalau saya setuju karena di kecamatan Bawang belum ada. 

80 Saya rasa tidak tepat karena orang sudah banyak yang punya TV dan VCD sehingga bisa 

melihat film di rumah. 

81 Saya rasa bagus asalkan filmnya baru dan kualitas gambarnya bagus. 

82 Saya pikir kalau film bisa ditonton di rumah. Jadi, kurang tepat. 

83 Saya setuju asalkan filmnya beda dari yang ada di TV. 

84 Setuju mungkin layarnya yang bisa diatur, suaranya yang bagus dan gambarnya bagus 

berkualitas seperti DVD. 

85 Saya setuju asalkan biaya terjangkau. 

86 Saya rasa tidak begitu laku karena orang mungkin sudah malas menonton film karena di 

TV saja filmnya sudah bagus-bagus. 

87 Saya tidak setuju karena film sudah banyak tayang di TV. 

88 Saya rasa bagus asalkan saat pemutaran film , penonton dikelola dengan baik. 

89 Kalau saya setuju. Mungkin filmnya film Indonesia. 

90 Saya setuju karena bisa memeriahkan suasana, tetapi harga sewanya yang terjangkau. 

91 Saya setuju asalkan suaranya mantap. 

92 Ide yang bagus, mungkin bisa dipikirkan untuk pemutaran film orang hajatan dan 

hiburan. Kalau yang hajatan mungkin bisa lebih kecil layarnya. 

93 Saya rasa bagus. Yang penting adalah suara, gambar, dan filmya bagus. 

94 Saya setuju, tetapi mungkin pihak rental harus punya koleksi film yang banyak. 

95 Saya setuju asalkan filmnya beda dari yang ada di TV. Mungkin filmnya yang belum 

ditayangkan di TV. 

96 Saya rasa kalau film tidak disukai semua orang. 

97 Saya rasa bagus kalau bisa film-film baru dan yang ada unsur edukasinya. 

98 Saya tidak setuju karena di TV film-film sudah banyak tayang.  

99 Saya rasa bagus yang penting filmya bagus dan mendidik. 

100 Saya tidak setuju karena mungkin membutuhkan tempat yang besar untuk menampung 

orang sedangkan kalau untuk hajatan tempatnya mungkin tidak terlalu luas. 



 

 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK INOVASI 

 

RES PENJELASAN PERTANYAAN 5 
1 Saya rasa bagus karena ketika saya membutuhkan peralatan makan untuk hajatan, saya 

kesulitan mencari perlengkapan makan dalam jumlah yang besar dan seragam. Jadi, 

kalau bisa peralatan makannya yang seragam dan jumlahnya banyak. 

2 Saya rasa bagus asalkan perlengkapan makannya bersih dan seragam. 

3 Saya rasa bagus, mungkin tidak hanya perlengkapan makan seperti mangkok, sendok, 

garpu, gelas dan piring saja, tetapi juga tempat lauk yang bagus. 

4 Saya rasa bagus karena biasanya untuk hajatan di rumah-rumah membutuhkan 

perlengkapan makan dalam jumlah yang agak besar. 

5 Saya rasa bagus tetapi jumlahnya harus bisa mencukupi kebutuhan. 

6 Saya rasa bagus karena sulit mencari piring dan mangkok yang seragam. Jadi, yang 

penting jumlahnya mencukupi dan seragam. 

7 Saya rasa bagus, tetapi mungkin sekaligus ada orang yang mengelola peralatan makan 

sehingga tidak berceceran.  

8 Saya tidak setuju karena untuk peralatan makan saya rasa biasanya dipinjami dari 

tetangga jika ada tetangga yang hajatan. 

9 Kalau saya tidak setuju karena peralatan makan biasanya sudah tersedia oleh orang yang 

mengurusi katering. 

10 Saya setuju yang penting seragam karena kalau tidak seragam percuma orang juga bisa 

mengusahakan sendiri. 

11 Saya rasa tidak perlu karena yang punya hajat biasanya sudah dibantu warga sekitar 

untuk urusan perkakas makan. 

12 Saya rasa kalau ada hajatan di kampung, untuk urusan peralatan makan sudah ada 

bantuan dari desa. Jadi, menurut saya ya kurang tepat. 

13 Saya tidak setuju, karena untuk makan tidak semua orang menggunakan perlengkapan 

makan seperti piring, sekarang lebih praktis menggunakan plastik mika atau kardus. 

14 Menurut saya tidak perlu karena untuk urasan makan biasanya menggunakan kardus 

kotak makan. 

15 Kalau menurut saya tidak setuju karena sekarang orang lebih memilih menggunakan 

kardus makan. 

16 Saya rasa bagus. Karena saya kesulitan mencari persewaan alat makan. 

17 Kalau saya tidak setuju karena biasanya kalau ada hajatan, warga sekitar membantu 

dengan meminjamkan alat makannya. 

18 Saya rasa setuju karena urusan ketersediaan peralatan makan jadi mudah tidak perlu 

meminjam kesana-kemari yang penting peralatannya lengkap dan bersih. 

19 Saya rasa tidak setuju karena sekarang orang sudah menginginkan kemudahan jadi bisa 

menggunakan kardus. 

20 Saya rasa bagus mungkin peralatan makannya harus sama dan ada orang yang mengelola 

peralatan makan yang kotor. 

21 Tidak setuju.Karena umumnya untuk peralatan makan sudah disediakan oleh yang 

mengurusi katering. 

22 Saya tidak setuju karena kalau saya biasanya sudah ada yang mengurusi makan sehingga 

peralatan makan pun sudah ada yang mengurusi. 

23 Saya rasa bagus tetapi jumlahnya harus mencukupi dan seragam. 

24 Saya setuju asalkan perkakasnya lengkap. 

25 Kalau saya tidak setuju karena untuk perkakas makan umumnya kalau di desa sudah ada 

yang mengusahakan. 

26 Kalau saya setuju mungkin sekaligus membuat usaha katering 

27 Menurut saya bagus karena bila ada hajatan tidak perlu bingung mencari perkakas 

makan. 

28 Saya setuju asalkan dikelola dengan baik misal tidak hanya menyewakan perkakas 



 

 

makan saja tetapi mungkin juga disertai dengan orang yang mengelola perkakas makan 

tetapi yang mengelola perkakas makan diberi pakaian seragam jadi kelihatan rapi.  

29 Kalau saya tidak setuju karena umumnya peralatan makan sudah disediakan oleh yang 

masak-masak. 

30 Saya rasa untuk peralatan makan sudah mudah didapat dari tetangga atau dari kelurahan. 

Jadi, saya tidak setuju. 

31 Kalau saya tidak setuju karena umumnya kalau ada hajatan sudah ada yang membantu 

untuk urusan peralatan makan. 

32 Saya rasa bagus. Kalau bisa peralatan makannya yang lengkap dan bentuk atau motifnya 

sama karena kalau tidak demikian percuma karena biasanya tetangga sudah meminjami. 

33 Kalau saya tidak setuju. Itu kan untuk pesta-pesta besar di gedung. 

34 Saya tidak setuju karena sekarang orang lebih menggunakan kardus untuk makan karena 

lebih praktis.  

35 Saya setuju asalkan peralatan makannya yang bersih. 

36 Saya setuju tetapi mungkin harus kerjasama dengan katering. 

37 Saya tidak setuju karena biasanya yang menyediakan katering juga sudah menyediakan 

peralatan makan. 

38 Menurut saya kurang laku karena biasanya kalau di desa sudah ada yang 

menyediakannya. 

39 Kalau saya tidak setuju karena biasanya untuk perkakas makan sudah diurusi yang buat 

masakan. 

40 Saya setuju yang penting peralatan makannya seragam terutama untuk piring. 

41 Saya setuju yang penting dikelola dengan baik seperti kebersihan peralatannya. 

42 Saya rasa umumnya kalau ada hajatan, untuk urusan perlengkapan makan sudah ada 

yang mengurus. 

43 Kalau saya tidak setuju karena untuk perlengkapan makan biasanya sudah diurus oleh 

orang yang masak. 

44 Saya tidak setuju karena tidak praktis. 

45 Saya tidak setuju karena pada umumnya untuk peralatan makan sudah disediakan 

katering. 

46 Saya rasa bagus mungkin sekalian membuat katering atau bekerja sama dengan pihak 

katering. 

47 Saya rasa bagus asalkan perlengkapan makannya lengkap dan seragam. 

48 Saya setuju, tapi mungkin untuk peralatan makannya yang jumlahnya mencukupi. 

49 Kalau saya setuju. Mungkin yang disewakan adalah piring, mangkok, sendok, garpu, dan 

tempat lauk dan sekaligus penataan mejanya. 

50 Saya rasa bagus karena tidak perlu mencari jauh-jauh. 

51 Saya rasa baik yang penting jumlahnya cukup. 

52 Saya rasa bagus yang penting peralatan bisa seragam dan lengkap. 

53 Menurut saya mungkin kurang laku karena sekarang lebih banyak menggunakan kardus 

makan kalaupun menggunakan peralatan makan seperti sendok, garpu, piring, dan 

mangkok biasanya sudah disediakan pihak yang memasak. 

54 Saya rasa bagus yang penting peralatannya dalam kondisi bagus dan bersih. Untuk itu, 

perlu perlu pengelolaan tersendiri terhadap peralatan makannya. 

55 Saya setuju. Asalkan seragam dan jumlahnya mencukupi. 

56 Bagus. Menurut saya peralatan makannya yang lengkap. 

57 Saya rasa bagus, tapi mungkin paket peralatan makannya bisa diantar dan dijemput di 

lokasi. 

58 Saya rasa bagus mungkin bisa dibuat paket jadi penyewa bisa memilih disesuaikan 

dengan acaranya. 

59 Saya rasa baik kalau bisa perlengkapan makannya lengkap dan bersih. 

60 Setuju.Yang penting peralatan makannya bisa seragam karena kalau tidak percuma saja 

karena bisa meminjam tetangga. 

61 Saya rasa tidak laku karena umumnya kalau di desa pihak yang memasak sudah bisa 



 

 

mengusahakan peralatan makan. 

62 Menurut saya bagus kalau bisa bekerja sama dengan katering. 

63 Saya setuju asal bisa dihiasakan sekalian untuk meja makannya. 

64 Saya rasa bagus mungkin peralatan makannnya harus seragam. 

65 Setuju, asalkan disesuaikan misal kalau menggunakan prasmanan mungkin sekalian di 

hiaskan dan diaturkan penempatan di mejanya. 
66 Saya rasa tidak hanya peralatan makan saja tetapi juga tempat untuk cemilan dan jajan 

pasar.  

67 Kalau saya rasa di Bawang ini kalau hajatan biasanya ada yang mengurusi makan, 

sehingga biasanya juga mereka yang mengurus perkakas makannya. 

68 Kalau saya tidak setuju karena umumnya untuk acara biasanya sudah ada yang 

mengurusi peralatan makan.  

69 Kalau menurut saya baik asalkan dikelola dengan baik artinya jumlah peralatan 

makannya  harus memadai. 

70 Bagus, asalkan jumlahnya bisa mencukupi. 

71 Saya rasa baik yang penting jumlahnya cukup dan harus seragam. 

72 Kalau menurut saya baik, yang penting jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan dan harus 

seragam. 

73 Saya rasa kalau untuk perlengkapan makan biasanya sudah disediakan pihak katering. 

74 Saya rasa baik yang penting bersih dan harus seragam. 

75 Saya rasa bagus yang penting harus seragam peralatannya. 

76 Saya rasa setuju mungkin yang perlu diperhatikan adalah kebersihannya . 

77 Saya tidak setuju karena biasanya untuk acara hajatan di desa, perlengkapan makan 

sudah ada yang mengurusi. 

78 Saya setuju karena saya rasa baik, yang penting jumlah perlengkapannya  cukup. 

79 Menurut saya baik seharusnya perlengkapan makannya harus seragam. 

80 Kalau saya rasa baik, yang penting bersih dan harus sama perkakas makannya. 

81 Kalau saya setuju, asalkan peralatannya lengkap. 
82 Setuju, mungkin penyewa bisa diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan 

peralatan apa saja yang dibutuhkan. 

83 Saya rasa setuju asalkan bisa diantarkan tepat waktu. 

84 Kalau saya tidak setuju karena biasanya untuk peralatan makan sudah ada yang 

mengurus yaitu orang yang memasak. 

85 Saya tidak setuju, karena biasanya kalau ada acara, biasanya sudah ada yang membantu 

menyediakan peralatan makan untuk undangan. 

86 Saya rasa kalau di desa biasanya sudah ada yang menyediakan dan ada juga yang 

memang menggunakan kardus makan, besek, atau tempat nasi yang terbuat dari plastik.  

87 Kalau saya tidak setuju karena umumnya kalau untuk peralatan makan sudah diurus oleh 

orang yang membuat masakan. 

88 Saya rasa bagus kalau bisa yang lengkap dan harga sewanya terjangkau. 

89 Saya tidak setuju karena tidak praktis. 

90 Kalau saya tidak setuju karena untuk peralatan makan sudah mudah didapatkan. 

91 Kalau saya tidak setuju karena kalau umumnya orang hajatan di desa biasanya sudah ada 

yang mengurusi peralatan makan. 

92 Saya tidak setuju karena biasanya peralatan makan kalau untuk acara hajatan sudah ada 

yang mengusahakan. 

93 Saya rasa tidak bagus karena umumnya untuk peralatan makan biasanya kalau di desa itu 

diusahakan tetangga atau keluarga dengan cara meminjamkan peralatan makannya. 

94 Kalau saya setuju asalkan seragam peralatan makannya.  

95 Saya rasa setuju tetapi mungkin harus ada kerja sama dengan pihak katering. 

96 Kalau saya tidak setuju karena tidak praktis. 

97 Saya tidak setuju karena biasanya menggunakan kardus makan. 

98 Saya rasa baik asalkan peralatan makannya sama. Mungkin piringnya sama dari bentuk, 

motif , dan warnanya. 



 

 

99 Kalau saya tidak setuju karena kalau saya mengadakan acara biasanya menggunakan 

kardus makan dari pihak katering. 

100 Saya rasa bagus yang penting jenis peralatannya lengkap dan harganya terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK INOVASI 

 

RES INOVASI LAIN 
1 Mungkin bisa ditambahi persewaan lampu karena biasanya untuk hajatan membutuhkan 

lampu yang banyak , mengingat biasanya hajatan dilakukan di rumah dan kalau malam 

hari membutuhkan lampu. Lampunya kalau bisa dipasangkan sekalian. 

2  

3 Saya rasa bisa ditambahi persewaan kursi untuk tamu. Mungkin kursinya ada yang bagus 

dan yang sedang sehingga harga sewanya pun bisa disesuaikan. 

4 Mungkin bisa menyewakan lampu panggung / lampu tembak. Untuk lampunya kalau bisa 

yang bisa menembak seperti laser. 

5 Saya rasa mungkin bisa menyewakan kursi buat tamu. Kursinya yang kuat, seragam, dan 

harganya terjangkau. 

6  

7 Menurut saya bisa juga menyewakan kursi pengantin yang bagus. Kursinya diberi hiasan 

yang bisa disesuaiakan warnanya. 

8  

9 Kalau bisa ditambah dengan menyewakan alat-alat band yang bisa diantar jemput. 

10  

11  

12 Mungkin bisa dipikirkan untuk persewaan diesel. Dieselnya yang bagus, artinya tidak ada 

gangguan ketika digunakan. Untuk itu mungkin perlu adanya pengecekan terlebih dulu 

sebelum digunakan.  

13  

14  

15 Saya rasa kalau orang hajatan atau acara-acara tertentu biasanya membutuhkan kursi jadi, 

saya rasa bisa saja menyewakan kursi. Kursinya yang kuat. 

16  

17  

18 Menurut saya bisa ditambah jasa persewaan kursi tamu. Untuk kursi buat tamu saya rasa 

yang jumlahnya memadai kalau ada permintaan kursi dalam jumlah besar. 

19  

20 Mungkin bisa menyewakan diesel tetapi disertai dengan operator yang bisa menunggui 

setiap saat sehingga kalau ada gangguan bisa cepat diatasi. 

21  

22 Saya rasa bisa ditambah persewaan kursi untuk tamu. Kursinya yang dalam kondisi bagus 

seperti tidak retak. 

23 Mungkin bisa ditambah persewaan kursi tamu. Untuk persewaan kursi saya rasa 

pelayanannya harus baik seperti pelayanan yang cepat terhadap penyewa. 

24 Saya rasa bisa ditambahkan dengan persewaan kursi pengantin. Untuk kursi pengantinnya 

kalau bisa diantar-jemput di lokasi dan kalau bisa dihiaskan sekalian. 

25  

26 Kalau saya rasa bisa ditambah persewaan diesel. Untuk diesel saya kira biasanya 

digunakan untuk ganti listrik PLN karena kalau listrik mati saat acara, maka acara bisa 

tetap berlangsung tetapi yang penting perlu diaturkan instalasinya sehingga kalau bisa 

diberikan operator juga. 

27 Mungkin bisa merentalkan kursi tamu. Kursinya yang seragam dan kuat. 

28 Mungkin bisa ditambah jasa foto. Untuk hasilnya kalau bisa yang cepat dan kalau bisa 

diantarkan ke rumah. 

29  

30 Menyewakan kursi untuk tamu undangan. Kursinya yang kuat. 

31  

32 Tambahkan dengan persewaan kursi untuk tamu undangan. Kursinya yang harganya 



 

 

terjangkau dan kalau bisa diantar dan dijemput di lokasi. 

33  

34 Mungkin ditambahi saja persewaan lampu untuk penerangan. Untuk persewaan lampu 

saya kira lampunya yang memadai, pemasangannya yang tepat dan rapi. 

35  

36  

37 Mungkin ditambah persewaan alat band yang bagus. Untuk persewaan alat band mungkin 

disertai dengan operatornya.  

38 Ditambahi saja persewaan kursi untuk undangan. Kursinya kalau bisa yang kuat. 

39 Menurut saya persewaan kursi tamu untuk hajatan bisa laku. 

40  

41 Bisa juga menyewakan kursi tamu yang harganya terjangkau. 

42 Kalau saya usul ditambahkan saja jasa persewaan kursi pengantin. Kursinya yang bagus 

dan dihiaskan sekalian. 

43  

44 Saya rasa bisa menyewakan kursi tamu. Kursinya kalau bisa yang seragam. 

45  

46 Mungkin bisa tambah persewaan kursi untuk tamu undangan. Kursinya yang kuat dan 

seragam. 

47  

48 Mungkin bisa ditambah persewaan kursi pengantin dan diaturkan penempatannya 

sekalian. 

49 Ditambah persewaan kursi pengantin saja. Kursinya mungkin bisa diantarkan ke lokasi 

dan sekalian dihiaskan.  

50  

51 Kalau saya usulkan persewaan kursi untuk undangan dari yang bagus sampai yang 

cukupan. 

52  

53 Kalau saya boleh usul mungkin persewaan lampu penerangan akan laku. Lampunya yang 

bervariasi dan bisa dipasangkan sekalian. 

54  

55 Ditambah saja persewaan kursi untuk undangan. Kursinya bisa diantar jemput ke lokasi. 

56  

57 Kalau saya mungkin lebih cenderung ditambahkan persewaan lampu penerangan dan 

dieselnya sekalian serta diaturkan pemasangannya. 

58  

59  

60 Kalau menurut saya persewaan kursi tamu mungkin bisa laku karena setiap kali ada acara 

biasanya membutuhkan kursi asalkan kursinya jumlahnya bisa memadai. 

61 Kalau saya mungkin mengusulkan bisa ditambahkan persewaan lampu untuk penerangan. 

Lampunya diaturkan sekalian sehingga kalau ingin mematikan bisa mudah. 

62  

63 Mungkin bisa ditambahkan dengan persewaan kursi tamu yang harganya terjangkau. 

64  

65 Kalau menurut saya bisa ditambah dengan persewaan kursi pengantin dan dilengkapi 

dengan dekorasinya. 

66  

67 Mungkin bisa menyewakan kursi pernikahan dan sekalian dihiaskan. 

68  

69 Mungkin ditambah jasa dekorasi. Dekorasinya mungkin dekorasi untuk semua, dari mulai 

hajatan dan hiburan. 

70  

71 Saya rasa perlu ditambah persewaan kursi tamu yang kualitasnya sedang dan bagus. Kalau 

yang sedang mungkin bisa dari kursi yang terbuat dari plastik. Sedang kalau yang bagus 



 

 

mungkin terbuat dari besi. 

72 Mungkin bisa ditambahi jasa shooting untuk acara hajatan. 

73 Kalau menurut saya bisa saja ditambah jasa persewaan kursi pengantin yang bagus. 

Kursinya kalau bisa diaturkan sekalian termasuk hiasannya. 

74 Ditambahi jasa persewaan lampu saja dari lampu biasa untuk penerangan dan lampu 

panggung. 

75 Menurut saya ditambahi saja persewaan kursi, saya rasa laku karena kalau ada acara 

biasanya membutuhkan kursi. 

76  

77 Saya rasa bisa ditambahkan jasa foto. Mungkin fotonya yang foto zaman sekarang yang 

bentuk digital sehingga hasil akhirnya berupa foto yang dicetak dan yang dalam bentuk 

CD. 

78  

79  

80 Saya rasa yang bisa ditambahkan adalah persewaan kursi tamu, lampu penerangan dan 

diesel saya rasa  itu bisa lebih bagus karena jika Dragon 85 bisa menyediakan tidak perlu 

mencari jauh-jauh. 

81  

82  

83 Sebenarnya bisa ditambah jasa shooting acara. Shootingnya kalau bisa sampai pada 

pembuatan akhir dalam bentuk VCD atau DVD.   

84  

85 Kalau saya usulkan persewaan kursi tamu. Kalau menyewakan kursi tamu mungkin bisa 

kursi yang sederhana saja sehingga sewanya terjangkau. 

86  

87  

88 Kalau saya mungkin mengusulkan untuk menyewakan alat band lengkap. Kalau 

menyewakan alat band mungkin perlu dipasangkan di lokasi sekalian. 

89 Mungkin bisa ditambah jasa mendekorasi lokasi acara. Dekorasinya bisa macam-macam, 

misal dekorasi dari janur atau kertas. 

90 Mungkin ditambah sewa alat-alat band.Alat-alatnya bisa diantarkan ke lokasi dan diatur 

sekalian penempatannya dan kalau bisa alat-alatnya disetelkan sekalian. 

91  

92 Kalau saya lebih cenderung untuk menyewakan kursi untuk tamu dan kursi pengantin. 

93  

94  

95 Saya rasa bisa ditambah persewaan diesel. Dieselnya yang bisa digunakan dengan baik. 

96  

97 Ditambahkan saja persewaan lampu karena biasanya kalau mengadakan kemah, saya 

membutuhkan penerangan. Untuk lampu saya rasa perlu dipasangkan sekalian. 

98  

99  

100 Mungkin bisa ditambahkan persewaan kursi untuk tamu undangan. Kursinya kalau bisa 

yang seragam dan jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan. 
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