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KUESIONER 

Responden yang terhormat, saya adalah mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang. saya sedang melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “ PROSES INOVASI PRODUK PERUSAHAAN 

ALBUM FOTO”. Untuk mendukung hasil penelitian skripsi ini, maka saya 

membuat kuesioner yang berisi beberapa macam pertanyaan mengenai inovasi 

pada Perusahaan Album Cahaya Abadi. Kuesioner ini nantinya akan 

dipergunakan unruk mendukung proses inovasi untuk menghasilkan produk yang 

lebih baik, disukai konsumen dan mampu diterima oleh pasar. Oleh karena itu, 

saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian untuk bersedia mengisi 

kuesioner ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

• IDENTITAS RESPONDEN 

• Nama   : ……………….. 

• Jenis Kelamin  : ……………….. 

• Usia   : ……………….. 

• Pekerjaan  : ……………….. 

 

 

• PERTANYAAN 

1. Bagaimana menurut Anda mengenai  produk album foto dengan cover 

berbahan dasar batik dan jeans ini? 

 

2. Bagaimana menurut Anda mengenai warna produk album foto berbahan 

dasar batik dan jeans ini? 
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3. Bagaimana menurut Anda mengenai desain produk album foto berbahan 

dasar batik dan jeans ini ? 

 

4. Apakah bahan yang digunakan cocok untuk cover album foto? 

 

5. Bagaimana menurut anda album foto ini jika dijual dengan harga Rp. 

45.000,00 ? 

 

6. Apakah album dengan bahan dasar kain ini lebih menarik dibanding 

berbahan dasar kertas seperti pada umumnya? 

 

7. Apakah corak batik dan jeans bagus dan sesuai dengan selera anda? 

 

8. Menurut saudara, apa yang harus dikembangkan lagi dalam album foto 

ini? 

 

9. Bagaimana menurut anda cara pemasaran produk inovasi ini agar lebih 

diterima dan dikenal masyarakat? 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Kapan Perusahaan album cahaya abadi berdiri? 

 

2. Bagaimana struktur organisasi dari perusahaan album cahaya abadi? 

 

3. Darimana ide inovasi tersebut bisa muncul, apakah dari perusahaan 

(pemilik, bagian pemasaran, bagian R&D), konsumen yang berasal dari 

riset pasar, permintaan pasar, atau perkembangan teknologi? 

 

4. Segmen apa sajakah yang dituju perusahaan? 

 

5. Apakah ide tersebut sudah menggambarkan nilai yang diharapkan oleh 

konsumen? 

 

6. Perkiraan peluang apa saja yang diharapkan perusahaan atas ide tersebut? 

 

7. Hal apa saja yang dilakukan perusahaan dalam evaluasi ide? 

 

8. Bagaimanakah perusahaan menilai ide yang dilakukan? 

 

9. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan ide final? (biaya, dan bahan baku)  
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10. Siapa yang melakukan evaluasi? 

 

11. Bagaimana cara perusahaan melakukan pegembangan produk? 

 

12. Bagaimana cara perolehan bahan baku yang dibutuhkan? 

 

13. Bagaimanakah proses produksi perusahaan ini secara detail? 

 

14. Teknologi apa saja yang ada dalam perusahaan dalam proses produksi? 

 

15. Bagaimana agar masyarakat tertarik dalam hal desain produk? 

 

16. Bagaimanakah pendistribusiannya? 

 

17. Bagaimanakah cara mendekatkan produk kepada konsumen? 
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HASIL WAWANCARA 

Identitas Responden: 

Nama   : Andre Mertoguna 

Jabatan  : Pemilik 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Nama Usaha  : Perusahaan Album Foto Cahaya Abadi 

Alamat Usaha : Jl. Batan miroto III/384 

 

Jawaban Wawancara : 

1. Perusahaan Album Cahaya Abadi berdiri pada Agustus 1995 

2. Struktur organisasi pada perusahaan terdiri dari : 

Pemilik-desain grafis-bagian gudang-supplier-staff keuangan-staff 

logistik-staff marketing. 

3. Ide pertama kali dari penulis sebagai konsumen yang melihat dari riset 

pasar dan trend pasar lalu dikembangakan kepada perusahaan, dan saya 

sebagai pemilik menyetujui ide tersebut. 

4. Segmen yang diarah perusahaan adalah semua kalangan. 

5. Iya, ide sebagian besar sudah menggambarkan nilai yang diharapkan 

konsumen. Namun ada bebrapa desain gambar yang kurang diminati juga. 

6. Peluang yang diharapkan adalah ide tersebut dapat diterima dan bisa laku 

di pasaran. 
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7. Terus mengembangkan desain agar dapat diterima dengan mudah oleh 

masyarakat, meningkatkan produksi sesuai dengan keinginan pasar dan 

konsumen. 

8. Ide dibuat dengan berbagai pertimbangan seperti desain yang meliputi 

corak,warna,bahan,bentuk, dan proses finishing sehingga lebih menarik. 

9. Dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan apakah harga nantinya 

dapat diterima oleh konsumen atu tidak. Karena disini bahan yang 

digunakan berupa kain, sedangkan harga kain lebih mahal daripada kertas. 

10. Evaluasi dilakukan pemilik serta dibantu oleh penulis sebagai penetus ide. 

11. Dengan mengembangkan desain serta meningkatkan pemasaran keseluruh 

penjuru di Indonesia. 

12. Bahan baku didapat dari supplier tertentu. 

13. Bermula dari desain,cetak,pengukuran kain,melipat dan pengeliman 

kemudian finishing. 

14. Teknologi masi menggunakan keahlian tangan untuk kemajuan teknologi 

lain kebanyakan perusahaan kita menggunakan jasa perusahaan lain. 

15. Produk dibuat semenarik mungkin dan mengikuti trend pasar. 

16. Dengan sales marketing di distribusikan ke supplier dalam kota,luar kota 

 maupun luar pulau. 

17. Dengan promosi, membawa sample,dan pameran. 
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