
Timesta
mp 

Nama 
Lengkap  Alamat  Status  

Jenis 
Kelamin  

Bagaimana 
cara Wedding 
Organizer 
tersebut 
memasarkan 
atau 
menawarkan 
jasanya? 

Apa nama jasa 
Wedding 
Organizer yang 
anda gunakan 
atau yang ingin 
anda gunakan 
pada saat resepsi 
pernikahan? 

Bagaimana 
cara anda 
melakukan 
transaksi 
dengan jasa 
Wedding 
Organizer 
tersebut? 

Kendala apa 
yang anda 
hadapi 
ketika 
hendak 
melakukan 
pencarian 
maupun 
pemesanan 
jasa 
wedding? 

Apakah 
kendala 
tersebut 
membuat 
anda merasa 
kesulitan 
dalam 
melakukan 
persiapan 
resepsi 
pernikahan? 

Apakah anda 
setuju dengan 
adanya suatu 
sistem informasi 
untuk 
menyediakan 
jasa wedding 
organizer secara 
online? Berikan 
alasan! 

Fitur apa saja 
yang anda 
inginkan jika 
dibuatkan suatu 
sistem informasi 
jasa wedding 
organizer secara 
online? 
Sebutkan! 

Apakah menurut 
anda dengan 
adanya sistem 
informasi jasa 
wedding 
organizer secara 
online dapat 
mempermudah 
calon pengantin 
dalam mencari 
informasi dan 
melakukan 
transaksi 
pemesanan? 
Mengapa! 

7/8/2019 
19.54.56 

Dio Bagus 
Lanang 

Kp. 
Cisereh 
Desa 
Kadu Jaya 
Kec. 
Curug Menikah 

Laki - 
Laki 

Melalui sosial 
media Lenny Wedding 

Dengan cara 
transfer  

Sulit 
mendapatka
n waktu yg 
tepat ketika 
ingin 
mendatangi 
tempat 
weding 
tersebut 

Sulit sekali 
karna harus 
sering datang 
ke tempat 
weding untuk 
keperluan 
lainnya karna 
jadwal jam 
kerja yg tidak 
tetap 

Setuju, karna 
dapat 
mempercepat 
proses transaksi 
atau pemesanan 
dan 
mendapatkan 
informasi yg 
lengkap serta 
tidak perlu lagi 
membuang 
waktu untuk 
bulak balik ke 
tempat wedding 
tersebut 

Informasi yg 
lengkap dan 
banyak macam 
pilihan wedding 
agar calon 
pengantin dapat 
memilih wedding 
yg sesuai 

Ya. Karna 
dengan adanya 
sistem online 
selain untuk 
mempermudah 
dapat juga 
menghemat 
waktu dan 
tenaga 

7/8/2019 
20.03.58 Andre 

Kp. Pos 
Bitung Menikah 

Laki - 
Laki 

Membuat 
banner dan 
brosur 

Cantique Wedding 
Organizer Transfer 

Dari segi 
waktu 

Ya, karna 
terkadang 
waktunya tidak 
pas 

Setuju, karna 
semakin lama 
perkembangan 
jaman makin 
maju dan segala 
sesuatunya 
sudah online 

Terdapat 
informasi yg 
lengkap seperti 
harga yg 
disediakan, 
contoh dekorasi 
dll 

Ya, karna 
semakin cepat 
dan tidak 
memakan waktu 
lama 

7/9/2019 
9.32.26 

Mega 
Meliawati 

Kp. Merak 
Rt 04 Rw 
03 Ds. 
Merak 
Kec. 
Sukamuly
a 
Tangerang 
Banten Menikah 

Peremp
uan 

Mulut ke mulut 
dan media 
sosial 

Sheilla Griya 
Manten 

Tunai secara 
langsung 
dengan yang 
bersangkutan Tidak ada Tidak 

Setuju jika 
semuanya di 
lakukan dengan 
benar karena 
harus ada 
banyak 
kesepakatan 
dan beberapa 
kali pertemuan 

Menentukan 
Tema wedding 
sendiri.. bisa 
dekorasi sendiri 
lalu di wujudkan 
oleh WO 
tersebut 

Iya, sebelum 
bertemu dengan 
ybs kita bisa 
lihat2 profil 
mereka 

7/9/2019 
9.36.36 

Choirul 
anam Madiun 

Belum 
Menikah 

Laki - 
Laki 

Lewat Media 
online 
(Instagram) 

ASV wedding 
Organizer Face to face 

Jarak antara 
tempat 
acara dan 
tempat WO Iyaa 

Iya.. saya 
setuju.. karena 
lebih portable, 
simple dan gak 
memakan waktu 
yang banyak.. 

Pilihan dekorasi, 
jenis2 paketnya, 
harga tiap paket, 
dan adanya 
promo2 yang 
dapat 
menambah 
keinginan 
pemesan.. 

Iya sangat 
mempermudah, 
karena di 
zamam 
sekarang kita 
memburuhkan 
hal2 yang 
mudah praktis 
hanya demgan 
melihat 



Handphone. 
Dengan 
menggunakan 
HP kita dapat 
memesan 
semua hal. 

7/9/2019 
9.37.26 

Septian 
wahdaini 
ichsan 

Jln 
albarkahb
ujung rt 09 
rw 04 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan Media sosial 

Belum kepikiran 
pke WO siapa.  
Tapi intinya mau 
cari yang sesuai 
dengan isi kantong 
tapi bagus.  Hehe 

Belum pernh 
memakai jasa 
WO 

dana dan 
lokasi terlalu 
jauh Yah lumayan 

kurang sedikit 
setuju gatau . hehe 

Iya sedikit 
membantu tapi 
takutt kalau 
online ditipu.  
Hehe 

7/9/2019 
9.55.11 Rusniyati 

Parahu - 
sukamulya 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan Sosial media Raka wijaya 

Personal chat 
di sosial media 

Belum 
menemukan 
calonnya Iya 

Setuju 
Untuk 
memudahkan 
mencari 
wedding 
organizer yang 
cocok dengan 
budget dan 
kebutuhan 

Pilihan make up 
yang cocok 
untuk jenis kulit 
yang berbeda 

Iya, dapat 
mempermudah 
karena dengan 
adanya sistem 
informasi 
tersebut dapat 
menghemat 
waktu dibanding 
dengan mencari 
WO yang cocok 
secara manual 

7/9/2019 
10.09.41 Fitri Yani 

Taman 
Balaraja 
blok A71-
31 Rt/Rw : 
001/008 
kec. 
Sukamuly
a Des. 
Parahu 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan 

Memperlihatka
n paket wo 
dan 
memperlihatka
n foto wo yg 
sudah² atau yg 
lagi terpopuler. 

Sheilla Griya 
Manten 

1. Mencari 
informasi lebih 
( Survei lokasi 
yg disarankan 
keluarga atau 
teman, tidak 
terpaku 
terhadap WO.) 
2. Jangan 
malu untuk 
bertanya ( 
Bagi anda yg 
berorientasi 
pada 
penghemat 
biaya 
pernikahan, 
namun tetap 
ingin 
menggunakan 
jasa WO, 
bangunlah 
komunikasi yg 
baik. 
Tanyakan 
dengan sopan 
ada tidaknya 
diskon yg 
sedang 
berjalan.) 
3. Bicarakan 
rancangan 
dana yg 

Berbagai 
pilihan adat, 
dan model 
pelaminan. Tidak 

Iya, 
mempermudah 
calon pengantin 
dalam 
pemesanan dan 
transaksi 
pemesanan. PDF 

Iya, tidak 
menyita waktu. 



dimiliki. 
4. Fleksibel 
waktu. 
5. Lunasi 
tagihan dalam 
satu kali 
pembayaran. 

7/9/2019 
11.05.40 

Jordi 
Iswantoro 

JL. H. 
MASIRUN 
NO 1 RT 
002/03 
KP. 
BUBULAK 
KEL. 
MEKAR 
BAKTI 
KEC. 
PANONG
AN KAB. 
TANGERA
NG 

Belum 
Menikah 

Laki - 
Laki 

Via Medsos, 
Via Promosi 
Japri WA Mandiri Pesta 

Cash Or 
Transfer  

Yg Track 
Recordnya 
Bagus dan 
Memuaskan Tidak Juga Setuju  

Price List dan 
Fasilitas 
Gambar Video  

Iya 
Mempermudah 

7/9/2019 
13.55.57 

Rizky 
elvita 
gustina 

Bumi 
indah 
pasarkemi
s 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan Sosial media Helena wedding 

Chatting 
pribadi Kecocokan Ya 

Ya, karen lebih 
memudahkan 
mencari 
informasi 

Fitur yang 
selengkap 
lengkapnya 

Ya, karena lebih 
efisien dalam 
waktu 

7/9/2019 
14.05.22 

Apriliani 
siregar 

Kp. 
Cilongok 
sukamantr
i pasar 
kemis 
tangerang 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan 

Membagikan 
flayer 

Avio wedding 
organizer Bertemu Waktu Iya 

Setuju, sangat 
membantu d 
jaman digita ini 

Pemilihan 
gedung 

Iya, dapat di 
lakukan d mana 
saja 

7/9/2019 
15.50.56 

Dian 
rusdiana 

pasar 
kemis jl.kp 
pondok 
sindang 
jaya Menikah 

Peremp
uan 

Melalui 
saudara dan 
berkunjung 
langsung ke 
rumah WO tsb Mamiek WO Secara cash 

Kurang 
informasi 
mengenai 
WO tsb 
karna hanya 
mengetahui 
dr saudara 

Tidak terlalu 
terkendala 

Setuju, supaya 
lebih mudah 
memilih vendor 
yg lbih bagus 
dan harga 
promo 

1.promo wo 
tsbut ,jasa 
perkawinan,prod
uknya apa aja 
2.jadwal 
pernikahan / 
event 
pernikahan,loka
si yg terjangkau 
3. Kontak 
person WO tsb 
4.foto portofolio 
tentang wo tsb 
agar pemesan 
WO percaya 
dengan jasa 
mereka 
5.kontak person 
WO 
6.admin sbgai 
ruang informasi 
untuk WO 

Ia karna dengan 
WO dpat 
memudahkan 
acara acara 
terhandle dngn 
lancar dan aman 

7/9/2019 
16.44.56 

sari 
romadhon 

desa 
jogodayuh 
rt. 04 rw. Menikah 

Laki - 
Laki 

memperlihatka
n katalog pak no 

membayar 
dengan uang keuangan iya 

setuju, supaya 
mudah diakses 

tersedianya 
kelas reguler, 
ekonomi, 

iya, karena bisa 
mempermudah 
mendapatkan 



01 geger 
madiu 

semacamnya informasi soal 
pembiayaan 

7/9/2019 
16.45.09 

sari 
romadhon 

desa 
jogodayuh 
rt. 04 rw. 
01 geger 
madiu Menikah 

Laki - 
Laki 

memperlihatka
n katalog pak no 

membayar 
dengan uang keuangan iya 

setuju, supaya 
mudah diakses 

tersedianya 
kelas reguler, 
ekonomi, 
semacamnya 

iya, karena bisa 
mempermudah 
mendapatkan 
informasi soal 
pembiayaan 

7/9/2019 
18.31.15 

Aeny 
fatmawati  

Perumaha
n Taman 
Kota 
Permai 2 
Blok B1 
nomer 12 
RT 01 RW 
12 
kecamata
n Periuk 
kota 
Tangerang  Menikah 

Peremp
uan 

Lewat brosur 
atau 
selembaran Salon Cash Tidak ada Tidak 

Ya,  karena 
mengikuti 
perkembangan 
jaman,  

Pemesanan 
online,  
pembayaran 
online 

Ya,  agar calon 
pengantin tidak 
perlu datang ke 
beberapa salon 

7/9/2019 
12.17.39 Luna  Citra raya Menikah 

Peremp
uan 

Melalui media 
sosial Refina wedding 

Bertemu 
secara 
langsung 
digallery 
wedding 

Kurangnya 
referensi 
mengenai 
wo yang ada 
di tangerang 

Iya, karna  
calon 
pengantin 
sibuk kerja 
dan tidak ada 
referensi 
mengenai wo, 
takut salah 
pilih dan tidak 
ada 
kecocokan 

Sangat setuju 
karna akan 
membantu calon 
pengantin dalam 
mengurus 
persiapan 
pernikahan 

Fitur yang 
mudah 
digunakan untuk 
si pengguna, 
price list harga 
paket, contoh 
dekorasi, dan 
foto foto rias 
pengantin  

Sangat 
mempermudah 
karnaa akan 
lebih efektif dan 
membantu 
dalam 
kesuksesan 
acara 
pernikahan 

7/10/201
9 
13.28.41 

Septiana 
dewi Balaraja  Menikah 

Peremp
uan Melalui brosur  Helena wedding 

Bayar di 
tempat WO 
tersebut, 
dengan 2x 
bayar yaitu 
pembayaran 
pertama 
memberikan 
dp, lalu 
setelah acara 
selesai 
kembali lg ke 
tempat wo 
untuk 
pelunasan  

Sulit 
menentukan 
jadwal 
pertemuan 
dengan 
pemilik WO 
karna jarak 
dan waktu 
terbatas 

Iyaaa karnaa 
saya dan 
pasangan 
sibuk kerja, 
jadi salah satu 
dari kami 
harus ijin 
beberapa hari 
hanya untuk 
menetukan 
jadwal 
pertemuan 
dengan pihak 
WO 

Sangat setuju, 
karena akan 
membantu calon 
pengantin dalam 
melakukan 
transaksi 

Seperti referensi 
foto rias 
pengantin dan 
informasi yang 
lengkap 
mengenai jasa 
wedding 
tersebut 

Sangat 
mempermudah, 
karna dijaman 
milenial saat ini 
media online 
sangat 
membantu 
apalagi dalam 
jasa wedding ini 

7/10/201
9 
16.04.55 

Andi 
Hanafi 

kp.pos 
bitung rt 
02/04 
desa kadu Menikah 

Laki - 
Laki 

sosmed dan 
selembaran 
brosur momotokuy 

booking 
transfer, sisa 
nya setelah 
acara 

sulit 
mendapatka
n wo sesuai 
budget 

iya, karena 
sulit mencari 
informasi 
wedding yang 
sesuai dengan 
budget yang 
dimilki 

setuju, asalkan 
harga sesuai 
standar zonasi si 
pemesan  

booking, jadwal 
kosong, dan 
kelengkapan 
peralatan yang 
mereka punya 

iya, karena tidak 
memakan waktu 
yang banyak 

7/10/201
9 
17.08.41 

Dwigita 
Octasya F 

graha 
lestari citra 
raya 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan 

melalui 
whatsapp dan 
email vessa wedding 

transfer bank 
atau cash 

memakan 
waktu lama 

iya, karena 
capek harus 
bulak balik sangat setuju 

price list dan info 
info mengenai 
wo tersebut 

ya, 
mempermudah 
dan lebih aman 

7/11/201 Ade Ds.Sindan Belum Laki - melalui tidak tahu saya beli belum ya gak tahu sangat setuju WA,IG,dan iya 



9 
18.13.39 

Hikmat 
Mandiri 

ghayu 
Kec.Beber 
Kab.Cireb
on  

Menikah Laki internet dengan 
kesepakatan 
harga dan 
kualitas 
wedding 

pernah facebook mempermudah, 
karena kita gak 
perlu capek 
capek nyari 
keliling sana sini  

7/11/201
9 
19.21.14 

ita 
nurmalasa
ri 

perum 
graha citra 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan 

dengan 
promosi 
melalui 
sosmed maulidiyawedding 

bayar cash 
atau transfer 

informasi 
nya terbatas 
soalnya gak 
ada harga 
paketnya 

iya, soalnya 
informasi 
terbatas dan 
harus 
menghubungi 
pihak wo jika 
ingin informasi 
yang lengkap  

setuju agar lebih 
mudah 

harus jelas 
harga dan apa 
saja yang 
didapat 

iya agar tidak 
ribet 

7/11/201
9 
19.26.17 syifa  

jatake 
kecamata
n jati 
uwung 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan 

lewat sosial 
media 

aliya rias 
pengantin  

bayar dp 
terlebih dahulu 
sisanya 
transfer 

informasi 
terbatas iya 

iya, agar 
informasi 
menjadi efektif 
dan efesien 

daftar harga dan 
cara melakukan 
transaksi 

iya dengan 
adanya sistem 
informasi secara 
online dapat 
mempermudah 
untuk info info 
yang ada dijasa 
wedding 
organizer 

7/11/201
9 
19.34.39 

tofik 
hidayat 

kp doyong 
kecamata
n priuk Menikah 

Laki - 
Laki 

membawa 
katalog baju 
pengantin 
serta foto foto 
sample tenda 
serta dekorasi 
pesta  lala salon 

pembayaran 
50 % terlebih 
dahulu 
sisanya 
setelah pesta 
selesai 

butuh waktu 
lama untuk 
mencari 
informasi 

iya karna 
waktu terbatas 

setuju, karena 
mempermudah 
pengguna jasa 
wedding 
organizer  

katalog, yang 
disertai sample 
foto - foto dan 
daftar harga 

iya, karena 
dengan adanya 
fitur ini kita tidak 
usah repot repot 
mendatangi 
wedding 
organizer 

7/11/201
9 
21.15.09 

Dita Fitri 
Andryani Tangerang 

Belum 
Menikah 

Peremp
uan Sosial media Rasamalawedding 

Bertemu 
langsung 
dengan owner 

Booking 
sesuai 
tanggal 
acara itu 
susah Iyaa 

Setuju, bisa 
memudahkan 
untuk booking 

Type jasa wo yg 
di sediakan, 
terutama 
ditampilkan 
pilihan-pilihan 
yang akan 
digunakan si 
pemakai jasa 

Tentu sangat 
mudah, jika ingin 
melakukan 
survei WO tidak 
harus datang ke 
head office wo 
tersebut 
melainkan bisa 
komunikasi 
melalui sosial 
media 

 


