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4. Pelayanan 

 Pelayanan adalah kondisi dimana adanya hubungan timbal balik antara penjual 

dan pembeli, karena adanya pelayanan penjual terhadap pembeli. 

5. Outlet mudah di temukan 

Mudah di dapat adalah kondisi di mana para konsumen dapat dengan mudah 

membeli atau menemukan produk. 

6. Keawetan Produk 

 Keawetan produk merupakan ketahanan bahan baku atau produk itu sendiri 

untuk berada dalam kondisi layak konsumsi. 

7. Kemasan 

Kemasan merupakan tempat yang digunakan sebagai wadah dari produk 

tersebut. Taiwan Tea House menggunakan kemasan cup dengan adanya 

lambang produk. 

 

  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Obyek Penelitian 

     Obyek dalam penelitian ini adalah Taiwan Tea House yang 

didirikan oleh Ricky Halim dan berlokasi di Jalan Moh. Suyudi No. 64,   

Semarang.  
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 3.2. Populasi dan Sampel 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti harus 

menentukan obyek-obyek penelitian yang akan diteliti dan besarnya 

populasi yang ada. Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

pemimpin sekaligus pemilik Taiwan Tea House, karyawannya sejumlah 8 

orang dan para konsumennya. Sampel adalah bagian dari populasi yang 

memiliki karakteristik tertentu. Untuk pemilik dan karyawan 

menggunakan teknik sensus, sedangkan untuk konsumen menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada 

kriteria tertentu, yaitu konsumen yang minimal telah membeli di Taiwan 

Tea House 3 kali dalam sebulan terakhir dan pernah mencoba produk dari 

Chatime.  Sampel pada penelitian ini adalah 1 orang pimpinan sekaligus 

pemilik dari Taiwan Tea House yaitu Bapak Ricky Halim, 8 orang 

karyawan dan 30 orang konsumennya.  

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan kemudian  diolah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya (Santoso dan 

Tjiptono, 2001 : 59). Data primer diperoleh  dari kuesioner yang disebarkan 

kepada responden, yaitu pihak pemilik dan konsumennya. Hasil dari data 
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primernya berupa tanggapan pemilik dari penyebaran kuesioner, dan hasil 

wawancara. Sumber datanya diperoleh dari pihak pemilik dan konsumennya. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara  yang 

dilakukan dengan pemilik dari Taiwan Tea House yaitu Bapak Ricky Halim dan 

karyawannya, serta penyebaran kuesioner kepada 30 orang konsumen yang 

pernah membeli produk bubble tea milik produsen lain. Dan pengumpulan data 

juga dilakukan dengan teknik observasi atau pengamatan di lapangan. 

Untuk membuat kanvas strategi ada skala yang dijadikan dasar untuk 

membuat kategori dalam menentukan tinggi rendahnya persaingan. Berikut ini 

adalah tabel skala yang menjelaskan kategori dari pendapat konsumen mengenai 

faktor – faktor persaingan di dalam usaha Taiwan Tea House. 

 

Tabel 3.1 

Kategori Pendapat Responden Konsumen 

Faktor Skala 1 - 10 

Harga Sangat Murah – Sangat Mahal 

Rasa Tidak enak – sangat enak 

Varian Rasa Tidak banyak – Sangat banyak 

Kemasan Tidak Bagus – Sangat Bagus 

Keawetan Produk Tidak Awet - Sangat Awet 

Outlet mudah di temukan Sangat Sulit – Sangat Mudah 
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Pelayanan Tidak Baik - Sangat Baik 

 

 

Tabel 3.2 Kategori Rentang Skala 

Rentang skala Kategori 

1,00-4,00 kurang 

4,01-7,00 Cukup baik 

7,01-10,00 Baik 

 

 

 

3.5  Metode Analisis Data 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam melakukan analisis 

di dalam penelitian ini ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu dengan membuat 

kanvas strategi, melihat peluang dengan kerangka kerja enam jalan, dan membuat 

kerangka kerja empat langkah. Berikut ini menjelaskan langkah – langkah dalam 

melakukan analisis di dalam penelitian ini. 

 

 

1.  Melakukan rekapitulasi jawaban kuesioner  

2.  Membuat kanvas strategi dari hasil kuesioner dan wawancara. 

3. Melihat peluang kerangka enam jalan meliputi: peluang yang ada, rantai 

pembeli, penawaran produk, daya tarik emosional, waktu dan trend yang ada 

dalam industri 

4. Membuat kerangka kerja empat langkah, yaitu: menghapuskan faktor yang 

dianggap mengurangi nilai, mengurangi faktor hingga dibawah standar industri 
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yang berlebihan, meningkatkan kualitas faktor hingga diatas standard industri, 

menciptakan faktor baru yang belum pernah ada. 

5. Menarik kesimpulan dengan menyusun strategi dengan pendakatan Blue Ocean 

Strategy. 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan kepada 30 

konsumen Taiwan Tea House. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan 

gambaran umum responden konsumen: 

Tabel 4.1.  

                             Pekerjaan Responden 

Keterangan Jumlah % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ARSITEK 1 3,3 

GURU LES 1 3,3 

MAHASISWA 15 50,0 

MANAGER 1 3,3 

PELAJAR 2 6,7 

PENGACARA 1 3,3 

SWASTA 7 23,3 

WIRASWASTA 2 6,7 

Total 30 100,0 

                      Sumber: Data Primer yang Diolah  


