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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Usaha  

 Khay-khay Thai Tea merupakan sebuah bisnis dalam bidang minuman 

yang didirikan sejak tahun 2015 yang berlokasi di Karangrejo Barat No.47 

Semarang. Khay-khay Thai Tea menjual thai tea dengan rasa seperti thai 

green milk tea, thai coffee, dan thai coffee milo yang berbahan dasar susu. 

Ada juga yang tidak berbahan dasar susu yaitu seperti black tea, green tea, 

dan juga black coffee. Produk tersebut juga dipasarkan melalui sosial media 

instagram dan juga aplikasi gofood. Keunggulan dari minuman tersebut yaitu 

dibuat dengan higienis dan bahan yang digunakan juga berkualitas. Harga 

yang dimiliki juga terjangkau yaitu berkisar Rp9.000,00 – Rp15.000,00 dan 

pelayanan yang cepat dan ramah.  

Berikut adalah gambaran umum lokasi Khay-khay thai tea : 

 

Gambar 4.1  

Gambaran umum lokasi Khay-khay thai tea  
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4.2 Gambaran Umum Responden  

 Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada pemilik dan 

konsumen, maka dapat diperoleh gambaran umum responden adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.1  

Gambaran Umum Responden  

No.  Keterangan  Pemilik  Konsumen 

 Jumlah(orang) % Jumlah 

(orang) 

% 

1.  Usia : 

a. 19-24 

b. 25-30 

 

1 

0 

 

100 

0 

 

23 

6 

 

79,3 

20,7 

Total 1 100 29 100 

2.  Jenis kelamin 

a. Wanita  

b. Pria  

 

1 

0 

 

100 

0 

 

25 

4 

 

86,2 

13,8 

Total  1 100 29 100 

3.  Mengkonsumsi 

minuman Khay-khay 

thai tea dalam dua 

bulan terakhir : 

a. Ya  

b. Tidak  

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

100 

0 

 

 

 

 

29 

0 

 

 

 

 

100 

0 

Total  1 100 29 100 

4.  Seberapa sering 

mengkonsumsi 

minuman Khay-khay 

thai tea dua bulan 

trakhir : 

a. 1 kali  

b. 2 kali 

c. >2 kali  

 

 

 

 

 

0 

0 

1 

 

 

 

 

 

0 

0 

100 

 

 

 

 

 

3 

4 

22 

 

 

 

 

 

10,3 

13,8 

75,9 

Total  1 100 29 100 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa pemilik khay-khay thai tea 

masih berusia dibawah 24 tahun dan berjenis kelamin wanita. Lalu sebagian 



36 
 

besar responden adalah berusia 19-24 tahun sebanyak 23 orang (79,3%), lalu 

diikuti dengan peringkat umur 25-30 tahun sebanyak 6 orang (20,7%). 

Sebagian responden adalah berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 25 orang 

(86,2%). Hal ini menunjukan bahwa responden adalah yang masih berusia 

muda dan berjenis kelamin wanita. Lalu, diketahui juga bahwa keseluruhan 

responden pernah mengkonsumsi minuman Thai tea pada Khay-khay Thai tea 

dalam waktu dua bulan terakhir. Maka dari gambaran umum yang telah diulas 

tersebut, dapat diketahui bahwa target pasar yang berpotensial guna 

mengembangkan produk inovasi Khay-khay thai tea.  

4.3 Hasil analisis data dan pembahasan  

Bagian ini akan dianalisis dan dibahas mengenai proses inovasi varian 

rasa dan topping pada minuman khay-khay thai tea yaitu meliputi lima tahap 

yaitu : Idea Generation, Opportunity Recognition, Idea Evaluation, 

Development dan juga Commercialization. 

4.3.1 Idea Generation 

Pada tahap ini, Idea generation merupakan tahap awal dalam 

penelitian untuk dalam melakukan sebuah inovasi. Idea generation pada 

penel;itian ini yaitu proses penggalian ide-ide mengenai varian rasa dan 

topping pada produk inovasi Khay-khay thai tea Semarang yang bertujuan 

untuk mendapatkan bermacam-macam ide untuk menciptakan produk 
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inovasi Khay-khay thai tea yang unggul dan kompetitif. Langkah 

penggalian ide ini dilakukan dengan cara membagi kuesioner pada 30 

konsumen yang pernah mengkonsumsi minuman Khay-khay thai tea 

dalam waktu dua bulan terakhir dan tinggal dikota Semarang. Hasilnya 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Frekuensi Jawaban Konsumen Dalam Tahap Idea Generation 

No. Keterangan Jumlah % 

1.   Varian rasa yang anda inginkan dari produk 

inovasi khay-khay thai tea : 

a. Mint  

b. Skippy 

c. Hazelnut  

d. Strawberry  

e. Caramel  

 

 

2 

3 

2 

8 

15 

 

 

6,7 

10 

6,7 

26,7 

50 

Total  30 100 

2.  Alasan memilih varian rasa tersebut : 

a. Mint : 1. Perpaduan rasa unik 

              2. Memberikan sensasi segar.  

 

1 

1 

 

50 

50 

Total  2 100 

 b. Skippy : 1. Suka dan belum ada di pasaran. 

                  2. belum ada di pasaran dan unik.  

1 

2 

33,3 

66,7 

Total 3 100 

 c. Hazelnut : 1. Suka  

                     2. Sangat jarang  

1 

1 

50 

50 

Total 2 100 

 d. Strawberry : 1. Paling suka  

                         2. Tidak ada di pasaran dan unik 

                         3. Perpaduan yang cocok 

                         4. Kecut dan segar 

                         5. Enak 

2 

2 

2 

1 

1 

25 

25 

25 

12,5 

12,5 

Total 8 100 

 e. Caramel : 1. Paling cocok dipadukan  

                     2. varian rasa paling favorit  

                     3. belum ada di pasaran 

4 

3 

4 

33,3 

20 

33,3 
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                     4. Bosan dengan varian original 

                     5. ingin mencoba rasa caramel 

                     6. manis dan enak 

                     7. unik 

1 

1 

1 

1 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

Total 15 100 

3.  Topping yang anda inginkan dari produk inovasi 

Khay-khay thai tea : 

a. Chesee 

b. Bubble  

c. Cincau 

d. Oreo 

e. Pudding  

 

 

0 

9 

2 

17 

2 

 

 

0 

30 

6,7 

56,7 

6,7 

Total  30 100 

4.  Apa alasan anda memilih topping tersebut : 

a. Chesee  
 

0 
 

0 

Total  0 0 

 b. Bubble : 1. Tekstur kenyal 

                   2. Paling suka bubble  

                   3. Cocok 

                   4. Pasti enak 

                   5. Unik  

3 

3 

1 

1      

1         

33,3 

33,3 

11,1 

11,1 

11,1 

Total  9 100 

 c. Cincau : 1. Segar dan jarang dijumpai 

                  2. Suka  

1 

1 

50 

50 

Total  2 100 

 d. Oreo : 1. Belum ada di pasaran 

               2. Paling favorit  

               3. Cocok jika dipadukan dengan Thai tea 

               4. Enak 

               5. Karena crunchy 

2 

5 

8 

1 

1 

11,7 

29,4 

47,3 

5,8 

5,8 

Total 17 100 

 e. Pudding : 1. Lebih segar dan enak 

                    2. Tidak pernah dijumpai  

1 

1 

50 

50 

Total 2 100 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 Setelah mendapat bermacam-macam ide mengenai varian rasa dan topping 

pada poduk inovasi Khay-khay thai tea, maka selanjutnya akan dipilih dua ide yang 

memiliki peringkat paling tinggi karena dianggap telah mewakili jumlah suara 
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terbanyak dari responden yang akan dianalisa pada tahap selanjutnya (opportunity 

recognition).  

 Dalam segi varian rasa yang memiliki dua peringkat tertinggi adalah : 

Tabel 4.3  

Hasil ide varian rasa khay-khay thai tea yang memiliki peringkat tertinggi 

No. Ide varian rasa khay-khay thai tea Jumlah % 

1.  Caramel 

 

15 50 

2.  Strawberry  8 26,7 

Total 30 100 

  

Kedua varian rasa tersebut banyak dipilih oleh responden dibandingkan 

dengan varian rasa lainnya. Berikut adalah alasan responden memilih varian rasa 

Caramel karena paling cocok dipadukan dengan thai tea, paling favorit, belum ada di 

pasaran, bosan dengan varian yang original, ingin mencoba varian rasa caramel, 

manis dan enak, unik. Lalu, alasan responden memilih varian rasa Strawberry yaitu 

karena paling suka dengan strawberry, tidak ada di pasaran, unik, perpaduan yang 

cocok, kecut dan segar, dan enak.  

 Dapat diketahui juga bahwa varian rasa Mint, skippy, hazelnut kurang 

diminati oleh responden karena hanya terdapat jumlah persentase sedikit, yaitu 

berjumlah 2 (6,7%), 3 (10%) dan 2 (6,7%).  

 Kemudian, dalam segi topping yang memiliki dua peringkat tertinggi adalah : 
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Tabel 4.4 

Hasil ide topping Khay-khay thai tea yang memiliki peringkat tertinggi 

No. Ide topping khay-khay thai tea  Jumlah % 

1.  Oreo 

 

17 56,7 

2.  Bubble  

 

9 30 

 

 Kedua topping tersebut lebih banyak diminati oleh responden dari pada yang 

lainnya karena memiliki jumlah persentase paling tinggi. Lalu alasan responden 

memilih topping oreo yaitu karena belum ada di pasaran, paling favorit, cocok jika 

dipadukan dengan thai tea, enak dan juga karena oreo crunchy.  

 Kemudian, alasan responden memilih topping bubble yaitu karena teksturnya 

kenyal, paling suka topping bubble, cocok, pasti enak dan juga unik. Adapun ide 

topping lainnya yaitu Chesee tidak disukai oleh responden karena tidak ada yang 

memilih topping tersebut, cincau (6,7%), dan pudding (6,7%).  

Berdasarkan hasil analisis dan juga pembahasan tersebut, maka dari tahap 

idea generation dapat diketahui : 

a. Sebagian besar responden menginginkan varian rasa Caramel dan 

strawberry untuk produk inovasi khay-khay thai tea.  

b. sebagian besar responden menginginkan topping oreo dan bubble untuk 

produk inovasi khay-khay thai tea.  
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4.3.2 Opportunity Recognition  

Tahap opportunity recognition merupakan tahap kedua dari proses inovasi. 

Opportunity recognition pada penelitian khay-khay thai tea yaitu dengan melihat 

peluang eksternal dan internal yang ada guna menghasilkan sebuah produk inovasi 

khay-khay thai tea. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui peluang eksternal 

adalah dengan membagikan kuesioner kepada 30 konsumen yang pernah 

mengkonsumsi minuman khay-khay thai tea dalam dua bulan terakhir dan tinggal di 

kota Semarang, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Frekuensi Jawaban Mengenai Peluang Eksternal  

No. Keterangan Jumlah % 

1.  Perlukah dilakukan inovasi pada minuman khay-

khay thai tea dari segi varian rasa dan topping? 

a. Perlu  

b. Tidak perlu  

 

 

30 

0 

 

 

100 

0 

Total 30 100 

2.  A. Apakah anda pernah menemukan produk  

thai tea dengan varian rasa Strawberry :  

a. Ya  

b. Tidak 

 

 

0 

30 

 

 

0 

100 

Total 30 100 

  B. Apakah anda pernah menemukan produk 

thai tea dengan varian rasa caramel : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

0 

30 

 

 

0 

100 

Total  30 100 

3.   A. Apakah anda pernah menemukan produk 

thai tea dengan topping bubble : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

0 

30 

 

 

0 

100 

Total  30 100 
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 B. Apakah anda pernah menemukan produk 

thai tea dengan topping oreo : 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

0 

30 

 

 

0 

100 

Total 30 100 

4.  A. Jika produk  inovasi khay-khay thai tea 

direalisasikan, varian rasa apakah yang lebih 

diminati masyarakat : 

a. Strawberry  

b. Caramel 

 

 

 

9 

21 

 

 

 

30 

70 

Total 30 100 

 B. Jika produk  inovasi khay-khay thai tea 

direalisasikan, topping apakah yang lebih 

diminati masyarakat : 

a. Bubble 

b. Oreo  

 

 

 

17 

13 

 

 

 

56,7 

43,3 

Total 30 100 

5.  Jika produk inovasi khay-khay thai tea 

direalisasikan, apakah anda tertarik untuk 

membeli dan mengkonsumsi : 

a. Ya 

b. Tidak  

 

 

 

30 

0 

 

 

 

100 

0 

Total 30 100 

6.  Jika produk inovasi Khay-khay thai tea 

direalisasikan, berapa kira-kira harga yang 

sesuai untuk produk inovasi khay-khay thai tea: 

a. <Rp10.000,00 

b. Rp10.000,00 – Rp15.000,00 

c. Rp15.000,00 – Rp20.000,00 

 

 

 

8 

19 

3 

 

 

 

26,7 

63,3 

10 

Total  30 100 

  Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan hasil tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat peluang eksternal 

pada produk inovasi khay-khay thai tea karena keseluruhan responden yaitu sebanyak  

30(100%) konsumen menganggap perlunya melakukan sebuah inovasi pada minuman 

khay-khay thai tea dari segi varian rasa dan topping. Hal ini dikarenakan agar Khay-

khay Thai tea memiliki produk baru dengan macam varian baru agar lebih menarik 
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dan agar konsumen tidak merasa bosan. Seluruh responden (100%) juga tidak pernah 

menemukan produk inovasi thai tea dengan varian rasa strawberry ataupun caramel 

dipasaran. Seluruh responden (100%) juga tidak pernah menemukan produk inovasi 

thai tea dengan topping bubble ataupun oreo dipasaran.  

 Kemudian keseluruhan responden (100%) juga tertarik untuk membeli dan 

mengkonsumsi jika produk inovasi khay-khay thai tea direalisasikan. Dalam hal ini 

dapat diketahui bahwa produk inovasi khay-khay thai tea dapat menjadi produk yang 

unggul karena belum ada pesaing dan juga responden tertarik dengan produk inovasi 

khay-khay thai tea.  

 Kemudian untuk rasa caramel lebih memiliki peluang pasar karena sebanyak 

21 orang memilih rasa tersebut dapat lebih diminati masyarakat karena memiliki rasa 

yang manis sehingga lebih cocok, belum ada di pasaran, perpaduan rasanya unik, 

lebih pas dikombinasikan dengan thai tea dan juga akan lebih banyak peminatnya. 

Sedangkan untuk ide topping, bubble lebih berpotensi tinggi karena menurut 17 

responden bubble teksturnya kenyal, lucu, unik jika dipadukan dengan thai tea dan 

juga lebih cocok untuk dijadikan topping minuman.  

Maka, produk inovasi  khay-khay thai tea secara keseluruhan mempunyai 

peluang eksternal yang unggul, karena : 

a. Responden menganggap perlu dilakukan inovasi pada produk khay-khay thai tea 

dari segi varian rasa dan topping. 
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b. Produk inovasi khay-khay thai tea dari segi rasa dan topping juga belum terdapat di 

pasaran. 

c. Responden tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi produk inovasi khay-khay 

thai tea apabila direalisasikan. 

d. Varian rasa yang akan lebih diminati masyarakat adalah caramel dengan topping 

bubble.  

 Setelah melihat peluang eksternal, lalu langkah selanjutnya yaitu melihat 

peluang internal dengan cara melakukan observasi ke toko bahan baku minuman dan 

pasar guna melihat harga dan ketersediaan bahan baku dan juga melihat kemampuan 

teknik yang dimiliki Khay-khay thai tea agar dapat mempertimbangkan dan 

mewujudkan ide yang telah didapat pada tahap idea generation. Berikut adalah hasil 

peluang internal : 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Peluang Internal Mengenai Ketersediaan Bahan Baku 

dan Harga dan Kemampuan Teknik 

No. Ide  Ketersediaan bahan baku + 

harga 

Kemampun teknik 

Varian rasa  

1.  Strawberry Bahan baku tersedia di toko 

bahan baku minuman 

dengan harga relative 

murah, yaitu Rp124.000,00 

/700ml   

a. Memiliki kemudahan 

dalam mengolah karena 

berupa cairan rasa, jadi 

tidak membutuhkan alat 

pengolah tambahan. 

b. Membutuhkan lebih 

banyak komposisi 

strawberry nya karena 
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rasa tersebut jika diolah 

dengan thai tea akan 

memiliki sensasi rasa 

yang kurang tajam. 

2.  Caramel Bahan baku tersedia di toko 

bahan baku minuman 

dengan harga relative 

murah, yaitu 

Rp13.000,00/200gr 

a. Memiliki kemudahan 

dalam mengolah karena 

berupa cairan rasa, jadi 

tidak membutuhkan alat 

pengolah tambahan. 

b. Tidak membutuhkan 

banyak komposisi 

caramel karena sensasi 

rasa dari caramel 

tersebut sudah tajam jika 

diolah dengan thai tea. 

Topping   

1.  Bubble  Bahan baku tersedia di toko 

bahan baku 

makanan/minuman dengan 

harga relative murah, yaitu 

Rp23.500,00/pack/1kg 

a. Pengolahan bahan 

baku yang cukup mudah 

2.  Oreo Bahan baku tersedia di 

setiap toko dan Mini market 

dengan harga 

Rp8.500,00/pack 

a. Pengolahan bahan 

baku cukup mudah  

 

 

Dari hasil peluang eksternal dan internal, maka peneliti mendapatkan sebuah kriteria-

kriteria yang akan digunakan untuk menyaring ide pada tahap selanjutnya (idea 

evaluation). Maka, kriteria yang didapat dari opportunity recognition adalah : 

A. Eksternal  

a. Varian rasa yang diminati oleh masyarakat adalah caramel. 

b. Topping yang diminati oleh masyarakat adalah bubble. 
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B. Internal  

a. Bahan baku mudah didapatkan 

Kriteria paling utama dalam peluang internal yaitu harus memiliki bahan-bahan yang 

mudah didapat di toko bahan baku minuman. 

b. Memiliki harga bahan baku yang terjangkau atau relative murah 

Setelah ide selaras dengan kriteria pertama, maka bahan yang akan digunakan harus 

memiliki harga yang relative murah karena sebanyak 19 responden memilih harga 

Rp10.000,00 – Rp15.000,00 untuk produk inovasi Khay-khay thai tea. 

c. Memiliki teknik mengolah bahan baku dengan mudah 

Kriteria selanjutnya adalah tidak adanya kendala dalam mengolah bahan baku 

menjadi produk inovasi khay-khay thai tea. 

 

4.3.3 Idea Evaluation  

 Tahap idea evaluation adalah tahap ketiga dalam proses inovasi yaitu tahap 

menentukan ide yang telah dipilih untuk direalisasikan menjadi produk nyata. Dalam 

tahap ini, akan dievaluasi ide-ide yang ada dengan menyelaraskan kriteria-kriteria 

yang telah didapat di opportunity recognition. Ide yang tidak selaras dengan kriteria 

akan dihilangkan / tidak lolos ke tahap selanjutnya.  
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Tabel 4.7  

Idea Evaluation 

(Hasil penyelarasan ide dengan kriteria eksternal dan internal) 

No. Ide Kriteria 

eksternal  

Kriteria internal Lanjut/ tidak 

lanjut 

Varian rasa 

1.  a. Strawberry 

 

 

 

- Varian 

rasa yang 

lebih 

diminati 

masyarakat 

adalah 

Caramel 

- Bahan baku 

mudah 

didapatkan 

- Memiliki harga 

bahan baku yang 

relative murah 

- Memiliki teknik 

pengolahan bahan 

baku dengan 

mudah 

a. Tidak lanjut, 

karena ada 

kendala dalam 

mengolah bahan 

(harus memakai 

bahan strawberry 

lebih banyak 

agar sensasi rasa 

tajam) 

 b. Caramel  b. Lanjut, karena 

selaras dengan 

kriteria eksternal 

dan internal 

Topping 

1.  a. Bubble  - Topping 

pada produk 

inovasi 

Khay-khay 

thai tea 

yang lebih 

diminati 

oleh 

masyarakat 

yaitu bubble 

- Bahan baku 

mudah 

didapatkan 

- Memiliki harga 

bahan baku yang 

relative murah 

- Memiliki teknik 

mengolah bahan 

baku dengan 

mudah 

a. Lanjut, karena 

selaras dengan 

kriteria eksternal 

dan internal 

 b. Oreo  b. Tidak lanjut, 

karena tidak 

selaras dengan 

kriteria eksternal 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 ide yang dipilih untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu 

ide yang selaras dengan kapabilitas eksternal dan internal. Maka dari itu, ide yang 

dipilih untuk direalisasikan adalah produk thai tea dengan varian rasa caramel dan 

disertai dengan topping bubble.  
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4.3.4 Development  

 Tahap keempat dalam proses inovasi adalah tahap pengembangan produk 

inovasi khay-khay thai tea dengan langkah sebagai berikut : 

4.3.4.1 Desain awal 

 Langkah pertama dari tahap development adalah dengan melakukan desain 

awal. Pembuatan desain awal ini berdasarkan dari kriteria pada tahap sebelumnya. 

Kriteria yang didapatkan adalah : 

a. Varian rasa dari produk inovasi khay-khay thai tea adalah caramel. 

b. Topping dari produk inovasi khay-khay thai tea adalah bubble. 

Berikut adalah desain awal produk inovasi khay-khay thai tea : 

 

Gambar 4.2  

Desain awal produk inovasi khay-khay thai tea 
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4.3.4.2 Prototype  

 Langkah selanjutnya yaitu membuat prototype berdasarkan dari desain awal. 

Berikut merupakan pembuatan prototype produk inovasi khay-khay thai tea : 

Bahan : 

a. 2 sdt bubuk thai tea  

b. Air panas secukupnya 

c. 3 sdt susu kental manis (carnation)  

d. 4 sdt perasa caramel 

e. Creamer 

f. Teh panas  

g. Topping bubble secukupnya  
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Berikut cara mengolah untuk produk inovasi khay-khay thai tea : 

1. Bubuk thai tea dituangkan ke dalam teko yang berisi saringan didalamnya.    

 

Gambar 4.3 

Bubuk thai tea dituang dalam teko 

2. Beri air panas sesuai dengan takaran, air yang digunakan harus benar-benar panas 

agar mendapatkan aroma yang wangi dan bisa mendapatkan warna yang cantik dan 

fresh. 

 

Gambar 4.4 

Memberi air panas secukupnya  
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3. Setelah 5 menit lalu peras air rendaman dari thai tea tadi. 

 

Gambar 4.5  

Air rendaman thai tea diperas  

4. Setelah itu tuangkan ke dalam gelas kecil dan diberi gula, creamer, caramel, teh 

yang mendidih dan susu kental manis. 

 

Gambar 4.6  

Menuangkan ke dalam gelas kecil  

5. Lalu aduk sampai rata dan muncul busa-busa kecil 

6. Siapkan bubble yang sudah direndam air panas pada gelas plastic  
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Gambar 4.7 

Bubble dalam kemasan thai tea 

7. Lalu tuangkan kedalam gelas plastic yang berisi es batu dan bubble 

8. Yang terakhir, tambahkan susu cair evaporasi untuk menambah rasa manis. 

9. Thai tea caramel dengan topping bubble siap disajikan. 

 

Gambar 4.8  

Hasil produk inovasi minuman Khay-khay thai tea Caramel 
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4.3.4.3 Uji prototype produk  

 Setelah pembuatan prototype, maka langkah selanjutnya yaitu uji prototype 

produk untuk mengetahui reaksi pasar terhadap produk inovasi Khay-khay thai tea 

apakah bisa diterima masyarakat atau tidak. Proses uji prototype produk ini dilakukan 

dengan cara membagi kuisioner kepada 30 responden yang sama (konsumen yang 

pernah memesan dan mengkonsumsi minuman Khay-khay thai tea dalam dua bulan 

terakhir dan berada dikota Semarang.), hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.8  

Hasil uji prototype minuman khay-khay thai tea caramel 

No. Keterangan  Jumlah  % 

1.  Menurut anda, apakah varian 

rasa pada produk inovasi 

khay-khay thai tea ini sudah 

menarik? 

a. Ya  

b. Tidak 

 

 

 

 

29 

1 

 

 

 

 

96,7 

3,3 

Total  30 100 

2.  Menurut anda, apakah rasa 

dan topping dalam produk 

inovasi khay-khay thai tea ini 

sudah enak? 

a. Ya  

b. Tidak 

 

 

 

 

29 

1 

 

 

 

 

96,7 

3,3 

Total 30 100 

3.  Menurut anda, apakah 

topping ini sudah cocok 

dengan produk inovasi khay-

khay thai tea? 

a. Ya  

b. Tidak 

 

 

 

 

29 

1 

 

 

 

 

96,7 

3,3 

Total 30 100 

4.  Menurut anda, apakah   
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topping ini sudah menarik? 

a. Ya  

b. Tidak  

 

28 

2 

 

93,3 

6,7 

Total 30 100 

5.  Menurut anda, apa yang 

masih kurang pada produk 

inovasi khay-khay thai tea 

ini? 

a. Tidak ada  

b. Topping kurang banyak  

c. rasanya kurang pas  

d. Sudah enak dan sudah pas 

 

 

 

 

19 

1 

1 

9 

 

 

 

 

63,3 

3,3 

3,3 

30 

Total 30 100 

6.  Apakah produk inovasi khay-

khay thai tea sudah sesuai 

dengan harapan anda? 

a. Ya  

b. Tidak 

 

 

 

28 

2 

 

 

 

93,3 

6,7 

Total 30 100 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 

 

 

Gambar 4.9 

Proses uji prototype produk  
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Proses uji prototype produk dilakukan untuk mengetahui respon atau reaksi 

responden terhadap hasil inovasi produk khay-khay thai tea. Dari segi varian rasa, 

hampir keseluruhan responden yaitu berjumlah 29 responden (96,7%) berpendapat 

bahwa produk inovasi khay-khay thai tea sudah memiliki varian rasa yang enak. 

Responden juga berpendapat bahwa varian rasa tersebut enak karena belum terdapat 

di pasaran dan memiliki rasa yang pas atau cocok.  

Dari segi topping, thai tea caramel  dengan topping bubble juga sudah memiliki 

rasa yang enak. Sebanyak 29 responden (96,7%) menyukai topping tersebut. 

Responden berpendapat bahwa varian rasa caramel dengan topping bubble adalah 

perpaduan yang pas. Sedangkan sebanyak 29 responden (96,7%) berpendapat bahwa 

topping tersebut sudah cocok dengan produk inovasi khay-khay thai tea. Bubble 

memiliki tekstur kenyal dan memiliki rasa hambar sehingga cocok dipadukan dengan 

thai tea caramel yang memiliki rasa manis sehingga rasa yang didapatkan tidak 

terlalu manis dan tidak hambar. Topping tersebut dapat membuat produk inovasi 

khay-khay thai tea lebih menarik lagi.  

Secara keseluruhan, produk inovasi khay-khay thai tea sudah mendapat respon 

atau reaksi sangat baik dari masyarakat. Sebanyak 19 responden (63,3%) berpendapat 

tidak ada yang kurang dari produk inovasi khay-khay thai tea dan sebanyak 9 

responden (30%) berpendapat bahwa produk inovasi khay-khay thai tea sudah enak 

dan pas. Tetapi ada juga responden yang berpendapat bahwa produk inovasi khay-
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khay thai tea masih memiliki kekurangan, yaitu topping kurang banyak (3,3%) dan 

juga rasa yang kurang pas, rasa terlalu manis (3,3%).  

Produk inovasi khay-khay thai tea ini sudah sesuai dengan harapan responden. 

Sebanyak 28 responden (93,3%) berpendapat bahwa produk inovasi khay-khay thai 

tea ini sudah sesuai dengan harapan karena sudah memiliki rasa yang enak.  

 

4.3.4.4 Redesign  

Produk inovasi khay-khay thai tea secara keseluruhan sudah mendapat 

reaksi yang positif dari responden. Sebanyak 28 responden (93,3%) menyukai produk 

inovasi khay-khay thai tea dan tidak ada kekurangan pada produk inovasi khay-khay 

thai tea, sehingga tidak memerlukan perbaikan produk atau redesign.  

4.3.4.5 Produk akhir  

 Karena tidak ada redesign, maka produk akhir dalam penelitian ini tidak 

mengalami perubahan yaitu produk khay-khay thai tea dengan varian rasa caramel 

dengan topping bubble.  
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Gambar 4.10 

Produk akhir  

 Setelah mendapatkan produk akhir, lalu selanjutnya yaitu menghitung harga 

pokok produksi (HPP) guna mengetahui berapa harga pokok dari produk inovasi 

khay-khay thai tea, sehingga dari situ dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan 

harga jual atau laba yang diperoleh. Berikut adalah perhitungan HPP dari produk 

inovasi khay-khay thai tea : 
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Tabel 4.9 

HPP produk inovasi khay-khay thai tea caramel 

Biaya bahan baku untuk 50 produk 

ITEM SATUAN HARGA 

(kg/karton/ unit) 

JUMLAH TOTAL (Rp) 

A. Biaya bahan baku ; 

Creamer Dos 25.000 1 25.000 

Gula  Kg 12.000 1 12.000 

Air  Galon 5.000 1 5.000 

Susu kental manis Kaleng  8.500 8 68.000 

The Pack 55.000 1 55.000 

Caramel  Botol  13.000 2 26.000 

Bubble Pack 23.500 1 23.500 

Sub total  214.500 

 

B. Biaya bahan pendukung 

Cup  Pcs 750 50 37.500 

Tutup cup Pcs 250 50 12.500 

Sedotan Pcs 100 50 5000 

Plastik Pcs 80 50 4000 

Sub total  59.000 

 

C. Biaya Tenaga Kerja Langsung (26 hari kerja) 

2 orang @Rp 1.000.000 = 2.000.000 / 26 hari kerja  76.900 

 

D. Biaya Overhead (26 hari kerja)  

Gas  Rp 40.000/bulan /26 hari   1.538 

Es serut  Rp 225.000/bulan/26 hari   8.650 

Penyusutan 

peralatan  

Rp 126.900/ th = Rp 

10.575/bulan/ 26 hari  

 407 

Penyusutan 

gerobak  

Rp 440.000/th = Rp 36.670/bulan 

/26 hari 

 1.410 

Sub total  12.008 

 

TOTAL BIAYA  362.408 

50 7248.16 

 7.300 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
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 Berdasarkan tabel 4.9, total biaya bahan baku produk inovasi khay-khay thai 

tea adalah sebesar Rp 214.500 . Bahan baku tersebut akan menghasilkan 50 cup gelas 

plastic dengan ukuran 16oz atau 480ml. Dalam proses produksi membutuhkan 2 

orang  tenaga kerja dengan gaji sebesar @Rp 1.000.000 x 2 orang jadi totalnya Rp 

2.000.000 untuk 26 hari kerja. Sedangkan untuk biaya overhead sebesar Rp 59.000. 

Maka harga pokok produksi (biaya bahan baku + BTKL + BOP) sebesar Rp 362.408, 

sehingga harga pokok produksi per unit produk sebesar Rp 7.300,00. Besar margin 

yang diinginkan sebesar 50%, sehingga laba yang didapatkan sebesar Rp 3.650/unit. 

Maka harga jual untuk satu unit produk inovasi khay-khay thai tea sebesar Rp 

7.300,00 + Rp 3.650,00 = Rp 10.950,00 dengan pembulatan maka satu unit produk 

inovasi khay-khay thai tea memiliki harga jual sebesar Rp 11.000,00.  

4.3.5 Commercialization 

 Pada langkah ini, produk akhir siap dipasarkan kepada masyarakat. Pada 

langkah ini akan dibagikan kuisioner kepada 30 responden yang sama ditahap 

sebelumnya agar dapat memberikan tanggapan media sosial apakah yang yang 

memudahkan responden mengetahui produk inovasi khay-khay thai tea. Berikut 

adalah hasil kuisioner commercialization.  
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Tabel 4.10 

Frekuensi jawaban konsumen dalam tahap commercialization 

No. Keterangan  Jumlah % 

1.  Menurut anda, media apa yang 

memudahkan anda untuk 

mengetahui tentang produk 

inovasi khay-khay thai tea? 

a. Media sosial  

b. Website 

c. Brosur  

 

 

 

 

28 

0 

2 

 

 

 

 

93,3 

0 

6,7 

Jumlah 30 100 

 

 Berdasarkan tabel 4.10, media yang akan digunakan untuk memasarkan 

produk inovasi khay-khay thai tea yaitu melalui media sosial. Hal ini dikarenakan 

sebanyak 28 responden (93,3%) lebih mudah mengetahui produk inovasi khay-khay 

thai tea melalui media sosial jika dibandingkan website dan brosur.  

   

Gambar 4.11  

Media Sosial Khay-khay thai tea  


