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LAMPIRAN 

Lampiran I :Hasil Wawancara dengan pemilik CHAIYO 

DAFTAR PERTANYAAN 

Nama Responden : Frans Valentino dan Ronald Andrian 

Jabatan  : Pemilik  

Alamat Usaha  : Semawis 

Nama Usaha  : CHAIYO 

 

Pertanyaan 

• Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 

Strength (kekuatan) 

1. Apa yang anda inginkan untuk perkembangan selanjutnya usaha CHAIYO ini? 

Membuka gerai di beberapa pusat keramaian, serta membuat minuman gelas 

menjadi botolan 

  
2. Berapa harga jual produk anda? Bila dibandingkan dengan minuman lain, 

apakah harga produk anda termasuk di bawah rata-rata / di atas rata-rata? 

Harga produk sudah disesuaikan dengan survey harga minuman – minuman 

lainnya.Harga cukup bisa diterima oleh masyarakat. 

 

3. Apa daya tarik dari usaha anda yang akan menarik minat para pembeli? Rasa 

apa saja yang dimiliki CHAIYO? 

‐ Cara penjualan / teknik marketing yang cukup berbeda sehingga 

membuat konsumen tertarik. 

‐ Rasa Original : green tea thai, thai tea, coffee tea, chocho thai 



71 
 

 
 

Milk / susu : green tea latte, thai latte, coffee latte, chocho latte, dark 

coffee, dark choco 

Fruit : Green tea apple/mango, thai tea apple/mango, green tea lime, 

lime tea 

Mint : green tea mint, thai tea mint, choco mint 

4. Apakah ada manfaat dalam mengkonsumsi minuman “CHAIYO”? Misalnya 

dalam hal kesehatan, dll. 

Membantu memperlancar pencernaan, menyehatkan jantung, 

pengkonsumsian rutin dapat memperlancar peredaran darah, mengandung 

antioksidan.Untuk produk kopi mengandung sedikit kafein, sehingga 

konsumen yang mengurangi kafein dapat dengan tenang mengkonsumsi 

CHAIYO. 

 Weakness (kelemahan) 

5. Apa yang menjadi masalah utama / hambatan dalam menjalankan usaha ini? 

(misal : masalah modal, dll ) 

Belum adanya tempat yang tetap untuk berjualan.Dana yang dimiliki juga 

cukup terbatas, hanya untuk perputaran modal saja dan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Selain itu alat dan fasilitas yang kami miliki masih 

tergolong standard, hal ini juga dikarenakan terbatasnya dana kami. 

6. Peralatan apa saja yang anda gunakan dalam memproduksi minuman ini dan 

bagaimana menggunakannya? Apakah sudah cukup memadai? 

Penyaring teah, panic, vakum, kompor, freezer.Jika memproduksi dalam 

kapasitas standar masih cukup memadai, apabila terjadi lonjakan pesanan 

perlu adanya tambahan peralatan. 

 
7. Bisakah anda menjelaskan proses pembuatan minuman ini? 

‐ Daun teh kering dipilih menurut kualitas 

‐ Proses sangrai daun kering 
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‐ Daun teh direbus hingga tingkat kematangan tertentu 

‐ Proses pendinginan, kemudian pengemasan 

8. Apa saja kesulitan-kesulitan lainnya yang anda hadapi dalam menjalankan 

usaha ini? 

‐ Mencari tempat untuk membuka gerai baru 

‐ Pengiriman bahan baku yang tidak bisa langsung, harus melalui 

pemesanan dalam jangka waktu 

‐ Perekrutan pegawai yang cukup sulit 

 
9. Berapa tenaga kerja yang digunakan saat ini?  

3 orang, masing-masing 1 orang untuk 1 gerai 

10. Menurut anda, apa saja kekurangan dari produk anda dibandingkan dengan 

produk minuman lainnya? 

‐ Rasa teh yang terlalu kuat kadang membuat konsumen tidak suka 

‐ Banyaknya varian rasa yang kadang membuat konsumen bingung 

memilih 

‐ Packing yang masih sangat sederhana 

• Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)  

 Opportunity (peluang) 

11. Apa yang anda lihat sebagai peluang dalam memasarkan produk  CHAIYO 

ini? 

Di Semarang belum ada produk seperti yang kami miliki dengan berbagai 

macam varian rasa. 

12. Apakah ada pesaing yang menjual minuman sejenis dengan produk anda? 

Ada, namun biasanya hanya menyajikan minuman Thailand yang dikombinasi 

dengan susu saja. Seperti semacam teh tarik. 

13. Berapa kira-kira permintaan konsumen dalam satu hari? Apakah terus naik 

atau menurun? 
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Dalam sehari penjualan di semawis rata- rata dapat menjual 100 – 

200gelas.Pada awal pembukaan gerai, permintaan konsumen cukup bagus 

bahkan terus bertambah.Namun setelah beberapa bulan mulai terlihat terjadi 

penurunan. 

 Threat (ancaman) 

14. Menurut anda, siapa yang menjadi pesaing utama dalam bisnis ini? 

Minuman saji lainnya yang murah dan familiar (contoh : tongtjie, gopek) 

15. Berapa lama produk ini dapat bertahan bila disimpan? 

Tanpa susu 2minggu di suhu dingin, produk susu maks 4 hari 

16. Bagaimana pengaruh musim terhadap penjualan anda? 

Sangat mengganggu karena gerai utama terletak di pasar semawis yang 

terbuka, selain itu kami hanya menyajikan menu minuman dingin yang 

kurang cocok dikonsumsi di musim penghujan. 
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Hasil Wawancara dengan pesaing CHAIYO 

PESAING USAHA CHAIYO 

Nama Responden : Sisca 

Jabatan  : Penjual 

Alamat Usaha  : Semawis 

Nama Usaha  : TongTji 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Apakah menurut anda, harga produk yang CHAIYO tawarkan terjangkau? 

Bagaimana jika dibandingkan dengan produk anda? 

Harga produk kami lebih terjangkau karena dimulai dari Rp 4000. 

2. Apakah CHAIYO termasuk salah satu usaha minuman yang cepat berkembang? 

Belum, karena saya hanya tahu di Semawis saja. 

3. Apa kelebihan dari produk CHAIYO dibandingkan dengan produk anda? 

 Harga yang terjangkau 

4. Apakah CHAIYO memiliki keunggulan tersendiri yang membedakannya dari 

produk minuman lainnya? 

CHAIYO mengambil teh Thailand yang cukup unik. 
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Weakness (Kelemahan) 

5. Menurut anda, apa saja kelemahan dari produk CHAIYO dibandingkan dengan 

produk anda? 

Gerai CHAIYO susah ditemui 

• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

6. Bagaimana menurut anda, upaya CHAIYO dalam memperluas pasarnya? 

Cukup baik 

7. Apakah CHAIYO tepat dalam memilih lokasi dan pangsa pasar? 

 Ya 

Threat (Ancaman) 

8. Apakah anda termasuk pesaing yang berat untuk minuman CHAIYO? 

Ya, Karena TongTjie sudah dikenal banyak orang dan lebih mudah dijumpai. 
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PESAING USAHA CHAIYO 

Nama Responden : Agus dan Brian 

Jabatan  : Pemilik 

Alamat Usaha  : Semawis 

Nama Usaha  : Coffe Frappee 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Apakah menurut anda, harga produk yang anda tawarkan terjangkau? Bagaimana 

jika dibandingkan dengan CHAIYO? 

Terjangkau, hampir sama dengan CHAIYO 

2. Apakah CHAIYO termasuk salah satu usaha minuman yang cepat berkembang? 

Ya 

3. Apa kelebihan dari produk CHAIYO dibandingkan dengan produk anda? 

 Harga yang terjangkau 

4. Apakah CHAIYO memiliki keunggulan tersendiri yang membedakannya dari 

produk minuman lainnya? 

Pilihan rasa banyak dan disukai banyak orang 

Weakness (Kelemahan) 

5. Menurt anda, apa saja kelemahan dari produk CHAIYO dibandingkan dengan 

produk anda? 
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Rasa kopi CHAIYO tidak begitu kuat, jadi untuk pecinta kopi agak kurang 

disukai. 

• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

6. Bagaimana menurut anda, upaya CHAIYO dalam memperluas pasarnya? 

Bagus 

7. Apakah CHAIYO tepat dalam memilih lokasi dan pangsa pasar? 

Ya 

Threat (Ancaman) 

8. Apakah anda termasuk pesaing yang berat untuk minuman CHAIYO? 

 Ya, karena pangsa pasar kami sama. 
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PESAING USAHA CHAIYO 

Nama Responden :Susan 

Jabatan  : Penjual 

Alamat Usaha  : Semawis 

Nama Usaha  :Teh Gopek 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Apakah menurut anda, harga produk yang CHAIYO tawarkan terjangkau? 

Bagaimana jika dibandingkan dengan produk anda? 

Terjangkau, lebih murah daripada CHAIYO 

2. Apakah CHAIYO termasuk salah satu usaha minuman yang cepat berkembang? 

Ya 

3. Apa kelebihan dari CHAIYO dibandingkan dengan produk anda? 

Pilihan rasa CHAIYO lebih banyak 

4. Apakah CHAIYO memiliki keunggulan tersendiri yang membedakannya dari 

produk minuman lainnya? 

Ciri khas CHAIYO adalah minuman khas Thailand. 

Weakness (Kelemahan) 

5. Menurut anda, apa saja kelemahan dari produk CHAIYO diabndingkan dengan 

produk anda? 
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Susah dijumpai karena gerai baru sedikit 

• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

6. Bagaimana menurut anda, upaya CHAIYO dalam memperluas pasarnya? 

Bagus 

7. Apakah CHAIYO tepat dalam memilih lokasi dan pangsa pasar? 

Ya 

Threat (Ancaman) 

8. Apakah anda termasuk pesaing yang berat untuk minuman CHAIYO? 

 Ya, karena teh kami sudah dikenal banyak orang 
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PESAING USAHA CHAIYO 

Nama Responden :Dewi 

Jabatan  : Pemilik/penjual 

Alamat Usaha  : Semawis 

Nama Usaha  : MonsterJelly 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Apakah menurut anda, harga produk yang anda tawarkan terjangkau? 

Bagaimana jika dibandingkan dengan CHAIYO? 

 Terjangkau, lebih murah CHAIYO karena produk kami menggunakan berbagai 

macam topping sehingga lebih bervariasi 

2. Apakah CHAIYO termasuk salah satu usaha minuman yang cepat berkembang? 

 Ya 

3. Apa kelebihan dari CHAIYO dibandingkan produk anda? 

Harga lebih murah dan varian rasa lebih banyak. 

4. Apakah CHAIYO memiliki keunggulan sendiri yang membedakannya dengan 

produk minuman lainnya? 

Ciri khas thailand 

 

Weakness (Kelemahan) 
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5. Menurut anda, apa saja kelemahan dari produk CHAIYO dibandingkan dengan 

produk lain? 

Susah dijumpai 

 

• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

6. Bagaimana menurut anda, upaya CHAIYO dalam memperluas pasarnya? 

Bagus 

7. Apakah CHAIYO tepat dalam memilih lokasi dan pangsa pasar? 

Ya 

Threat (Ancaman) 

8. Apakah anda termasuk pesaing yang berat untuk minuman CHAIYO? 

 Ya, karena teh kami sudah dikenal banyak orang 
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PESAING USAHA CHAIYO 

Nama Responden :Septi 

Jabatan  : Penjual 

Alamat Usaha  : Paragon Mall 

Nama Usaha  : Teapresso 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Apakah menurut anda, harga produk yang anda tawarkan terjangkau? 

Bagaimana jika dibandingkan dengan CHAIYO? 

Harga kami berada di atas CHAIYO namun kami menawarkan rasa dan 

toping yang lebih bervariasi. 

2. Apakah CHAIYO termasuk salah satu usaha minuman yang cepat berkembang? 

 Ya 

3. Apa kelebihan dari CHAIYO dibandingkan produk anda? 

Harga lebih murah dan varian rasa lebih banyak. 

4. Apakah CHAIYO memiliki keunggulan sendiri yang membedakannya dengan 

produk minuman lainnya? 

Ciri khas thailand 

Weakness (Kelemahan) 

5. Menurut anda, apa saja kelemahan dari produk CHAIYO dibandingkan dengan 

produk anda? 
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Packing sederhana dan toping yang sedikit. 

• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

6. Bagaimana menurut anda, upaya CHAIYO dalam memperluas pasarnya? 

Bagus 

7. Apakah CHAIYO tepat dalam memilih lokasi dan pangsa pasar? 

Ya 

Threat (Ancaman) 

8. Apakah anda termasuk pesaing yang berat untuk minuman CHAIYO? 

 Ya, karena teh kami sudah dikenal banyak orang 
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Lampiran II : Kuesioner konsumen CHAIYO 

KONSUMEN  : 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin  : L / P 

Alamat   : 

Usia    : 

 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Menurut anda apakah harga produk yang anda konsumsi cukup terjangkau?  

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

2. Apa daya tarik dari minuman yang anda konsumsi? 

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

3. Apakah anda akan mengkonsumsi kembali produk minuman ini setelah 

mencoba? 

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

Weakness (Kelemahan) 

4. Apa saja kelemahan / kekurangan dari minuman yang anda konsumsi? 

  ............................................................................................................................................. 
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• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

5. Apakah menurut anda, gerai CHAIYO mudah dijumpai? 

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

6. Dimana saja anda dapat menemukan minuman ini? 

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

Threat (Ancaman) 

7. Bagaimana produk ini dibandingkan dengan pesaingnya? Apakah mampu 

mengungguli pesaing minuman lainnya? 

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

8. Menurut anda, siapakah pesaing utama produk minuman ini? 

 

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

9. Menurut anda, apa saja ancaman lain yang dapat menganggu jalannya usaha 

minuman ini? 

  ............................................................................................................................................. 
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Lampiran III : Kuesioner konsumen pesaing CHAIYO 

KONSUMEN PESAING CHAIYO  : 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin  : L / P 

Alamat   : 

Usia    : 

 

Daftar Pertanyaan 

• Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) 

Strength (Kekuatan) 

1. Menurut anda apakah harga produk yang anda konsumsi cukup terjangkau 

dibandingkan dengan CHAIYO?  

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

2. Apa kelebihan CHAIYO dibandingkan dengan minuman yang anda konsumsi? 

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

3. Apakah anda akan mengkonsumsi kembali produk minuman ini atau CHAIYO 

setelah mencoba? 

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

Weakness (Kelemahan) 

4. Apa saja kelemahan / kekurangan dari minuman yang anda konsumsi dan 

CHAIYO? 
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  ............................................................................................................................................. 

 

• Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) 

Opportunities (Peluang) 

5. Apakah menurut anda, gerai minuman yang anda konsumsi dan CHAIYO 

mudah dijumpai? 

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

6. Dimana saja anda dapat menemukan minuman ini? 

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

Threat (Ancaman) 

7. Bagaimana produk ini dibandingkan dengan CHAIYO? Yang manakah yang 

lebih unggul ? 

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

8. Menurut anda, siapakah pesaing utama produk minuman ini? 

 

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

9. Menurut anda, apa saja ancaman lain yang dapat menganggu jalannya usaha 

minuman ini? 

  ............................................................................................................................................. 
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Lampiran IV : Kuesioner EFAS IFAS pemilik CHAIYO 

KUESIONER PENELITIAN (PEMILIK) 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

”ANALISIS SWOT SEBAGAI DASAR PERUMUSAN STRATEGI 

ALTERNATIF BISNIS CHAIYO”. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 

informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau 

dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik 

penelitian. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk 

mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Status  : 
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PERTANYAAN 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Terima kasih!!! 
 

Kriteria Bobot 
Masing-masing faktor diberi bobot dengan skala: 
Mulai dari                          0,0 = 0% (tidak penting) 
Sampai dengan                  1,0 = 100% (sangat penting) 
Dimana semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor total 
1,00 atau 100% 
Penentuan bobot didasarkan pada seberapa besar persentase pengaruh 
suatu variabel terhadap kesuksesan perusahaan. 
Kriteria Rating 
Masing-masing faktor diberi rating dengan skala: 
 
Mulai dari             Sampai dengan 
Kekuatan (Strengh)           +1 (poor)                  +4 (outstanding) 
Kelemahan (Weakness)     -1 (outstanding)         -4 (poor) 
Peluang (Opportunity)+1 (poor)                  +4 (outstanding) 
Ancaman (Threat)              -1 (outstanding)         -4 (poor) 
 
Penentuan rating menunjukkan respon strategi perusahaan yang 
tengah dijalankan terhadap variabel yang ada. 

 
Tabel : IFAS 

No. IFAS Bobot Rating 
 Strengh:   
1. Produsen perusahaan ini memiliki kemauan untuk 

berkembang  
  

2. Harga terjangkau dibandingkan pesaing   
3. Pada perusahaan ini varian rasanya lebih banyak 

dan mengikuti perkembangan selera konsumen 
  

4. Adanya manfaat bagi kesehatan  jika 
mengkonsumsi CHAIYO 

  

 Weakness:   
1. CHAIYO memiliki keterbatasan dana untuk 

melakukan pengembangan 
  

2. Adanya keterbatasan alat dan fasilitas dalam 
produksi dan penyajian minuman 

  

3. Adanya keterbatasan tenaga kerja   
4. Produk CHAIYO belum memiliki Depkes RI   
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Tabel: EFAS 
 

No. EFAS Bobot Rating 
 Opportunity:   
1. Belum ada minuman yang diolah dari 

berbagai bahan baku asli dari Thailand di 
Semarang 

  

2. Permintaan potensial dari konsumenyang 
menyukai kuliner 

  

 Threats:   
1. Banyaknya pesaing produk minuman 

lainnya 
  

2. Produk CHAIYO tidak tahan lama   
3. Adanya pengaruh musim (musim 

penghujan menyebabkan penjualan 
menurun) 
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Lampiran V : Kuesioner pembuktian EFAS IFAS dari konsumen 

KUESIONER PENELITIAN (KONSUMEN) 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

”ANALISIS SWOT SEBAGAI DASAR PERUMUSAN STRATEGI 

ALTERNATIF BISNIS CHAIYO”. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 

informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau 

dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik 

penelitian. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk 

mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Status  : 
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PERTANYAAN 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (v) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
 
Keterangan : 
SS : sangat setuju 
S : setuju 
TS : tidak setuju 
STS : sangat tidak setuju 
 
 

Tabel : IFAS 
No. IFAS SS S TS STS 
 Strengh:     
1. Harga terjangkau dibandingkan pesaing     
2. Pada perusahaan ini varian rasanya lebih 

banyak dan mengikuti perkembangan 
selera konsumen 

    

3. Adanya manfaat bagi kesehatan  jika 
mengkonsumsi CHAIYO 

    

 Weakness:     
1. Produk CHAIYO belum memiliki Depkes 

RI, sehingga membuat konsumen ragu 
dalam mengkonsumsi produk ini. 

    

 
Tabel: EFAS 

 
No. EFAS SS S TS STS 
 Opportunity:     
1. Belum ada minuman yang diolah dari 

berbagai bahan baku asli dari Thailand di 
Semarang. 

    

2. Permintaan potensial dari konsumen yang 
menyukai kuliner cukup tinggi. 

    

 Threats:     
1. Banyaknya pesaing produk minuman 

lainnya 
    

2. Produk CHAIYO tidak tahan lama 
membuat konsumen berpikir kembali 
dalam membeli produk ini 
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Lampiran VI : Perhitungan data mentah kuesioner (Hasil dari 20 konsumen) 

Keterangan : 

Sangat setuju = 4 ; Setuju = 3 ; Tidak setuju = 2 ; Sangat tidak setuju = 1 

No. 

Harga yang 
terjangkau 

dibandingkan 
pesaing 

Varian rasa yang 
banyak yang 

mengikuti 
perkembangan 

selera 
konsumen. 

Adanya manfaat 
kesehatan 

apabila 
mengkonsumsi 

CHAIYO. 

Produk yang 
belum memiliki 

Depkes RI, 
sehingga 
membuat 

konsumen ragu 
dalam 

mengkonsumsi 
produk ini. 

Belum ada 
minuman 

yang diolah 
dari berbagai 
bahan baku 

asli dari 
Thailand di 
Semarang 

Permintaan 
potensial 

dari 
konsumen 

yang 
menyukai 

kuliner 
cukup 
tinggi. 

Banyaknya 
pesaing 
produk 

minuman 
lainnya. 

Produk tidak 
tahan lama, 
membuat 
konsumen 
berpikir 
kembali 
dalam 

membeli 
produk ini 

1 4 4 4 3 3 3 3 3 

2 4 4 3 3 4 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 4 3 4 

4 3 3 4 3 4 4 2 3 

5 2 4 4 4 4 4 3 3 

6 4 3 4 4 4 4 3 3 

7 3 4 4 3 3 3 4 2 

8 4 3 4 3 4 4 3 2 

9 3 4 4 2 3 2 4 4 

10 4 4 3 3 3 4 4 3 

11 3 4 4 2 4 2 3 4 

12 4 4 3 4 3 4 3 4 

13 4 4 4 3 3 2 4 4 
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Lampiran VI : Perhitungan data mentah kuesioner (Hasil dari 20 konsumen) : Lanjutan halaman 89 

14 3 4 4 2 4 3 3 4 

15 4 3 4 3 3 4 2 4 

16 4 4 4 3 2 3 2 2 

17 4 3 2 2 2 2 3 2 

18 3 4 3 4 3 2 3 3 

19 3 3 4 4 3 3 4 4 

20 2 4 2 4 2 2 4 3 
Rata-rata 3,4 3,65 3,6 3,15 3,25 3,15 3,2 3,25 

                  

Kesimpulan Rating 4 Rating 4 Rating 4 Rating 3 Rating 3 Rating 3 Rating 3 Rating 3 
 

Skala : 

 1 – 1,75  Rating 1 (sangat tidak setuju) 

 1,76  – 2,5  Rating 2 (tidak setuju) 

 2,6  –  3,25   Rating 3 (setuju) 

 3,26  – 4   Rating 4 (sangat setuju) 
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Lampiran VII : Perhitungan data mentah EFAS IFAS dari pemilik 

TABEL IFAS 

No. 
  

IFAS 
  

Bobot Rating Bobot x 
Rating 
  

Frans Ronald Rata-
rata 

Frans Ronald Rata-
rata 

 Strenght:       
1. Produsen perusahaan ini memiliki 

kemauan untuk berkembang  
0,15 0,15 0,15 4 3 3,5

0,525
2. Harga terjangkau dibandingkan 

pesaing 
0,2 0,2 0,2 3 4 3,5

0,7
3. Pada perusahaan ini varian rasanya 

lebih banyak dan mengikuti 
perkembangan selera konsumen 

0,2 0,25 0,225 4 3 3,5

0,7875
4. Adanya manfaat bagi kesehatan  

jika mengkonsumsi CHAIYO 
0,05 0,1 0,075 2 2 2

0,15
  Weakness:             0
1. CHAIYO memiliki keterbatasan 

dana untuk melakukan 
pengembangan 

0,1 0,05 0,075 3 4 3,5

0,2625
2. Adanya keterbatasan alat dan 

fasilitas dalam produksi dan 
penyajian minuman 

0,15 0,15 0,15 2 1 1,5

0,225
3. Adanya keterbatasan tenaga kerja 0,1 0,05 0,075 2 2 2 0,15
4. Produk CHAIYO belum memiliki 

Depkes RI 
0,05 0,05 0,05 2 2 2

0,1
  1 1 1 2,9
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TABEL EFAS 

No. EFAS Bobot Rating Bobot x 
Rating 

  Opportunity: Frans Ronald Rata-
rata 

Frans Ronald Rata-
rata   

1. Belum ada minuman yang diolah 
dari berbagai bahan baku asli dari 
Thailand di Semarang 

0,25 0,3 0,275 3 3 3

0,825
2. Permintaan potensial dari konsumen 

yang menyukai kuliner 
0,3 0,3 0,3 4 4 4

1,2
  Threats:               
1. Banyaknya pesaing produk 

minuman lainnya 
0,1 0,05 0,075 2 2 2

0,15
2. Produk CHAIYO tidak tahan lama 0,15 0,1 0,125 2 1 1,5

0,1875
3. Adanya pengaruh musim (musim 

penghujan menyebabkan penjualan 
menurun) 

0,2 0,25 0,225 3 2 2,5

0,5625
    1 1 1 2,925
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