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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Depot Air isi ulang Ciqua 

Depot air isi ulang Ciqua didirikan pada bulan September 2018 dan 

berlokasi di plamongan Indah C17 No 14. Depot air isi ulang Ciqua melayani 

pengisian air isi ulang dengan proses filteralisasi dari air gunung menjadi air minum 

isi ulang. Selain itu Depot air isi ulang Ciquajuga menyediakan air isi ulang dalam 

kemasan gallon 19 liter. Untuk pemasaran penjualan, karyawan melakukan 

kendaraan bermotor yang beroda tiga. Kapasitas produksi Depot air isi ulang Ciqua 

adalah mesin dengan jumlah produksi 200 galon per hari. Saat ini untuk penjualan 

Depot air isi ulang Ciqua dapat menjual sekitar 400-500 galon dalam lima hari. 

 

Gambar 4.1 

Depot Air Isi Ulang Ciqua 
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Gambar 4.2 

QC Depot Air Isi Ulang Ciqua 

 

Gambar 4.3 

Supply Air Depot Air Isi Ulang Ciqua 
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4.2 Identitas Responden Dilihat dari Jenis Kelamin, Usia, Lama Kerja, 

Frekuensi Pembelian dan Pendidikan Terakhir 

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik, dan 2 orang 

karyawan bagian administrasi dan delivery Depot air isi ulang Ciqua di Semarang 

yang akan melakukan pengisian dalam variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. Sedangkan 10 orang pelanggan dari depot air isi ulang Ciqua di Semarang 

hanya digunakan sebagai penguat untuk data penelitian SWOT ini. 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 
No Responden Keterangan Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Lama Kerja 

(bulan) 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Pemilik Pemilik Rendy Pria 25 7 SMA 

2 Karyawan Administrasi Komar Pria 47 7 SMA 

Delivery Tono Pria 32 3 SMA 

Sumber : Data sekunder, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa semua responden 

adalah laki-laki. Responden terdiri dari 1 orang pemilik, dan 2 orang karyawan 

bagian administrasi dan delivery Air isi ulang Ciqua di Semarang. Selain dari 

pemilik dan karyawan Air isi ulang Ciqua, responden penelitian ini juga terdiri dari 

10 orang pelanggan air isi ulang Ciqua yang akan dijelaskan terpisah sebagai 

berikut. 

Selain responden yang berasal dari pemilik dan karyawan Depot Air Isi 

Ulang Ciqua, dilakukan juga penyebaran kuesioner kepada 10 orang pelanggan 

Depot Air Isi Ulang Ciqua.Berdasarkan usia tertua adalah 47 tahun dan usia 

termuda 23 tahun, maka dapat dibentuk interval sebagai berikut: 

Interval = (Max - min)/3 = (47-23)/3 = 8 tahun 
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Sehingga dari kategori usia, pelanggan dibagi berdasarkan kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Pelanggan Berdasarkan Usia 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 

1 23 – 31 tahun 3 30 

2 >31 – 39 tahun 4 40 

3 >39 – 47 tahun 3 30 

Jumlah 10 100 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Berdasarkan dari lima kategori usia pelanggan, didapatkan hasil bahwa 

pelanggan sebagian besar berusia >31-39 tahun dengan jumlah 4 orang (40%), 

sedangkan pelanggan yang berusia 23-31 tahun dan berusia antara >39-47 tahun 

berjumlah 3 orang (30%).  

Berdasarkan jumlah gallon yang dibeli per minggu, maka gambaran umum 

responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Gambaran Umum Pelanggan Berdasarkan Jumlah Galon Yang Dibeli per 

Minggu 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 

1 4 galon per minggu 2 20 

2 5 galon per minggu 2 20 

3 6 galon per minggu 4 40 

4 7 galon per minggu 2 20 

Jumlah 10 100% 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Berdasarkan frekuensi pembelian, didapatkan hasil bahwa pelanggan yang 

melakukan pembelian 4 galon per minggu berjumlah 2 orang (20%), pelanggan 

yang melakukan pembelian 5 galon per minggu berjumlah 2 orang (20%), 

pelanggan yang melakukan pembelian 6 galon per minggu berjumlah 4 orang (40%) 

dan pelanggan yang melakukan pembelian 7 galon per minggu berjumlah 2 orang 
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(20%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan Air Isi Ulang Ciqua 

melakukan pembelian sebanyak 6 galon per minggu. 

Berdasarkan jumlah anggota keluarga, maka gambaran umum responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Gambaran Umum Pelanggan Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 

1 2 orang 2 20 

2 3 orang 2 20 

3 4 orang 4 40 

4 5 orang 2 20 

Jumlah 10 100% 

Sumber : data primer diolah, 2019 

 

Berdasarkan dari jumlah anggota keluarga, didapatkan hasil bahwa sebagian 

besar pelanggan memiliki jumlah anggota keluarga dengan jumlah 4 orang (40%), 

sedangkan jumlah anggota keluarga 2 orang, 3 orang dan 5 orang masing-masing 

berjumlah 2 orang (20%).  

4.3 Variabel SWOT 

Berdasarkan hasil prasurvey kepada pemilik Air isi ulang Ciqua Semarang, 

didapatkan faktor internal yang mempengaruhi arah dan tindakan yang berasal dari 

internal perusahaan serta faktor eksternal perusahaan terdiri dari semua keadaan 

dan kekuatan yang mempengaruhi pilihan (opsi) strateginya dan menentukan situasi 

pesaingnya. Analisis faktor internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang 

menjadi landasan bagi strategi perusahaan. Sedangkan analisis faktor eksternal 

mengidentifikasi peluang dan ancaman yang menjadi landasan bagi strategi 

perusahaan di masa yang akan datang. 
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Tabel 4.5 

Variabel SWOT Depot Air Isi Ulang Ciqua 

No Kategori Keterangan 

1 Kekuatan 1 Depot air isi ulang Ciqua memiliki saluran distribusi yang baik, 

sehingga depot air isi ulang Ciqua mampu mengirimkan air dengan 

cepat kepada pelanggan yang melakukan pemesanan 

2 Depot air isi ulang Ciqua memiliki karyawan administrasi sendiri 

yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan pesanan 

sehingga pelanggan merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot air 

isi ulang Ciqua. 

3 Depot air isi ulang Ciqua menetapkan aturan bahwa karyawan perlu 

untuk bersikap professional, terutama dengan tidak boleh 

mengotori rumah pelanggan sehingga diharuskan membersihkan 

ceceran air yang tumpah selama pengiriman air isi ulang ke rumah 

pelanggan. 

4 Penampilan karyawan selalu sopan, bersih dan rapi. 

2 Kelemahan 1 Lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan berada di tepi jalan besar 

sehingga menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang ingin 

langsung membeli air isi ulang di lokasi depot air isi ulang Ciqua. 

2 Depot air isi ulang Ciqua belum memiliki kapasitas produksi yang 

besar seperti pada depot air isi ulang lainnya yang sudah mapan. 

3 Nama depot air isi ulang Ciqua saat ini masih kurang dikenal oleh 

pembeli dibandingkan dengan depot air isi ulang lainnya yang 

sudah terlebih dahulu eksis. 

3 Peluang 1 Banyaknya pabrik di sekitar area Semarang Timur terutama di 

sekitar wilayah Plamongan Indah menimbulkan banyaknya 

permintaan air isi ulang yang cukup banyak 

2 Permintaan akan air isi ulang juga banyak didapati pada area 

Semarang Tengah dan Semarang Selatan, bahkan Tembalang, yang 

dibuktikan dari banyaknya pesanan kepada depot air isi ulang 

Ciqua yang berasal dari area kecamatan Semarang Tenga dan 

Semarang Selatan yang saat ini masih belum dijangkau oleh Depot 

air isi ulang Ciqua 

4 Ancaman 1 Karyawan Depot Air Isi Ulang Ciqua yang keluar mendirikan 

sendiri depot air isi ulang baru dan menjadi pesaing dari Depot air 

isi ulang Ciqua karena telah mengetahui pelanggan-pelanggan 

Depot air isi ulang Ciqua 

2 Depo air isi ulang pesaing seringkali mencoba untuk mengambil 

pelanggan dari Depot air isi ulang Ciqua dengan menyebarkan 

rumor yang kurang baik dan menjelek-jelekkan Depot air isi ulang 

Ciqua 

Sumber : Data primer, 2019 
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4.3.1 Tanggapan Responden terhadap Kekuatan Air isi ulang Ciqua 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kekuatan Air isi ulang Ciqua 

yang didapat dari pemilik, karyawan administrasi dan karyawan bagian delivery, 

maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Kekuatan Air isi ulang Ciqua 
No Kekuatan Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

Rating 

Kategori Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Bobot 

Bobot x 

Rating 

1 Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki saluran distribusi yang 

baik, sehingga depot air isi ulang 

Ciqua mampu mengirimkan air 

dengan cepat kepada pelanggan 

yang melakukan pemesanan 

3 4 4 4 Tinggi 0,20 0,10 0,20 0,17 0,67 

2 Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki karyawan administrasi 

sendiri yang memiliki tugas 

untuk melakukan pencatatan 

pesanan sehingga pelanggan 

merasa ditanggapi dengan cepat 

oleh depot air isi ulang Ciqua. 

3 4 4 4 Tinggi 0,10 0,30 0,20 0,20 0,80 

3 Depot air isi ulang Ciqua 

menetapkan aturan bahwa 

karyawan perlu untuk bersikap 

professional, terutama dengan 

tidak boleh mengotori rumah 

pelanggan sehingga diharuskan 

membersihkan ceceran air yang 

tumpah selama pengiriman air isi 

ulang ke rumah pelanggan. 

4 2 4 4 Tinggi 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 

4 Penampilan karyawan selalu 

sopan, bersih dan rapi. 
3 3 4 3 Tinggi 0,20 0,10 0,10 0,13 0,40 

 Total          2,27 

Sumber : Data primer, 2019 
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Berdasarkan rating responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kekuatan Air isi ulang Ciqua adalah sebagai berikut : 

1. Depot air isi ulang Ciqua memiliki saluran distribusi yang baik, sehingga 

depot air isi ulang Ciqua mampu mengirimkan air dengan cepat kepada 

pelanggan yang melakukan pemesanan. 

Responden merasa bahwa depot air isi ulang Ciqua memiliki kemampuan untuk 

mengirimkan air dengan cepat ke pelanggan karena memiliki beberapa 

kendaraan dan jangkauan depot air isi ulang Ciqua yang tidak terlalu jauh 

sehingga pemesanan bisa dilakukan dengan cepat saat ini. 

2. Depot air isi ulang Ciqua memiliki karyawan administrasi sendiri yang 

memiliki tugas untuk melakukan pencatatan pesanan sehingga pelanggan 

merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot air isi ulang Ciqua 

Responden merasa bahwa dengan adanya karyawan administrasi yang 

melakukan pencatatan pesanan, maka pesanan pelanggan tidak terlewatkan 

oleh bagian delivery dan pelanggan merasa ditanggapi pesanannya secara 

cepat. 

3. Depot air isi ulang Ciqua menetapkan aturan bahwa karyawan perlu untuk 

bersikap professional, terutama dengan tidak boleh mengotori rumah 

pelanggan sehingga diharuskan membersihkan ceceran air yang tumpah 

selama pengiriman air isi ulang ke rumah pelanggan. 

Responden merasa bahwa depot air isi ulang Ciqua perlu mempertahankan sikap 

professional karena pelanggan menginginkan agar rumah tetap bersih pada 

saat pengiriman dan juga dengan adanya kerapian dari karyawan, 
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pelanbggan akan merasa bahwa depot air isi ulang Ciqua merupakan 

perusahaan yang bonafit. 

4. Penampilan karyawan selalu sopan, bersih dan rapi. 

Responden merasa bahwa perilaku karyawan merupakan cerminan dari 

perusahaan. Dengan perilaku dan penampilan karyaawan yang sopan, bersih 

dan rapi, maka karyawan memberikan kesan bahwa karyawan benar-benar 

memiliki semangat kerja dan menghormati pelanggan. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui tanggapan 

mengenai kekuatan dari Air isi ulang Ciqua, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Pelanggan terhadap Kekuatan Air isi ulang Ciqua 
No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S 

1 Depot air isi 

ulang Ciqua 

memiliki saluran 

distribusi yang 

baik, sehingga 

depot air isi 

ulang Ciqua 

mampu 

mengirimkan air 

dengan cepat 

kepada 

pelanggan yang 

melakukan 

pemesanan 

0 0 0 0 6 18 4 16 34,00 Tinggi  

2 Depot air isi 

ulang Ciqua 

memiliki 

karyawan 

administrasi 

sendiri yang 

memiliki tugas 

untuk 

melakukan 

pencatatan 

pesanan 

sehingga 

0 0 0 0 5 15 5 20 35,00 Tinggi  
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No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S 

pelanggan 

merasa 

ditanggapi 

dengan cepat 

oleh depot air isi 

ulang Ciqua. 

3 Depot air isi 

ulang Ciqua 

menetapkan 

aturan bahwa 

karyawan perlu 

untuk bersikap 

professional, 

terutama dengan 

tidak boleh 

mengotori 

rumah 

pelanggan 

sehingga 

diharuskan 

membersihkan 

ceceran air yang 

tumpah selama 

pengiriman air 

isi ulang ke 

rumah 

pelanggan. 

0 0 0 0 8 24 2 8 32,00 Tinggi  

4 Penampilan 

karyawan selalu 

sopan, bersih dan 

rapi. 

0 0 0 0 7 21 3 12 33,00 Tinggi  

Berdasarkan tanggapan pelanggan atas faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kekuatan Air isi ulang Ciqua adalah sebagai berikut : 

1. Depot air isi ulang Ciqua memiliki saluran distribusi yang baik, sehingga 

depot air isi ulang Ciqua mampu mengirimkan air dengan cepat kepada 

pelanggan yang melakukan pemesanan. 

Pelanggan setuju bahwa depot air isi ulang Ciqua memiliki saluran distribusi 

yang baik, sehingga depot air isi ulang Ciqua mampu mengirimkan air 

dengan cepat kepada pelanggan yang melakukan pemesanan. Hal ini karena 
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pelanggan merasa bahwa sampai saat ini depot air isi ulang Ciqua mampu 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 

2. Depot air isi ulang Ciqua memiliki karyawan administrasi sendiri yang 

memiliki tugas untuk melakukan pencatatan pesanan sehingga pelanggan 

merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot air isi ulang Ciqua. 

Pelanggan setuju bahwa Depot air isi ulang Ciqua memiliki karyawan 

administrasi sendiri yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan 

pesanan sehingga pelanggan merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot air 

isi ulang Ciqua selain itu depot air isi ulang Ciqua tidak pernah melupakan 

pesanan pelanggan karena semua sudah dicatat dengan rapi. 

3. Depot air isi ulang Ciqua menetapkan aturan bahwa karyawan perlu untuk 

bersikap professional, terutama dengan tidak boleh mengotori rumah 

pelanggan sehingga diharuskan membersihkan ceceran air yang tumpah 

selama pengiriman air isi ulang ke rumah pelanggan. 

Pelanggan setuju bahwa karyawan perlu untuk bersikap professional, terutama 

dengan tidak boleh mengotori rumah pelanggan sehingga diharuskan 

membersihkan ceceran air yang tumpah selama pengiriman air isi ulang ke 

rumah pelanggan. Pelanggan lebih memilih penjual air yang mengutamakan 

kebersihan karena menginginkan agar rumah tetap beersih pada saat 

pengiriman 

4. Penampilan karyawan selalu sopan, bersih dan rapi. 

Pelanggan setuju penampilan karyawan depot air isi ulang Ciqua selalu sopan, 

bersih dan rapi. Penampilan karyawan depot air isi ulang Ciqua yang sopan, 



56 

 

bersih dan rapi ini menambah kepercayaan pelanggan terhadap depot air isi 

ulang Ciqua karena tidak terlalu takut memasukkan orang asing ke dalam 

rumah untuk mengantarkan air isi ulangnya. 

4.3.2 Tanggapan Responden terhadap Kelemahan Air isi ulang Ciqua 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kelemahan Air isi ulang Ciqua 

yang didapat dari pemilik, karyawan administrasi dan karyawan bagian delivery, 

maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Kelemahan Air isi ulang Ciqua 
No Kelemahan Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

rating 

Kategori Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Bobot 

Rata-

Rata 

Bobot 

x 

Rating 

1 Lokasi depot air isi ulang 

Ciqua bukan berada di tepi 

jalan besar sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi 

pelanggan yang ingin langsung 

membeli air isi ulang di lokasi 

depot air isi ulang Ciqua. 

3 4 4 4,00 Tinggi  0,10 0,10 0,20 0,13 0,53 

2 Depot air isi ulang Ciqua 

belum memiliki kapasitas 

produksi yang besar seperti 

pada depot air isi ulang lainnya 

yang sudah mapan. 

3 3 4 3,00 Tinggi  0,20 0,10 0,10 0,13 0,40 

3 Nama depot air isi ulang Ciqua 

saat ini masih kurang dikenal 

oleh pembeli dibandingkan 

dengan depot air isi ulang 

lainnya yang sudah terlebih 

dahulu eksis. 

2 3 3 3,00 Tinggi  0,10 0,20 0,10 0,13 0,40 

 Total          1,33 

Sumber : Data primer, 2019 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kelemahan Air isi ulang Ciqua adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan berada di tepi jalan besar sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang ingin langsung membeli air isi 

ulang di lokasi depot air isi ulang Ciqua. 

Responden merasa bahwa adanya lokasi yang bukan berada di tepi jalan besar 

sehingga menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang ingin langsung 

membeli air isi ulang di lokasi depot air isi ulang Ciqua karena jalan akses 

di depan tempat usaha sangat sempit dan tidak dapat dilalui oleh dua mobil 

ketika ada pelanggan yang parkir di depan depot air si ulang Ciqua. 

2. Depot air isi ulang Ciqua belum memiliki kapasitas produksi yang besar 

seperti pada depot air isi ulang lainnya yang sudah mapan. 

Responden merasa bahwa saat ini Depot air isi ulang Ciqua belum memiliki 

kapasitas produksi yang besar. Depot air isi ulang Ciqua baru berdiri belum 

ada satu tahun, sehingga hingga saat ini masih mencoba meraba pasar, dan 

belum berani untuk langsung berinvestasi pada mesin yang mampu 

memproduksi dalam jumlah besar. 

3. Nama depot air isi ulang Ciqua saat ini masih kurang dikenal oleh pembeli 

dibandingkan dengan depot air isi ulang lainnya yang sudah terlebih dahulu 

eksis. 

Responden merasa bahwa karena masih baru, nama depot air isi ulang Ciqua 

saat ini masih kurang dikenal oleh pembeli dibandingkan dengan depot air 

isi ulang lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis sehingga masih perlu 
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adanya promosi bagi pelanggan sehingga mau menyadari bahwa ada air isi 

ulang yang berada di daerahnya. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui tanggapan 

mengenai kelemahan dari Air isi ulang Ciqua, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Pelanggan terhadap Kelemahan Air isi ulang Ciqua 
No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Kategori 

F S F S F S F S 

1 Lokasi depot air 

isi ulang Ciqua 

bukan berada di 

tepi jalan besar 

sehingga 

menimbulkan 

kesulitan bagi 

pelanggan yang 

ingin langsung 

membeli air isi 

ulang di lokasi 

depot air isi 

ulang Ciqua. 

0 0 0 0 6 18 4 16 34,00 3,40 Tinggi  

2 Depot air isi 

ulang Ciqua 

belum memiliki 

kapasitas 

produksi yang 

besar seperti 

pada depot air 

isi ulang lainnya 

yang sudah 

mapan. 

0 0 0 0 7 21 3 12 33,00 3,30 Tinggi  

3 Nama depot air 

isi ulang Ciqua 

saat ini masih 

kurang dikenal 

oleh pembeli 

dibandingkan 

dengan depot air 

isi ulang lainnya 

yang sudah 

terlebih dahulu 

eksis. 

0 0 0 0 7 21 3 12 33,00 3,30 Tinggi  
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Berdasarkan tanggapan pelanggan atas faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kelemahan Air isi ulang Ciqua adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan berada di tepi jalan besar sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang ingin langsung membeli air isi 

ulang di lokasi depot air isi ulang Ciqua. 

Pelanggan merasa setuju bahwa lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan berada di 

tepi jalan besar sehingga menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang ingin 

langsung membeli air isi ulang di lokasi depot air isi ulang Ciqua. Pelanggan 

merasa bahwa saat ini jika datang langsung ke lokasi akan sangat kesulitan 

untuk melakukan pemesanan sehingga lebih memilih menggunakan 

telepon, SMS dan Whatsapp. 

2. Depot air isi ulang Ciqua belum memiliki kapasitas produksi yang besar 

seperti pada depot air isi ulang lainnya yang sudah mapan. 

Pelanggan merasa setuju bahwa saat ini Depot air isi ulang Ciqua belum 

memiliki kapasitas produksi yang besar seperti pada depot air isi ulang 

lainnya yang sudah mapan. Depot air isi ulang Ciqua saat ini masih 

melayani pengiriman bagi konsumen yang dekat-dekat saja, jadi masih 

belum membutuhkan kapasitas yang besar sekali 

3. Nama depot air isi ulang Ciqua saat ini masih kurang dikenal oleh pembeli 

dibandingkan dengan depot air isi ulang lainnya yang sudah terlebih dahulu 

eksis. 

Pelanggan merasa setuju bahwa nama depot air isi ulang Ciqua saat ini masih 

kurang dikenal oleh pembeli dibandingkan dengan depot air isi ulang 
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lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis. Pelanggan baru mengetahui 

adanya air isi ulang Ciqua ini sekitar hampir 3 bulan, sebelumnya tidak 

pernah mengetahui adanya Ciqua, dan karena masih baru, pelanggan masih 

memilih menggunakan air isi ulang dari air isi ulang yang lebih 

berpengalaman. 

 

4.3.3 Tanggapan Responden terhadap Peluang Air isi ulang Ciqua 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap peluang Air isi ulang Ciqua 

yang didapat dari pemilik, karyawan administrasi dan karyawan bagian delivery, 

maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Peluang Air isi ulang Ciqua 
No Peluang Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

Rating 

Kategori Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Bobot 

Rata-

Rata 

Bobot x 

Rating 

1 Banyaknya pabrik di sekitar 

area Semarang Timur terutama 

di sekitar wilayah Plamongan 

Indah menimbulkan banyaknya 

permintaan air isi ulang yang 

cukup banyak 

3 3 2 3 Tinggi 0,40 0,30 0,20 0,30 0,90 

2 Permintaan akan air isi ulang 

juga banyak didapati pada area 

Semarang Tengah dan 

Semarang Selatan, bahkan 

Tembalang, yang dibuktikan 

dari banyaknya pesanan kepada 

depot air isi ulang Ciqua yang 

berasal dari area kecamatan 

Semarang Tenga dan Semarang 

Selat 

2 2 2 2 Rendah 0,20 0,20 0,30 0,23 0,47 

 Total          1,37 

Sumber : Data primer, 2019 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi peluang bagi Air isi ulang Ciqua adalah sebagai berikut : 

1. Banyaknya pabrik di sekitar area Semarang Timur terutama di sekitar 

wilayah Plamongan Indah menimbulkan banyaknya permintaan air isi ulang 

yang cukup banyak. 

Responden menyatakan bahwa saat ini terjadi peningkatan jumlah pabrik di 

sekitar area Semarang Timur terutama di sekitar wilayah Plamongan Indah 

menimbulkan banyaknya permintaan air isi ulang yang cukup banyak. 

Banyaknya pabrik baru yang memiliki karyawan lebih 1000an orang 

membuat peluang mensupply air isi ulang menjadi semakin besar. 

2. Permintaan akan air isi ulang juga banyak didapati pada area Semarang 

Tengah dan Semarang Selatan, bahkan Tembalang, yang dibuktikan dari 

banyaknya pesanan kepada depot air isi ulang Ciqua yang berasal dari area 

kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Selatan. 

Responden menyatakan bahwa saat ini ada banyak peluang untuk mensupply air 

isi ulang di area Semarang Tengah dan Semarang Selatan, bahkan 

Tembalang karena adanya pesanan dari perumahan di area tersebut. Namun 

responden merasa masih ada kendala untuk itu karena mengingat dengan 

semakin luasnya area pengiriman ada kemungkinan akan terjadi 

keterlambatan pengiriman air isi ulang. 
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4.3.4 Tanggapan Responden terhadap Ancaman Air isi ulang Ciqua 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap ancaman Air isi ulang Ciqua 

yang didapat dari pemilik, karyawan administrasi dan karyawan bagian delivery, 

maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Ancaman Air isi ulang Ciqua 
No Ancaman Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

rating 

Kategori Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Bobot 

Bobot x 

Rating 

1 Karyawan Depot Air Isi Ulang 

Ciqua yang keluar mendirikan 

sendiri depot air isi ulang baru 

dan menjadi pesaing dari 

Depot air isi ulang Ciqua 

karena telah mengetahui 

pelanggan-pelanggan Depot 

air isi ulang Ciqua 

1 3 1 1,67 Rendah 0,20 0,30 0,30 0,27 0,27 

2 Depo air isi ulang pesaing 

seringkali mencoba untuk 

mengambil pelanggan dari 

Depot air isi ulang Ciqua 

dengan menyebarkan rumor 

yang kurang baik dan 

menjelek-jelekkan Depot air 

isi ulang Ciqua 

3 3 1 2,33 Rendah 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 

 Total          0,87 

Sumber : Data primer, 2019 



66 

 

Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi ancaman bagi Air isi ulang Ciqua adalah sebagai berikut : 

1. Karyawan Depot Air Isi Ulang Ciqua yang keluar mendirikan sendiri depot 

air isi ulang baru dan menjadi pesaing dari Depot air isi ulang Ciqua karena 

telah mengetahui pelanggan-pelanggan Depot air isi ulang Ciqua. 

Responden menyatakan bahwa ada ancaman dari karyawan Depot Air Isi Ulang 

Ciqua yang keluar mendirikan sendiri depot air isi ulang baru dan menjadi 

pesaing dari Depot air isi ulang Ciqua karena telah mengetahui pelanggan-

pelanggan Depot air isi ulang Ciqua. Mantan karyawan ini sudah 

mengetahui pelanggan yang rutin memesan dan memberikan harga yang 

sedikit lebih rendah. 

2. Depo air isi ulang pesaing seringkali mencoba untuk mengambil pelanggan 

dari Depot air isi ulang Ciqua dengan menyebarkan rumor yang kurang baik 

dan menjelek-jelekkan Depot air isi ulang Ciqua. 

Responden menyatakan bahwa Depo air isi ulang pesaing seringkali mencoba 

untuk mengambil pelanggan dari Depot air isi ulang Ciqua dengan 

menyebarkan rumor yang kurang baik dan menjelek-jelekkan Depot air isi 

ulang Ciqua. Depot air isi ulang Ciqua sering diserang isu bahwa air yang 

dijual tidak higienis, tidak bersih, mengandung kaporit banyak, kemudian 

pesaing juga mengatakan sumber air Ciqua berasal dari air kali lokal dan 

bukan air gunung yang jernih. 
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4.4 Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS)  

Matriks IFAS dibentuk dengan cara mengevalusi kekuatan dan kelemahan 

internal perusahaan. Bobot ditentukan oleh rata-rata pemilik dan staff Air isi ulang 

Ciqua karena pemilik dan staff dipandang yang paling mengetahui kondisi 

perusahaan Jumlah dari seluruh bobot adalah 1,00 dengan besar kecilnya bobot 

dilakukan sesuai dengan tingkat penting tidaknya factor. 

Tabel 4.12 

Rekap Pengisian Bobot Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success Factors Bobot 

 Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Bobot 

Rata-

Rata 

Kekuatan     

1 Depot air isi ulang Ciqua memiliki 

saluran distribusi yang baik, sehingga 

depot air isi ulang Ciqua mampu 

mengirimkan air dengan cepat kepada 

pelanggan yang melakukan pemesanan 

0,20 0,10 0,20 0,17 

2 Depot air isi ulang Ciqua memiliki 

karyawan administrasi sendiri yang 

memiliki tugas untuk melakukan 

pencatatan pesanan sehingga pelanggan 

merasa ditanggapi dengan cepat oleh 

depot air isi ulang Ciqua. 

0,10 0,30 0,20 0,20 

3 Depot air isi ulang Ciqua menetapkan 

aturan bahwa karyawan perlu untuk 

bersikap professional, terutama dengan 

tidak boleh mengotori rumah pelanggan 

sehingga diharuskan membersihkan 

ceceran air yang tumpah selama 

pengiriman air isi ulang ke rumah 

pelanggan. 

0,10 0,10 0,10 0,10 

4 Penampilan karyawan selalu sopan, 

bersih dan rapi. 
0,20 0,10 0,10 0,13 

Kelemahan WEAKNESS      

1 Lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan 

berada di tepi jalan besar sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi pelanggan 

yang ingin langsung membeli air isi 

ulang di lokasi depot air isi ulang Ciqua. 

0,10 0,10 0,20 0,13 

2 Depot air isi ulang Ciqua belum 

memiliki kapasitas produksi yang besar 

seperti pada depot air isi ulang lainnya 

yang sudah mapan. 

0,20 0,10 0,10 0,13 

3 Nama depot air isi ulang Ciqua saat ini 

masih kurang dikenal oleh pembeli 

dibandingkan dengan depot air isi ulang 

0,10 0,20 0,10 0,13 



68 

 

No Critical Success Factors Bobot 

 Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Bobot 

Rata-

Rata 

lainnya yang sudah terlebih dahulu 

eksis. 

Total 1,00 1,00 1,00  

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa critical success factor yang 

dianggap terpenting oleh rata-rata responden adalah Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki karyawan administrasi sendiri yang memiliki tugas untuk melakukan 

pencatatan pesanan sehingga pelanggan merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot 

air isi ulang Ciqua dengan bobot 0,20 yang disusul dengan Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki saluran distribusi yang baik, sehingga depot air isi ulang Ciqua mampu 

mengirimkan air dengan cepat kepada pelanggan yang melakukan pemesanan 

dengan bobot 0,17. Sedangkan critical success factor yang memiliki nilai terendah 

adalah Depot air isi ulang Ciqua menetapkan aturan bahwa karyawan perlu untuk 

bersikap professional, terutama dengan tidak boleh mengotori rumah pelanggan 

sehingga diharuskan membersihkan ceceran air yang tumpah selama pengiriman air 

isi ulang ke rumah pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa responden merasa 

faktor kekuatan dari Air isi ulang Ciqua dipandang memiliki bobot yang lebih 

dipertimbangkan dibandingkan dengan kelemahan Air isi ulang Ciqua. 

Rating diberikan dengan cara membandingkan kekuatan perusahaan dengan 

rata-rata industry atau dengan pesaing utama. Semakin tinggi kekuatan perusahaan 

dibandingkan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama maka ratingnya 

akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan cara membandingkan kelemahan 

perusahaan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama. Semakin lemah 

perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama 

maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan skala 1-4.  
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Tabel 4.13 

Rating Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success Factors Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

rating 

STRENGTH     

1 Depot air isi ulang Ciqua memiliki saluran 

distribusi yang baik, sehingga depot air isi 

ulang Ciqua mampu mengirimkan air dengan 

cepat kepada pelanggan yang melakukan 

pemesanan 

3 4 4 4,00 

2 Depot air isi ulang Ciqua memiliki karyawan 

administrasi sendiri yang memiliki tugas 

untuk melakukan pencatatan pesanan 

sehingga pelanggan merasa ditanggapi 

dengan cepat oleh depot air isi ulang Ciqua. 

3 4 4 4,00 

3 Depot air isi ulang Ciqua menetapkan aturan 

bahwa karyawan perlu untuk bersikap 

professional, terutama dengan tidak boleh 

mengotori rumah pelanggan sehingga 

diharuskan membersihkan ceceran air yang 

tumpah selama pengiriman air isi ulang ke 

rumah pelanggan. 

4 2 4 4,00 

4 Penampilan karyawan selalu sopan, bersih 

dan rapi. 
3 3 4 3,00 

WEAKNESS     

1 Lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan 

berada di tepi jalan besar sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang 

ingin langsung membeli air isi ulang di 

lokasi depot air isi ulang Ciqua. 

3 4 4 4,00 

2 Depot air isi ulang Ciqua belum memiliki 

kapasitas produksi yang besar seperti pada 

depot air isi ulang lainnya yang sudah 

mapan. 

3 3 4 3,00 

3 Nama depot air isi ulang Ciqua saat ini masih 

kurang dikenal oleh pembeli dibandingkan 

dengan depot air isi ulang lainnya yang 

sudah terlebih dahulu eksis. 

2 3 3 3,00 

Sumber : Data primer, 2019 

Modus didapatkan dari jumlah yang sama dengan jumlah terbanyak, 

sedangkan jika didapatkan nilai yang sama maka dipilih nilai yang tinggi. Hasil 

perhitungan rata-rata jawaban dari responden terhadap kekuatan maupun 

kelemahan Air isi ulang Ciqua menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
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memiliki prioritas yang sama dalam kekuatan maupun kelemahannya. Perhitungan 

matriks IFAS secara gabungan dapat dilihat dalam tabel 4.14 sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

Kekuatan    

1 Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki saluran distribusi 

yang baik, sehingga depot air 

isi ulang Ciqua mampu 

mengirimkan air dengan cepat 

kepada pelanggan yang 

melakukan pemesanan 

0,17 4,00 0,67 

2 Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki karyawan 

administrasi sendiri yang 

memiliki tugas untuk 

melakukan pencatatan 

pesanan sehingga pelanggan 

merasa ditanggapi dengan 

cepat oleh depot air isi ulang 

Ciqua. 

0,20 4,00 0,80 

3 Depot air isi ulang Ciqua 

menetapkan aturan bahwa 

karyawan perlu untuk 

bersikap professional, 

terutama dengan tidak boleh 

mengotori rumah pelanggan 

sehingga diharuskan 

membersihkan ceceran air 

yang tumpah selama 

pengiriman air isi ulang ke 

rumah pelanggan. 

0,10 4,00 0,40 

4 Penampilan karyawan selalu 

sopan, bersih dan rapi. 
0,13 3,00 0,40 

Kelemahan WEAKNESS   

1 Lokasi depot air isi ulang 

Ciqua bukan berada di tepi 

jalan besar sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi 

pelanggan yang ingin 

langsung membeli air isi ulang 

di lokasi depot air isi ulang 

Ciqua. 

0,13 4,00 0,53 

2 Depot air isi ulang Ciqua 

belum memiliki kapasitas 

produksi yang besar seperti 

pada depot air isi ulang 

lainnya yang sudah mapan. 

0,13 3,00 0,40 

3 Nama depot air isi ulang 

Ciqua saat ini masih kurang 
0,13 3,00 0,40 
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No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

dikenal oleh pembeli 

dibandingkan dengan depot 

air isi ulang lainnya yang 

sudah terlebih dahulu eksis. 

Total IFAS 3,60 

Sumber : Data primer, 2019 
 

Berdasarkan skor, dapat dilihat hasilnya adalah 3,60 yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki posisi internal yang kuat. Skor ini akan dimasukkan 

dalam matriks Internal Eksternal (IE). Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan yang 

dimiliki oleh Air isi ulang Ciqua lebih kuat dibandingkan dengan kelemahannya. 

Hasil dari matriks IFAS di atas menunjukkan bahwa skor pada kekuatan yang 

menunjukkan indikator kekuatan yang terkuat adalah Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki karyawan administrasi sendiri yang memiliki tugas untuk melakukan 

pencatatan pesanan sehingga pelanggan merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot 

air isi ulang Ciqua. Respon yang cepat kepada pelanggan merupakan suatu 

kekuatan yang dianggap paling penting oleh depot air isi ulang Ciqua. Hal ini 

karena pelanggan selalu menginginkan adanya kepastian dalam pemesanan air isi 

ulang, terutama ketika air yang ada di rumah sudah hampir habis, sehingga 

membuat depot air isi ulang Ciqua mengutamakan pencatatan dan pelayanan yang 

cepat kepada pelanggan. 

Indikator kelemahan yang paling tinggi adalah Lokasi depot air isi ulang 

Ciqua bukan berada di tepi jalan besar sehingga menimbulkan kesulitan bagi 

pelanggan yang ingin langsung membeli air isi ulang di lokasi depot air isi ulang 

Ciqua. Karena posisinya yang ada di perumahan, banyak pelanggan depot air isi 

ulang Ciqua berasal dari kalangan warga sendiri yang ingin dengan cepat mengisi 
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ulang, jadi warga sering langsung datang ke depot air isi ulang Ciqua dengan 

membawa gallon sendiri dan ingin mengisi ulang lalu dibawa pulang lagi. Lokasi 

depot air isi ulang Ciqua ytang bukan berada di sisi jalan raya membuat gang tempat 

depot air isi ulang Ciqua sempit jika ada pelanggan yang memarkir mobil atau 

motornya di sisi jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan dan membuat 

depot air isi ulang Ciqua dipandang kurang baik. 

4.5 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS)  

Matriks EFAS dibentuk dengan cara mendaftar semua peluang dan ancaman 

yang masuk dalam critical success factors. Bobot ditentukan oleh pemilik Air isi 

ulang Ciqua karena pemilik dipandang yang paling mengetahui kondisi perusahaan. 

Jumlah dari seluruh bobot adalah 1,00 dengan besar kecilnya bobot dilakukan 

sesuai dengan tingkat penting tidaknya factor.  

Tabel 4.15 

Rekap Pengisian Bobot Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success Factors Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Bobot 

Rata-

Rata 

Peluang     

1 Banyaknya pabrik di sekitar area 

Semarang Timur terutama di sekitar 

wilayah Plamongan Indah menimbulkan 

banyaknya permintaan air isi ulang yang 

cukup banyak 

0,40 0,30 0,20 0,30 

2 Permintaan akan air isi ulang juga banyak 

didapati pada area Semarang Tengah dan 

Semarang Selatan, bahkan Tembalang, 

yang dibuktikan dari banyaknya pesanan 

kepada depot air isi ulang Ciqua yang 

berasal dari area kecamatan Semarang 

Tenga dan Semarang Selatan yang saat ini 

masih belum dijangkau oleh Depot air isi 

ulang Ciqua 

0,20 0,20 0,30 0,23 

Ancaman THREAT    

1 Karyawan Depot Air Isi Ulang Ciqua yang 

keluar mendirikan sendiri depot air isi 

ulang baru dan menjadi pesaing dari Depot 

air isi ulang Ciqua karena telah mengetahui 

0,20 0,30 0,30 0,27 



73 

 

No Critical Success Factors Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Bobot 

Rata-

Rata 

pelanggan-pelanggan Depot air isi ulang 

Ciqua 

2 Depo air isi ulang pesaing seringkali 

mencoba untuk mengambil pelanggan dari 

Depot air isi ulang Ciqua dengan 

menyebarkan rumor yang kurang baik dan 

menjelek-jelekkan Depot air isi ulang 

Ciqua 

0,20 0,20 0,20 0,20 

Total 1,00 1,00 1,00  

Sumber : Data primer, 2019 

 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa critical success factor yang 

dianggap terpenting oleh rata-rata responden adalah banyaknya pabrik di sekitar 

area Semarang Timur terutama di sekitar wilayah Plamongan Indah menimbulkan 

banyaknya permintaan air isi ulang yang cukup banyak dengan bobot 0,30 dan dari 

sisi ancaman adalah Karyawan Depot Air Isi Ulang Ciqua yang keluar mendirikan 

sendiri depot air isi ulang baru dan menjadi pesaing dari Depot air isi ulang Ciqua 

karena telah mengetahui pelanggan-pelanggan Depot air isi ulang Ciqua dengan 

bobot 0,27. Peluang yang dianggap berpotensi adalah banyaknya pabrik baru 

dengan karyawan ribuan orang membuat depot air isi ulang Ciqua dapat memiliki 

kesempatan untuk menjadi supplier pabrik untuk memenuhi kebutuhan air 

karyawannya, baik dari kantin atau dari kantornya sehingga dapat berpotensi 

meningkatkan omset dari depot air isi ulang Ciqua. 

Rating diberikan dengan cara melihat cara perusahaan dalam merespons 

peluang yang ada. Semakin baik cara perusahaan untuk merespons peluang-peluang 

yang ada maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan cara 

melihat cara perusahaan menghindari ancaman eksternal. Jika perusahaan tidak 

mampu untuk menghindari ancaman eksternal yang timbul maka ratingnya akan 
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semakin tinggi. Rating diberikan dengan skala 1-4. Modus didapatkan dari jumlah 

yang sama dengan jumlah terbanyak, sedangkan jika didapatkan nilai yang sama 

maka dipilih nilai yang tinggi. 

Tabel 4.16 

Rating Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success Factors Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

rating 

OPPORTUNITY     

1 Banyaknya pabrik di sekitar area Semarang 

Timur terutama di sekitar wilayah 

Plamongan Indah menimbulkan banyaknya 

permintaan air isi ulang yang cukup banyak 

3 3 2 3,00 

2 Permintaan akan air isi ulang juga banyak 

didapati pada area Semarang Tengah dan 

Semarang Selatan, bahkan Tembalang, yang 

dibuktikan dari banyaknya pesanan kepada 

depot air isi ulang Ciqua yang berasal dari 

area kecamatan Semarang Tenga dan 

Semarang Selatan yang saat ini masih belum 

dijangkau oleh Depot air isi ulang Ciqua 

2 2 2 2,00 

THREAT     

1 Karyawan Depot Air Isi Ulang Ciqua yang 

keluar mendirikan sendiri depot air isi ulang 

baru dan menjadi pesaing dari Depot air isi 

ulang Ciqua karena telah mengetahui 

pelanggan-pelanggan Depot air isi ulang 

Ciqua 

1 3 1 1,00 

2 Depo air isi ulang pesaing seringkali 

mencoba untuk mengambil pelanggan dari 

Depot air isi ulang Ciqua dengan 

menyebarkan rumor yang kurang baik dan 

menjelek-jelekkan Depot air isi ulang Ciqua 

3 3 1 3,00 

Sumber : Data primer, 2019 

Hasil pada perhitungan matriks EFAS menunjukkan bahwa hasil jawaban 

responden memiliki kesamaan dengan setuju akan prioritas dan kondisi dari 

peluang serta ancaman yang dimiliki oleh Air isi ulang Ciqua saat ini. Rating 

dengan nilai terbesar adalah pada peluang Air isi ulang Ciqua yaitu banyaknya 

pabrik di sekitar area Semarang Timur terutama di sekitar wilayah Plamongan 

Indah menimbulkan banyaknya permintaan air isi ulang yang cukup banyak 
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sedangkan rating terkecil adalah pada ancaman Karyawan Depot Air Isi Ulang 

Ciqua yang keluar mendirikan sendiri depot air isi ulang baru dan menjadi pesaing 

dari Depot air isi ulang Ciqua karena telah mengetahui pelanggan-pelanggan Depot 

air isi ulang Ciqua. Hal ini membuat pelanggan depot air isi ulang Ciqua seperti 

dibajak oleh mantan karyawannya sendiri sehingga membuat omsetnya menurun. 

Pembobotan dilakukan oleh pemilik untuk mengetahui indikator-indikator 

peluang dan ancaman mana saja yang dianggap paling penting bagi perusahaan. 

Perhitungan matriks EFAS dapat dilihat dalam tabel 4.17 sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

Peluang    

1 Banyaknya pabrik di sekitar 

area Semarang Timur 

terutama di sekitar wilayah 

Plamongan Indah 

menimbulkan banyaknya 

permintaan air isi ulang 

yang cukup banyak 

0,30 3,00 0,90 

2 Permintaan akan air isi 

ulang juga banyak didapati 

pada area Semarang Tengah 

dan Semarang Selatan, 

bahkan Tembalang, yang 

dibuktikan dari banyaknya 

pesanan kepada depot air isi 

ulang Ciqua yang berasal 

dari area kecamatan 

Semarang Tenga dan 

Semarang Selatan yang saat 

ini masih belum dijangkau 

oleh Depot air isi ulang 

Ciqua 

0,23 2,00 0,47 

Ancaman THREAT   

1 Karyawan Depot Air Isi 

Ulang Ciqua yang keluar 

mendirikan sendiri depot air 

isi ulang baru dan menjadi 

pesaing dari Depot air isi 

ulang Ciqua karena telah 

mengetahui pelanggan-

pelanggan Depot air isi 

ulang Ciqua 

0,27 1,00 0,27 
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No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

2 Depo air isi ulang pesaing 

seringkali mencoba untuk 

mengambil pelanggan dari 

Depot air isi ulang Ciqua 

dengan menyebarkan rumor 

yang kurang baik dan 

menjelek-jelekkan Depot air 

isi ulang Ciqua 

0,20 3,00 0,60 

Total EFAS 2,23 

Sumber : Data primer, 2019 

 

Berdasarkan skor, dapat dilihat hasilnya adalah 2,23 yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki posisi eksternal yang kurang kuat. Skor ini akan 

dimasukkan dalam matriks Internal Eksternal (IE). Hasil ini menunjukkan bahwa 

ancaman bagi Air isi ulang Ciqua lebih besar dibandingkan dengan peluang bagi 

Air isi ulang Ciqua. Hasil dari matriks EFAS menunjukkan bahwa faktor eksternal 

yaitu peluang dan ancaman pada Air isi ulang Ciqua masuk dalam kategori kurang 

kuat. Hal ini berarti bahwa Air isi ulang Ciqua memiliki peluang ke depan untuk 

meningkatkan bisnisnya namun ancaman yang timbul cukup mengancam eksistensi 

air isi ulang Ciqua. Peluang dengan skor tertinggi dimiliki oleh indikator 

Banyaknya pabrik di sekitar area Semarang Timur terutama di sekitar wilayah 

Plamongan Indah menimbulkan banyaknya permintaan air isi ulang yang cukup 

banyak. Peluang yang dianggap berpotensi adalah banyaknya pabrik baru dengan 

karyawan ribuan orang membuat depot air isi ulang Ciqua dapat memiliki 

kesempatan untuk menjadi supplier pabrik untuk memenuhi kebutuhan air 

karyawannya, baik dari kantin atau dari kantornya sehingga dapat berpotensi 

meningkatkan omset dari depot air isi ulang Ciqua. 
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Namun di sisi lain Air isi ulang Ciqua mendapatkan ancaman yang cukup 

kuat juga dan belum ada strategi konkrit dari Air isi ulang Ciqua untuk peningkatan 

bisnisnya di masa depan. Ancaman terbesar Air isi ulang Ciqua adalah pada Depo 

air isi ulang pesaing seringkali mencoba untuk mengambil pelanggan dari Depot air 

isi ulang Ciqua dengan menyebarkan rumor yang kurang baik dan menjelek-

jelekkan Depot air isi ulang Ciqua. Depot air isi ulang Ciqua harus menghadapi 

perusahaan yang telah mengerti pasar dan telah eksis sebelumnya karena pesaing 

tersebut telah bekerja di bidang air isi ulang lebih lama dibandingkan dengan Air 

isi ulang Ciqua. Pesaing ini biasanya merasa bahwa Ciqua sebagai perusahaan baru 

adalah pesaing yang perlu diwaspadai sehingga melakukan cara-cara tersebut untuk 

mematikan pasar Ciqua. 

4.6 Matriks Internal – Eksternal (I-E)  

Membuat Matriks Internal – Eksternal (I-E) dengan mengukur total skor 

bobot IFAS pada sumbu x dan total skor bobot EFAS pada sumbu y dan 

mengidentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan. Berdasarkan bobot pada 

matriks IFAS dan EFAS, didapatkan skor pada IFAS adalah sebesar 3,37 dan nilai 

EFAS sebesar 3,53. Maka matriks Internal-Eksternal sebagai contohnya adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 

Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix) 
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Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan strategi berada pada 

kuadran IV yaitu strategi tumbuh dan bangun (growth and build). Strategi tumbuh 

dan bangun akan digunakan dengan cara perkenalan produk  /  jasa  yang  ada  saat 

ini ke area geografi yang baru dan mencari peningkatan penjualan dengan 

memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Strategi yang tepat dalam 

tumbuh dan bangun ini adalah strategi intensif dan integrasi. Strategi intensif 

dilakukan dengan penetrasi pasar yaitu dengan cara meningkatkan wilayah 

penjualan air isi ulang Ciqua. Untuk strategi integrase saat ini tidak dapat dilakukan 

karena untuk merger dengan pesaing, meakukan akuisisi supplier tidak realistis 

untuk dijalankan mengingat kondisi keuangan dari air isi ulang Ciqua yang belum 

memungkinkan untuk melakukannya. Alasan pemilik memilih strategi tumbuh dan 

bangun dengan penetrasi pasar adalah karena Air isi ulang Ciqua merupakan 

pemain yang masih cukup baru di bidang air isi ulang di Semarang dibandingkan 

pesaing, sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah pelanggannya, terutama 

menumbuhkan pelanggan korporat maupun pelanggan perumahan agar pelanggan 

maupun pelanggan potensial mampu mengetahui dan mempercayai brand Ciqua. 
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4.7 Matriks SWOT 

Membuat matriks SWOT dengan memasukkan faktor-faktor peluang, 

ancaman, kekuatan, dan kelemahan pada kolom yang tersedia, mengkombinasikan 

peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan  dan strategi intensif atau integrasi. 

untuk menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan WT. Berdasarkan matriks IFAS dan 

EFAS, maka matriks SWOT dapat dibentuk seperti tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Matriks SWOT 

 

 

ANALISIS 

SWOT 

Strengths (S) 

S1: Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki saluran distribusi 

yang baik 

S2: Depot air isi ulang Ciqua 

memiliki karyawan 

administrasi sendiri sehingga 

pelanggan merasa ditanggapi 

dengan cepat 

S3: Depot air isi ulang Ciqua 

menetapkan aturan bahwa 

karyawan perlu untuk 

bersikap professional 

S4: Penampilan karyawan selalu 

sopan, bersih dan rapi 

Weakness (W) 

W1: Lokasi depot air isi ulang 

Ciqua kurang strategis 

W2: Depot air isi ulang Ciqua 

belum memiliki kapasitas 

produksi yang besar 

W3: Nama depot air isi ulang 

Ciqua saat ini masih 

kurang dikenal 

Opportunities (O) 

O1: Permintaan air isi ulang 

cukup banyak untuk 

kebutuhan pabrik 

O2: Permintaan air isi ulang 

pada area yang belum 

bisa dijangkau Ciqua 

 

Strategi S-O 

 

Strategi : Ekspansi wilayah 

dan target jangkauan pasar 

Ciqua (S1, S2, S3, S4, O1, 

O2) 

Strategi W-O 

 

Strategi : Menambah 

kapasitas produksi air isi 

ulang Ciqua untuk 

mensupply pabrik dan 

wilayah lain (W2, O1) 

 

Strategi : 
Mempromosikan air isi 

ulang Ciqua dengan cara 

door to door sales di 

perumahan (W3, O2) 

Threats (T) Strategi S-T 

 
Strategi W-T 
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T1: Karyawan Depot Air Isi 

Ulang Ciqua yang keluar 

mendirikan sendiri depot 

air isi ulang baru dan 

menjadi pesaing 

T2: Depo air isi ulang pesaing 

seringkali mencoba untuk 

mengambil pelanggan 

dari Depot air isi ulang 

Ciqua dengan 

menyebarkan rumor yang 

kurang baik 

Strategi : Mempertahankan 

profesionalitas karyawan 

dan kualitas pelayanan untuk 

menangkal hoaks (S2, S3, 

S4, T1, T2) 

Strategi : Display proses 

air isi ulang bagi konsumen 

yang meragukan kualitas 

dari Ciqua (W1, W2, T1, 

T2) 

 

Sumber : Data primer, 2019 
Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat dirumuskan enam alternative 

strategi menurut responden yang terdiri dari 1 orang pemilik dan 2 orang karyawan 

dari bagian administrasi, dan bagian delivery Air isi ulang Ciqua. Berikut adalah 

analisis masing-masing strategi berdasarkan hasil diskusi antar responden. 

4.7.1 Analisis Strategi S-O 

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih 

peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Alternatif strategi yaitu ekspansi 

wilayah dan target jangkauan pasar Ciqua dan penjualan retail whiteboard sesuai 

spesifikasi sekolah.  

Strategi yang dilakukan adalah ekspansi wilayah dan target jangkauan pasar 

Ciqua. Depot air isi ulang Ciqua perlu melakukan ekspansi wilayah pemasaran dari 

depot air isi ulang Ciqua yang dulunya hanya di sekitar Plamongan Indah saja 

menjadi ke seluruh wilayah di kota Semarang, karena perumahan lain juga banyak 

yang meminta untuk disupply air isi ulang sehingga potensi depot air isi ulang 

Ciqua untuk mensupply kebutuhan air isi ulang untuk rumah tangga semakin besar. 

Selain itu, depot air isi ulang Ciqua perlu memperluas target jangkauan asarnya 

yang dulu hanya pada pasar rumah tangga menjadi ke kebutuhan bisnis seperti 
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pabrik yang semakin banyak. Caranya adalah dengan memasukkan penawaran 

untuk bekerja sama mensupply kantin pabrik yang memiliki karyawan ribuan 

orang, dengan mennsupply pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan omset depot 

air isi ulang Ciqua. 

 

4.7.2 Analisis Strategi W-O 

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal 

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Alternative strategi 

W-O adalah menambah kapasitas produksi air isi ulang Ciqua untuk mensupply 

pabrik dan wilayah lain dan Mempromosikan air isi ulang Ciqua dengan cara door 

to door sales di perumahan. 

Depot air isi ulang Ciqua saat ini masih memiliki kapasitas produksi air isi 

ulang yang terbatas sehingga untuk melakukan aktivitas lain seperti melakukan 

penawaran masih terkendala dengan jumlah kapasitas airnya. Depot air isi ulang 

Ciqua perlu meningkatkan kapasitas airnya, dengan cara berinvestasi menambah 

mesin untuk produksi air isi ulang baru yang memiliki jumlah debit lebih banyak 

dibandingkan mesin saat ini. Selain itu untuk menambah kemurnian air, perlu 

ditambah dengan fasilitas purifier dengan filter tiga tahap sehingga air lebih bersih 

dan debit air yang dihasilkan lebih banyak. Dengan adanya kapasitas air yang 

semakin banyak, maka depot air isi ulang Ciqua memiliki kapasitas yang cukup 

untuk mensupply ke pabrik maupun perumahan lain. 

Strategi lain adalah mempromosikan air isi ulang Ciqua dengan cara door 

to door sales di perumahan. Karena depot air isi ulang Ciqua masih termasuk usaha 
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air isi ulang yang baru, maka utnuk lebih memperkenalkan merknya kepada 

konsumen, perlu dilakukan usaha edukasi pelanggan dengan cara mempromosikan 

air isi ulang Ciqua lewat door to door karena hal ini dipandang sebagai usaha yang 

paling efektif untuk peningkatan omset. Hal ini dipandang efektif karena umumnya 

perumahan di daerah Plamongan dan sekitarnya, banyak ibu rumah tangga sehingga 

ketika melakukan pengirimanm ke satu rumah, sekalian menawarkan ke rumah 

lainnya. 

 

4.7.3 Analisis Strategi S-T 

Melalui strategi ini, perusahaan berusaha untuk menghindari atau 

mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Alternative strategi S-T 

adalah mempertahankan profesionalitas karyawan dan kualitas pelayanan untuk 

menangkal hoaks.  

Banyaknya pesaing yang menggunakan cara menyebarkan rumor (hoaks) 

yang kurang baik mengenai depot air isi ulang Ciqua membuat depot air isi ulang 

Ciqua sebagai perusahaan baru perlu mempertahankan dan memperbaiki 

kinerjanya. Depot air isi ulang Ciqua sebaiknya mempertahankan profesionalitas 

karyawannya seperti berpakaian dengan sopan, bertututr kata yang halus, ramah 

dan informatif. Selain itu karyawan juga selalu harus membersihkan sisa air yang 

masih tercecer pada saat melakukan pengiriman sehingga pemilik rumah merasa 

puas dan menilai kinerja depot air isi ulang Ciqua baik. Adanya kualitas pelayanan 

yang terjaga dengan baik ini membuat depot air isi ulang Ciqua akan dengan 

sendirinya menepis hoaks yang menerpa depot air isi ulang Ciqua. 
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4.7.4 Analisis Strategi W-T 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman. Alternative strategi W-T adalah 

display proses air isi ulang bagi konsumen yang meragukan kualitas dari Ciqua.  

Alternatif strategi dilakukan dengan cara display proses air isi ulang bagi 

konsumen yang meragukan kualitas dari Ciquat. Saat ini karena depot air isi ulang 

Ciqua masih merupakan depot air isi ulang baru dengan lokasi yang kurang strategis 

dan memiliki kapasitas produksi yang tidak terlalu besar, maka perlu adanya upaya 

dari depot air isi ulang Ciqua untuk menarik perhatian konsumen sehingga mampu 

mempercayai depot air isi ulang Ciqua menjual air yang benar-benar berkualitas. 

Depot air isi ulang Ciqua dapat membuat display yang berbeda dengan depot air isi 

ualng lainnya yang menaruh proses produksi di bagian belakang tempat usaha, 

depot air isi ulang Ciqua dapat mendisplay proses produksi air isi ulang di bagian 

depan dengan dilapisi kaca sehingga terbuka dan transparan bagi konsumen yang 

melihatnya dan konsumen dapat melihat sendiri bahwa air yang dihasilkan bersih 

serta tidak dicampur substansi lainnya. 

 

 

4.8 Analisis QSPM 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan matriks SWOT, ditemukan 5 

strategi alternative yang dapat dijalankan oleh Air isi ulang Ciqua. Keenam strategi 

alternative tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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1. Ekspansi wilayah dan target jangkauan pasar Ciqua 

2. Menambah kapasitas produksi air isi ulang Ciqua untuk mensupply pabrik 

dan wilayah lain 

3. Mempromosikan air isi ulang Ciqua dengan cara door to door sales di 

perumahan 

4. Mempertahankan profesionalitas karyawan dan kualitas pelayanan untuk 

menangkal hoaks 

5. Display proses air isi ulang bagi konsumen yang meragukan kualitas dari 

Ciqua 

Dalam analisis QSPM (Quantitave Strategy Planning Matrix) yang 

merupakan tahapan terakhir dalam analisis strategi ini, akan ditentukan strategi 

yang sesuai serta dapat dijalankan oleh perusahaan melalui urutan prioritas strategi 

yang terbaik. Penentuan skor daya tarik (attractiveness score-AS) berdasarkan nilai 

rata-rata responden penelitian yang merupakan pihak internal Air isi ulang Ciqua 

tentang apakah faktor-faktor utama SWOT berpengaruh terhadap alternative 

strategi dan seberapa besarkan daya tarik strategi tersebut. Semakin tinggi skor daya 

tarik, maka semakin menarik alternative strategi tersebut. Berikut adalah matriks 

QSPM Air isi ulang Ciqua: 
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Tabel 4.19 

Matriks QSPM 

Faktor Kunci Bobot 

Alternatif Strategi 

Strategi S-O Strategi W-O1 Strategi W-O2 Strategi S-T Strategi W-T 

AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS 

Kekuatan            

Depot air isi ulang Ciqua memiliki saluran distribusi 

yang baik, sehingga depot air isi ulang Ciqua mampu 

mengirimkan air dengan cepat kepada pelanggan yang 

melakukan pemesanan 

0,17 3,67 0,61 3,33 0,56 2,67 0,44 2,67 0,44 2,00 0,33 

Depot air isi ulang Ciqua memiliki karyawan 

administrasi sendiri yang memiliki tugas untuk 

melakukan pencatatan pesanan sehingga pelanggan 

merasa ditanggapi dengan cepat oleh depot air isi ulang 

Ciqua. 

0,20 2,67 0,53 3,33 0,67 3,00 0,60 3,00 0,60 2,00 0,40 

Depot air isi ulang Ciqua menetapkan aturan bahwa 

karyawan perlu untuk bersikap professional, terutama 

dengan tidak boleh mengotori rumah pelanggan 

sehingga diharuskan membersihkan ceceran air yang 

tumpah selama pengiriman air isi ulang ke rumah 

pelanggan. 

0,10 3,00 0,30 1,33 0,13 2,67 0,27 1,33 0,13 2,33 0,23 

Penampilan karyawan selalu sopan, bersih dan rapi. 0,13 3,67 0,49 2,33 0,31 2,67 0,36 2,67 0,36 3,00 0,40 

Kelemahan            

Lokasi depot air isi ulang Ciqua bukan berada di tepi 

jalan besar sehingga menimbulkan kesulitan bagi 

pelanggan yang ingin langsung membeli air isi ulang di 

lokasi depot air isi ulang Ciqua. 

0,13 2,00 0,27 3,00 0,40 3,67 0,49 2,67 0,36 1,67 0,22 
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Depot air isi ulang Ciqua belum memiliki kapasitas 

produksi yang besar seperti pada depot air isi ulang 

lainnya yang sudah mapan. 

0,13 2,67 0,36 2,67 0,36 2,67 0,36 2,67 0,36 2,33 0,31 

Nama depot air isi ulang Ciqua saat ini masih kurang 

dikenal oleh pembeli dibandingkan dengan depot air isi 

ulang lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis. 

0,13 2,33 0,31 2,33 0,31 2,00 0,27 1,67 0,22 3,00 0,40 

Peluang            

Banyaknya pabrik di sekitar area Semarang Timur 

terutama di sekitar wilayah Plamongan Indah 

menimbulkan banyaknya permintaan air isi ulang yang 

cukup banyak 

0,30 3,67 1,10 2,00 0,60 2,67 0,80 2,67 0,80 2,00 0,60 

Permintaan akan air isi ulang juga banyak didapati pada 

area Semarang Tengah dan Semarang Selatan, bahkan 

Tembalang, yang dibuktikan dari banyaknya pesanan 

kepada depot air isi ulang Ciqua yang berasal dari area 

kecamatan Semarang Tenga dan Semarang Selatan yang 

saat ini masih belum dijangkau oleh Depot air isi ulang 

Ciqua 

0,23 3,33 0,78 2,00 0,47 3,00 0,70 2,33 0,54 2,33 0,54 

Ancaman            

Karyawan Depot Air Isi Ulang Ciqua yang keluar 

mendirikan sendiri depot air isi ulang baru dan menjadi 

pesaing dari Depot air isi ulang Ciqua karena telah 

mengetahui pelanggan-pelanggan Depot air isi ulang 

Ciqua 

0,27 2,33 0,62 2,67 0,71 3,33 0,89 3,00 0,80 2,00 0,53 

Depo air isi ulang pesaing seringkali mencoba untuk 

mengambil pelanggan dari Depot air isi ulang Ciqua 

dengan menyebarkan rumor yang kurang baik dan 

menjelek-jelekkan Depot air isi ulang Ciqua 

0,20 2,33 0,47 2,67 0,53 2,00 0,40 2,00 0,40 2,67 0,53 

Total WAS   5,83  5,04  5,57  5,01  4,51 
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Berdasarkan hasil perhitungan dari matriks QSPM, dapat diketahui 

alternative strategi mana yang dianggap terbaik bagi Air isi ulang Ciqua. Hasil 

rekapitulasi dari matriks QSPM dapat dilihat dari tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 

Rekapitulasi QSPM 
No Alternatif Strategi Nilai Total WAS Peringkat 

1 Ekspansi wilayah dan target 

jangkauan pasar Ciqua 
5,83 1 

2 Menambah kapasitas produksi air 

isi ulang Ciqua untuk mensupply 

pabrik dan wilayah lain 

5,04 3 

3 Mempromosikan air isi ulang 

Ciqua dengan cara door to door 

sales di perumahan 

5,57 2 

4 Mempertahankan profesionalitas 

karyawan dan kualitas pelayanan 

untuk menangkal hoaks 

5,01 4 

5 Display proses air isi ulang bagi 

konsumen yang meragukan 

kualitas dari Ciqua 

4,51 5 

 

Berdasarkan hasil pada matriks QSPM, didapatkan bahwa strategi ekspansi 

wilayah dan target jangkauan pasar Ciqua menjadi strategi yang diprioritaskan 

dengan total skor daya tarik yang mencapai 5,83. Depot air isi ulang Ciqua perlu 

melakukan ekspansi wilayah pemasaran dari depot air isi ulang Ciqua yang dulunya 

hanya di sekitar Plamongan Indah saja menjadi ke seluruh wilayah di kota 

Semarang, karena perumahan lain juga banyak yang meminta untuk disupply air isi 

ulang sehingga potensi depot air isi ulang Ciqua untuk mensupply kebutuhan air isi 

ulang untuk rumah tangga semakin besar. Selain itu, depot air isi ulang Ciqua perlu 

memperluas target jangkauan asarnya yang dulu hanya pada pasar rumah tangga 

menjadi ke kebutuhan bisnis seperti pabrik yang semakin banyak. Caranya adalah 

dengan memasukkan penawaran untuk bekerja sama mensupply kantin pabrik yang 
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memiliki karyawan ribuan orang, dengan mennsupply pabrik ini diharapkan dapat 

meningkatkan omset depot air isi ulang Ciqua.  

Alternatif berikutnya adalah mempromosikan air isi ulang Ciqua dengan 

cara door to door sales di perumahan dan disusul oleh sistem reservasi untuk 

pengunjung dalam jumlah terbatas. Kemudian untuk alternative strategi lainnya 

adalah menambah kapasitas produksi air isi ulang Ciqua untuk mensupply pabrik 

dan wilayah lain. Strategi alternative selanjutnya adalah mempertahankan 

profesionalitas karyawan dan kualitas pelayanan untuk menangkal hoaks dan 

disusul display proses air isi ulang bagi konsumen yang meragukan kualitas dari 

Ciqua.


