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BAB III 

ANALISIS PESAING DAN PERSAINGAN 

 

3.1 Pesaing 

 Dewasa ini banyak sekali bisnis makanan maupun minuman yang 

berkembang di masyarakat, perkembangan ini memicu persaingan diantara para 

pelaku bisnis untuk menarik simpati para konsumen. Amir (2011:59) mengatakan 

bahwa semakin tinggi intensitas persaingan, tentu saja semakin kurang menarik 

satu industri. Beliau menambahkan bahwa dari sisi pelaku yang sudah ada dalam 

industri, analisis yang menyimpulkan “industri masih menarik” harusnya menjadi 

dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, mempertinggi 

profitabilitas, atau alasan untuk tumbuh lainnya. 

 Pesaing bagi Pomelo Pepper adalah bisnis yang memiliki produk dengan 

bahan dasar matcha dan juga produk minuman ber-topping. Dalam hal ini, 

pesaing dari Pomelo Pepper adalah Cincau Station dan Chatime yang akan 

dijelaskan pada sub bab di bawah ini.  
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3.1.1 Descriptive Analysis 

Tabel 3.1  Descriptive Analysis Pomelo Pepper 

Pesaing 
Pomelo Pepper 

(Pope) 
Cincau Station Chatime 

Outlet 
1 outlet (segera 

hadir 2016) 

15 outlet di 

Surabaya 

100 outlet di 

seluruh Indonesia 

Lokasi Perumahan Mall Mall 

Tahun Pendirian 2016 2005 
2005 di Taiwan 

2011 di Indonesia 

Produk 

Minuman segar 

dengan topping 

rumput laut 

Minuman 

menyegarkan 

yang khas, alami 

dan otentik 

Minuman 

berbahan dasar 

teh dengan 

topping yang unik 

Segmentasi Middle Middle Middle Up 

Sumber : Data Diolah (2016) 

 

Penjelasan dari Descriptive Analysis Pomelo Pepper dan para pesaingnya 

pada Tabel 3.1 adalah sebagi berikut: 

a. Outlet 

1. Pomelo Pepper belum memiliki outlet secara fisik, namun tahun 2016 

ini pemilik sedang mengusahakan untuk membuka satu buah outlet. 

2. Cincau Station memiliki 15 outlet  yang tersebar di Surabaya. 

3. Chatime merupakan bisnis franchise dari Taiwan yang tersebar di 

seluruh dunia, di Indonesia sendiri terdapat 100 outlet yang tersebar 

di seluruh kota. 
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b. Lokasi 

1. Pomelo Pepper memilih lokasi di perumahan daerah Keputih 

Surabaya, lebih tepatnya di Jl. Arif Rahman Hakim no.32 yang dekat 

dengan area kampus agar dapat dengan mudah dijangkau oleh 

konsumen. 

2. Cincau Station berlokasi di mall, sehingga jam operasionalnya 

mengikuti jam operasional mall. 

3. Chatime berlokasi di mall, sehingga jam operasionalnya mengikuti 

jam operasinal mall. 

c. Tahun Pendirian 

1. Pomelo Pepper mulai didirikan pada tahun 2016 dan sedang 

diusahakan untuk membuka outlet pada akhir tahun 2016 ini. 

2. Cincau Station telah berdiri sejak tahun 2005 dengan mobil-depot 

pertamanya yang berlokasi di komplek SCTV, Surabaya Barat. 

3. Chatime pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 2011, namun 

pertama kali ditemukan di negeri asalnya yaitu Taiwan pada tahun 

2005. 

d. Produk 

1. Pomelo Pepper merupakan bisnis yang menjual produk berupa 

minuman segar ber-topping yang menggunakan rumput laut sebagai 

bahan topping-nya. 

2. Cicau Station memiliki produk dengan 12 kreasi minuman yang khas, 

alami dan otentik. 
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3. Chatime merupakan bisnis minuman yang memiliki produk  

berbahan dasar teh dari Taiwan yang dipadukan dengan topping yang 

unik. 

e. Segmentasi 

1. Pomelo Pepper menargetkan kalangan menengah sebagai konsumen 

yang dituju, dengan target pekerjaan yaitu mahasiswa. 

2. Cincau Station memilih target kalangan menengah sebagai konsumen 

yang dituju, hal ini dapat dilihat dari pemberian harga produk yang 

relatif murah yaitu dibawah Rp 10.000,-.  

3. Chatime memiliki target kalangan menengah ke atas sebagai 

konsumen yang dituju, hal ini dapat dilihat dari pemberian harga 

produk yang di atas Rp 15.000,- 

 

Tabel 3.2 Competitive Profile Matrix Pomelo Pepper 

Key Succes 

Factor 
Weight 

Pomelo Pepper Cincau Station Cha Time 

Score Value Score Value Score Value 

Packaging 0,18 3 0,54 3 0,54 3 0,54 

Harga 0,24 3 0,72 4 0,96 3 0,72 

Lokasi 0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 

Rasa 0,24 3 0,72 3 0,72 3 0,72 

Produk 0,19 2 0,38 2 0,38 2 0,38 

Total 1 - 2,66 - 3,05 - 2,96 

Sumber : Data Diolah (2016) 
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Di bawah ini merupakan penjelasan Competitive Profile Matrix dari Tabel 

3.2 adalah sebagai berikut: 

1. Packaging 

a. Pomelo Pepper menggunakan botol plastik sebagai 

packaging dari produk minuman, hal ini dikarenakan botol 

plastik lebih praktis untuk dibawa dan minuman dapat 

disimpan untuk nanti apabila minuman belum habis. 

b. Cincau Station menggunakan packaging seal untuk setiap 

gelas dan sedotan yang dijual, sehingga semua produk 

Cincau Station selalu terjaga ke-hiegenis-annya dan praktis 

untuk dibawa. 

c. Packaging dari Chatime adalah gelas plastik ber-seal atau 

gelas plastik dengan tutup yang direkatkan dengan alat, 

packaging ini membuat minuman di dalamnya tidak mudah 

tumpah dan praktis. 

2. Harga 

a. Pomelo Pepper memiliki harga yang relatif murah 

meskipun menggunakan bahan yang berkualitas dan alami 

seperti topping rumput laut, satu botol produknya seharga 

Rp 15.000,- 

b. Cincau Station memiliki harga yang cukup murah dengan 

bahan-bahan yang alami yaitu mulai Rp 6.000,- 
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c. Chatime memiliki harga yang cukup mahal yaitu di atas   

Rp 15.000,- belum termasuk pajak, apabila ada tambahan 

topping maka akan dikenai tambahan biaya. 

3. Lokasi 

a. Pomelo Pepper belum memiliki outlet secara fisik, namun 

akan segera dibuka booth pertama di Jl. Arif Rahman 

Hakim no.32 Keputih, Surabaya Timur. 

b. Cincau Station pertama kali membuka outlet di komplek 

SCTV, Surabaya Barat. Saat ini Cincau Station hanya 

membuka outlet di Surabaya yang tersebar di berbagai 

lokasi seperti mall. 

c. Chatime merupakan brand minuman yang berasal dari 

Taiwan yang telah memiliki 1000 lokasi di seluruh dunia, 

di Indonesia sendiri terdapat 100 outlet yang tersebar di 

berbagai kota. Biasanya outlet dari Chatime ini dapat 

dijumpai di mall. 

4. Rasa 

a. Produk minuman dari Pomelo Pepper memiliki rasa yang 

manis, namun topping rumput laut yang digunakan tidak 

memiliki rasa sehingga tidak akan kemanisan. 

b. Cincau Station memiliki produk minuman dengan rasa 

yang manis, namun untuk varian produk cincau hijaunya 
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rasa manis minuman dapat disesuaikan dengan selera dari 

konsumen. 

c. Rasa manis dari minuman Chatime dapat dipilih dan 

disesuaikan dengan selera dari konsumen. 

5. Produk 

a. Pomelo Pepper menjual produk minuman segar ber-topping  

yang menggunakan rumput laut sebagai bahan dari topping-

nya, bahan-bahan yang digunakan pun berkualitas, alami 

dan tanpa bahan pengawet. 

b. Cincau Station menggunakan bahan-bahan alami yang 

diproduksi setiap hari, serta tanpa bahan pengawet. 

c. Produk Chatime merupakan minuman dengan bahan dasar 

berbagai macam teh yang dipadukan dengan topping yang 

unik. 

 

3.1.2 Analisis SWOT 

SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weaknesses, Opportunities 

dan Threats, yang dalam bahasa Indonesianya berarti Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Ancaman. Analisis SWOT akan sangat membantu dalam 

meringkaskan temuan-temuan analisis yang telah dilakukan sebelumnya.  

Berikut ini adalah penjelasan mengenai analisis SWOT dari Pomelo 

Pepper dan pesaingnya: 
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1) Pomelo Pepper 

a) Strengths (kekuatan) 

i) Menggunakan bahan alami berupa rumput laut sebagai bahan 

dari topping minuman, yang memiliki banyak serat dan kaya 

akan manfaat bagi tubuh. 

ii) Menggunakan bahan yang berkualitas dan impor sebagai bahan 

dasar dari minuman. 

iii) Tidak menggunakan bahan-bahan pengawet buatan. 

iv) Harga sesuai dengan konsumen yang dituju. 

v) Penempatan lokasi yang strategis. 

b) Weakness (kelemahan) 

i) Harga sewa yang mahal, yaitu Rp 45.000.000,- per tahun. 

ii) Ukuran outlet yang terbatas.  

iii) Kemungkinan terjadinya kekosongan stok cukup besar karena 

bahan baku impor. 

iv) Brand masih belum dikenal masyarakat secara luas. 

c) Opportunities (peluang) 

i) Penggunaan rumput laut sebagai topping dari minuman masih 

sangat jarang ditemui. 

ii) Memperkenalkan produk minuman segar yang menggunakan 

bahan alami rumput laut sebagai topping dari minuman. 

d) Threat (ancaman) 

i) Munculnya pesaing baru yang serupa dengan Pomelo Pepper. 
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ii) Pegawai yang kurang terlatih dalam operasinal. 

 

Tabel 3.3 Matrix SWOT Pomelo Pepper 

KEY INTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

STRENGTHS    

Menggunakan bahan alami rumput laut 

sebagai bahan topping. 
0,15 4 0,6 

Menggunakan bahan berkualitas dan impor. 0,12 4 0,48 

Tidak menggunakan bahan pengawet. 0,14 3 0,42 

Harga produk sesuai dengan konsumen yang 

dituju. 
0,13 2 0,26 

Penempatan lokasi yang strategis. 0,1 2 0,2 

    

WEAKNESS    

Harga sewa yang tinggi. 0,1 2 0,2 

Ukuran outlet terbatas. 0,07 2 0,14 

Kemungkinan terjadinya kekosongan stok. 0,12 3 0,31 

Brand masih belum terkenal 0,07 2 0,14 

    

TOTAL 1 - 2,8 

    

KEY EXTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

OPPORTUNITIES    

Penggunaan rumput laut sebagai topping 

minuman masih jarang. 
0,25 4 1 

Memperkenalkan produk minuman segar 

yang menggunakan rumput laut sebagai 

topping. 

0,25 3 0,75 

    

THREATS    

Muncul pesaing baru yang serupa dengan 

Pomelo Pepper. 
0,25 2 0,5 

Pegawai yang kurang terlatih dalam 

operasional. 
0,25 2 0,5 

    

TOTAL 1 - 2,75 

Sumber: Data Diolah (2016)  
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Tabel 3.4 SWOT Analysis Pomelo Pepper 

SWOT ANALYSIS 

External Opportunities (O) 

1. Penggunaan rumput 

laut sebagai topping 

minuman masih 

jarang. 

2. Memperkenalkan 

produk minuman 

segar yang 

menggunakan rumput 

laut sebagai topping. 

External Threats (T) 

1. Muncul pesaing 

baru yang serupa 

dengan Pomelo 

Pepper. 

2. Besarnya nilai 

kurs yang tidak 

menentu 

mempengaruhi 

harga bahan 

baku. 

3. Pegawai yang 

kurang terlatih 

dalam 

operasional. 

Internal Strength (S) 

1. Menggunakan 

bahan alami rumput 

laut sebagai bahan 

topping. 

2. Menggunakan 

bahan berkualitas 

dan impor. 

3. Tidak menggunakan 

bahan pengawet. 

4. Harga produk sesuai 

dengan konsumen 

yang dituju. 

5. Penempatan lokasi 

yang strategis. 

SO Strategy 

1. Menawarkan produk 

yang alami, 
berkualitas dan tanpa 

bahan pengawet. 

2. Memperlebar area 
marketing. 

ST Strategy 

1. Menambah value 

pada produk (S1, 
S2, S3, T1) 

2. Melakukan 

inovasi terhadap 
produk. 

Internal Weakness (W) 

1. Harga sewa yang 

mahal. 

2. Ukuran outlet yang 

terbatas. 

3. Kemungkinan 

terjadinya 

kekosongan stok. 

4. Brand masih belum 

terkenal 

WO Strategy 

1. Product development 

(W4, O1, O2) 

2. Giat melakukan 

promosi (W4, O1, 

O2). 
 

WT Strategy 

1. Mencari bahan 

baku yang lebih 

terjangkau 

namun dengan 

kualitas yang 

sama bagusnya. 

2. Memberikan 

pelatihan 

terhadap 

pegawai. 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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2) Cincau Station 

a) Strengths (kekuatan) 

i) Harga produk yang relatif murah. 

ii) Penggunaan bahan-bahan yang alami dan tanpa bahan 

pengawet. 

iii) Memiliki kualitas produk yang tinggi. 

iv) Brand sudah dikenal oleh masyarakat khususnya Surabaya. 

v) Produk dapat dipesan melalui jasa delivery dan dapat pula 

dipesan sebagai catering. 

vi) Memiliki lokasi yang mudah ditemukan, yaitu di Mall. 

b) Weakness (kelemahan) 

i) Produk utamanya adalah minuman cincau, namun produk yang 

lebih terkenal adalah Guriin dan Orenji. 

ii) Pelayanannya kurang maksimal. 

c) Opportunities (kesempatan) 

i) Melestarikan minuman tradisional cincau hijau namun dengan 

dengan cara modern. 

ii) Sesuai untuk kondisi cuaca Surabaya yang terbilang panas. 

iii) Memiliki pangsa pasar yang luas, yaitu dari anak-anak hingga 

orang dewasa, dari menengah ke bawah maupun menengah ke 

atas karena harganya yang terbilang murah. 

iv) Pola hidup konsumtif masyarakat Surabaya. 
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d) Threat (ancaman) 

i) Munculnya pesaing baru yang memiliki produk yang sama 

seperti Cincau Station. 

ii) Kemungkinan terjadinya keramaian dan antrian yang panjang. 

Tabel 3.5 Matrix SWOT Cincau Station 

KEY INTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

STRENGTHS    

Harga produk relatif murah. 0,15 3 0,45 

Penggunaan bahan alami dan tanpa pengawet. 0,18 4 0,72 

Kualitas produk yang tinggi. 0,12 4 0,48 

Brand sudah dikenal masyarakat Surabaya. 0,15 3 0,45 

Bisa delivery dan catering 0,15 2 0,3 

    

WEAKNESS    

Produk utama kalah pamor dengan produk 

sampingan. 
0,13 2 0,26 

Pelayanan kurang maksimal. 0,12 2 0,24 

    

TOTAL 1 - 2,9 

    

KEY EXTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

OPPORTUNITIES    

Melestarikan minuman tradisional. 0,25 4 1 

Sesuai dengan kondisi cuaca Surabaya. 0,2 3 0,6 

Pangsa pasar yang luas. 0,15 2 0,3 

Pola hidup konsumtif masyarakat Surabaya. 0,13 2 0,26 

    

THREATS    

Muncul pesaing baru yang menyerupai Cincau 

Station. 
0,15 2 0,3 

Kemungkinan terjadinya keramaian dan antrian 

panjang. 
0,12 3 0,36 

    

TOTAL 1 - 2,82 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Tabel 3.6 SWOT Analysis Cincau Station 

SWOT ANALYSIS 

External Opportunities (O) 

1. Melestarikan 

minuman tradisional 

cincau hijau namun 

dengan dengan cara 

modern. 

2. Sesuai dengan 

kondisi cuaca 

Surabaya. 

3. Pangsa pasar yang 

luas. 

4. Pola hidup konsumtif 

masyarakat 

Surabaya.  

External Threats (T) 

1. Munculnya 

pesaing baru 

yang memiliki 

produk yang 

sama seperti 

Cincau Station. 

2. Kemungkinan 

terjadinya 

keramaian dan 

antrian 

panjang. 

Internal Strength (S) 

1. Harga produk 

yang relatif 

murah. 

2. Bahan-bahan 

yang alami dan 

tanpa bahan 

pengawet. 

3. Memiliki 

kualitas produk 

yang tinggi. 

4. Brand sudah 

dikenal. 

5. Bisa delivery dan 

catering. 

6. Lokasi strategis. 

SO Strategy 

1. Market Penetration 

2. Memperluas area 

marketing 

perusahaan. 

3. Menawarkan produk 

yang alami tanpa 

bahan pengawet. 

ST Strategy 

1. Costumer 

Oriented 

Product (S1, 

S5, S6, T1, 

T2). 

2. Memberikan 

value lebih 

terhadap 

produk (S2, S3, 

T1) 

Internal Weaknes (W) 

1. Produk utamanya 

kalah pamor 

dengan produk 

pendamping. 

2. Pelayanan 

kurang 

maksimal. 

WO Strategy 

1. Product 

Development (W1, 

O1). 

2. Memfokuskan pada 

minuman tradisional. 

WT Strategy 

1. Memperbaiki 

kualitas 

pelayanan 

(W1, T2). 

2. Product 

Strategy 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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3) ChaTime 

a) Strengths (kekuatan) 

1. Memiliki pilihan topping yang bervariasi 

2. Memiliki rasa yang khas dengan bahan dasar teh, baik teh susu, 

teh dengan rasa buah, maupun teh tradisional. 

3. Memliki banyak promo dan kerjasama. 

b) Weakness (kelemahan) 

1. Harga produk yang terbilang mahal, karena harga yang 

tercantum pada menu belum termasuk dengan pajak. 

2. Produk yang mudah ditiru. 

3. Ada booth yang tidak menyediakan tempat duduk. 

c) Opportunities (kesempatan) 

1. Lokasi yang strategis karena kebanyakan booth berada di 

dalam area Mall. 

2. Pola hidup konsumtif masyarakat khususnya Surabaya. 

3. Minat masyarakat terhadap minuman segar ber-topping. 

d) Threat (ancaman) 

1. Memiliki pesaing baru yang serupa dengan Chatime. 

2. Banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga yang 

lebih murah. 

3. Trend–trend di kalangan masyrakat yang selalu berubah. 
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Tabel 3.7 Matrix SWOT Chatime. 

KEY INTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

STRENGTHS    

Memiliki pilihan topping yang bervariasi. 0,25 4 1 

Memiliki rasa yang khas, yaitu minuman 

dengan bahan dasar berbagai macam teh. 
0,2 3 0,6 

Terdapat banyak promo dan kerja sama. 0,15 4 0,6 

    

WEAKNESS    

Harga produk yang relatif mahal. 0,13 2 0,26 

Produk yang mudah ditiru. 0,12 2 0,24 

Ada booth yang tidak menyediakan tempat 

duduk 
0,15 2 0,3 

    

TOTAL 1 - 3 

    

KEY EXTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

OPPORTUNITIES    

Lokasi yang strategis di pusat perbelanjaan. 0,25 4 1 

Pola hidup konsumtif masyarakat. 0,15 3 0,45 

Minat masyarakat akan minuman segar ber-

topping 
0,2 3 0,6 

    

THREATS    

Pesaing baru serupa 0,15 2 0,3 

Pesaing dengan harga produk lebih murah 0,12 3 0,36 

Trend yang selalu berubah 0,13 2 0,26 

    

TOTAL 1 - 2,97 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Tabel 3.8 SWOT Analysis Chatime 

SWOT ANALYSIS 

External Opportunities (O) 

1. Lokasi yang strategis 

di pusat perbelanjaan. 

2. Pola hidup konsumtif 

masyarakat. 

3. Minat masyarakat 

akan minuman segar 

ber-topping. 

External Threats (T) 

1. Banyak pesaing 

baru dengan 

produk serupa. 

2. Banyak pesaing 

dengan harga 

produk yang 

lebih murah. 

3. Trend yang 

selalu berubah. 

Internal Strength (S) 

1. Pilihan topping 

yang bervariasi. 

2. Memiliki rasa 

yang khas. 

3. Memiliki banyak 

promo dan 

kerjasama. 

SO Strategy 

1. Market penetration. 

2. Menawarkan produk 

yang berkualitas. 

ST Strategy 

1. Memperlebar 

marketing 

perusahaan. 

2. Memberikan 

promo yang 

tepat. 

Internal Weaknes (W) 

1. Harga produk 

yang mahal. 

2. Produk mudah 

ditiru. 

3. Ada booth yang 

tidak tersedia 

tempat duduk. 

WO Strategy 

1. Menggunakan sistem 

poin yang dapat 

ditukarkan dengan 

voucher. 

2. Sering memberikan 

promo (W1, O1, O2, 

O3). 

 

WT Strategy 

1. Memberikan 

value lebih 

terhadap produk. 

2. Menyediakan 

tempat duduk di 

booth 

Sumber: Data Diolah (2016)  

 

3.2 Pendatang Baru 

 Berkembangnya bisnis minuman dan makanan di Surabaya membuat 

pendatang-pendatang baru semakin bermunculan. Ada yang membuka usaha 

dengan produk kreasi sendiri, ada pula yang membuka usaha dengan franchise. 

Seperti yang dikatakan oleh Amir (2011:52) bahwa semakin tinggi potensi pelaku 

baru masuk, semakin tinggi potensi ancaman yang akan dihadapi oleh pelaku 
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yang ada di dalamnya. Untuk itu maka diperlukan analisis terhadap pesaing baru 

tersebut. Dalam menganalisis pesaing baru ini, akan digunakan teknik descriptive 

analysis dan teknik SWOT.  

3.2.1 Descriptive Analysis 

 Tabel 3.9 Descriptive Analysis Pesaing Baru 

Nama Monster Ice Blend 

Outlet 1 outlet 

Lokasi Sentra PKL 

Tahun Pendirian 2016 

Produk 

Minuman ice blend yang kemudian 

diberikan berbagai macam topping di 

atasnya 

Segmentasi Middle 

 Sumber : Data diolah (2016)  

 

Penjelasan dari Tabel 3.9 mengenai descriptive analysis pesaing baru 

adalah sebagai berikut: 

1. Outlet 

Monster Ice Blend merupakan bisnis yang baru terbentuk dan memiliki sebuah 

outlet minuman berupa stand. 

2. Lokasi 

Stand minuman Monster Ice Blend berada di daerah depan sentra PKL 

Manukan Surabaya, selain itu Monster Blend dapat pula dijumpai di media 

sosial seperti Instagram.  
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3. Tahun Pendirian 

Moster Ice Blend merupakan bisnis baru yang tumbuh di Surabaya, berdiri 

pada tahun 2016. 

4. Produk 

Produk yang dijual oleh Monster Ice Blend adalah berupa minuman ice blend 

dengan berbagai macam rasa seperti melon, coklat, strawberry, anggur, kopi 

dan lain-lain. Kemudian diatasnya diberi berbagai macam topping seperti 

chocochips, coklat serut, oreo, wafer, meses, kokocrunch dan chocoroll. 

5. Segmentasi 

Segmentasi pasar dari Monster Ice Blend adalah masyarakat menengah, hal ini 

dapat terlihat dari produk yang diberi harga Rp7.000,- per gelasnya. 

 

Tabel 3.10 Competitive Profile Matrix pesaing baru 

Key Sucsess 

Factor 
Weight 

Monster Ice Blend 

Score Value 

Packaging 0,18 2 0,36 

Harga 0,24 2 0,48 

Lokasi 0,15 2 0,3 

Rasa 0,24 3 0,72 

Produk 0,19 3 0,57 

TOTAL 1 - 2,43 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari Tabel 3.10 Competitive Profile Matrix 

pesaing baru, yaitu Monster Ice Blend: 
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1. Packaging 

Monster Ice Blend memiliki kelemahan pada packaging-nya, hal ini 

dikarenakan packaging dari Monster Ice Blend ini menggunakan gelas plastik 

bertutup biasa, sehingga apabila ditutupnya tidak rapat maka akan mudah 

tumpah. 

2. Harga 

Dalam segi harga, produk dari Monster Ice Blend ini terbilang cukup murah. 

Dengan membayar Rp 7.000,- sudah bisa mendapatkan produk minuman ice 

blend  yang diberi berbagai macam topping. 

3. Lokasi 

Monster Ice Blend memiliki stand  yang berada di jalan Manukan Lor IV, yang 

persisnya berada di depan sentra PKL Manukan Lor Surabaya. 

4. Rasa 

Produk dari Monster Ice Blend ini memiliki rasa yang manis, selain itu 

topping yang digunakan juga memiliki rasa yang manis. 

5. Produk 

Produk dari Monster Ice Blend ini merupakan minuman dengan berbagai 

macam pilihan rasa seperti coklat, kopi, melon, strawberry, anggur dan lain-

lain yang kemudian dicampur dengan es menggunakan blender, kemudian 

disajikan dengan menggunkan topping di atasnya. 
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3.2.2 Analisis SWOT 

 Berikut ini adalah penjelasan mengenai analisis SWOT dari pesaing baru, 

Monster Ice Blend: 

1) Strengths (kekuatan) 

a) Tidak menggunakan pemanis buatan. 

b) Pemilihan topping boleh lebih dari 1 dan tidak dikenai tambahan 

biaya. 

c) Memiliki berbagai macam varian rasa minuman dan berbagai macam 

topping. 

2) Weakness (kelemahan) 

a) Rasanya seperti produk dari Pop Ice. 

b) Packaging  yang digunakan mudah terbuka sehingga mudah tumpah. 

c) Blender yang digunakan untuk mencampur minuman hanya 1, 

sehingga rasa minuman akan bercampur meskipun sudah dibilas dan 

akan terlihat kurang higienis. 

3) Opportunities (kesempatan) 

a) Nama brand yang unik dapat menarik minat konsumen kalangan anak-

anak. 

b) Sesuai dengan kondisi cuaca Surabaya yang terbilang panas. 

c) Pola hidup masyarakat Surabaya yang konsumtif. 

4) Threat (ancaman) 

a) Terdapat pesaing yang memiliki konsep bisnis yang hampir sama. 
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b) Tidak tersedianya tempat duduk pada booth. 

 

Tabel 3.11 Matrix SWOT Monster Ice Blend. 

KEY INTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

STRENGTHS    

Tidak menggunakan pemanis buatan. 0,2 3 0,6 

Pemilihan topping bisa lebih dari satu dan 

tidak dikenai tambahan biaya. 
0,2 2 0,4 

Memiliki berbagai macam varian rasa 

minuman dan topping. 
0,2 3 0,6 

    

WEAKNESS    

Memiliki rasa yang hampir sama seperti 

produk dari Pop Ice. 
0,13 2 0,26 

Packaging yang digunakan mudah terbuka. 0,12 2 0,24 

Blender hanya satu, kurang higienis. 0,15 2 0,30 

    

TOTAL 1 - 2,4 

    

KEY EXTERNAL FACTOR 

 WEIGHT RATING SCORE 

OPPORTUNITIES    

Nama brand  yang unik dapat menarik minat 

konsumen kalangan anak-anak. 
0,2 3 0,6 

Sesuai dengan kondisi cuaca Surabaya. 0,2 2 0,4 

Pola hidup konsumtif masyarakat. 0,2 3 0,6 

    

THREATS    

Terdapat pesaing yang memiliki konsep 

bisnis yang hampir sama. 
0,2 3 0,6 

Tidak tersedia tempat duduk pada booth. 0,2 2 0,4 

    

TOTAL 1 - 2,6 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Tabel 3.12 SWOT Analysis Monster Ice Blend. 

SWOT ANALYSIS 

External Opportunities (O) 

1. Nama brand yang 

unik dapat menarik 

minat konsumen 

kalangan anak-anak. 

2. Sesuai dengan kondisi 

cuaca di Surabaya. 

3. Pola hidup konsumtif 

masyarakat. 

External Threats (T) 

1. Terdapat pesaing 

yang memiliki 

konsep bisnis 

yang sama. 

2. Tidak tersedia 

tempat duduk 

pada booth. 

Internal Strength (S) 

1. Tidak 

menggunakan 

pemanis buatan. 

2. Pemilihan 

topping boleh 

lebih dari satu 

dan tidak dikenai 

tambahan biaya. 

3. Memiliki 

berbagai macam 

varian rasa dan 

topping. 

SO Strategy 

1. Market Penetration. 

2. Memperluas market 

perusahaan. 

ST Strategy 

1. Memberikan 

value lebih 

terhadap produk. 

2. Inovasi produk. 

Internal Weaknes (W) 

1. Rasa yang 

hampir sama 

dengan produk 

dari Pop Ice. 

2. Packaging 

mudah terbuka, 

sehingga mudah 

tumpah. 

3. Blender yang 

digunakan hanya 

satu, kurang 

higienis. 

WO Strategy 

1. Costumer Oriented 

Product. 

2. Product Development. 

WT Strategy 

1. Memberikan 

tempat duduk 

pada booth. 

2. Product Strategy 

Sumber: Data Diolah (2016)  
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3.3 Produk Substitusi 

 Amir (2011:54) mengatakan bahwa pada dasarnya, persaingan yang harus 

dihadapi oleh sebuah perusahaan, bukanlah kepada perusahaan yang memiliki 

produk yang sama persis. Sering kali perusahaan harus berhadapan dengan 

perusahaan-perusahaan yang produknya merupakan subtitusi dari produk 

perusahaan pertama.  

Produk Pomelo Pepper adalah produk minuman segar ber-topping yang 

menggunakan rumput laut sebagai bahan topping-nya. Serat-serat yang terdapat 

pada rumput laut dipercaya dapat menunda rasa lapar dan dapat pula digunakan 

untuk menghilangkan rasa haus, sehingga dapat dibilang bahwa produk dari 

Pomelo Pepper ini merupakan produk subtitusi. 

 

3.4 Supplier and Other Value Chain Actors 

 Supplier atau pemasok merupakan seseorangan atau perusahaan yang 

menjual barang kepada satu perusahaan atau lebih secara terus menerus, biasanya 

barang tersebut tidak untuk dijual kembali melainkan sebagai bahan pendukung 

usaha.  
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Tabel 3.13 Daftar Supplier 

No. Nama Supplier Keterangan 

1. Arabi Food 

Supplier rumput laut 

Jl. Bhayangkara No.30 RT 14 

Bontang, Kalimantan Timur 

Telp. 0548-5151555 

2. Pak Hasan 

Supplier bahan baku minuman 

Greenelo dan Pomelo 

Jl. Gedung Hijau Raya SF 07 

no.74, Pondok Indah Jakarta 

Selatan 

Hp. 0822-9526-6065 

3. Wisnu 

Supplier bahan baku minuman 

Comelo 

Jl. Lanan no.7 Banjarbaru, 

Kalimantan Selatan 

Hp. 0812-5472-9991 

4. Rumah Plastik 

Supplier packaging botol plastik 

Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131, 

Baratajaya, Gubeng, Surabaya 

Telp. 031-5023018 

5. Smile Islands 

Supplier stiker logo  

Jl. Ngagel Jaya Tengah no.84 

Surabaya 

Telp. 031-5019462 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

3.5 Stakeholders 

Stakeholder dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan … pihak-pihak yang berkepentingan tersebut masing-masing 

memiliki peran yang menentukan kelangsungan suatu usaha (Maheka, 2008:68). 

Dalam hal ini stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis 

Pomelo Pepper adalah pemerintah, investor, dan sumber daya manusia yang 
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terdapat di dalam bisnis Pomelo Pepper ini. Berikut ini merupakan penjelasan dari 

komponen-komponen stakeholder yang menunjang Pomelo Pepper: 

 

3.5.1 Pemerintah/ Government 

 Sebuah usaha tidak akan berjalan lancar dan aman apabila tidak memiliki 

ijin, maka dari itu sebagai pelaku usaha perlu mengurus ijin dari pemerintah agar 

usaha yang dijalankan dapat dinaungi oleh hukum yang berlaku. Ijin-ijin yang 

harus diurus dalam membangun sebuah usaha adalah  

1. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha). Persyaratan yang diperlukan untuk 

membuat SITU adalah sebagai berikut: 

(a) Salinan KTP. 

(b) Pas foto 2 lembar 3x4 dari penanggung jawab/ pemilik usaha. 

(c) Salinan akta pendirian usaha dari notaris. 

(d) Surat lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). 

 

2. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Syarat-syarat yang diperlukan 

untuk mendapatkan SIUP adalah: 

a) Salinan akta pendirian usaha dari notaris. 

b) Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman. 

c) Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan 

setempat. 

d) Salinan berita Negara tentang pendirian perseroan terbatas. 

e) Salinan SITU dari pemerintah daerah. 
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f) Salinan KTP dari penanggung jawab usaha. 

g) Salinan keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan 

yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/ kepala daerah tingkat 

II. 

h) Pas foto 2 lembar 3x4 dari penanggung jawab usaha. 

i) Salinan surat keputusan direksi, persetujuan dari dewan komisaris 

mengenai pendirian cabang/ perwakilan, dan nomor surat ijin  

usaha perdagangan dari perusahaan setempat. 

 

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dokumen yang diperlukan untuk 

mengurus NPWP pribadi usahawan adalah: 

a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia. 

b) Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga 

negara asing. 

c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 

instansi yang berwenang. 

 

4. NRP (Nomor Register Perusahaan). Persyaratan yang diperlukan untuk 

membuat NRP adalah: 

a) Fotokopi KTP pemilik usaha. 

b) SITU (Surat Ijin Tempat Usaha). 

c) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). 

d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
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e) Akte pendirian perusaahan dari notaries bagi perusahaan yang 

berbadan hokum. 

 

5. NRB (Nomor Rekening Bank). 

a) Fotokopi KTP pemilik perusahaan. 

b) Formulir kartu contoh tanda tangan. 

c) Tanda setoran. 

d) Lembar pemberitahuan setoran. 

  

6. ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) 

a) Akta pendirian perusahaan. 

b) Fotokopi KTP pemilik usaha. 

c) SITU (Surat Ijin Tempat Usaha). 

d) NRP (Nomor Register Perusahaan). 

e) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

f) Fotokopi KTP pengusaha,pengurus/ pemilik usaha. 

g) Rencana usaha/ kegiatan usaha. 

h) Lokasi dan gambar tanah yang akan didirikan perusahaan. 

i) Sertifikat tanah.  

 

3.5.2 Investor 

 Dalam membangun sebuah bisnis, keadaan modal sangat diperlukan. 

Meskipun modal tersebut tidaklah besar, namun apabila dapat menunjang 
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perkembangan sebuah bisnis maka tetap dapat dikatakan sebagai modal. Untuk 

bisa mendapatkan modal, maka diperlukanlah seorang investor yang mau diajak 

untuk bekerjasama. Pembagian keuntungan yang akan diberikan oleh investor 

adalah sebesar 10%. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum terjadi 

kerjasama adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki visi dan misi yang sama dalam menentukan perkembangan 

Pomelo Pepper. 

2. Memberikan penjelasan mengenai perkembangan pasar dan keuntungan 

dari Pomelo Pepper. 

3. Menjelaskan biaya yang diperlukan dalam pembangunan Pomelo Pepper. 

4. Penjelasan syarat-syarat legalitas yang harus dimiliki, seperti KTP dan 

NPWP. 

5. Menjelaskan syarat-syarat dalam hubungan kerja. 

6. Menandatangani surat perjanjian hubungan kerjasama. 

 

3.5.3 Sumber Daya Manusia 

 Dalam sebuah bisnis, tentu diperlukan adanya sumber daya manusia agar 

bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang digunakan 

juga harus yang berkompeten dan dapat dipercaya, maka tidak boleh sembarangan 

dan harus teliti dalam proses memilihnya. Dalam bisnis Pomelo Pepper sumber 

daya manusia yang dimiliki adalah owner yang merangkap sebagai manajer, 

penjaga stand dan juga staf produksi. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pomelo Pepper 

Sumber : Data Diolah (2016)  

  

Pada Gambar 3.1 merupakan struktur organisasi dari Pomelo Pepper. 

Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa owner merangkap menjadi manajer, 

kemudian ada kasir dan penjaga stand yang berada di bawah owner langsung. 

Berikut ini merupakan penjelasan job description dari gambar struktur organisasi 

di atas: 

Tabel 3.14 Job Description 

Jabatan Job Decription 

Owner/ Manajer 
a. Sebagai pemilik sekaligus manajer dari bisnis 

Pomelo Pepper. 

b. Melakukan pengelolaan dalam menjalankan 

bisnis Pomelo Pepper. 

c. Mengatur perencanaan dalam kemajuan bisnis 

Pomelo Pepper. 

d. Menentukan resep, food cost, dan harga jual 

dari produk. 

e. Melakukan pengecekan terhadap pendapatan 

dan pengeluaran bisnis. 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

 

Owner / 

Manajer 

Kasir 

 

Penjaga 

Stand 
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Tabel 3.15 Job Description (Lanjutan) 

Kasir 
a. Melakukan transaksi jual beli dengan 

konsumen. 

b. Melayani konsumen yang datang dengan baik 

dan ramah. 

c. Mencatat setiap transaksi penjualan yang 

terjadi di booth. 

d. Bertanggung jawab terhadap uang hasil dari 

penjulan produk di booth. 

e. Melaporkan hasil penjualan kepada owner. 

f. Memberikan informasi produk yang dijual 

kepada konsumen. 

Penjaga Stand 
a. Melakukan proses produksi dari minuman 

Pomelo Pepper ketika di booth. 

b. Bertanggung jawab terhadap kebersihan 

produk yang akan dijual. 

c. Bertanggung jawab terhadap perhitungan stok 

bahan baku yang digunakan. 

Sumber: Data Diolah (2016) 


