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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis SWOT  pemilihan lokasi,

harga,  variasi  dan  kekompakan  tim  terhadap  raybika  dalam  berwirausaha  mampu

meningkatkan  keberhasilan.  Pemilihan  lokasi  sangat  penting  untuk  kemajuan  dan

keberhasilan  Raybika  dalam berwirausaha,  dengan  murahnya  harga  produk  minuman

kekinian Raybika yang bersaing dengan produk yang dijual sama mampu meningkatkan

nilai penjualan dan pendapatan Raybika, dengan adanya variasi dalam produk minuman

kekinian Raybika membuat  konsumen minuman Raybika menjadi  tidak merasa bosan

untuk  membeli  minuman  Raybika,  dan  tak  lepas  dari  itu  ada  tim  yang  hebat  dalam

keberhasilan  Raybika  dalam  berwirausaha  dengan  adanya  tim  yang  hebat  dan

kekompakan yang baik mampu terjalin usaha yang lancar. Dan dengan adanya itu semua

itulah yang mampu membuat Raybika berhasil dalam berwirausaha.

Kata Kunci : Analisa SWOT, Pemilihan Lokasi, Harga, Variasi Rasa, Kerjasama Tim,

Keberhasilan Raybika

PENDAHULUAN 

Dalam  berwirausaha  sendiri  sangat

banyak  sekarang  penjual  yang

menjualkan  Produk  atau  usaha  yang

sama  dan  didaerah  surabaya  sendiri

sangat  banyak  penjual  minuman  yang

berbahan  dasar  serbuk  minuman,

raybika sendiri adalah jenis produk yang

menjualkan olahan dari serbuk minuman

yang  dibuat  minuman  kekinian  dan

untuk  saat  ini  minat  masyarakat

terhadap  minuman  kekinian  sangat

tinggi  untuk,  dalam  usaha  raybika

sendiri  sudah  terjual   banyak  dalam

kurun  waktu  6  bulan,  dari  awal  buka

bulan november tanggal 7  hingga bulan

desember  tanggal  4  penjualan  raybika

kurang lebih dalam 1hari  mendapatkan

pendapatan yang cukup banyak, ini tidak

terlepas  dari  kerja  sama  tim  yang
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alhamdulliah  sangat  kompak  hingga  6

bulan ini yang membuat raybika masih

tetap  berjalan  lancar  dalam  hal

berwirausaha.

Perkembangan  bisinis  minuman

kekinian dari tahun ketahun mengalami

peningkatan  yang  cukup  signifikan

dalam segi variasi dalam hal rasa sangat

berfarian  dan  dalam  satu  usaha  dan

usaha lain ada perbedaan dan juga ada

kesamaan  dalam  menjalin  usaha,tidak

lepas  dari  kata  berkreasi  siapa  yang

mampu berkreasi akan dapat memajukan

usahanya  dibandingan  dengan  usaha

yang  sama  dari  orang  lain.Menurut

Fanny Low dan Biro pariwisata Taiwan,

boba  menjadi   sangat  terkenal  saat

dikenalkan Liu Han-Chieh, pemilik teh

asal Taiwan bernama “ Chun Shui Tang

“ di Taichung , Taiwan.  Taiwan sangat

terkenal  dengan  teh  dengan  kualitas

yang  baik  dan  boba  adalah  tradisional

snack di sana. Boba sudah ada sejak 20

tahun  lalu,  karena  sangat  enak,  kalian

dapat  merasakn  bobanya,"  kata  Fanny

kepada Suara.com dalam gelaran acara

Boba Festival 2019 di Premium Parking,

Gandaria  City  Mall,  Jakarta  Selatan,

Rabu,(25/9/2019).

Yang  membuat  tim  saya  membuat

minuman  kekinian  karena  ada  minat

yang tinggi dari masyarakat dan peluang

pasar  yang cukup tinggi.dalam lingkup

berwirausaha  siapa  yang  mampu

membuat  1  produk  dan  mampu

mengkreasikan produk tersebut itu akan

menarik  minat  konsumen  untuk

membeli  produk minuman yang dibuat

oleh  penjual.Raybika  dengan  tim  yang

bagus  mampu  membuat  varian  dan

kreasi baru terhadap minuman kekinian

yang  dijual  kepada  konsumen  .dan  itu

yang membuat raybika mampu berjalan

dengan baik dengan tim dan penjualan

sendiri  dalam  hal  pendapatan  mampu

terjual  diluar  perkiraan.dengan  jualan

yang  baru  mulai  namun  bisa

mendapatkan  pelanggan  yang  tetap

berulang  kali  itu  menjadi  kebanggan

sendiri untuk Raybika.

Dan dengan harga yang relatif murah

itu juga yang menjadikan Raybika beda

dengan minuman kekinian lain yang ada

di  surabaya,  dengan harga yang murah

dan  rasa  yang  membuat  kangen  itu

mampu meningkatkan  penjualan  dalam

hal  berwirasuha  dibidang  kuliner,

didaerah  Surabaya  Barat  sendiri  yang

menjual  produk  minuman  kekinian

sangat  banyak  namun  yang

membedakan Raybika dengan minuman

lain adalah soal rasa dan harga itu yang

membuat  juga  raybika  dikenal  dalam

lingkup  jualan  di  kawasan  Surabaya

Barat tepatnya di gadel sari.

LANDASAN TEORI

Pengertian wirausaha 
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Pengertian  wirausaha  sendiri

menurut  para  ahli,  wirausaha  atau

wirausahawan  adalah  orang  yang

melakukan  aktivitas  usaha  yang

dicirikan dengan pandai dengan produk

baru,  menentukan  cara  produksi  baru,

menyusun  manajemen  operasi  untuk

pengandaan  produk  baru  ,

memasarkannya,  serta  mengatur

permodalan operasinya.

Menurut richard cantilon (1775)

Enterprenurial  is  an  innovator  and

individual developing something unique

and  new (Wirausaha  adalah  seorang

yang membangun sesutau yang unik dan

baru )

Menurut J.B say ( 1803). Wirausahawan

adalah  pengusaha  yang  mampu

mengelola  sumber-sumber  daya  yang

dimiliki  secara  ekonomis  (efektif  dan

efisien ) dan tingkat produktivutas yang

rendah menjadi tinggi.

Analisa SWOT 

SWOT  sendiri  sinkgatan  dari

Strengths (kekuatan),  Weaknesses

(kelemahan),  Opportunities (peluang),

dan  Threats (ancaman).  Dalam raybika

sediri  terdapat  kekuatan,  kelemahan,

peluang  dan  ancaman  dalam  segi

kekuatan,  raybika  mengandalkan  rasa

dan  kualitas  yang  baik,  dengan  harga

yang murah mampu meningkatkan juga

tingkat  keberhasilan  Raybika,  ada  juga

variasi yang di utamakan pada Raybika

dengan  adanya  variasi  rasa  mampu

mempertahankan  konsumen  agar

membeli  produk  Raybika.  Dan  juga

adanya  kerjasama  tim  yang  bagus

mampu memberikan dampak baik juga

untuk usaha Raybika.

Kerangka Teoritis 
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Hipotesis :

Berdasarkan kerangka konseptual 

tersebut di atas, maka hipotesis 

penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa  Lokasi berpengaruh terhadap

keberhasilan raybika berwirausaha

2. Bahwa  Variasi berpengaruh terhadap

keberhasilan raybika berwirausaha

3. Bahwa  Harga berpengaruh  terhadap

keberhasilan raybika berwirausaha

4. Bahwa  Kerjasama  Tim berpengaruh

terhadap  keberhasilan  raybika

berwirausaha

Pengaruh  Lokasi  Jualan  Dengan

Keberhasilan Usaha Raybika.

Lokasi  yang  sangat  strategis  adalah

idaman  para  pejuang  rupiah  untuk

mereka  berjualan  semakin  strategis

tempat  jualan  yang  didapatkan  akan

semakin  mudah  juga  mendapatkan

keberhasilan  berwirausaha,  dengan

pemilihan lokasi yang sesuai dengan ide

jualan  dan  dimana  lokasi  itu  terdapat

orang  yang  suka  membeli  suatu

makanan  atau  minuman  akan  lebih

mudah juga mendapatkan pelanggan dan

dengan  adanya  konsumen  yang

berdatangan  dengan  lokasi  yang  ramai

dan  strategis  itu  juga  dapat  membuat

tingkat  keberhasilan  akan  meningkat,

dan dimana sekarang banyak orang yang

berjualan dan berwirausaha itu membuat

sulitnya  mencari  tempat  yang  strategis

untuk  berjualan  ,  namun  jika

mendapatkan lokasi yang strastegi akan

meningkatkan  suatu  keberhasilan

berjualan  .  Raybika  sendiri  juga

mengandalkan  tempat  yang  strategis

untuk berjualan dan tempat yang cukup

nyaman  untuk  berjualan  akan  lebih

menarik  minat  konsumen  untuk

membeli  produk  yang  kita  jual,
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keberhasilan  Raybika  tak  lepas  dari

lokasi  yang  strategis  karena  rata-rata

masyarkat  disana  suka  membeli

makanan atau minuman setiap harinya.

Lokasi  yang  strategis  untuk  berjualan

mampu meningkatkan nilai keberhasilan

berwirausaha bagi  Raybika.

Pengaruh  Harga  Terhadap

Keberhasilan Usaha Raybika.

Harga  juga  dapat  menarik  minat

konsumen  untuk  membeli  produk

Raybika,  dengan  harga  yang  bersaing

dengan sesama usaha minuman kekinian

dapat  menarik  minat  untuk  membeli

produk minuman kekinian dari raybika,

dengan harga yang miring dibandingkan

dengan  produk  yang  sama  yang  dijual

oleh orang lain, itu dapat menarik minat

konsumen  untuk  membeli  produk

minuman  kekinian  raybika,  dengan

harga  yang  miring  itu  memningkatkan

pendapatan raybika dari hari ke hari dan

itu  juga  dapat  meningkatkan

keberhasilan usaha dari Raybika.dengan

adanya  harga  miring  dibandingkan

dengan  produk  yang  sama  dari  orang

lain,  dapat  meningkatkan  nilai  jual

minuman  kekinian  dan  meningkatkan

nilai keberhasilan usaha Raybika.

Pengaruh  Variasi  Terhadap

Keberhasilan Usaha Raybika.

Setiap  produk  makanan  atau

minuman  agar  dapat  menarik  minat

konsumen agar dan agar meningkatkan

nilai  keberhasilan  dalam  berwirausaha

tidak  lepas  dari  kata  variasi,  dengan

adanya variasi  dari  produk yang dijual

agar  konsumen  tidak  merasa  bosan

dengan pilihan yang itu saja, dan dengan

adanya variasi juga dapat meningkatkan

nilai jual  yang akan juga meningkatkan

nilai  keberhasilan  berwirausaha.

Raybika  juga  menggunakan  sistem  ini

untuk  meningkatkan  nilai  jual  dan

menarik  konsumen  agar  datang  dan

membeli  produk  minuman  kekinian

Raybika,  dan Cara ini  mampu menarik

minat  pembeli  agar  membeli  produk

Raybika  sendiri,  dan  juga  dapat

mendapatkan  pelanggan  tetap  dengan

adanya variasi  dari  Raybika sendiri.tak

lepas dari itu untuk saat ini raybika lebih

memvariasi  dengan berbagai  rasa  yang

diberikan  kepelanggan,  ada  rasa  red

velvet, kopi, coklat, green tea, taro, dan

banyak  lainnya.  Variasi  dapat

meningkatkan  nilai  keberhasilan  dalam

usaha  Raybika  dengan  adanya  variasi

yang  beraneka  dapat  mearik  minat

konsumen dan mendapatkan  pelanggan

tetap.

Pengaruh  Tim  Terhadap

Keberhasilan Usaha Raybika.

Dalam  usaha  yang  berjalan  dengan

lancar dibelakang itu terdapat tim yang

hebat,  tim  yang  hebat  akan  membuat

pekerjakan  banyak  inovasi  dan  saling
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memberi  nasihat  satu sama lain, dalam

tim  yang  hebat  akan  selalu  muncul

pikiran yang hebat dan kerja sama yang

bagus dalam menjalin suatu usaha yang

dijalankan bersama-sama, dengan tujuan

yang  sama  dan  keinginan  yang  sama

akan  menuju  keberhasilan  dalam

berwirausaha. dengan adanya kerja sama

yang bagus dan tujuan yang sama akan

meningkatkan semangat berjualan dalam

raybika  sendiri  lebih  dari  sekedar  tim

namun  keluarga  yang  saling

mengingatkan  satu  sama  lain.Dengan

tim  yang  bagus  akan  meningkatkan

keberhasilan dalam usaha raybika.

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian

deskriptif  yang  menggunakan

pendekatan deduktif untuk menjawab itu

menggunakan  teori  yang  ada  ,  dan

dengan  adanya  teori  yang  dijadikan

sebagai batasan dan perumusan variabel-

variabel  yang  nantinya  akan

membuktikan  keberhasilan  raybika

dalam  berusaha  dalm  kurun  waktu  2

bulan. Pengumpulan  data  ini

menggunakan teknik pengumpulan data

primer  dimana  meliputi  observasi

lapangan  dan  bekerja  langsung

dilapangan  dan  data  skunder

menggunakan studi literatur / dokumen

dari literasi-literasi terkait.

Penelitian ini bertujuan membuktikan

apakah  dengan  variabel-variabel  yang

terkait  memang  dapat  membuktikan

keberhasilan  dalam  suatu  kelompok

melakukan pkm yang berjalan beberapa

bulan  namun  mendapatkan  pendapatan

perharinya yang cukup lumayan, dengan

berjualan langsung dapat mempermudah

dalam  mengerjakan  penelitian  ini,  dan

melihat  langsung  kondisi  internal  dan

eksternal  ini  juga  banyak  data  yang

diambil  dari itu.

Menurut  Freddy  Rangkuti, Analisa

SWOT adalah indifikasi berbagai faktor

secara  sistematis  untuk  merumuskan

strategi  perusahan.  Analisis  ini

didasarkan  pada  logika  yang  dapat

memaksimalkan  kekuatan  (strengths)

dan  peluang (opportunities),  namun

secara  bersamaan  dapat  meminimalkan

kelemahan  (weaknesses)  dan  ancaman

(threats).

Alat analisis

Analisis  SWOT  unutk  mengetahui

kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan

ancaman  yang  akan  dihadapi  oleh

perusahaan.  Dengan  melihat  kondisi

kekuatan  yang  dimiliki  akan  lebih

mudah  dengan  menilai  degan  produk

yang sama,  itu  akan meningatkan nilai

keberhasilan  dalam  melakukan  usaha.

Demikian  juga  dengan  kelemahan  saat

seorang wirausaha atau kelemahan pada

usahanya  itu  akan  meningkatkan
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keberhasilan dalam berwirausha dengan

tau adanya kelemahan pada usaha yang

dijalankan  itu  akan  menjadi  nilai  baik

bagi wirausaha saat tau kelemahan ada

dimana dan dijadikan kelebihan itu jadi

jauh  lebih  baik  lagi  dari  usaha  yang

sama  milik  orang  lain.peluang  harus

dimaksimalkan  untuk  mendapatkan

volume  penjualan  dari  usaha  yang

dijalankan  agar  usaha  tersebut  terus

maju dan bisa berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT

Sebelum  melakukan  SWOT,

dilakukan klasifikasi dan analisis faktor

internal  yaitu  kekuatan  dan  kelemahan

dari  produk  yang  dijual  dan  dalam

kelompok  yang  ada  untuk

berwirausaha.adapun  prosedur  analisis

faktor internal antara lain:

1) Disusun  faktor-faktor  yang  menjadi

kekuatan dan kelemahan.

2) Dilakukan pemberian bobot dari 1,00

hingga  0,00  (  dari  sangat  penting

hingga  tidak  penting  )  tergantung

dampak faktor yang diberikan.

3) Dilakukan pemberian rating skala 1-5

( untuk kekuatan yang bernilai besar

5 dan yang paling kecil 1 ).

4) Dilakukan pemberian rating skala 1-5

pada  kelemahan  produk  dan

kenyamanan pelanggan (  yang nilai

tinggi kelemahan 5 dan yang paling

rendah 1 ).

5) Dilakukan  perkalian  antar  bobot

dengan nilai untuk setiap faktor.

6) Nilai  setiap   faktor   dijumlahkan

sehingga  diperoleh  nilai  total  untuk

faktor strategi internal.

Setelah  dilakukan  anlisis  internal

selanjutnya melakukan analisis eksternal

yang  meliputi  peluang  dan  ancaman

(EFAS = External Faktor Analayis ) 

1) Disusun  dengan  fakor-fakor  yang

mejadi peluang dan ancaman

2) Dilakukan  pemberian  bobot  1.00

hingga 0,00  (dari sangat penting atau

tidak penting)

3) Dilakukan rating 1-5 untuk peluang

( nilai terkccil 1  hingga paling tinggi

5 )

4) Dilakukan rating 1-5 untuk ancaman

( nilai terkecil 1 dan paling tinggi 5 )

5) Sama  halnya  dengan  internal

dilakukan perkalian dan penjumlahan

dalam setiap  penilaian  yanga  sudah

ada.

Berdasarkan  faktor  internal  dan

faktor  eksternal  dari  yang  ada  ,  maka

matriks IFAS ( Internal Faktor  Analysis

Summary)  dan  faktor  eksternal  EFAS

( Eksternal Faktor  Analysis Summary ),

bisa dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 pada

dibawah.

Tabel 1 . Matriks IFAS
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Faktor-faktor internal bobot rating skor

Kekuatan:

1.Produk yang dijual memiliki rasa yang enak

dan menyegarkan

2.Kekompakan tim 

3.Berbagai macam varian rasa

4.Harga yang terjangkau

5.Tempat yang nyaman

0,20

0,15

0,20

0,15

0,10

4

3

4

3

2

0,80

0,45

0,80

0,45

0,20

Kelemahan :

1.Serbuk  yang mahal

2.Harga bahan baku yang naik turun

0,10

0,10

2

2

0,20

0,20

jumlah 1,00 3,0

Bobot dalam data adalah skor dimana

penting  tidaknya  faktor  tersebut  dalam

usaha  Raybika  dalam  hal  ini  sesuai

dengan  contoh  faktor  yang  ada  dalam

hal kekuatan faktor internal. Dalam hal

kekuatan  dan  kelemahan  Raybika

mendapat  poin  1,00  dalam  hal  ini

dimana sangat pentingnya faktor internal

dalam usaha Raybika.

Tabel  data  meyajikan  juga  rating

dimana  para  pelanggan  sendiri  rata

memberikan angka 4 pada kekuatan dan

memberikan  2  pada  kelemahan  yang

dimana  dalam  segi  kukatan  pada

Raybika  medapatkan  nilai  baik  dari

pelanggan, dan dengan ketemunya hasil

dari bobot dan rating lalu dikalikan dan

dengan ketemunya hasil dari bobot dan

rating maka akan didapatkan hasil, dan

hasil  ini  nanti  akan  jadi  pembanding

dengan  usaha  yang  sama  dan  dengan

skor  3,0  menunjukan  bagaimana

perusahaan  bereaksi  terhadap  fakor-

faktor internal.

Tabel 2. Matriks EFAS

Faktor-faktor eksternal bobot rating skor

Peluang:

1.Banyak yang suka dengan produk Raybika

2.Suka dengan rasa yang dibuat

3.Semua  kalangan  suka  dengan  produk  yang

dijual

4.Tersedianya lapangan pekerjaan

0,20

0,15

0,20

0,15

0,10

4

3

4

3

2

0,80

0,45

0,80

0,45

0,20
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5.Adanya bantuan dana

Ancaman:

1.Banyaknya pesaing 

2.Banyak wirausaha lama yang menjual produk

sama sudah besar namanya 

0,10

0,10

2

2

0,20

0,20

Jumlah 1,00 3,00

Pada  faktor  eksternal  kurang  lebih

sama  dengan  faktor  yang  diinternal

dalam  peluang  pelanggan  raybika  dan

para  konsumen  raybika  setuju  bahwa

minat terhadap produk raybika itu baik

dan  tinggi  dan  untuk  ancaman

mendapatkan  rating  2  dan  rata-rata

mendapat  bobot  0,20  karena  ini  dalam

kampung  pesaing  yang  sama  kurang

banyak  dan  dengan  adanya  strategi

mampu  menurunkan  tingkat  ancaman

dalam raybika.

Strategi Pemasaran.

Dalam  hal  strategi  pemasaran  yang

dilakukan Raybika ada bebrapa macam

pemsaran  yang  dilakukan  agar  usaha

yang  dijalankan  dikenal  dan

mendapatkan  pelanggan  dari  strategi

pemsaran yang diterapkan dalam usaha

minuman  kekinian  Raybika,  yang

diterapkan  oleh  raybika  sendiri  sistem

offline dan online.

Untuk  offline  sendiri  raybika

melakukan jualan secara langsung pada

tempat  ada juga melkukan promo pada

awal jualan agar minat para  konsumen

itu sendiri  datang pada usaha Raybika,

sistem promo yang dimaksudkan disini

adalah  permainan  harga  dimana  saat

awal  buka  harga  diturunkan  agar

konsumen  bisa  tertarik  pada  minuman

kekinian Raybika. Ada juga melakukan

strategi promo dalam hal jumlah barang

yang  dibeli  ,  dimana  jika  konsumen

membeli  2  produk  raybika  bervarian

berbeda  akan  mendapatkan  geratis

minuman untuk pealnggan Raybika.

Untuk  online  sendiri  itu  lebih

mengutamakan  teknologi  pada  zaman

sekarang  dimana  sekarang  era  digital

berkembang  cukup  pesat  dan  dimana

banyak orang bahkan semua orang tidak

lepas  dari  HP  yang  mereka  gunakan,

pada  era  sekarang kalau  punya  sebuah

usaha tidak dimasksimalkan lewat media

sosial  akan  kurang bekerja  dan kurang

efisen  dan  maksimal  dalam  hal

penjualan  dan  promosi,  era  sekarang

dimanapun berada pasti tidak lepas dari

yang  namanya  HP  atau  gadget. Maka

dari  itu  Raybika  melakukan  sistem

jualan online yang hasilnya lumayan dan

dengan  adanya  media  sosial  lebih

mudah  mempromosikan  suatu  produk

yang  dijual  kesemua  orang  ,  dengan

memanfaatkan media sosial dengan baik
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akan menguntungkan bagi pengguna itu

sendiri,  Raybika  menjualkan  lewat

media sosial cukup banyak peminatnya

dan tingkat  keberhasilan raybika  untuk

berwirausaha  naik  dan  bisa  dikatakan

berhasil.dan  tak  luput  dari  kerja  sama

team  yang  bagus  dari  Raybika  sendiri

sehingga  mampu  bekerja  baik  dalam

bidang sosial media.  Ada juga Raybika

melakukan strategi pemasaran streangth,

weakness.

1. Strength Opportunity

Pemanfaatan produk

Dalam  produksi  minuman  kekinian

Raybika sendiri  itu  membeli  serbuk

bubuk  rasa  dan  agar  tetap  untung

melakukan  timbangan  dalam  setiap

serbuk  rasa  minuman  kekinian

Raybika,  agar  semua  sama  dan

takaran tidak kurang dan tidak lebih

dan agar terjamin rasa yang enak dan

membuat  kangen  untuk  para

konsumen  dan  pelanggan  Raybika,

dan  untuk  variasi  rasa  sendiri  rasa

yang diberikan cukup banyak pilihan

agar  konsumen  atau  pelanggan

sendiri  tidak  merasa  bosan  dengan

rasa yang diberikan.

2. Strength Treath 

a) Team yang hebat dan cerdas

Dalam  keberhasilan  Raybika

sendiri  tidak  lepas  dari  kekuatan

tim yang kompak dan penuh ide

cemerlang  didalamnya  dan  lebih

dari  sekedar  team  jika  satu

mengalami  masalah  yang  lain

akan membantu dan memberikan

saran,  dalam  usaha  yang  sukses

dan  berjalan  lancar  pasti

dibelakangnya  ada  team  yang

hebat, team yang hebat sangat.

b) Mempertahankan kualitsa  produk

Keberhasilan Raybika sendiri juga

tidak  lepas  dari  rasa  yang  tetap

bikin  kangen  dengan  kesegaran

dan manisnya rasa yang membuat

siapa saja yang merasakan produk

ini  membuat  kangen  dan  ingin

lagi,  hal  itu  yang  membuat

Raybika  dikenal  oleh  orang

sekitar jualan Raybika dan dengan

adanya  varian  rasa  yang  banyak

yang  diberikan  Raybika  untuk

konsumen itu juga yang membuat

keberhasilan  dalam  usaha

Raybika. Dengan rasa yang selalu

dikenal  oleh  para  pelanggannya

setiap  hari  pelanggan  tetap

Raybika  datang  dan  membeli

minuman kekinian Raybika .

c) Menjamin kualitas produk 

Banyaknya  minuman  yang  baru

buka  dengan  tidak  melihat

kualitas  produk  yang  dijjual  itu

membuat  Raybika  melakukan

inofasi  dengan  selalu

memperhatikan  kesehatan  dan

kualitas  produk yang dijual  oleh
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Raybika  sendiri,  dengan  selalu

menggunakan  masker,  apalagi

saat  pandemi  seperti  tahun  ini

mejaga kesehatan adalah pentiing

dan  itu  yang  diutamakan  dalam

Raybika  sendiri,  selalu  memakai

masker  saat  jualan  dan

menggunakan sarung tangan agar

kualitas  minuman  tetap  terjaga,

dengan  terganya  kualitas

minuman,  pelanggan  menjadi

sehat  dan  nyaman  dan  itu

membuat  tingkat  keberhasilan

Raybika.

d) Buka 1 minggu full, 8 jam kerja

Bekerja  keras  tidak  akan

menghiantai  hasil  yang  ada  dan

itu  yang  membuat  Raybika

berhasil  dalam  melakukan  usaha

dengan buka 1 minggu full 8 jam

kerja,  itu  membuat  pedapatan

perharinya  Raybika  terus

berajalan  dengan  baik,  untuk

mendapatkan  apa  yang  team

inginkan dan dengan adanya tim

yang  mau  bekerja  keras  itu

mampu  mendobrak  pendapatan

dari  raybika  lebih  tinggi  dalam

kurun  waktu  2  minggu  Raybika

mendapatkan  Rp.2.000.000.  dan

itu lebih dari perkiraan.

3. Weakness Opportunity

Penambahan  jam  pada  setiap  hari

sabtu dan  minggu.  Untuk

memaksimalkan  pendapatan  agar

tercapai  keinginan  yang  diinginkan,

dan agar balik suatu modal awal, ada

2  hari  yang  dimaskimalkan  jam

jualan, hari sabtu dan minggu karena

pada  hari  itu  sangat  ramai  orang

melewati  tempat  jualan  dan  banyak

konsumen  dan  pelanggan  pada  hari

sabtu  dan  minggu.  Saat  hari  sabtu

malam  minggu  itu  sangat  banyak

pembeli  dan  banyak  orang  keluar

pada hari sabtu malam minggu, untuk

hal itu dimaksimalkan jam kerja dari

yang  8  jam  kerja  menjadi  12  jam

kerja  dengan  berganti  shift  kerja

dengan rekan tim,  dengan tim yang

kompak terjalin usaha yang hebat.

4. Weakness Treath 

a. Menjaga kepercayaan pelanggan

Raybika  selalu  menjaga

kepercayaan  pealanggan  untuk

menjaga  keberhasilan

peningkatan  yang  baik  pada

Raybika, adapun dengan menjaga

pelanggan  dengan  memberikan

rasa  yang  sama  enaknya  dan

kualitas  minuman  kekinian  yang

pastinya  enak,  dan  selalu  ada

promo menarik setiap minggunya.

b. Mempertahankan rasa 

Keberhasilan  Raybika  sendiri

dalam berwirausaha tak lepas dari

rasa  minuman  kekinian  yang

bikin kangen dan diminati banyak
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kalangan  dan  dengan  adanya

varian rasa yang selalu ada yang

baru itu membuat konsumen atau

pealanggan  Raybika  betah

membeli  produk  minuman

kekinian Raybika.

Tabel 3. Matriks SWOT Strategi pemasaran Raybika :

               Eksternal Peluang (Opportunity)

1.  Banyak  yang  suka

dengan produk Raybika

2.  Suka dengan rasa  yang

dibuat

3.  Semua  kalangan  suka

dengan produk yang dijual

4. Tersedianya 

lapangan pekerjaan

5. Adanya bantuan dana

Ancaman (Threat)

1. Banyaknya pesaing 

2. Banyak wirausaha lama

yang menjual produk sama

sudah besar namanya 

1. Banyak  yang  berjualan

dengan  produk  yang

sama   ,  namu  dengan

adanya  kelebihan  dari

Raybika  mampu

meningkatkan nilai  jual

dari Raybika.

2. Dan  juga  banyak

pesaing  yang  sudah

berwirausaha  lama

dengan  produk  yang

Dijual sama seperti 

Raybika contoh saja kopi

Kenanagan dan kopi janji

Jiwa.

1.  Banyak  yang  suka

dengan  produk  Raybika

dari  yang  muda  sampai

yang tua suka dengan rasa

minuman Raybika

2.  Dari  semua  pembeli

yang datang 

kembali  berkomentar  baik

dengan rasa yang diberikan

Raybika.

3.  Dengan  rasa  yang  pas

membuat  kalangan  muda

dan  kalangan  tua  suka

dengan  varian  yang

diberikan raybika

4. Dengan lancarnya usaha

Raybika  butuh  pekerja

yang  bisa  aktif  dalam

usaha.
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Internal 5. Dapat bantuan dana dari

MAHARDIKA  sendiri

Rp.3.500.000

Kekuatan ( Strenght)

1.  Produk  yang  dijual

memiliki  rasa  yang  enak

dan menyegarkan

2. Kekompakan tim 

3. Berbagai macam varian

rasa

4. Harga yang terjangkau

5. Tempat yang nyaman

Strategi SO :

1. Pemanfaatan produk

2. Pemanfaatan tehnologi

Strategi ST:

1. Kerja 1 minggu 8 jam

2. Tim yang hebat

3. Menjaga kualitas produk

1. Dengan  harga  yang

murah Agar bisa dapat

untung  Yang  banyak

Raybika  Selalu

menakar  setia

Pembelian  kepada

Konsumen  Raybika  ,

Agar tercipta rasa yang

Enak  dan

menyegarkan.

2. Dengan memanfaatkan

Teknologi yang sedang 

Berkembang diera digital

Dan modern saat ini 

Tekonlogi mampu

Meningkatkan nilai 

Pendapatan untuk Raybika.

1. Agar keingingan dan 

Tujuan  terpenuhi  dalam

waktu 1 minggu dilakukan

8 jam kerja.

2.  Adanya  usaha  yang

maju 

Terdapat tim yang hebat 

Dibelakangnya.

3. Menjaga kebersihan dan

Cita rasa produk agar 

Konsumen bisa

Mendapatkan

kenyamanaan .

1. Dengan rasa enak dan

Menyegarkan mampu 

Meningkatkan nilai 

Keberhasilan Raybika.

2. Dengan  adanya  tim

yang  Kompak mampu 

Meningkatkan nilai 

Semangat dan berusaha 

Dalam berwirausaha.

3. Dengan memberikan 

Berbagai varian rasa 

Membuat pelanggan dan 

Konsumen mampu 

Meningkatkan nilai jual 

Raybika.

4. Untuk  meningkatkan

nilai Jual dan agar bisa

bersaing  Usaha

Raybika,  Memberikan

harga  murah  Kepada
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konsumen.

5. Dengan adanya  tempat

yang nyaman membuat 

Penjual dan pembeli dari 

Raybika tidak bosan.

Kelemahan :

1. Serbuk  yang mahal

2. Harga bahan baku yang

naik turun

Strategi WO:

Menambah  jam  pada  hari

sabtu dan minggu

Strategi WT:

1. Mempertahankan rasa

2.  Menjaga  kepercayaan

pelanggan

1. Harga serbuk yang 

Mahal dipasaran 

2. Harga bahan baku

Naik turun membuat 

Pendapatan kurang 

maksimal

Dengan menambah jam

Pada  hari  sabtu  dan

minggu

Untuk mengoktimalkan 

Pendapatan pada 

Usaha Raybika

1. Mempertahankan rasa 

Dengan mempertahankan

Rasa agar pelanggan tetap

Membeli produk minuman

Dari Raybika 

2. Dengan  menjaga  rasa  ,

menjaga  kualitas  dan

mutu

Produk minuman Raybika 

Agar  pelanggan  tetap

percaya dengan kualitas

Yang  diberikan  oleh

Raybika.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan  penelitian  yang  sudah

dilakukan dapat disimpulkan :

1. Lokasi sangat penting untuk menarik

pelanggan  dan  konsumen  agar

membeli  produk  minuman  kekinian

Raybika.

2. Ketika  harga  beda  dengan  pesain

yang  menjual  produk  yang  sama

yaitu  minuman  kekinian  dengan

memiringkan harga mampu menarik

minat  pembeli  untuk  meningkatkan

keberhasilan dalam usaha Raybika.

3. Menjaga  kualitas  dan  kuantitas

sangat  penting  untuk  menjaga

pelanggan  atau  konsumen  untuk

membeli produk yang dijual Raybika

yaitu  minuman  kekinian  yang

membuat kangen .
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4. Dengan terjalin hubungan yang baik

dalam  anggota  usaha  atau  tim

membuat  suatu  usaha  lebih

meningkat  dalam  segi  kreasi  dan

pemikiran untuk meningkatkan mutu

produk dan pendapatan.

5. Banyaknya macam varian rasa yang

dijual  membuat  konsumen  atau

pelanggan  tidak  bosan  dengan  rasa

yang itu saja yang dijual Raybika.

6. Menjaga  kebersihan  saat  pandemi

seperti  tahun  ini  sangat  berarti

penting  untuk  menjaga  kesehatan

penjual dan pembeli.

7. Dan  dengan  mengunakan  sistem

yang  ada  mampu  meningkatkan

keberhasilan  usaha  pada  Raybika

yang  menjual  produk  minuman

kekinian yang membuat kangen.

SARAN

Dari  hasil  penelitian  yang  telah

dilakukan saran untuk Raybika sendiri,

selalu  semangat  pesaing  dengan  usaha

yang  sama  akan  terus  ada  dan  selalu

bersaing,  bersaing  dengan  sehat  dan

lakukan  hal  kreatif  maka  akan  terus

berkembang  usaha  minuman  kekinian

Raybika.
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