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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MENGGUNAKAN METODE 

BUSINESS MODEL CANVAS DAN SWOT (Studi Kasus: Streetfood 

Inspirastea Thailand Tea) 

 

Abstrak 

 

Sedikitnya jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia disebabkan oleh 

ketakutan masyarakat untuk memulai usaha sedangkan berdasarkan hasil survey 

mayoritas menyatakan setuju bahwa minuman Thailand tea rasanya enak dan 

disukai karena memiliki rasa manis dan asam. Oleh karena itu, maka 

dilaksanakanlah penelitian mengenai perancangan usaha streetfood dengan 

menggunakan metode Bussines model canvas dan Analisis SWOT. Tujuannya 

adalah menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha jajanan 

pinggir jalan (street food) “Inspirastea” Thailand tea. Pengolahan data dilakukan 

menggunakan metode business model canvas yang menggambarkan bagaimana 

perusahaan menangkap dan memetakan nilai dari aktivitas bisnis sehingga dapat 

memperkuat struktur bisnis yang dijalankan dan menghasilkan uang. kemudian 

dilakukan analisis SWOT dengan melakukan analisis internal dan eksternal. 

Kemudian dilakukan perhitungan IFAS dan EFAS dengan memberikan 

pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis berdasarkan perbandingan 

berpasangan. Perhitungan tersebut digunakan untuk membuat strategi bisnis. Hasil 

akhir adalah faktor strengths memperoleh nilai skor 1,22 dan faktor weakness 

memperoleh nilai skor 2,66 dengan selisih nilai skor diantara keduanya adalah -

0,22. Kemudian faktor opportunities memperoleh nilai skor 1,74 dan faktor threat 

memperoleh nilai skor 0,94 dengan selisih nilai skor diatara keduanya adalah 

+0,80. Sehingga badan usaha Inspirastea Thailand tea berada pada kuadran III 

yaitu keadaan dimana badan usaha memiliki peluang yang besar tetapi memiliki 

kelemahan dari internal badan usaha. 

Kata Kunci: Thailand Tea, Analisis SWOT, Business Model Canvas, Jajanan 

Pinggir Jalan 

 

Abstract 

 

The small number of entrepreneurs in Indonesia is caused by people's fear of 

starting a business, while based on the survey results, the majority agree that Thai 

tea drinks taste good and are liked because they have sweet and sour taste. 

Therefore, a research on streetfood business design was carried out using the 

Bussines model canvas method and SWOT Analysis. The aim is to determine the 

right strategy to develop the "Inspirastea" Thailand tea street food business. Data 

processing is done using the business model canvas method that describes how 

companies capture and map the value of business activities so that it can 

strengthen the business structure that is run and make money. then a SWOT 

analysis is carried out by conducting internal and external analysis. Then IFAS 

and EFAS is calculated by giving weighting and rating on each strategic factor 

based on pairwise comparisons. The calculation is used to make a business 

strategy. The final result is the strengths factor obtained a score of 1.22 and the 
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weakness factor scores 2.66 with the score difference between the two is -0.22. 

Then the opportunity factor scores 1.74 and the threat factor scores 0.94 with the 

difference in the score between the two is +0.80. So that the business entity 

Inspirastea Thailand tea is in quadrant III, namely the situation where the business 

entity has a great opportunity but has weaknesses from the internal business 

entity. 

Keywords: Thailand Tea, SWOT Analysis, Business Model Canvas, Streetfood 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini makanan dan minuman bukan hanya menjadi kebutuhan pokok 

melainkan sebagai pemuas keinginan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 

berjumlah lebih dari 265 juta jiwa. Jumlah ini akan terus bertambah setiap 

tahunnya karena secara total, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 

2015 sampai 2020 diperkirakan sebesar 1,19% Tumoutou, (2018). Berdasarkan 

data, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Solo adalah 76.454 wisatawan asing 

dan 4.383.430 wisatawan lokal Aosgi, (2018). Tentu saja itu merupakan potensi 

yang luar biasa bagi wirausahawan di Kota Solo.  

Kota Solo sendiri merupakan kota budaya, alasan Kota Solo menjadi 

Kota Budaya adalah berdasarkan sejarahnya, tradisi dan budaya yang masih 

dilestarikan juga menjadikan Kota Solo sebagai tujuan wisata Setiadi (2013). 

Peneliti melakukan survey awal kepada 15 orang untuk mencari tahu besar minat 

masyarakat Solo terhadap Thailand tea dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 1. Preliminary Research 

 

Tingginya minat terhadap minuman Thailand tea tidak diimbangi jumlah 

wirausahawan di Indonesia karena jumlahnya masih terbilang sangat sedikit jika 



 

 

3 

 

dibandingkan dengan negara tetangga seperti yang disampaikan oleh Bamsoet 

“Secara presentase, jumlah wirausahawan di negara kita hanya berjumlah sekitar 

3% saja. Kita kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, 

dan Thailand jumlah wirausahawan mereka sudah berada diatas 4%” (Sudarsono, 

2018). 

Sedikitnya jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia disebabkan oleh 

ketakutan masyarakat untuk memulai usaha (Suharta, Wibawa dan Tohani, 2010). 

sedangkan berdasarkan hasil survey mayoritas menyatakan setuju bahwa 

minuman Thailand tea rasanya enak dan disukai karena memiliki rasa manis dan 

asam. Oleh karena itu, maka dilaksanakanlah penelitian mengenai perancangan 

usaha streetfood dengan menggunakan metode Bussines model canvas dan 

Analisis SWOT. 

Model bisnis merupakan dasar pemikiran seperti cetak biru yang 

menggambarkan bagaimana membuat strategi untuk diimplementasikan melalui 

struktur organisasi, proses, dan sistem dalam menciptakan, memberikan dan 

menangkap suatu nilai (Osterwalder dan Pigneur, 2010). 

 

2. METODE 

Peneliti melakukan penelitian terhadap penerapan metode Bussines Model Canvas 

yang digunakan dalam menentukan strategi pengembangan usaha streetfood 

Thailand tea dengan merek dagang “Inspirastea”. Peneliti melakukan penelitian 

secara langsung di outlet inspirastea dengan menyeluruh dari proses pemesanan 

bahan baku secara online dan belanja bahan baku hingga proses pembuatan 

Thailand tea sampai dihidangkan kepada pelanggan. Penelitian dilakukan tanpa 

batas waktu sehingga dapat mengetahui secara menyeluruh proses yang 

dijalankan dalam usaha street food Thailand tea dengan merk dagang 

“Inspirastea”. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dari proses observasi dengan 

menggunakan beberapa cara diantaranya pengamatan yang dilakukan dengan 

tanpa waktu sehingga bisa mendapatkan banyak informasi mengenai penjualan 

dan persaingan usaha jajanan pinggir jalan tersebut. Kemudian dilakukan 
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wawancara kepada beberapa pelanggan “Inspirastea” Thailand tea untuk 

mengetahui minat dan daya beli pelanggan khususnya mahasiswa untuk membeli 

minuman teh Thailand inspirastea dan perbandingan dengan pesaing. Setelah itu 

penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada beberapa pelanggan 

dan kepada karyawan penjaga outlet Inspirastea. 

2.1 Pengolahan Data 

2.1.1 Business Model Canvas 

Business Model Canvas menggambarkan bagaimana perusahaan 

menangkap dan memetakan nilai dari aktivitas bisnis sehingga dapat memperkuat 

struktur bisnis yang dijalankan dan menghasilkan uang. Langkah pengerjaan 

metode ini adalah dengan memetakan 9 blok bangunan customer segment, Value 

proposition, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, 

key activities, key partnership, dan cost structure dalam tampilan berikut. 

 

Gambar 1. Tampilan Visual Business Model Canvas 

2.2 Analisis SWOT 

Setelah mendapatkan data Business Model Canvas kemudian dilakukan 

analisis SWOT dengan melakukan analisis internal dan eksternal, yaitu segala hal 

yang berhubungan dengan strength (kekuatan), weakness (kelemahan), 

opportunities (peluang), dan threats (ancaman) dari perusahaan sehingga 

perusahaan mengetahui status perusahaan. Kemudian dilakukan perhitungan IFAS 

dan EFAS dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis 
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berdasarkan perbandingan berpasangan. Hasil perhitungan tersebut digunakan 

untuk membuat strategi bisnis. 

 

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT 

2.1.2 Perancangan Strategi 

Berdasarkan pilihan dari beberapa strategi yang didapatkan dari analisis 

SWOT akan mendapatkan hasil strategi terbaik yang mampu diaplikasikan dalam 

usaha “Inspirastea” Thailand tea. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Merancang Business Model Canvas 

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengisi 

kesembilan blok bangunan Business Model Canvas. 

3.1.1 Customer Segment 

Dari hasil wawancara, pengamatan secara langsung dan memberikan kuesioner 

kepada pelaku usaha Inspirastea Thailand tea memiliki 6 customer segment yaitu 

mahasiswa, pelajar, pegawai kantor, masyarakat, wisatawan, dan pengguna jalan 

raya. 

3.1.2 value propositions 

Inspirastea Thailand tea memiliki proporsi nilai yang bisa ditawarkan kepada 

pelanggan diantaranya rasa teh yang terasa lebih kental, harga lebih terjangkau, 

ukuran cup lebih besar, racikan memiliki citarasa khas, dan tampilan lebih 

menarik. 

3.1.3 Channel 
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Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung Inspirastea Thailand tea memiliki 

3 channel untuk menjangkau pelanggan, yaitu membuka outlet, mengikuti festival 

makanan, dan membuka stan sponsor. 

3.1.4 customer relationships 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan secara langsung Inspirastea Thailand tea 

memiliki 4 cara untuk membangun hubungan baik dengan pelangga diantaranya 

menjaga komunikasi dengan pelanggan, menjadi sponsor kegiatan, promosi, dan 

memberikan garansi. 

3.1.5 revenue streams 

Jumlah rata-rata penjualan perhari adalah 61 cup harga satuan sebesar Rp.7000,00 

mendapatkan omset rata-rata perhari sebesar Rp. 426.000,00 dengan 30-31 hari 

kerja maka omset dalam satu bulan sebesar Rp 10.000.000,00 sampai Rp. 

16.000.000,00. 

3.1.6 key resources 

Menurut hasil pengamatan secara langsung ada empat hal yang menjadi sumber 

daya utama yaitu brand, fisik, keuangan, dan manusia. 

3.1.7 key activities 

Berdasarkan wawancara kepada penjaga outlet dan pelaku usaha serta pengamatan 

secara langsung didaptkan hasil yaitu proses produksi Thailand tea, pemasaran 

online, dan pengembangan kemasan produk. Menurut Yosh (2015) salah satu 

contoh key activities adalah kegiatan pemasaran 

3.1.8 key partners 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai dan pengamatan secara langsung di 

outlet Inspirastea Thailand tea didapatkan hasil berupa data supplier sebagai 

berikut. 

Tabel 2. Data Supplier Inspirastea Thailand Tea 
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3.1.9 cost structure 

Omset dalam satu bulan sebesar Rp 10.000.000,00 dengan pengeluaran sebesar 

Rp. 7.992.500,00. 

 

3.2 Analisis SWOT 

Proses analisis perhitungan IFAS dan EFAS dilakukan dengan 

memberikan bobot dan rating di setiap faktor berdasarkan perbandingan 

berpasangan sebagai berikut. 

3.2.1 Perhitungan Faktor IFAS 

Pengisian bobot dan rating dilakukan dengan memberikan kuesioner 

kepada pemilik usaha dan pengamatan secara langsung di outlet Inspirastea 

Thailand tea. Berikut tabel 3 perhitungan IFAS. 

Tabel 3. Perhitungan Analisis IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

 

3.2.2 Perhitungan Faktor EFAS 

Pengisian bobot dan rating dilakukan dengan memberikan kuesioner 

kepada pemilik usaha dan pengamatan secara langsung di outlet Inspirastea 

Thailand tea. Berikut tabel 4 perhitungan EFAS.  



 

 

8 

 

Tabel 4. Perhitungan Analisis EFAS (eksternal Factor Analysis Summary) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor strength memperoleh nilai 

skor 1,22 dan faktor weakness memperoleh nilai skor 2,66 dengan selisih nilai 

skor diantara keduanya adalah -0,22. Kemudian faktor opportunities memperoleh 

nilai skor 1,74 dan faktor threat memperoleh nilai skor 0,94 dengan selisih nilai 

skor diatara keduanya adalah +0,80. Visualisasi dari hasil analisis diatas dapat 

dilihat pada gambar 3 sebagai berikut. 

Peluang

Kelemahan Kekuatan

Ancaman

I. Growth

II. Diversifikasi

III. Turnaround

IV. Divense

0

1,44 1,22

1,74

0,94

(-0,22, 0,80)

 

Gambar 3. Hasil Diagram Cartesius Analisis SWOT 

Dari gambar diagram cartesius analisis SWOT diatas dapat diketahui 

bahwa badan usaha Inspirastea Thailand tea berada pada kuadran III yaitu 

keadaan dimana badan usaha memiliki peluang yang besar tetapi memiliki 

kelemahan dari internal badan usaha. Cara penyelesaian masalah yang tepat 
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adalah dengan melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kelemahan dan 

memaksimalkan peluang yang ada. Maka strategi yang tepat untuk diterapkan di 

badan usaha Inspirastea Thailand tea adalah strategi WO yaitu dengan 

meminimalkan kelemahan untuk memaksimalkan peluang yang lebih besar. 

Menurut Hermawan Kartajaya dalam bukunya yang berjudul “Marketing for 

Turnaround, Realizing the Network Company” menjelaskan tentang strategi 

turnaround yang pernah diterapkan di perusahaan BUMN PT Pos Indonesia 

ditengah perubahan zaman yang sangat cepat. Khususnya dengan perkembangan 

internet sangat pesat yang mengancam keberadaan produk-produk dan layanan 

pos (Marketeers, 2013). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Faktor strengths memperoleh nilai skor 1,22 dan faktor weakness 

memperoleh nilai skor 2,66 dengan selisih nilai skor diantara keduanya adalah -

0,22. Kemudian faktor opportunities memperoleh nilai skor 1,74 dan faktor threat 

memperoleh nilai skor 0,94 dengan selisih nilai skor diatara keduanya adalah 

+0,80. Sehingga dapat diketahui bahwa badan usaha Inspirastea Thailand tea 

berada pada kuadran III yaitu keadaan dimana badan usaha memiliki peluang 

yang besar tetapi memiliki kelemahan dari internal badan usaha. Cara 

penyelesaian masalah yang tepat adalah dengan melakukan evaluasi internal untuk 

memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan peluang yang ada. 

4.2 Saran 

Selain menggunakan strategi hasil analisis SWOT yaitu strategi WO, 

badan usaha Inspirastea juga perlu memanfaatkan kekuatan perusahaan dan 

mengevaluasi ancaman dari eksternal badan usaha Inspirastea Thailand tea. 

Kemudian strategi yang dijalankan perlu dilakukan evaluasi dikemudian hari agar 

mengetahui hal apa saja yang dapat dikembangkan dari strategi yang dijalankan. 
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