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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat CV. Supplierrotan Nusantara 

CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang merupakan salah satu perusahaan 

produsen kerajinan rotan yang saat ini masih berorientasi bisnis pada skala nasional 

terutama Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Identifikasi kesiapan suksesor “CV. Supplierrotan Nusantara” dilakukan 

dengan mengambil kesimpulan dari jawaban beberapa narasumber yaitu 1 orang 

pemilik, 2 orang manajemen, 2 orang supplier dan 2 orang calon konsumen CV. 

Supplierrotan Nusantara yaitu : 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan R1  R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Nama    Cascadia 

SDn BHd 

Lam 

Liquidations 

LLC 

Rotan 

Jaya 

CV. 

Udan 

Makmur 

Jabatan Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Konsumen 

1 

Konsumen 2 Supplier 

1 

Supplier 

2 

Jenis 

Kelamin 

Laki-

Laki 

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Laki-Laki Laki-

Laki 

Laki-

Laki 

Lama 

kerja/kerja 

sama 

20 

tahun 

16 tahun 15 tahun 2 tahun 2 tahun 12 

tahun 

10 tahun 
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4.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal “CV. Supplierrotan Nusantara” 

Dalam Kaitannya Dengan Daya Saingnya Di Arena Pasar Global. 

Berdasarkan faktor internal dan eksternal CV. Supplierrotan Nusantara, 

maka dapat diidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi daya saing “CV. 

Supplierrotan Nusantara” sebagai berikut: 

4.2.1 Faktor Internal  

Indikator dari faktor internal ini adalah : 

a. Pemasaran 

Yang termasuk pemasaran meliputi komponen sebagai berikut: 

1) Reputasi perusahaan 

Pasar memiliki kepercayaan bahwa CV. Supplierrotan 

Nusantara mampu mensupply rotan secara kontinu 

2) Pangsa pasar 

Pangsa pasar rotan saat ini masih banyak  

3) Kepuasan konsumen 

CV. Supplierrotan Nusantara mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen sehingga mampu memuaskan konsumen 

4) Kualitas pelayanan 

CV. Supplierrotan Nusantara mampu memberikan 

pelayanan yang prima bagi pelanggannya 

5) Daya jangkau geografis 
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Pemasaran dari CV. Supplierrotan Nusantara mampu 

menjangkau area yang lebih luas misalnya Eropa. 

b. Keuangan, meliputi  

1) Biaya atau tersedianya modal 

Kecukupan modal CV. Supplierrotan Nusantara dalam 

memenuhi kebutuhan usahanya 

2) Cash flow (arus uang tunai)  

Kesehatan arus kas dari CV. Supplierrotan Nusantara 

3) Stabilitas keuangan 

Kondisi keuangan CV. Supplierrotan Nusantara saat ini 

c. Produksi, berupa  

1) Fasilitas produksi 

Jenis mesin, peralatan dan perlengkapan untuk kebutuhan 

produksi yang dimiliki oleh CV. Supplierrotan Nusantara 

2)  Kapasitas 

Kapasitas hasil produksi rotan dari CV. Supplierrotan 

Nusantara per bulan 

3) Inovasi 

Adanya inovasi produk rotan dari CV. Supplierrotan 

Nusantara yang membedakan dengan perusahaan lain 

4) Karyawan yang kompeten 

Keterampilan karyawan CV. Supplierrotan Nusantara sesuai 

dengan bidangnya 
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5) Ketepatan waktu dalam berproduksi 

Kemampuan CV. Supplierrotan Nusantara untuk 

menyelesaikan pesanan sesuai waktu yang ditetapkan 

6) Keterampilan teknis berproduksi 

Kompetensi teknis dari karyawan bagian produksi CV. 

Supplierrotan Nusantara 

d. Organisasi yaitu  

1) Kepemimpinan yang mampu dan berpandangan kedepan 

Pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara mampu menjalankan 

fungsinya dan visioner 

2) Pegawai yang setia 

CV. Supplierrotan Nusantara memiliki pegawai yang loyal 

kepada perusahaan 

3) Orientasi kewirausahaan 

Kemampuan pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara dalam 

menjalankan arah bisnisnya 

4) Fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi. 

Kemampuan CV. Supplierrotan Nusantara untuk beradaptasi 

dengan perubahan organisasi 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang 

pemilik, 2 orang manajemen, 2 orang supplier dan 2 orang calon konsumen CV. 

Supplierrotan Nusantara telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai 

berikut: 



39 
 

Tabel 4.2 

  Hasil Analisa terhadap Indikator Pemasaran 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Konsumen 1 Konsumen 2 Kesimpulan 

1 

 

Bagaimana 

reputasi CV. 

Supplierrotan 

Nusantara di 

mata konsumen? 

Citra CV. 

Supplierrotan 

Nusantara baik, CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

merupakan suatu 

perusahaan yang 

terpercaya, karena 

mampu memberikan 

pelayanan yang 

memuaskan, 

pengerjaan yang 

cepat dan tepat waktu 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

mempunyai 

reputasi yang 

baik di mata 

konsumen. CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

dianggap sebagai 

perusahaan 

produsen rotan 

terkemuka dan 

terpercaya serta 

selalu 

menghormati 

perjanjian yang 

telah dibuat 

sebelumnya 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

merupakan 

salah satu 

produsen rotan 

Indonesia yang 

terpercaya, 

sukses, 

memiliki 

kapasitas 

produksi yang 

memenuhi 

syarat, dan 

memiliki 

standar ISO 

sehingga 

produk yang 

dibuatnya 

selalu 

berkualitas. 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki 

reputasi yang 

terpercaya di 

mata 

konsumen. 

Kami merasa 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

mampu 

menyediakan 

produk sesuai 

dengan 

perjanjian yang 

telah dibuat 

sebelumnya dan 

selalu 

memberikan 

toleransi bagi 

Berdasarkan hasil 

penelitian, CV. 

Supplierrotan Nusantara 

memiliki reputasi yang 

terpercaya karena  

1. CV. Supplierrotan 

Nusantara mampu 

memberikan 

pelayanan yang 

memuaskan, 

pengerjaan yang 

cepat dan tepat 

waktu 

2. CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

kapasitas produksi 

yang memenuhi 

syarat, dan memiliki 

standar ISO 

sehingga produk 

yang dibuatnya 

selalu berkualitas. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Konsumen 1 Konsumen 2 Kesimpulan 

inspeksi yang 

kami lakukan 

setiba di port 

3. CV. Supplierrotan 

Nusantara mampu 

menyediakan 

produk sesuai 

dengan perjanjian 

yang telah dibuat 

sebelumnya 

2 

 

Menurut Anda 

bagaimana 

pangsa pasar 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara saat 

ini? 

Saat ini pangsa pasar 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara adalah 

terutama para 

konsumen yang 

berada di Indonesia. 

Namun CV. 

Supplierrotan 

Nusantara sudah 

mulai melayani 

beberapa permintaan 

dari luar negeri yaitu 

dari Malaysia. 

Pangsa pasar 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara hingga 

saat ini sudah 

mencapai 

Malaysia, namun 

sebagian besar 

pangsa pasar 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara masih 

di Indonesia, 

terutama 

permintaan 

terbesar adalah di 

Pulau Jawa 

  Pangsa pasar rotan CV. 

Supplierrotan Nusantara 

saat ini adalah 

1. Konsumen yang 

berada di Indonesia 

terutama permintaan 

terbesar adalah di 

Pulau Jawa. 

2. Konsumen yang 

berasal dari luar 

negeri yatu 

Malaysia 

3 Apakah CV. 

Supplierrotan 

Mampu, CV. 

Supplierrotan 

CV. 

Supplierrotan 

Kami selalu 

puas ketika 

Mampu, CV. 

Supplierrotan 

CV. Supplierrotan 

Nusantara mampu 



41 
 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Konsumen 1 Konsumen 2 Kesimpulan 

Nusantara 

mampu 

memuaskan 

konsumen? 

Nusantara selalu 

mampu memuaskan 

konsumen, dengan 

cara memenuhi 

kebutuhannya. 

Misalnya adalah 

ketika ada konsumen 

yang menginginkan 

penggunaan rotan 

dengan karakter 

tertentu seperti 

tingkat usia rotan 

tertentu, maka 

perusahaan akan 

membantu 

mencarikan bahan 

baku tersebut dan 

membuatnya sesuai 

dengan pesanan 

konsumen 

Nusantara hingga 

saat ini selalu 

mampu 

memberikan 

kepuasan kepada 

konsumennya 

sehingga banyak 

konsumen yang 

datang kembali 

untuk melakukan 

repeat order 

bertransaksi 

dengan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

selalu mampu 

memenuhi janji 

yang 

dituangkan di 

kontrak yaitu 

standar 

produksi yang 

baik dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

pesanan. 

Nusantara 

selalu mampu 

memuaskan 

konsumen 

karena produk 

yang dibuat 

berkualitas 

tinggi dan 

selalu sesuai 

dengan standar 

internasional 

yang kami 

berikan. 

memuaskan konsumen 

dengan cara: 

1. CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumennya, 

misalnya adalah 

ketika ada 

konsumen yang 

menginginkan 

penggunaan rotan 

dengan karakter 

tertentu seperti 

tingkat usia rotan 

tertentu, maka 

perusahaan akan 

membantu 

mencarikan bahan 

baku tersebut dan 

membuatnya sesuai 

dengan pesanan 

konsumen  

2. CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu memenuhi 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Konsumen 1 Konsumen 2 Kesimpulan 

janji yang 

dituangkan di 

kontrak yaitu 

standar produksi 

yang berkualitas 

baik yaitu sesuai 

dengan standar 

internasional dan 

ketepatan waktu 

penyelesaian 

pesanan. 

4 Sejauh apa 

jangkauan 

pemasaran CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Saat ini jangkauan 

pemasaran CV. 

Supplierrotan 

Nusantara baru di 

wilayah Indonesia 

dan Malaysia. Untuk 

masa yang akan 

datang, CV. 

Supplierrotan 

Nusantara akan 

mengembangkan ke 

negara lain seperti di 

wilayah Eropa dan 

Amerika yang 

merupakan salah satu 

Jangkauan 

pemasaran dari 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara hingga 

saat ini sudah 

mencapai negara 

lain seperti 

Malaysia dan 

Singapura, dan 

juga seluruh 

wilayah 

Indonesia 

  Jangkauan pemasaran CV. 

Supplierrotan Nusantara 

adalah di wilayah 

Indonesia, Singapura dan 

Malaysia. Untuk masa yang 

akan datang, CV. 

Supplierrotan Nusantara 

akan mengembangkan ke 

negara lain seperti di 

wilayah Eropa dan Amerika 

yang merupakan salah satu 

pangsa pasar rotan terbesar. 

Caranya adalah dengan 

bekerja sama dengan 

perusahaan importer rotan 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Konsumen 1 Konsumen 2 Kesimpulan 

pangsa pasar rotan 

terbesar. Caranya 

adalah dengan 

bekerja sama dengan 

perusahaan importer 

rotan di negara 

tersebut, yang saat ini 

mulai dilakukan 

dengan penanda 

tanganan MoU kerja 

sama. 

di negara tersebut, yang saat 

ini mulai dilakukan dengan 

penanda tanganan MoU 

kerja sama. 
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Berdasarkan hasil penelitian pada pemilik, manajer pemasaran, dan 2 orang 

calon konsumen CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator pemasaran, diketahui 

bahwa CV. Supplierrotan Nusantara memiliki reputasi yang terpercaya karena  

1. CV. Supplierrotan Nusantara mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan, pengerjaan yang cepat dan tepat waktu 

2. CV. Supplierrotan Nusantara memiliki kapasitas produksi yang memenuhi 

syarat, dan memiliki standar ISO sehingga produk yang dibuatnya selalu 

berkualitas. 

3. CV. Supplierrotan Nusantara mampu menyediakan produk sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya 

Pangsa pasar rotan CV. Supplierrotan Nusantara saat ini adalah 

1. Konsumen yang berada di Indonesia terutama permintaan terbesar adalah di 

Pulau Jawa. 

2. Konsumen yang berasal dari luar negeri yaitu Malaysia 

CV. Supplierrotan Nusantara mampu memuaskan konsumen dengan cara: 

1. CV. Supplierrotan Nusantara selalu memenuhi kebutuhan konsumennya, 

misalnya adalah ketika ada konsumen yang menginginkan penggunaan 

rotan dengan karakter tertentu seperti tingkat usia rotan tertentu, maka 

perusahaan akan membantu mencarikan bahan baku tersebut dan 

membuatnya sesuai dengan pesanan konsumen  

2. CV. Supplierrotan Nusantara selalu mampu memenuhi janji yang 

dituangkan di kontrak yaitu standar produksi yang berkualitas baik yaitu 
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sesuai dengan standar internasional dan ketepatan waktu penyelesaian 

pesanan. 

Jangkauan pemasaran CV. Supplierrotan Nusantara adalah di wilayah 

Indonesia, Singapura dan Malaysia. Untuk masa yang akan datang, CV. 

Supplierrotan Nusantara akan mengembangkan ke negara lain seperti di wilayah 

Eropa dan Amerika yang merupakan salah satu pangsa pasar rotan terbesar. 

Caranya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan importer rotan di negara 

tersebut, yang saat ini mulai dilakukan dengan penanda tanganan MoU kerja sama.
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Tabel 4.3 

Hasil Analisa terhadap Indikator Keuangan 

Item Pemilik Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

1 Bagaimana 

kecukupan modal 

CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara mencukupi 

kebutuhan modalnya 

dari dana sendiri 

CV. Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki modal 

yang cukup dalam 

menjalankan 

usahanya, modal 

yang dimiliki 

tersebut 

merupakan modal 

yang berasal dari 

pemilik 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

modal yang cukup 

dalam menjalankan 

usahanya, modal yang 

dimiliki tersebut 

merupakan modal yang 

berasal dari pemilik 

2 Apakah CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki arus kas 

yang cukup dalam 

menjalankan 

usahanya? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

arus kas yang cukup 

untuk perputaran 

usahanya, karena 

pesanan yang masuk 

semakin banyak dan 

pembayaran dari 

konsumen cukup 

lancar. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki arus kas 

yang cukup baik, 

karena pesanan 

mebel saat ini 

cukup banyak dan 

pembayaran 

lancar. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki arus 

kas yang cukup untuk 

perputaran usahanya, 

karena pesanan mebel 

rotan yang masuk saat 

ini semakin banyak dan 

pembayaran dari 

konsumen cukup lancar. 

3 Bagaimana 

stabilitas keuangan 

CV. Supplierrotan 

Nusantara saat ini? 

Saat ini keuangan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara cukup 

stabil, kami masih 

memiliki cadangan 

dana untuk digunakan 

sebagai modal kerja. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki tingkat 

keuangan yang 

stabil dan 

likuiditas yang 

cukup tinggi 

sehingga mampu 

memenuhi biaya 

operasionalnya 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

tingkat keuangan yang 

stabil dan likuiditas 

yang cukup tinggi 

sehingga mampu 

memenuhi biaya 

operasionalnya selain 

itu CV. Supplierrotan 

Nusantara juga masih 

memiliki cadangan dana 

untuk digunakan 

sebagai modal kerja. 

 

 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, dan manajer 

keuangan CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator keuangan, maka dapat 
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dianalisis bahwa CV. Supplierrotan Nusantara memiliki modal yang cukup dalam 

menjalankan usahanya, modal yang dimiliki tersebut merupakan modal yang 

berasal dari pemilik. CV. Supplierrotan Nusantara memiliki arus kas yang cukup 

untuk perputaran usahanya, karena pesanan mebel rotan yang masuk saat ini 

semakin banyak dan pembayaran dari konsumen cukup lancar. CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki tingkat keuangan yang stabil dan likuiditas yang cukup tinggi 

sehingga mampu memenuhi biaya operasionalnya selain itu CV. Supplierrotan 

Nusantara juga masih memiliki cadangan dana untuk digunakan sebagai modal 

kerja. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisa terhadap Indikator Produksi 

Item Pemilik Kesimpulan 

1 Bagaimana 

kelengkapan 

fasilitas produksi 

CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

Saat ini fasilitas 

produksi CV. 

Supplierrotan 

Nusantara sudah 

cukup lengkap, mesin 

yang digunakan antara 

lain ada mesin 

pemotong rotan, mesin 

oven, mesin penarik 

rotan dan 

perlengkapan manual 

lainnya seperti gergaji, 

palu dan lain-lain 

Saat ini fasilitas 

produksi CV. 

Supplierrotan Nusantara 

sudah cukup lengkap, 

mesin yang digunakan 

antara lain adalah mesin 

pemotong rotan, mesin 

oven, mesin penarik 

rotan dan perlengkapan 

manual lainnya seperti 

gergaji, palu, lem, 

dempul 

2 Berapa kapasitas 

hasil produksi 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara setiap bulan 

mampu memproduksi 

sebanyak 2 kontainer 

yaitu 25-28 ton rotan 

CV. Supplierrotan 

Nusantara setiap bulan 

mampu memproduksi 

sebanyak 2 kontainer 

yaitu 25-28 ton rotan 

3 Apa inovasi produk 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara membuat 

papan dengan bahan 

rotan dan 

menggunakan teknik 

laminasi, produk ini 

belum pernah 

CV. Supplierrotan 

Nusantara membuat 

papan dengan bahan 

rotan dan menggunakan 

teknik laminasi, produk 

ini belum pernah 

diproduksi oleh 
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Item Pemilik Kesimpulan 

diproduksi oleh 

perusahaan lain di 

Indonesia. Inovasi ini 

dapat membuat 

pengerjaan produk 

mebel rotan tidak 

perlu melalui proses 

anyam, namun dengan 

menggunakan sistem 

knock down. 

perusahaan lain di 

Indonesia. Inovasi ini 

dapat membuat 

pengerjaan produk 

mebel rotan tidak perlu 

melalui proses anyam, 

namun dengan 

menggunakan sistem 

knock down. 

4 Bagaimana 

kompetensi 

karyawan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Karyawan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

keterampilan yang 

lengkap, misalnya 

pegawai administrasi 

menguasai 

pembukuan dan 

berasal dari SMK, 

sedangkan untuk 

pegawai produksi 

menggunakan orang 

yang memiliki 

keahlian rotan secara 

turun temurun. 

Karyawan CV. 

Supplierrotan Nusantara 

memiliki keterampilan 

yang lengkap, misalnya 

pegawai administrasi 

menguasai pembukuan 

dan berasal dari SMK, 

sedangkan untuk 

pegawai produksi 

menggunakan orang 

yang memiliki keahlian 

rotan secara turun 

temurun. 

5 Bagaimana 

ketepatan waktu 

CV. Supplierrotan 

Nusantara dalam 

menyelesaikan 

hasil produksi? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu 

menyelesaikan hasil 

produksinya secara 

tepat waktu sesuai 

dengan perjanjian. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu menyelesaikan 

hasil produksinya secara 

tepat waktu sesuai 

dengan perjanjian. 

6 Bagaimana 

keterampilan 

karyawan bagian 

produksi CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Karyawan bagian 

produksi CV. 

Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

kompetensi yang baik, 

yaitu mampu 

mengoperasikan 

mesin otomatis 

sebagai operator, 

kemudian untuk 

karyawan grader 

mampu mengevaluasi 

hasil produk tersebut 

Karyawan bagian 

produksi CV. 

Supplierrotan Nusantara 

memiliki kompetensi 

yang baik, yaitu mampu 

mengoperasikan mesin 

otomatis sebagai 

operator, kemudian 

untuk karyawan grader 

mampu mengevaluasi 

hasil produk tersebut 

apakah sudah sesuai 
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Item Pemilik Kesimpulan 

apakah sudah sesuai 

dengan standar 

perusahaan. 

dengan standar 

perusahaan. 

 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik CV. 

Supplierrotan Nusantara atas indikator produksi, maka dapat dianalisis bahwa saat 

ini fasilitas produksi CV. Supplierrotan Nusantara sudah cukup lengkap, mesin 

yang digunakan antara lain adalah mesin pemotong rotan, mesin oven, mesin 

penarik rotan dan perlengkapan manual lainnya seperti gergaji, palu, lem, dempul. 

CV. Supplierrotan Nusantara setiap bulan mampu memproduksi sebanyak 2 

kontainer yaitu 25-28 ton rotan. 

CV. Supplierrotan Nusantara membuat papan dengan bahan rotan dan 

menggunakan teknik laminasi, produk ini belum pernah diproduksi oleh perusahaan 

lain di Indonesia. Inovasi ini dapat membuat pengerjaan produk mebel rotan tidak 

perlu melalui proses anyam, namun dengan menggunakan sistem knock down. 

Karyawan CV. Supplierrotan Nusantara memiliki keterampilan yang lengkap, 

misalnya pegawai administrasi menguasai pembukuan dan berasal dari SMK, 

sedangkan untuk pegawai produksi menggunakan orang yang memiliki keahlian 

rotan secara turun temurun. 

CV. Supplierrotan Nusantara selalu mampu menyelesaikan hasil 

produksinya secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Karyawan bagian 

produksi CV. Supplierrotan Nusantara memiliki kompetensi yang baik, yaitu 

mampu mengoperasikan mesin otomatis sebagai operator, kemudian untuk  
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karyawan grader mampu mengevaluasi hasil produk tersebut apakah sudah 

sesuai dengan standar perusahaan. 



51 
 

 

Tabel 4.5 

Hasil Analisa terhadap Indikator Organisasi 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

1 Apakah pimpinan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara mampu 

menjalankan 

fungsinya dan 

visioner? 

Pimpinan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu menjalankan 

fungsi usahanya serta 

memiliki pandangan 

yang jelas akan bisnis 

ini di masa yang akan 

datang. 

Pimpinan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu 

menjalankan 

fungsinya dalam 

memimpin, 

misalnya 

pimpinan selalu 

mampu 

mengarahkan dan 

memberikan 

jawaban serta 

solusi kepada 

karyawan yang 

mengalami 

kesulitan 

Pimpinan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu dalam 

menjalankan 

fungsi dan 

merupakan 

seseorang yang 

visioner. 

Pimpinan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki visi 

untuk 

menjadikan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

mampu 

memenuhi 

permintaan pasar 

di luar negara 

Indonesia. Dalam 

menjalankan 

Pimpinan CV. 

Supplierrotan Nusantara 

selalu mampu 

menjalankan fungsi 

usahanya misalnya 

pimpinan selalu mampu 

mengarahkan dan 

memberikan jawaban 

serta solusi kepada 

karyawan yang 

mengalami kesulitan. 

Pimpinan CV. 

Supplierrotan Nusantara 

memiliki visi atau 

pandangan yang jelas 

untuk bisnisnya di masa 

yang akan datang untuk 

menjadikan CV. 

Supplierrotan Nusantara 

mampu memenuhi 

permintaan pasar di luar 

negara Indonesia. 

Dalam menjalankan 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

fungsinya, 

pemimpin 

menunjukkan 

bahwa dirinya 

mampu 

melakukan 

supervise atau 

pengarahan 

kepada karyawan 

yang 

membutuhkan 

solusi, mau 

mendengarkan 

saran dari 

bawahan dan 

terbuka untuk 

berdiskusi. 

fungsinya, pemimpin 

menunjukkan bahwa 

dirinya mampu 

melakukan supervise 

atau pengarahan kepada 

karyawan yang 

membutuhkan solusi, 

mau mendengarkan 

saran dari bawahan dan 

terbuka untuk 

berdiskusi. 

2 Bagaimana loyalitas 

karyawan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Karyawan memiliki 

loyalitas cukup baik, 

yang terlihat dari 

tidak banyak 

karyawan yang 

keluar kerja. 

Karyawan cukup 

loyal terhadap 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara, 

bentuk 

loyalitasnya 

adalah jarang ada 

karyawan inti 

Karyawan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki 

loyalitas yang 

prima, antara lain 

dapat terlihat dari 

karyawan yang 

jarang keluar 

Karyawan CV. 

Supplierrotan Nusantara 

memiliki loyalitas yang 

prima, antara lain dapat 

terlihat dari karyawan 

yang jarang keluar kerja 

dan sukarela lembur. 

Selain itu arang ada 

karyawan inti yang 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

yang keluar kerja 

dalam beberapa 

tahun terakhir ini, 

kemudian 

karyawan juga 

mau untuk 

mendedikasikan 

waktunya lebih 

banyak untuk 

keperluan kerja 

perusahaan 

misalnya 

penyelesaian 

pekerjaan 

produksi yang 

tertunda. 

kerja dan 

sukarela lembur. 

keluar kerja dalam 

beberapa tahun terakhir 

ini, kemudian karyawan 

juga mau untuk 

mendedikasikan 

waktunya lebih banyak 

untuk keperluan kerja 

perusahaan misalnya 

penyelesaian pekerjaan 

produksi yang tertunda. 

3 Bagaimana 

kemampuan 

pemimpin CV. 

Supplierrotan 

Nusantara dalam 

menjalankan bisnis 

ini? 

Pemimpin memiliki 

kemampuan untuk 

menjalankan bisnis 

ini. Pemimpin 

mampu 

mengarahkan, 

mengevaluasi dan 

mengawasi seluruh 

proses produksi 

kaarena paham 

Pemimpin 

memiliki 

kemampuan yang 

baik dalam 

menjalankan 

bisnis rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

Pemimpin 

memiliki 

Pemimpin CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

memiliki 

kemampuan yang 

baik dalam 

menjalankan 

bisnis rotan ini 

karena sudah 

memiliki 

Pemimpin memiliki 

kemampuan untuk 

menjalankan bisnis ini. 

Kemampuan ini 

misalnya adalah  

1. Pemimpin 

mampu 

mengarahkan, 

mengevaluasi 

dan mengawasi 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

dengan keseluruhan 

alur proses produksi. 

pengalaman yang 

cukup dalam hal 

pemilihan bahan 

baku rotan dan  

juga dalam hal 

produksi rotan 

sehingga 

mengetahui cara 

untuk 

meningkatkan 

produktivitas. 

pengalaman yang 

cukup lama 

dalam bidang 

rotan, memiliki 

koneksi luas 

dengan supplier 

maupun 

konsumen 

potensial. 

seluruh proses 

produksi 

kaarena paham 

dengan 

keseluruhan alur 

proses produksi. 

2. Pemimpin 

memiliki 

pengalaman 

yang cukup 

dalam hal 

pemilihan bahan 

baku rotan dan  

juga dalam hal 

produksi rotan 

memiliki 

koneksi luas 

dengan supplier 

maupun 

konsumen 

potensial 

sehingga 

mengetahui cara 

untuk 

meningkatkan 

produktivitas. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

4 Bagaimana 

kemampuan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara untuk 

beradaptasi dengan 

perubahan? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

kemampuan untuk 

beradaptasi dengan 

perubahan yang ada, 

misalnya ketika 

organisasi 

membutuhkan 

perubahan dalam hal 

sistem produksi, 

perusahaan 

mengubah sistem itu 

dengan menerapkan 

otomatisasi. 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu 

beradaptasi 

dengan 

perubahan, antara 

lain adalah 

dengan 

menambah divisi 

yang dianggap 

perlu, misalnya 

divisi IT saat ini 

untuk 

meningkatkan 

jangkauan 

pemasaran CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

melalui media 

sosial dan media 

internet. 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mampu 

beradaptasi 

dengan 

perubahan yang 

mungkin terjadi, 

misalnya adanya 

teknologi 

informasi 

membuat 

perusahaan harus 

membuat divisi 

khusus untuk 

menangani 

masalah IT ini. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

kemampuan untuk 

beradaptasi dengan 

perubahan yang ada, 

misalnya ketika 

organisasi 

membutuhkan 

perubahan dalam hal 

sistem produksi, 

perusahaan mengubah 

sistem itu dengan 

menerapkan 

otomatisasi. Perubahan 

lainnya adalah divisi IT 

saat ini diperlukan  

untuk meningkatkan 

jangkauan pemasaran 

CV. Supplierrotan 

Nusantara melalui 

media sosial dan media 

internet. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, 2 orang 

manajer pemasaran dan keuangan CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator 

organisasi, maka dapat dianalisis bahwa Pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara 

selalu mampu menjalankan fungsi usahanya misalnya pimpinan selalu mampu 

mengarahkan dan memberikan jawaban serta solusi kepada karyawan yang 

mengalami kesulitan. 

Pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara memiliki visi atau pandangan yang 

jelas untuk bisnisnya di masa yang akan datang untuk menjadikan CV. 

Supplierrotan Nusantara mampu memenuhi permintaan pasar di luar negara 

Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin menunjukkan bahwa dirinya 

mampu melakukan supervise atau pengarahan kepada karyawan yang 

membutuhkan solusi, mau mendengarkan saran dari bawahan dan terbuka untuk 

berdiskusi. 

Karyawan CV. Supplierrotan Nusantara memiliki loyalitas yang prima, 

antara lain dapat terlihat dari karyawan yang jarang keluar kerja dan sukarela 

lembur. Selain itu arang ada karyawan inti yang keluar kerja dalam beberapa tahun 

terakhir ini, kemudian karyawan juga mau untuk mendedikasikan waktunya lebih 

banyak untuk keperluan kerja perusahaan misalnya penyelesaian pekerjaan 

produksi yang tertunda. Pemimpin memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis 

ini. Kemampuan ini misalnya adalah  

1. Pemimpin mampu mengarahkan, mengevaluasi dan mengawasi seluruh 

proses produksi kaarena paham dengan keseluruhan alur proses produksi. 
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2. Pemimpin memiliki pengalaman yang cukup dalam hal pemilihan bahan 

baku rotan dan  juga dalam hal produksi rotan memiliki koneksi luas dengan 

supplier maupun konsumen potensial sehingga mengetahui cara untuk 

meningkatkan produktivitas. 

CV. Supplierrotan Nusantara memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan perubahan yang ada, misalnya ketika organisasi membutuhkan perubahan 

dalam hal sistem produksi, perusahaan mengubah sistem itu dengan menerapkan 

otomatisasi. Perubahan lainnya adalah divisi IT saat ini diperlukan untuk 

meningkatkan jangkauan pemasaran CV. Supplierrotan Nusantara melalui media 

sosial dan media internet. 

 

4.2.2 Faktor Eksternal 

Indikator dari faktor eksternal ini adalah : 

A. Kekuatan ekonomi 

Kekuatan ekonomi meliputi 

1) Inflasi 

Perubahan tingkat inflasi di Indonesia 

2) Suku bunga 

Perubahan tingkat suku bunga bank Indonesia 

3) Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan dilihat dari GDP negara 

4) Sirkulasi bisnis. 

Perputaran bisnis rotan nasional saat ini 
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b. Kekuatan sosial 

Kekuatan sosial meliputi: 

1) Demografi konsumen 

Jenis kelamin, usia, latar belakang dari konsumen 

2) Budaya 

Budaya dari calon konsumen CV. Supplierrotan Nusantara 

3) Gaya hidup 

Gaya hidup dan kebiasaan dari konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara 

4) Pendidikan 

Tingkat pendidikan dari calon konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara 

c. Kekuatan politik 

Kekuatan politik meliputi: 

1) stabilitas politik 

Stabilitas iklim politik negara 

2) perpajakan 

Peraturan perpajakan terbaru 

3) peraturan berkaitan dengan bisnis 

Peraturan seperti peraturan berkaitan dengan ijin lingkungan 

atau Amdal 

4) peraturan berkaitan ketenagakerjaan. 
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Peraturan terkait dengan tenaga kerja seperti penetapan 

UMK 

d. Kekuatan teknologi 

Kekuatan teknologi meliputi 

1) kemajuan teknologi 

Perubahan teknologi baru seperti mesin produksi 

2) peran internet. 

Peran internet dalam menunjang pemasaran bisnis 

e. Kekuatan kompetitif. 

Kekuatan kompetitif meliputi 

1) ketersediaan substitusi 

Ketersediaan bahan pengganti rotan 

2) kekuatan pesaing 

kekuatan dari pesaing yang telah lama ada di pasar 

3) barrier to entry. 

Kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk dalam bisnis 

rotan 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang 

pemilik, 2 orang manajemen, 2 orang supplier dan 2 orang calon konsumen CV. 

Supplierrotan Nusantara terhadap variabel Faktor Eksternal telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Analisa terhadap Indikator Kekuatan Ekonomi 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Supplier 1 Supplier 2 Kesimpulan 

1 Bagaimana 

dampak inflasi 

terhadap bisnis 

CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

Inflasi cukup 

berdampak bagi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

harga bahan baku 

menjadi 

meningkat, selain 

itu biaya produksi 

juga ikut naik. 

Inflasi cukup 

berdampak bagi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena harga 

bahan baku 

banyak yang 

meningkat 

sehingga margin 

profit CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

sempat 

mengalami 

penurunan 

Inflasi dapat 

berdampak 

pada 

penurunan 

daya beli 

konsumen 

terhadap 

produk rotan 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

Inflasi 

membuat 

harga bahan 

baku rotan 

yang kita jual 

meningkat 

sehingga CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

harus 

membeli 

dengan harga 

lebih tinggi. 

Inflasi 

menurut saya 

kurang 

berdampak 

pada CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena 

pesanan 

bahan baku 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

masih tetap 

berjalan, 

bahkan 

bertambah 

Inflasi cukup 

berdampak bagi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

harga bahan baku 

menjadi 

meningkat, selain 

itu biaya produksi 

juga ikut naik 

sehingga margin 

profit CV. 

Supplierrotan 

Nusantara sempat 

mengalami 

penurunan. 

2 Bagaimana 

dampak suku 

bunga terhadap 

Suku bunga tidak 

terlalu berdampak 

bagi bisnis CV. 

Suku bunga 

tidak terlalu 

berdampak pada 

Suku bunga 

tidak 

berdampak 

  Suku bunga tidak 

terlalu berdampak 

bagi bisnis CV. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Supplier 1 Supplier 2 Kesimpulan 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

CV. Supplierrotan 

Nusantara 

menggunakan 

dana sendiri 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena CV. 

Supplierrotan 

Nusantara tidak 

melakukan 

pengambilan 

hutang 

signifikan bagi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena modal 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

berasal dari 

modal sendiri. 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

CV. Supplierrotan 

Nusantara 

menggunakan 

dana sendiri dan 

tidak 

menggunakan 

hutang. 

3 Bagaimana 

dampak 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berdampak positif 

bagi bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

dengan 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pembelian produk 

rotan semakin 

meningkat 

Pertumbuhan  

ekonomi ikut 

mendorong 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena dengan 

pertumbuhan 

ekonomi, 

banyak pangsa 

pasar potensial 

yang dapat 

digarap, 

misalnya jika 

dahulu pasar 

CV. 

Adanya 

pertumbuhan 

ekonomi akan 

membuat 

peningkatan 

pembelian dari 

produk CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

karena 

membuka 

peluang bagi 

pasar baru 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berdampak 

pada 

peningkatan 

pesanan 

bahan baku 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

kepada 

supplier 

Dampak 

pertumbuhan 

ekonomi bagi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

adalah 

meningkatkan 

jumlah 

pesanan 

produk rotan 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

yang dapat 

diketahui dari 

Pertumbuhan  

ekonomi ikut 

mendorong bisnis 

CV. Supplierrotan 

Nusantara karena 

dengan 

pertumbuhan 

ekonomi, banyak 

pangsa pasar 

potensial yang 

dapat digarap, 

misalnya jika 

dahulu pasar CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

hanyalah rumah 



62 
 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Supplier 1 Supplier 2 Kesimpulan 

Supplierrotan 

Nusantara 

hanyalah rumah 

tangga, saat ini 

mulai menyasar 

hotel dan mall 

peningkatan 

pesanan 

bahan baku 

rotan oleh 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

tangga, saat ini 

mulai menyasar 

hotel dan mall 

sehingga pesanan 

produk rotan 

kepada CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

semakin 

meningkat. 

4 Bagaimana 

perputaran bisnis 

rotan nasional saat 

ini? 

Tahun ini cukup 

sepi karena 

kondisi ekonomi, 

sosial, politik juga 

kurang baik 

namun tetap 

masih ada 

pembelian dan 

pesanan. 

Perputaran 

bisnis rotan 

nasional saat ini 

cukup baik, 

walaupun bahan 

baku sedikit 

berkurang, 

namun 

permintaan 

rotan mengalami 

peningkatan 

Perputaran 

bisnis rotan 

saat ini cukup 

baik, 

dibuktikan 

dengan masih 

banyaknya 

permintaan 

pesanan 

produk rotan 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

Perputaran 

bisnis rotan 

nasional saat 

ini cukup 

baik, banyak 

pesanan 

bahan baku 

rotan dari 

produsen 

rotan nasional 

Perputaran 

bisnis rotan 

nasional saat 

ini sangat 

baik, terbukti 

dari 

banyaknya 

pesanan 

bahan baku 

rotan dari 

berbagai 

perusahaan 

produsen 

rotan besar di 

Indonesia saat 

ini 

Perputaran bisnis 

rotan nasional saat 

ini cukup baik, 

dibuktikan dengan 

masih banyaknya 

permintaan 

pesanan produk 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara dan 

perusahaan 

produsen rotan 

besar lainnya di 

Indonesia saat ini. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, 2 orang 

manajer, dan 2 orang supplier CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator kekuatan 

ekonomi, maka dapat dianalisis bahwainflasi cukup berdampak bagi bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara karena harga bahan baku menjadi meningkat, selain itu 

biaya produksi juga ikut naik sehingga margin profit CV. Supplierrotan Nusantara 

sempat mengalami penurunan. Suku bunga tidak terlalu berdampak bagi bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara karena CV. Supplierrotan Nusantara menggunakan dana 

sendiri dan tidak menggunakan hutang. 

Pertumbuhan ekonomi ikut mendorong bisnis CV. Supplierrotan Nusantara 

karena dengan pertumbuhan ekonomi, banyak pangsa pasar potensial yang dapat 

digarap, misalnya jika dahulu pasar CV. Supplierrotan Nusantara hanyalah rumah 

tangga, saat ini mulai menyasar hotel dan mall sehingga pesanan produk rotan 

kepada CV. Supplierrotan Nusantara semakin meningkat. Perputaran bisnis rotan 

nasional saat ini cukup baik, dibuktikan dengan masih banyaknya permintaan 

pesanan produk rotan CV. Supplierrotan Nusantara dan perusahaan produsen rotan 

besar lainnya di Indonesia saat ini. 
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Tabel 4.7 

Hasil Analisa terhadap Indikator Kekuatan Sosial 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

1 Bagaimana profil 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara saat ini? 

Profil konsumen 

CV. Supplierrotan 

Nusantara sebagian 

besar berasal dari 

kalangan menengah 

ke atas yang 

menginginkan 

produk mebel untuk 

bersantai dengan 

kualitas premium 

dan tidak terlalu 

peduli harga 

Konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara saat ini 

selain dari toko 

dan reseller, juga 

berasal dari hotel 

dan mall 

Konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

berasal dari kota 

besar, atau toko 

yang melakukan 

penjualan 

kembali terhadap 

produk rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

Profil konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara sebagian 

besar berasal dari  

1. Konsumen 

perorangan 

yang berasal 

dari kalangan 

menengah ke 

atas yang 

berasal dari 

kota besar yang 

menginginkan 

produk mebel 

untuk bersantai 

dengan kualitas 

premium dan 

tidak terlalu 

peduli harga. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

2. Konsumen toko 

yang 

melakukan 

penjualan 

kembali 

terhadap 

produk rotan 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

2 Seperti apa budaya 

dari konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Budaya dari 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara, jika 

konsumen 

individual hanya 

membeli sesuai 

dengan 

kebutuhannya saja, 

namun untuk 

konsumen toko, 

biasanya membeli 

beberapa tipe 

produk 

Budaya 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara cukup 

beragam, namun 

rata-rata 

berbudaya Jawa 

Budaya 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

biasanya masih 

berbudaya 

Indonesia 

khususnya Jawa. 

Misalnya 

melakukan 

pembelian 

dengan sistem 

beli putus dan 

melakukan 

pembayaran 

dengan tunai. 

Budaya dari konsumen 

CV. Supplierrotan 

Nusantara, jika 

konsumen individual 

hanya membeli sesuai 

dengan kebutuhannya 

saja dengan sistem beli 

putus dan pembayaran 

tunai, namun untuk 

konsumen toko, 

biasanya membeli 

beberapa tipe produk 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

3 Seperti apa gaya 

hidup konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Biasanya konsumen 

CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki 

gaya hidup mewah 

namun berbeda 

untuk konsumen 

toko yang lebih low 

profile 

Gaya hidup 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

biasanya adalah 

kalangan 

menengah ke atas 

yang 

menginginkan 

gaya hidup 

mewah dalam 

rumahnya. 

Konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

biasanya 

memiliki gaya 

hidup mewah 

dan menganggap 

pembelian 

produk rotan 

yang bernilai jual 

tinggi untuk 

meningkatkan 

gengsinya. 

Konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara biasanya 

memiliki gaya hidup 

mewah dan 

menganggap 

pembelian produk 

rotan yang bernilai jual 

tinggi untuk 

meningkatkan 

gengsinya. 

4 Bagaimana tingkat 

pendidikan calon 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara tidak 

pernah menanyakan 

mengenai tingkat 

pendidikan, namun 

dari hasil 

pengamatan tingkat 

pendidikan dari 

calon konsumen 

cukup tinggi 

Biasanya 

memiliki tingkat 

pendidikan cukup 

tinggi sehingga 

dapat lebih 

menghargai seni. 

Tingkat 

pendidikan calon 

konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara dapat 

dikatakan cukup 

tinggi, walaupun 

kami tidak 

pernah 

menanyakannya. 

Tingkat pendidikan 

calon konsumen CV. 

Supplierrotan 

Nusantara dapat 

dikatakan cukup tinggi, 

sehingga dapat lebih 

menghargai seni. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, dan 2 orang manajer 

pemasaran dan keuangan CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator kekuatan 

sosial, maka dapat dianalisis bahwaProfil konsumen CV. Supplierrotan Nusantara 

sebagian besar berasal dari  

1. Konsumen perorangan yang berasal dari kalangan menengah ke atas yang 

berasal dari kota besar yang menginginkan produk mebel untuk bersantai 

dengan kualitas premium dan tidak terlalu peduli harga. 

2. Konsumen toko yang melakukan penjualan kembali terhadap produk rotan 

CV. Supplierrotan Nusantara. 

Budaya dari konsumen CV. Supplierrotan Nusantara, jika konsumen 

individual hanya membeli sesuai dengan kebutuhannya saja dengan sistem beli 

putus dan pembayaran tunai, namun untuk konsumen toko, biasanya membeli 

beberapa tipe produk. Konsumen CV. Supplierrotan Nusantara biasanya memiliki 

gaya hidup mewah dan menganggap pembelian produk rotan yang bernilai jual 

tinggi untuk meningkatkan gengsinya. Tingkat pendidikan calon konsumen CV. 

Supplierrotan Nusantara dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat lebih 

menghargai seni. 
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Tabel 4.8 

Hasil Analisa terhadap Indikator Kekuatan Politik 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

1 Bagaimana 

pengaruh stabilitas 

politik terhadap 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Stabilitas politik 

tidak 

mempengaruhi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

tidak berhubungan 

langsung dengan 

bisnis rotan 

Stabilitas politik 

tidak terlalu 

berpengaruh pada 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

Stabilitas politik 

kurang 

mempengaruhi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara ini. 

Stabilitas politik tidak mempengaruhi 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara 

karena tidak berhubungan langsung 

dengan bisnis rotan 

2 Bagaimana 

pengaruh peraturan 

perpajakan yang 

baru terhadap bisnis 

CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

membuat 

penyesuaian 

dengan peraturan 

perpajakan yang 

terbaru, termasuk 

perhitungan SPT 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

update terhadap 

peraturan 

perpajakan dan 

selalu berusaha 

mengikuti 

peraturan 

perpajakan 

tersebut, antara lain 

adalah penerapan e-

faktur dalam 

penjualannya dan 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

melakukan update 

terhadap praturan 

perpajakan baru 

misalnya 

penetapan PPn 

terbaru untuk 

produk rotan yaitu 

sebesar 10% dan 

juga selalu 

menggunakan e-

faktur dalam 

CV. Supplierrotan Nusantara selalu 

melakukan update terhadap peraturan 

perpajakan baru misalnya penetapan 

PPn terbaru untuk produk rotan yaitu 

sebesar 10% dan juga selalu 

menggunakan e-faktur dalam setiap 

transaksi CV. Supplierrotan Nusantara. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

selalu 

menggunakan 

faktur pajak dalam 

setiap transaksinya. 

setiap transaksi 

CV. Supplierrotan 

Nusantara. 

3 Bagaimana 

pengaruh peraturan 

terkait bisnis 

terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

update mengenai 

peraturan baru 

terkait dengan 

bisnis dari CV. 

Supplierrotan 

Nusantara seperti 

mengenai 

ketentuan ekspor 

rotan. Saat ini rotan 

yang diekspor tidak 

boleh dalam bentuk 

rotan mentah, 

namun sudah 

berbentuk mebel 

atau barang jadi. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mematuhi 

peraturan terkait 

bisnis seperti tidak 

melakukan 

pembelian rotan 

muda walau harga 

murah, dan tidak 

melakukan 

pembelian rotan 

yang memiliki asal 

usul kurang jelas 

misalnya rotan 

yang berasal dari 

kawasan hutan 

konservasi. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mematuhi 

peraturan bisnis 

rotan seperti tidak 

melakukan 

pembelian rotan 

yang memiliki 

asal usul kurang 

jelas seperti bekas 

pencurian, 

penebangan hutan 

lindung, dan juga 

tidak melakukan 

pembelian rotan 

muda, karena 

berpotensi 

merusak 

lingkungan 

 

 

CV. Supplierrotan Nusantara selalu 

mematuhi peraturan bisnis rotan yaitu: 

1. Tidak melakukan pembelian 

rotan yang memiliki asal usul 

kurang jelas seperti bekas 

pencurian, penebangan hutan 

lindung 

2. Tidak melakukan pembelian 

rotan muda, karena berpotensi 

merusak lingkungan. 

3. Saat ini rotan yang diekspor 

tidak boleh dalam bentuk rotan 

mentah, namun sudah 

berbentuk mebel atau barang 

jadi. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

4 Bagaimana 

pengaruh peraturan 

terkait tenaga kerja 

terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mematuhi 

peraturan terkait 

tenaga kerja antara 

lain dengan 

menggaji sesuai 

dengan UMK Kota 

Semarang dan 

memberikan uang 

THR. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mematuhi 

peraturan ketenaga 

kerjaan dengan 

memberikan gaji 

sesuai dengan 

UMK yang berlaku 

di Kota Semarang 

yaitu saat ini 

sebesar Rp. 

2.310.000 dan 

memberikan 

tunjangan hari raya 

kepada 

karyawannya. 

CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu 

mematuhi 

peraturan tenaga 

kerja yaitu 

memberikan gaji 

sesuai dengan 

UMK Kota 

Semarang yaitu 

Rp. 2.310.000 

serta selalu 

memberikan 

tunjangan hari 

raya kepada 

karyawannya 

CV. Supplierrotan Nusantara selalu 

mematuhi peraturan tenaga kerja yaitu 

memberikan gaji sesuai dengan UMK 

Kota Semarang yaitu Rp. 2.310.000 

serta selalu memberikan tunjangan hari 

raya kepada karyawannya 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, 2 orang 

manajer pemasaran dan keuangan CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator 

kekuatan politik, maka dapat dianalisis bahwa stabilitas politik tidak mempengaruhi 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara karena tidak berhubungan langsung dengan 

bisnis rotan. CV. Supplierrotan Nusantara selalu melakukan update terhadap 

peraturan perpajakan baru misalnya penetapan PPn terbaru untuk produk rotan 

yaitu sebesar 10% dan juga selalu menggunakan e-faktur dalam setiap transaksi 

CV. Supplierrotan Nusantara. CV. Supplierrotan Nusantara selalu mematuhi 

peraturan bisnis rotan yaitu: 

1. Tidak melakukan pembelian rotan yang memiliki asal usul kurang jelas 

seperti bekas pencurian, penebangan hutan lindung 

2. Tidak melakukan pembelian rotan muda, karena berpotensi merusak 

lingkungan. 

3. Saat ini rotan yang diekspor tidak boleh dalam bentuk rotan mentah, namun 

sudah berbentuk mebel atau barang jadi. 

CV. Supplierrotan Nusantara selalu mematuhi peraturan tenaga kerja yaitu 

memberikan gaji sesuai dengan UMK Kota Semarang yaitu Rp. 2.310.000 serta 

selalu memberikan tunjangan hari raya kepada karyawannya. 
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Tabel 4.9 

Hasil Analisa terhadap Indikator Kekuatan Teknologi 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

1 Bagaimana pengaruh 

kemajuan teknologi 

terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Kemajuan teknologi 

sangat 

mempengaruhi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara, yaitu 

dengan adanya 

teknologi/mesin 

baru membuat 

produksi CV. 

Supplierrotan 

Nusantara semakin 

cepat dan kapasitas 

produksi bertambah 

Kemajuan 

teknologi 

mengubah bisnis 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara, yang 

dahulu manual, 

saat ini menjadi 

semi otomatis, 

dengan 

melakukan 

pembelian mesin 

baru yang dapat 

meningkatkan 

kecepatan 

produksinya. 

Kemajuan 

teknologi 

berperan dalam 

mengakselerasi 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara yaitu 

dengan 

peningkatan 

kapasitas 

produksi dengan 

adanya mesin 

yang 

menggantikan 

tenaga manual 

sehingga mampu 

memproduksi 

25% lebih banyak 

daripada 

sebelumnya. 

Kemajuan teknologi berperan dalam 

mengakselerasi bisnis CV. Supplierrotan 

Nusantara yaitu dengan peningkatan 

kapasitas produksi dengan adanya mesin 

yang menggantikan tenaga manual 

sehingga mampu memproduksi 25% 

lebih banyak daripada sebelumnya. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

Keuangan 

Kesimpulan 

2 Bagaimana pengaruh 

peran internet 

terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Internet sangat 

berperan dalam 

bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara karena 

dengan adanya 

internet, maka 

pemasaran produk 

rotan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara dapat 

dilakukan dengan 

semakin mudah dan 

cepat serta 

jangkauan 

pemasarannya 

semakin jauh 

sehingga 

meningkatkan 

kinerja bisnis CV. 

Supplierrotan 

Nusantara. 

Internet sangat 

membantu 

pemasaran. 

Proposal 

penawaran dapat 

dikirim melalui 

email dan juga 

pemasaran dapat 

lebih mudah 

dilakukan 

melalui media 

sosial dengan 

cara memposting 

foto-foto produk 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara serta 

testimonial dari 

pembelinya. 

Internet sangat 

berperan dalam 

hal pemasaran 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara ke luar 

negari maupun 

dalam hal 

keuangan 

berperan dalam 

pengiriman 

invoice dapat 

menggunakan 

media email. 

Internet sangat berperan dalam bisnis 

CV. Supplierrotan Nusantara, 

1. Internet sangat membantu 

pemasaran. Proposal penawaran 

dapat dikirim melalui email dan 

juga pemasaran dapat lebih 

mudah dilakukan melalui media 

sosial dengan cara memposting 

foto-foto produk CV. 

Supplierrotan Nusantara serta 

testimonial dari pembelinya. 

pemasaran produk rotan CV. 

Supplierrotan Nusantara dapat 

dilakukan dengan semakin 

mudah dan cepat serta jangkauan 

pemasarannya semakin jauh 

sehingga meningkatkan kinerja 

bisnis CV. Supplierrotan 

Nusantara. 

2. dalam hal keuangan berperan 

dalam pengiriman invoice dapat 

menggunakan media email. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, dan 2 orang manajer 

pemasaran dan keuangan CV. Supplierrotan Nusantara atas indikator kekuatan 

teknologi, maka dapat dianalisis bahwa Kemajuan teknologi berperan dalam 

mengakselerasi bisnis CV. Supplierrotan Nusantara yaitu dengan peningkatan 

kapasitas produksi dengan adanya mesin yang menggantikan tenaga manual 

sehingga mampu memproduksi 25% lebih banyak daripada sebelumnya. 

Internet sangat berperan dalam bisnis CV. Supplierrotan Nusantara, 

1. Internet sangat membantu pemasaran. Proposal penawaran dapat dikirim 

melalui email dan juga pemasaran dapat lebih mudah dilakukan melalui 

media sosial dengan cara memposting foto-foto produk CV. Supplierrotan 

Nusantara serta testimonial dari pembelinya. pemasaran produk rotan CV. 

Supplierrotan Nusantara dapat dilakukan dengan semakin mudah dan cepat 

serta jangkauan pemasarannya semakin jauh sehingga meningkatkan 

kinerja bisnis CV. Supplierrotan Nusantara dalam hal keuangan berperan 

dalam pengiriman invoice dapat menggunakan media email. 
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Tabel 4.10 

Hasil Analisa terhadap Indikator Kekuatan Kompetitif 

Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Supplier 1 Supplier 2 Kesimpulan 

1 Apakah saat ini 

sudah ada bahan 

pengganti rotan? 

Saat ini sudah ada 

pengganti bahan 

rotan yaitu rotan 

sintetis. 

Keunggulan produk 

ini adalah karena 

sintetis maka lebih 

tahan cuaca dan 

tidak repot dalam 

perawatan. 

Kelemahannya 

adalah harga dari 

produk dengan 

rotan sintetis lebih 

mahal 

dibandingkan 

dengan produk 

rotan biasa 

Saat ini sudah 

ada serat 

pengganti bahan 

rotan, yaitu rotan 

sintetis yang 

lebih kuat dan 

tahan hujan 

panas. 

Sudah ada rotan 

sintetis saat ini 

sebagai bahan 

pengganti rotan 

Saat ini sudah 

ada pengganti 

rotan, yaitu 

rotan sintetis, 

yang lebih 

kuat, tahan 

lama, namun 

menyerupai 

karakteristik 

rotan alami 

Saat ini sudah ada 

pengganti bahan rotan 

yaitu rotan sintetis.  

1. Keunggulan 

produk ini adalah 

karena sintetis 

maka lebih tahan 

cuaca dan tidak 

repot dalam 

perawatan, serta 

bentuk maupun 

teksturnya 

menyerupai 

karakteristik rotan 

alami. 

2. Kelemahannya 

adalah harga dari 

produk dengan 

rotan sintetis lebih 

mahal 

dibandingkan 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Supplier 1 Supplier 2 Kesimpulan 

dengan produk 

rotan biasa 

2 Bagaimana kekuatan 

pesaing CV. 

Supplierrotan 

Nusantara? 

Pesaing CV. 

Supplierrotan 

Nusantara saat ini 

biasanya masih 

kesulitan dalam 

mencari order 

maupun supply 

yang konsisten 

berbeda dengan 

CV. Supplierrotan 

Nusantara yang 

telah menanda 

tangani kontrak 

kerja dengan 

konsumen dan 

supplier sehingga 

arus kas, supply dan 

pesanannya mampu 

terjaga dan teratur 

Pesaing saat ini 

cukup kuat, 

namun CV. 

Supplierrotan 

Nusantara masih 

lebih kuat dari 

pesaing, karena 

memiliki 

pengalaman 

yang lebih 

banyak dan 

mampu 

memproduksi 

dengan lebih 

efektif 

Pesaing CV. 

Supplierrotan 

Nusantara ada 

yang lebih kuat 

dari CV. 

Supplierrotan 

Nusantara namun 

pembayaran ke 

supplier biasanya 

mundur, 

sedangkan CV. 

Supplierrotan 

Nusantara selalu 

membayar tepat 

waktu. 

Pesaing CV. 

Supplierrotan 

Nusantara 

sebenarnya 

cukup banyak, 

namun hanya 

CV. 

Supplierrotan 

Nusantara yang 

mampu 

melakukan 

pembayaran 

tunai atas 

pembelian 

bahan baku 

rotan mentah 

sehingga 

menjadi 

rujukan 

supplier ketika 

menawarkan 

bahan bakunya. 

Pesaing CV. 

Supplierrotan Nusantara 

saat ini biasanya masih 

kesulitan dalam mencari 

order maupun supply 

yang konsisten berbeda 

dengan CV. Supplierrotan 

Nusantara yang telah 

menanda tangani kontrak 

kerja dengan konsumen 

dan supplier sehingga arus 

kas, supply dan 

pesanannya mampu 

terjaga dan teratur. Selain 

itu hanya CV. 

Supplierrotan Nusantara 

yang mampu melakukan 

pembayaran tunai atas 

pembelian bahan baku 

rotan mentah sehingga 

menjadi rujukan supplier 

ketika menawarkan bahan 

bakunya. 
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Item Pemilik Manajer 

Pemasaran 

Supplier 1 Supplier 2 Kesimpulan 

3 Bagaimana 

kemudahan bagi 

perusahaan pesaing 

baru untuk masuk ke 

bisnis rotan? 

Saat ini cukup sulit 

bagi perusahaan 

pesaing untuk 

masuk ke bisnis 

rotan, karena bahan 

baku rotan terbatas, 

dan hanya pemain 

lama yang suidah 

berpengalaman saja 

yang mampu 

mendapatkan bahan 

bakunya sehingga 

pemain baru 

biasanya tidak 

mendapatkan bahan 

baku 

Perusahaan 

pesaing baru 

tidak mudah 

untuk masuk 

dalam bisnis 

rotan karena 

perusahaan 

pesaing baru 

tidak memiliki 

akses ke bahan 

baku rotan yang 

telah dikuasai 

oleh perusahaan 

produsen rotan 

yang telah 

berdiri 

sebelumnya. 

Tidak mudah 

bagi perusahaan 

pesaing baru 

untuk masuk ke 

bisnis rotan 

karena bahan 

baku sudah 

dikuasai oleh 

perusahaan rotan 

yang sudah 

berdiri 

sebelumnya. 

Perusahaan 

pesaing baru 

tidak mudah 

untuk 

memasuki 

bisnis rotan, 

terutama 

karena bahan 

baku saat ini 

lebih banyak 

dikuasai oleh 

perusahaan 

besar yang 

telah lebih dulu 

eksis di 

pasaran. 

Perusahaan pesaing baru 

tidak mudah untuk 

memasuki bisnis rotan, 

terutama karena bahan 

baku saat ini lebih banyak 

dikuasai oleh perusahaan 

besar yang telah lebih 

dulu eksis di pasaran. Hal 

ini karena bahan baku 

rotan terbatas, dan hanya 

pemain lama yang suidah 

berpengalaman saja yang 

mampu mendapatkan 

bahan bakunya sehingga 

pemain baru biasanya 

tidak mendapatkan bahan 

baku. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 1 orang pemilik, 1 orang 

manajer pemasaran, dan 2 orang supplier CV. Supplierrotan Nusantara atas 

indikator kekuatan kompetitif, maka dapat dianalisis bahwa Saat ini sudah ada 

pengganti bahan rotan yaitu rotan sintetis.  

1. Keunggulan produk ini adalah karena sintetis maka lebih tahan cuaca dan 

tidak repot dalam perawatan, serta bentuk maupun teksturnya menyerupai 

karakteristik rotan alami. 

2. Kelemahannya adalah harga dari produk dengan rotan sintetis lebih mahal 

dibandingkan dengan produk rotan biasa 

Pesaing CV. Supplierrotan Nusantara saat ini biasanya masih kesulitan 

dalam mencari order maupun supply yang konsisten berbeda dengan CV. 

Supplierrotan Nusantara yang telah menanda tangani kontrak kerja dengan 

konsumen dan supplier sehingga arus kas, supply dan pesanannya mampu terjaga 

dan teratur. Selain itu hanya CV. Supplierrotan Nusantara yang mampu melakukan 

pembayaran tunai atas pembelian bahan baku rotan mentah sehingga menjadi 

rujukan supplier ketika menawarkan bahan bakunya.  

Perusahaan pesaing baru tidak mudah untuk memasuki bisnis rotan, 

terutama karena bahan baku saat ini lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar 

yang telah lebih dulu eksis di pasaran. Hal ini karena bahan baku rotan terbatas, dan 

hanya pemain lama yang suidah berpengalaman saja yang mampu mendapatkan 

bahan bakunya sehingga pemain baru biasanya tidak mendapatkan bahan baku. 
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4.3 Identifikasi Variabel Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman 

(SWOT) CV. Supplierrotan Nusantara dalam Kaitannya Dengan Daya 

Saingnya Di Arena Pasar Global 

Tabel 4.11 

Langkah Analisa Data 

Langkah Keterangan Data 

Wawancara kepada 

responden penelitian 

Wawancara kepada 7 

responden yaitu 1 orang 

pemilik dan 2 orang 

manajemen yaitu manajer 

pemasaran dan produksi yang 

diambil karena paling 

mengetahui tentang 

operasional perusahaan, 2 

orang supplier rotan dan 2 

orang calon konsumen 

Lampiran-Jawaban masing-

masing hasil wawancara 

Identifikasi faktor internal 

dan eksternal 

Diskusi dengan responden 

terutama pemilik dan manajer 

mengenai faktor yang dapat 

menjadi faktor internal dan 

eksternal dan indikatornya 

Contoh : Tabel 4.3 
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Langkah Keterangan Data 

Pengambilan kesimpulan dari 

kecenderungan jawaban 

faktor internal dan eksternal 

Pengambilan kesimpulan 

dilakukan dengan analisis 

dominan dengan teori 

penjodohan pola (Yin, 2015). 

Penggunaan teori ini 

dimaksudkan dengan 

membandingkan pola 

berdasarkan persamaan pola 

untuk penguatan validitas 

internal studi kasus yang 

bersangkutan. 

Contoh : Tabel 4.3 

Identifikasi kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan 

ancaman CV. Supplierrotan 

Nusantara 

Dengan cara melakukan 

diskusi dengan pemilik CV. 

Supplierrotan Nusantara 

karena pemilik dan juga 

karyawan CV. Supplierrotan 

Nusantara adalah orang yang 

paling mengetahui 

perusahaan. 

Contoh : Poin 4.3.1 

 

 

 

 



81 
 

4.3.1 Identifikasi Kekuatan CV. Supplierrotan Nusantara 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal yang merupakan kekuatan dari 

CV. Supplierrotan Nusantara saat ini ditinjau dari indikator pemasaran adalah CV. 

Supplierrotan Nusantara memiliki reputasi yang terpercaya karena mampu 

memberikan pelayanan yang memuaskan, pengerjaan yang cepat dan tepat waktu, 

kapasitas produksi yang memadai dan standar ISO produknya. Selain itu CV. 

Supplierrotan Nusantara selalu mampu memenuhi janji yang dituangkan di kontrak 

yaitu standar produksi yang berkualitas baik yaitu sesuai dengan standar 

internasional dan ketepatan waktu penyelesaian pesanan. Faktor internal yang 

menjadi kekuatan dari CV. Supplierrotan Nusantara saat ini ditinjau dari indikator 

keuangan adalah CV. Supplierrotan Nusantara memiliki arus kas yang cukup untuk 

perputaran usahanya, karena pesanan mebel rotan yang masuk saat ini semakin 

banyak dan pembayaran dari konsumen cukup lancar. CV. Supplierrotan Nusantara 

memiliki tingkat keuangan yang stabil dan likuiditas yang cukup tinggi sehingga 

mampu memenuhi biaya operasionalnya. 

Faktor internal yang menjadi kekuatan dari CV. Supplierrotan Nusantara 

saat ini ditinjau dari indikator produksi adalah adanya karyawan bagian produksi 

CV. Supplierrotan Nusantara memiliki kompetensi yang baik, yaitu mampu 

mengoperasikan mesin otomatis sebagai operator, kemudian untuk karyawan 

grader mampu mengevaluasi hasil produk tersebut apakah sudah sesuai dengan 

standar perusahaan sehingga CV. Supplierrotan Nusantara setiap bulan mampu 

memproduksi sebanyak 2 kontainer yaitu 25-28 ton rotan. Faktor internal yang 

menjadi kekuatan dari CV. Supplierrotan Nusantara saat ini ditinjau dari indikator 
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organisasi adalah Pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara memiliki visi atau 

pandangan yang jelas untuk bisnisnya di masa yang akan datang untuk menjadikan 

CV. Supplierrotan Nusantara mampu memenuhi permintaan pasar di luar negara 

Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin menunjukkan bahwa dirinya 

mampu melakukan supervisi atau pengarahan kepada karyawan yang 

membutuhkan solusi, mau mendengarkan saran dari bawahan dan terbuka untuk 

berdiskusi. 

4.3.2 Identifikasi Kelemahan CV. Supplierrotan Nusantara 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal yang saat ini masih merupakan 

kelemahan dari CV. Supplierrotan Nusantara ditinjau dari indikator pemasaran 

adalah jangkauan pemasaran CV. Supplierrotan Nusantara saat ini baru di wilayah 

Indonesia, Singapura dan Malaysia, sehingga perlu mengembangkan ke negara lain 

seperti di wilayah Eropa dan Amerika yang merupakan salah satu pangsa pasar 

rotan terbesar dengan bekerja sama dengan perusahaan pembeli rotan di wilayah 

tersebut. Faktor internal yang saat ini masih merupakan kelemahan dari CV. 

Supplierrotan Nusantara ditinjau dari indikator produksi adalah sebagian 

pengerjaan kerajinan rotannya masih dilakukan secara manual dengan 

menggunakan orang yang memiliki keahlian rotan secara turun temurun. Jika 

pengerjaan rotan menggunakan full mesin, maka jumlah produksi akan semakin 

meningkat. 

4.3.3 Identifikasi Peluang CV. Supplierrotan Nusantara 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal yang merupakan peluang bagi 

CV. Supplierrotan Nusantara saat ini ditinjau dari indikator kekuatan ekonomi 
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adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Pertumbuhan ekonomi ikut 

mendorong bisnis CV. Supplierrotan Nusantara karena dengan pertumbuhan 

ekonomi, banyak pangsa pasar potensial yang dapat digarap seperti penyediaan 

kerajinan rotan untuk hotel dan mall. Faktor eksternal yang merupakan peluang 

bagi CV. Supplierrotan Nusantara saat ini ditinjau dari indikator kekuatan sosial 

adalah adanya peningkatan jumlah orang yang mau untuk melakukan pembelian 

kerajinan rotan yaitu konsumen perorangan yang berasal dari kalangan menengah 

ke atas yang berasal dari kota besar yang menginginkan produk mebel untuk 

bersantai dengan kualitas premium dan tidak terlalu peduli harga sehingga mudah 

untuk melakukan pembelian rotan. 

Faktor eksternal yang merupakan peluang bagi CV. Supplierrotan 

Nusantara saat ini ditinjau dari indikator kekuatan teknologi adalah peningkatan 

peran internet dalam membantu pemasaran bisnis CV. Supplierrotan Nusantara. 

Proposal penawaran dapat dikirim melalui email dan juga pemasaran dapat lebih 

mudah dilakukan melalui media sosial dengan cara memposting foto-foto produk 

CV. Supplierrotan Nusantara serta testimonial dari pembelinya sehingga pemasaran 

produk rotan CV. Supplierrotan Nusantara dapat dilakukan dengan semakin mudah 

dan cepat serta jangkauan pemasarannya semakin jauh dan mampu menjangkau 

lebih banyak pembeli potensial. 

Faktor eksternal yang merupakan peluang bagi CV. Supplierrotan 

Nusantara saat ini ditinjau dari indikator kekuatan kompetitif adalah pesaing CV. 

Supplierrotan Nusantara saat ini biasanya masih kesulitan dalam mencari order 

maupun supply yang konsisten berbeda dengan CV. Supplierrotan Nusantara yang 
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telah menanda tangani kontrak kerja dengan konsumen dan supplier sehingga arus 

kas, supply dan pesanannya mampu terjaga dan teratur 

4.3.4 Identifikasi Ancaman CV. Supplierrotan Nusantara 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal yang saat ini merupakan 

ancaman bagi CV. Supplierrotan Nusantara ditinjau dari indikator kekuatan 

ekonomi adalah inflasi cukup berdampak bagi bisnis CV. Supplierrotan Nusantara 

karena harga bahan baku menjadi meningkat ketika inflasi meningkat, selain itu 

biaya produksi juga ikut naik sehingga margin profit CV. Supplierrotan Nusantara 

dapat mengalami penurunan. Faktor eksternal yang saat ini merupakan ancaman 

bagi CV. Supplierrotan Nusantara ditinjau dari indikator kekuatan sosial adalah 

peningkatan UMK setiap tahun yang saat ini telah mencapai Rp 2.310.000 akan 

meningkatkan biaya operasional dari CV. Supplierrotan Nusantara. 

Faktor eksternal yang saat ini merupakan ancaman bagi CV. Supplierrotan 

Nusantara ditinjau dari indikator kekuatan kompetitif adalah saat ini terdapat rotan 

sintetis yang menjadi pengganti bahan rotan dengan keunggulan lebih tahan cuaca 

dan tidak repot dalam perawatan, serta bentuk maupun teksturnya menyerupai 

karakteristik rotan alami. 
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Tabel 5.1 

Identifikasi SWOT 

 

Faktor SWOT Indikator Faktor SWOT 

Internal Strength Pemasaran Reputasi CV. Supplierrotan 

Nusantara terpercaya 

Keuangan CV. Supplierrotan Nusantara 

memiliki kondisi keuangan stabil 

Produksi Produk dengan standar 

internasional dan ketepatan waktu 

penyelesaian pesanan 

Karyawan bagian produksi CV. 

Supplierrotan Nusantara memiliki 

kompetensi yang baik 

Organisasi Pimpinan CV. Supplierrotan 

Nusantara memiliki visi 

Weakness Pemasaran Jangkauan pemasaran CV. 

Supplierrotan Nusantara saat ini 

baru di wilayah Indonesia, 

Singapura dan Malaysia 

Produksi Sebagian pengerjaan kerajinan 

rotannya masih dilakukan secara 

manual dengan menggunakan 

orang yang memiliki keahlian 

rotan secara turun temurun 

Eksternal Opportunity Kekuatan 

ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang 

semakin baik mendorong 

tumbuhnya hotel dan mall 

Kekuatan 

teknologi 

Peningkatan peran internet dalam 

membantu pemasaran bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara 

Threat Kekuatan 

ekonomi 

Inflasi membuat harga bahan baku 

dan biaya produksi menjadi 

meningkat dan margin profit 

menurun 

Kekuatan 

kompetitif 

Rotan sintetis sebagai substitusi 

rotan alami 

 

 

 

 

 


