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Responden konsumen 1 cv . supplierrotan nusantara  

Factor internal  

Pemasaran 

 Bagaimana reputasi CV. Supplierrotan Nusantara di mata 

konsumen? 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. 

 Menurut Anda bagaimana pangsa pasar rotan CV. 

Supplierrotan Nusantara saat ini? 

 Apakah CV. Supplierrotan Nusantara mampu memuaskan 

konsumen? 

 Sejauh apa jangkauan pemasaran CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

Keuangan  

1. Bagaimana kecukupan modal CV. Supplierrotan Nusantara? 

2. Apakah CV. Supplierrotan Nusantara memiliki arus kas yang 

cukup dalam menjalankan usahanya? 

3. Bagaimana stabilitas keuangan CV. Supplierrotan Nusantara 

saat ini? 

Produksi 

1. Bagaimana kelengkapan fasilitas produksi CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

2. Berapa kapasitas hasil produksi rotan CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

3. Apa inovasi produk rotan CV. Supplierrotan Nusantara? 

4. Bagaimana kompetensi karyawan CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

5. Bagaimana ketepatan waktu CV. Supplierrotan Nusantara 

dalam menyelesaikan hasil produksi? 
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6. Bagaimana keterampilan karyawan bagian produksi CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

 

 

Organisasi 

1. Apakah pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara mampu 

menjalankan fungsinya dan visioner? 

2. Bagaimana loyalitas karyawan CV. Supplierrotan Nusantara? 

3. Bagaimana kemampuan pemimpin CV. Supplierrotan 

Nusantara dalam menjalankan bisnis ini? 

4. Bagaimana kemampuan CV. Supplierrotan Nusantara untuk 

beradaptasi dengan perubahan? 

 

Responden pemilik cv supplierrotan nusantara  

Factor external 

 

Terhadap indicator kekuatan ekonomi  

 

1) Bagaimana dampak inflasi terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

2) Bagaimana dampak suku bunga terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

3) Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? 

4) Bagaimana perputaran bisnis rotan nasional saat ini? 

 

 

 

 

 

Indicator kekuatan social 
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1. Bagaimana profil konsumen CV. Supplierrotan Nusantara 

saat ini? 

2. Seperti apa budaya dari konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

3. Seperti apa gaya hidup konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

4. Bagaimana tingkat pendidikan calon konsumen CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

 

Indicator kekuatan  politik 

1. Bagaimana pengaruh stabilitas politik terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

2. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan yang baru 

terhadap bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? 

3. Bagaimana pengaruh peraturan terkait bisnis terhadap bisnis 

CV. Supplierrotan Nusantara? 

4. Bagaimana pengaruh peraturan terkait tenaga kerja terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? 

Kekuatan teknologi  

1. Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

2. Bagaimana pengaruh peran internet terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? 

Kekuatan kompetitif  

1. Apakah saat ini sudah ada bahan pengganti rotan? 

2. Bagaimana kekuatan pesaing CV. Supplierrotan 

Nusantara? 

3. Bagaimana kemudahan bagi perusahaan pesaing baru 

untuk masuk ke bisnis rotan? 
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Responden konsumen 1 cv . supplierrotan nusantara  

Factor internal  

Pemasaran 

 Bagaimana reputasi CV. Supplierrotan Nusantara di mata 

konsumen? 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. 

 

 Apakah CV. Supplierrotan Nusantara mampu memuaskan 

konsumen? Kami selalu puas ketika 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. 

Konsumen 2 cv supplierrotan nusantara  

Pemasaran  

1. Bagaimana reputasi CV. Supplierrotan Nusantara di mata 

konsumen? 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 inspeksi yang kami lakukan setiba di 

port 

2. Apakah CV. Supplierrotan Nusantara mampu memuaskan 

konsumen? 

Mampu, CV. Supplierrotan Nusantara selalu mampu 

memuaskan konsumen karena produk yang dibuat berkualitas 

tinggi dan selalu sesuai dengan standar internasional yang 

kami berikan. 



96 
 

 

Responden manajer keuangan cv . supplierrotan nusantara  

Factor internal  

 

 

Keuangan  

 Bagaimana kecukupan modal CV. Supplierrotan 

Nusantara? CV. Supplierrotan Nusantara memiliki modal 

yang cukup dalam menjalankan usahanya, modal yang 

dimiliki tersebut merupakan modal yang berasal dari 

pemilik 

 Apakah CV. Supplierrotan Nusantara memiliki arus kas 

yang cukup dalam menjalankan usahanya? CV. 

Supplierrotan Nusantara memiliki arus kas yang cukup 

baik, karena pesanan mebel saat ini cukup banyak dan 

pembayaran lancar. 

 Bagaimana stabilitas keuangan CV. Supplierrotan 

Nusantara saat ini? CV. Supplierrotan Nusantara 

memiliki tingkat keuangan yang stabil dan likuiditas yang 

cukup tinggi sehingga mampu memenuhi biaya 

operasionalnya 

 

 

Organisasi 

 Apakah pimpinan CV. Supplierrotan Nusantara mampu 

menjalankan fungsinya dan visioner? 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 
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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. 

 Bagaimana loyalitas karyawan CV. Supplierrotan Nusantara? 

Karyawan CV. Supplierrotan Nusantara memiliki loyalitas yang 

prima, antara lain dapat terlihat dari karyawan yang jarang 

keluar kerja dan sukarela lembur 

 Bagaimana kemampuan pemimpin CV. Supplierrotan 

Nusantara dalam menjalankan bisnis ini? Pemimpin CV. 

Supplierrotan Nusantara memiliki kemampuan yang baik 

dalam menjalankan bisnis rotan ini karena sudah memiliki 

pengalaman yang cukup lama dalam bidang rotan, memiliki 

koneksi luas dengan suppliermaupun konsumen potensial. 

 Bagaimana kemampuan CV. Supplierrotan Nusantara untuk 

beradaptasi dengan perubahan? 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. 
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Responden pemilik cv supplierrotan nusantara  

Factor external 

 

Terhadap indicator kekuatan ekonomi  

 

 Bagaimana dampak inflasi terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? Inflasi dapat berdampak 

pada penurunan daya beli konsumen terhadap 

produk rotan CV. Supplierrotan Nusantara. 

 Bagaimana dampak suku bunga terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? Suku bunga tidak 

berdampak signifikan bagi bisnis CV. Supplierrotan 

Nusantara karena modal CV. Supplierrotan 

Nusantara berasal dari modal sendiri. 

 Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? Adanya 

pertumbuhan ekonomi akan membuat peningkatan 

pembelian dari produk CV. Supplierrotan Nusantara 

karena membuka peluang bagi pasar baru 

 Bagaimana perputaran bisnis rotan nasional saat ini? 

Perputaran bisnis rotan saat ini cukup baik, 

dibuktikan dengan masih banyaknya permintaan 

pesanan produk rotan CV. Supplierrotan Nusantara 

 

 

Indicator kekuatan social 

 

 Bagaimana profil konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara saat ini? Konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara berasal dari kota besar, atau toko yang 

melakukan penjualan kembali terhadap produk rotan 

CV. Supplierrotan Nusantara. 
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 Seperti apa budaya dari konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara? Budaya konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara biasanya masih berbudaya Indonesia 

khususnya Jawa. Misalnya melakukan pembelian 

dengan sistem beli putus dan melakukan pembayaran 

dengan tunai. 

 Seperti apa gaya hidup konsumen CV. Supplierrotan 

Nusantara? Konsumen CV. Supplierrotan Nusantara 

biasanya memiliki gaya hidup mewah dan 

menganggap pembelian produk rotan yang bernilai 

jual tinggi untuk meningkatkan gengsinya. 

 Bagaimana tingkat pendidikan calon konsumen CV. 

Supplierrotan Nusantara? Tingkat pendidikan calon 

konsumen CV. Supplierrotan Nusantara dapat 

dikatakan cukup tinggi, walaupun kami tidak pernah 

menanyakannya. 

 

 

Indicator kekuatan  politik 

 

 Bagaimana pengaruh stabilitas politik terhadap bisnis 

CV. Supplierrotan Nusantara? Stabilitas politik kurang 

mempengaruhi bisnis CV. Supplierrotan Nusantara ini. 

 Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan yang baru 

terhadap bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? 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 

 Bagaimana pengaruh peraturan terkait bisnis terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? CV. Supplierrotan 

Nusantara selalu mematuhi peraturan bisnis rotan 

seperti tidak melakukan pembelian rotan yang memiliki 

asal usul kurang jelas seperti bekas pencurian, 
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penebangan hutan lindung, dan juga tidak melakukan 

pembelian rotan muda, karena berpotensi merusak 

lingkungan 

 Bagaimana pengaruh peraturan terkait tenaga kerja 

terhadap bisnis CV. Supplierrotan Nusantara?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 

 

 

Kekuatan teknologi  

 Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap bisnis 

CV. Supplierrotan Nusantara? 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. 

 Bagaimana pengaruh peran internet terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? Internet sangat berperan dalam 

hal pemasaran CV. Supplierrotan Nusantara ke luar negari 

maupun dalam hal keuangan berperan dalam pengiriman 

invoice dapat menggunakan media email 
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Responden supplier bahan baku 1cv supplierrotan nusantara  

Factor external 

 

Terhadap indicator kekuatan ekonomi  

 

1) Bagaimana dampak inflasi terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? Inflasi membuat harga bahan baku 

rotan yang kita jual meningkat sehingga CV. Supplierrotan 

Nusantara harus membeli dengan harga lebih tinggi. 

2) Bagaimana dampak suku bunga terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara?  

3) Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? Pertumbuhan ekonomi 

berdampak pada peningkatan pesanan bahan baku CV. 

Supplierrotan Nusantara kepada supplier 

4) Bagaimana perputaran bisnis rotan nasional saat ini? 

Perputaran bisnis rotan nasional saat ini cukup baik, banyak 

pesanan bahan baku rotan dari produsen rotan nasional 

 

Kekuatan kompetitif  

1. Apakah saat ini sudah ada bahan pengganti rotan? 

Sudah ada rotan sintetis saat ini sebagai bahan pengganti rotan 

2. Bagaimana kekuatan pesaing CV. Supplierrotan 

Nusantara? 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. 

3. Bagaimana kemudahan bagi perusahaan pesaing baru 

untuk masuk ke bisnis rotan? Tidak mudah bagi perusahaan 

pesaing baru untuk masuk ke bisnis rotan karena bahan baku 

sudah dikuasai oleh perusahaan rotan yang sudah berdiri 

sebelumnya. 
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Responden supplier bahan baku 1cv supplierrotan nusantara  

Factor external 

 

Terhadap indicator kekuatan ekonomi  

 

1) Bagaimana dampak inflasi terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara? Inflasi membuat harga bahan baku 

rotan yang kita jual meningkat sehingga CV. Supplierrotan 

Nusantara harus membeli dengan harga lebih tinggi. 

2) Bagaimana dampak suku bunga terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara?  

3) Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? Pertumbuhan ekonomi 

berdampak pada peningkatan pesanan bahan baku CV. 

Supplierrotan Nusantara kepada supplier 

4) Bagaimana perputaran bisnis rotan nasional saat ini? 

Perputaran bisnis rotan nasional saat ini cukup baik, banyak 

pesanan bahan baku rotan dari produsen rotan nasional 

 

Kekuatan kompetitif  

1. Apakah saat ini sudah ada bahan pengganti rotan? 

Sudah ada rotan sintetis saat ini sebagai bahan pengganti rotan 

2. Bagaimana kekuatan pesaing CV. Supplierrotan 

Nusantara? 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. 

3. Bagaimana kemudahan bagi perusahaan pesaing baru 

untuk masuk ke bisnis rotan? Tidak mudah bagi perusahaan 

pesaing baru untuk masuk ke bisnis rotan karena bahan baku 

sudah dikuasai oleh perusahaan rotan yang sudah berdiri 

sebelumnya 
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Responden supplier bahan baku 2 cv supplierrotan nusantara  

Factor external 

 

Terhadap indicator kekuatan ekonomi  

 

1) Bagaimana dampak inflasi terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan ? 

Inflasi menurut saya kurang berdampak pada CV. Supplierrotan 

Nusantara karena pesanan bahan baku rotan CV. Supplierrotan 

Nusantara masih tetap berjalan, bahkan bertambah 

2) Bagaimana dampak suku bunga terhadap bisnis CV. 

Supplierrotan Nusantara?  

3) Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

bisnis CV. Supplierrotan Nusantara? Dampak pertumbuhan 

ekonomi bagi bisnis CV. Supplierrotan Nusantara adalah 

meningkatkan jumlah pesanan produk rotan CV. Supplierrotan 

Nusantara yang dapat diketahui dari peningkatan pesanan 

bahan baku rotan oleh CV. Supplierrotan Nusantara 

4) Bagaimana perputaran bisnis rotan nasional saat ini? 

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 

 

Kekuatan kompetitif  

1. Apakah saat ini sudah ada bahan pengganti rotan? Saat 

ini sudah ada pengganti rotan, yaitu rotan sintetis, yang lebih 

kuat, tahan lama, namun menyerupai karakteristik rotan alami 

2. Bagaimana kekuatan pesaing CV. Supplierrotan 

Nusantara? Pesaing CV. Supplierrotan Nusantara sebenarnya 

cukup banyak, namun hanya CV. Supplierrotan Nusantara yang 

mampu melakukan pembayaran tunai atas pembelian bahan 
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baku rotan mentah sehingga menjadi rujukan supplier ketika 

menawarkan bahan bakunya. 

3. Bagaimana kemudahan bagi perusahaan pesaing baru 

untuk masuk ke bisnis rotan? 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. 
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