
1 

BAB 1 

CELINE INTERIOR DESIGN 

1.1. Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Ringkasan 

Konsultan interior Celine Interior Design adalah konsultan interior yang 

berorientasi pada desain dengan pendekatan sense of place. Konsultan interior ini 

bertujuan untuk menghadirkan desain yang dapat memberikan ikatan emosional 

bagi pengguna atau orang-orang di dalamnya. 

Saat ini wisata domestik sedang dikembangkan dan diprioritaskan oleh 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kawasan dengan 

ciri khas yang berbeda dengan tempat lain akan menimbulkan kekaguman 

tersendiri karena kearifan yang berbeda akan menghasilkan nuansa yang berbeda 

pula. Sense of place merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan potensi 

kawasan yang kemudian bertujuan untuk meningkatkan pariwisata. Sense of place 

suatu tempat akan berdampak kepada tempat tersebut sehingga dapat dijadikan 

konsep untuk mengembangkan tempat atau kawasan yang dapat meningkatkan 

pariwisata dengan mangembangkan spirit yang hadir di tempat atau kawasan 

tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi problem, solutions dan opportunities maka 

dapat dikatakan bahwa Celine Interior Design memiliki peluang dalam bisnis 

konsultan interior. Hasil observasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Problem, Solutions dan Opportunities 

Problems 

 Meningkatnya jumlah wisatawan nasional yang memilih wisata luar

negri dibanding wisata dalam negri. (sumber: Azril Azahari, Ketua

Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) 

Solutions 

 Meningkatkan kualitas pariwisata dalam negri melalui sense of place
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yang diberikan melalui rancangan interior. 

Opportunities 

 Saat ini sektor pariwisata Indonesia sedang berkembang untuk 

meningkatkan devisa negara. Berbagai usaha pemerintah pun dilakukan 

untuk mendukung pariwisata Indonesia sehingga dapat mendatangkan 

lebih banyak lagi wisatawan mancanegara. Dengan adanya hal tersebut 

maka desain interior dengan konsep sense of place dapat digunakan 

untuk mengembangkan tempat atau kawasan yang dapat meningkatkan 

pariwisata dengan mangembangkan spirit yang hadir di tempat atau 

kawasan tersebut. 

 

(sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020) 
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Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

Menurut hasil dari analisis industry forces, kompetitor pada bisnis 

konsultan interior yakni incumbents dan insurgents (new entrants). Incumbents 

adalah konsultan interior yang sudah bekerja di bidang desain interior sejak dulu 

sehingga sudah cukup dikenal masyarakat, memiliki reputasi yang baik serta 

jaringan yang luas. Biasanya mereka menargetkan value conscious customers dan 

upper class clients yaitu klien kalangan atas yang rela membayar mahal untuk 

desain yang diinginkan dan berskala besar. New entrants adalah arsitek, 

kontraktor, fabricator dan desainer yang bergabung menjadi sebuah perusahaan 

one stop solution. Biasanya mereka menawarkan desain yang sederhana dengan 

menargetkan kelas menengah sehingga biasanya proyek yang dikerjakan berskala 

kecil. Selain itu juga terdapat kompetitor dari jasa pengganti, yaitu tukang tanpa 

pendidikan arsitek namun mengerjakan proyek arsitek tanpa perencanaan desain 

yang matang. Mereka merupakan kompetitor yang bersaing dalam segi harga 

karena jasa mereka tentunya lebih murah sehingga dapat menarik klien untuk 

beralih menggunakan jasa mereka. Selain kompetitor, market forces juga 

dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder utama yang mempengaruhi bisnis ini 

yakni klien, pengguna, dan masyarakat sekitar. Mereka adalah orang-orang yang 

berperan dalam menentukan hasil dari desain. Sedangkan shareholder 

berpengaruh pada pekerjaan teknis seperti regulasi dan perpajakan. 

Analisis market forces membahas tentang isu-isu utama yang merubah 

dan mengendalikan pasar, segmentasi, kebutuhan pasar, switching cost, dan daya 

tarik pemasukan serta penentuan harga. Arah pasar saat ini dikendalikan oleh 

kemajuan teknologi dan keadaan pandemi covid-19. Adanya pandemi ini 

mempengaruhi mekanisme kerja dan kebutuhan. Mekanisme pekerjaan saat ini 

berorientasi menjadi work from home karena adanya kebijakan pemerintah 

mengenai social distancing yang bertujuan memutus mata rantai penularan covid-

19. Untuk mengikat klien diperlukan pelayanan terbaik agar terjalin rasa percaya 

dan relasi selama proyek berlangsung. 

Analisa key trends membahas tentang tren-tren yang memengaruhi bisnis 

konsultan yang terdiri dari tren teknologi, regulasi, budaya, dan ekonomi. Tren 



 
 

4 
 

teknologi membahas kemajuan teknologi yang dapat mendukung pekerjaan 

konsultan interior dalam mengkomunikasikan desain kepada klien. Tren regulasi 

membahas tentang pendanaan, pasar modal, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

dan regulasi perpajakkan. Tren budaya membahas perilaku masyarakat yang 

dipengaruhi oleh teknologi dan akulturasi budaya. Sedangkan tren ekonomi 

membahas populasi masyarakat perkotaan lebih banyak dibanding pedesaan 

sehingga potensi pembangunan di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. 

Analisa macro economic forces membahas tentang kondisi ekonomi dan 

intfrastrukurnya. Dengan adanya pandemi yang sedang berlangsung, kondisi pasar 

cenderung tidak stabil. Sumber daya utama yang dibutuhkan pada bisnis 

konsultan adalah sumber daya manusia. Pemenuhan sumber daya ini masih 

tergolong mudah. Adanya sistem kerja work from home mengakibatkan PHK 

besar-besaran sehingga angka pengangguran pun meningkat. 

1.1.2. Visi 

Menjadi konsultan interior yang unggul yang dapat memberikan solusi 

kebutuhan dan keinginan klien dengan pendekatan sense of place 

1.1.3. Misi 

1. Berkomitmen untuk menghasilkan desain yang memiliki sense of 

place 

2. Berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan 

Celine Interior Design berorientasi pada pendekatan sense of place yang 

diterapkan dalam desain. Pemberian nama “Celine Interior Design” berasal dari 

nama penulis dengan tujuan personal branding. 

Konsep kepemilikan usaha ini merupakan perusahaan perorangan, yakni 

penulis sebagai pemilik tunggalnya. Sebagai pemilik, penulis memiliki tanggung 

jawab dan kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset – asetnya. Penulis 

bertugas untuk memiliki, mengelola, sekaligus memimpin perusahaan ini. Segala 

risiko yang terjadi di perusahaan, merupakan tanggung jawab penulis. 

Keuntungan perusahaan menjadi milik pribadi.  
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Bentuk usaha yang saya pilih yakni berbentuk CV (commanditaire 

vennootschap). Dimana terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah 

mereka yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala utang 

piutang badan usaha. Semua kebijakan yang ada wajib dijalankan oleh sekutu 

aktif. 

Sekutu pasif adalah mereka yang menyerahkan modal saja. Dalam hal ini 

adalah keluarga (orang tua). Tanggung jawabnya hanya sebatas menyerahkan 

modal, tidak perlu menjalankan kebijakan perusahaan yang ada. Keuntungan yang 

diperoleh sebanding dengan modal yang disertakan. 

1.2.2. Fase Usaha 

Celine Interior Design akan melakukan tiga tahap dalam pengembangan 

usaha, yaitu tahan start up, build up, dan build out. Pada tahan start up Celine 

Interior Design merancang dan membuat rencana sebelum masuk ke pasar. 

Tujuan tahap ini dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa konsep bisnis ini 

dapat menguntungkan atau tidak. Pada fase ini Celine Interior Design melakukan 

identifikasi minat dan kebutuhan klien yang kemudian disusul dengan 

mempromosikan jasa yang ditawarkan. Strategi ini bertujuan untuk mengikat 

klien menggunakan jasa design Celine Interior Design sehingga dapat menunjang 

portfolio awal dari Celine Interior Design. 

Tahap kedua yaitu tahap built up. Tahap ini bertujuan untuk 

meningkatkan arus kas, mempertahankan profit, branding, dan memikan klien 

agar terus menggunakan jasa Celine Interior Design. Strategi yang dilakukan 

adalah memberikan penawaran khusus bagi klien yang ingin menggunakan jasa 

Celine Interior Design untuk kali kedua dan seterusnya. Pada tahap ini akan 

dilakukan pengamatan kembali terhadap bisnis yang dijalankan, apakah 

membutuhkan sumber daya tambahan atau tidak. 

Tahap built out adalah tahap ketiga dalam fase pengembangan usaha. 

Pada tahap ini akan dilakukan perluasan jaringan agar Celine Interior Design lebih 

dikenal oleh masyarakat luas untuk membuktikan bahwa Celine Interior Design 

telah berhasil masuk di pasar yang tepat. Strategi yang akan digunakan adalah 

bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor luar kota dan luar pulau untuk dapat 
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melayani klien dari berbagai daerah. Strategi lainnya adalah dengan membuka 

kantor-kantor cabang di kota lain untuk dapat menjangkau lebih banyak klien. 

Dengan sampainya Celine Interior Design pada tahap ini, akan dilakukan juga 

pematangan sistem kerja seiring dengan tantangan yang semakin besar. Hal ini 

untuk mempersiapkan Celine Interior Design menghadapi permasalahan-

permasalahan yang akan muncul sebagai dampak dari bisnis yang besar. 

1.2.3. Perolehan Modal 

Sumber modal untuk bisnis ini berasal dari dana pribadi penulis. Modal 

ini digunakan untuk kebutuhan awal seperti biaya operasional, persediaan 

peralatan, dan transportasi. Pada awal membuka bisnis, guna meminimalisir 

pengeluaran dan biaya operasional, kantor fisik akan menggunakan rumah 

penulis. 

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha 

Layanan usaha yang ditawarkan oleh Celine Interior Design yaitu jasa 

desain interior, yaitu jasa desain ruangan interior lengkap dengan shop drawing. 

Jenis, sifat, dan macam penugasan yang dapat dilakukan Desainer 

Interior (HDII) : 

1. Pemberian nasihat, saran, atau konsultasi dalam lingkup bidang 

desain interior 

2. Penyusunan program ruang interior 

3. Desain interior secara lengkap sesuai dengan tahapan-tahapan 

pekerjaan desain interior 

1.2.5. Inovasi Usaha 

Inovasi yang ditawarkan Celine Interior Design adalah desain ruang 

komersil yang memiliki sense of place. Perkembangan teknologi yang semakin 

maju memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengenali suatu lokasi. 

Penerapan sense of place dalam desain interior dapat memberikan ciri khas sendiri 

dan berbeda di tiap proyek sehingga dapat lebih mudah dikenali dan diingat. 

Proses timbulnya sense of place dapat terbentuk dari enam tipe 

hubungan, yaitu biographical, spiritual, ideological, narrative, commodified, dan 

dependent (Cross, 2001). Strategi yang digunakan Celine Interior Design dalam 
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merancang adalah dengan menggunakan commodified untuk mendukung proses 

timbulnya sense of place. Commodified berarti hubungan yang terbentuk lewat 

tempat yang mencerminkan aktualisasi diri, gaya hidup, dan tempat lainnya yang 

mencerminkan sesuatu yang ideal. Dalam hal ini Celine Interior Design 

menerapkan rancangan yang dapat memberikan ruang bagi pengunjungnya untuk 

berkreasi dan berinteraksi. Salah satunya dengan merancang spot menarik yang 

mengundang interaksi pengunjung dengan berfoto. 

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis 

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces 

1.3.1.1. Suppliers and other value chain actors 

Pemain utama dalam bisnis konsultan arsitek interior adalah para arsitek 

dan interior designer di Indonesia yang sudah terkenal secara nasional maupun 

internasional, memiliki perusahaan yang besar, serta telah meraih banyak 

penghargaan (misalnya: Andyrachman Architect, Budi Pradono Architect, 

Armschitecture, dan lain-lain). Namun, bisnis di bidang konsultan merupakan 

bisnis yang bergerak di bidang jasa, sehingga antar pemain di bisnis ini tidak 

terlalu saling berpengaruh karena setiap arsitek maupun designer memiliki 

integritas dan ciri khasnya sendiri. 

Kemunculan value chain actors yang baru sangat memungkinkan karena 

pada dasarnya zaman terus berkembang sehingga akan terus muncul para pemain 

baru yang memiliki value dan target pasar yang berbeda-beda. 

Value chain yang paling menguntungkan datang dari sesama mahasiswa 

karena sudah pasti menguasai bidang yang sama sehingga dengan keunggulan dan 

kekurangan masing-masing dapat saling melengkapi dan membangun perusahaan 

konsultan yang lebih baik. Selain itu value chain juga bisa berasal dari relasi 

terdekat seperti keluarga. Seseorang dengan latar belakang keluarga/orang tua di 

bisnis konsultan biasanya akan lebih mudah terjun ke dalam bisnis konsultan 

dengan meneruskan usaha milik orang tua atau merintis anak perusahaan dengan 

target pasar yang berbeda. 

1.3.1.2. Stakeholder 
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Stakeholder utama yang memengaruhi bisnis konsultan interior arsitektur 

adalah klien, pengguna, dan masyarakat sekitar. Klien adalah orang yang 

menginginkan atau meminta desain sehingga selera dan keinginan klien lah yang 

menentukan hasil desainnya. Sedangkan bila selera klien tidak sesuai dengan 

konsep alamiah proyeknya, maka pengguna akan menjadi bahan pertimbangan. 

Kemudian dalam suatu proyek masyarakat sekitar berperan dalam menciptakan 

suasana di sekitar proyek tersebut. 

Faktor lain yang memengaruhi sebuah bisnis di bidang konsultan interior 

arsitektur adalah shareholder yaitu para pekerja, politikus, dan pemerintah. 

Pekerja adalah orang-orang yang membantu jalannya proses pengerjaan suatu 

proyek hingga selesai (designer, drafter, kontraktor, tukang, dll). Politikus 

berperan untuk urusan standarisasi dan pengolahan anggaran. Sedangkan 

pemerintah berperan dalam penetapan regulasi, legalitas dan pajak yang berkaitan 

dengan proyek.  

1.3.1.3. Competitor (Incumbents) 

Dari sisi incumbents, kompetitor utama pada bisnis ini adalah para 

arsitek dan interior designer senior yang sudah lama bekerja di bidang ini 

sehingga sudah banyak dikenal dan memiliki reputasi yang baik serta jaringan 

kerjasama yang luas. Beberapa pemain lama di bisnis konsultan interior di 

Surabaya yaitu Kezia Karin Studio dan MGM Interior Design dengan keunggulan 

dan kekurangan yang disajikan pada data dibawah ini: 

1. Endramukti Design (Surabaya, 1991) 

Main Offers: Mengerjakan proyek interior dan arsitektur untuk 

perumahan, hotel, ruang komersil, hingga kapal pesiar dengan konsep 

homey dan sentuhan etnik modern dan tradisional. 

Keunggulan: 

▪ Reputasi yang baik, cakupan proyek Indonesia, Australia, 

Singapura, Thailand, dan Cina 

▪ Sudah memenangkan berbagai penghargaan, yaitu 

o Kohler Bold Design Award (2018) 



 
 

9 
 

o Indonesia Design - Best Interior Designer Award 

(2018) 

o Style & Decor – Commercial Design Award (2016) 

▪ Melayani berbagai jenis proyek (perumahan, hotel, bangunan 

komersil, kapal pesiar, dll) 

▪ Konsep one stop solution yaitu jasa konsultan lengkap yang 

melingkupi designer, product designer, graphic designer, 3D 

artist, serta tim-tim yang membantu jalannya proses 

perancangan hingga realisasi. 

2. Hadiprana Design (Jakarta, 1970) 

Main Offers: Menawarkan desain arsitektur, interior, pencahayaan 

khusus, landscape, dan artwork dengan sentuhan etnik tradisional. 

Keunggulan: 

▪ Menawarkan jasa lengkap yaitu design and build. 

▪ Melayani klien residential, Hospitality, Public Spaces dan 

commercial 

▪ Melayani klien dari seluruh Indonesia 

▪ Telah mengerjakan proyek dari perusahaan-perusahaan 

ternama seperti Grand Hyatt, Hotel Santika, Grand Aston, 

Hard Rock Cafe, Four Seasons, Royal Tulip, Novotel, dll 

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa incumbents atau pemain 

lama berfokus pada Value Conscious Consumers yaitu mengutamakan value 

dalam mendesain dan mengesampingkan budget. 

Cost Structure para incumbents adalah fixed cost yaitu gaji staff, biaya 

operasional (listrik, air, dan pajak) dan variable cost yaitu biaya transportasi 

kunjungan proyek, pajak proyek sesuai standard IAI dan HDII, serta biaya 

lisensi software yang harus dibayarkan tiap tahun. 

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents) 
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Beberapa pendatang baru dalam bisnis ini di kota Surabaya antara lain 

Dezn Studio dan Zeta Interior Design. Mereka menawarkan design yang cepat dan 

mudah dalam merealisasikannya. Desain yang ditawarkan cenderung mengikuti 

trend sehingga lebih menarik. 

Dibandingkan dengan pemain lama, pemain baru cenderung lebih 

terampil dalam menggunakan teknologi dan media sosial dalam berbisnis. Pemain 

baru mampu menyajikan visualisasi gambar yang lebih baik dan lebih memikat 

klien. Target pasarnya pun lebih berfokus pada kaum milenial. 

Adapun halangan yang sering dihadapi pemain baru berkaitan dengan 

kurangnya jaringan. Selain itu penggunaan media sosial dalam berbisnis juga 

sudah menjamur sehingga persaingan pemain baru menjadi semakin ketat. 

Terdapat beberapa perbedaan cost structure dari pemain baru dan pemain 

lama. Pemain baru meggunakan media sosial atau website dalam berbisnis 

sehingga tidak diperlukan kantor fisik yang formal. Pertemuan dengan klien juga 

dilaksanakan lebih santai dengan lokasi di luar kantor (cafe) sehingga biaya 

operasional dapat ditekan. Namun biaya yang dikeluarkan untuk promosi 

biasanya lebih besar karena persaingan yang lebih ketat. 

 

1.3.1.5. Substitute Products and Services 

Pada bisnis konsultan interior, terdapat beberapa produk subtitusi yang 

dapat digunakan masyarakat sebagai alternatif jasa desain yang ditawarkan oleh 

profesional, yaitu : 

1) Online Platform 

Kemajuan teknologi khususnya internet dapat memberikan akses 

yang luas kepada masyarakat untuk menemukan ide desain. Akses 

online platform (Pinterest, Instagram, Archdaily, Arsitag, dll) 

biasanya gratis dan tidak terbatas waktu. 

2) Perusahaan furniture dan pengrajin 

Saat ini terdapat banyak perusahaan interior yang menawarkan 

penjualan produk furnitur dengan desain yang dapat dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang klien. 
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Dari hasil analisa produk subtitusi yang dapat dengan mudah digunakan 

masyarakat, maka suatu perusahaan konsultan diharuskan memiliki nilai tambah 

yang lebih agar dapat digunakan oleh masyarakat dan tidak mudah digantikan 

oleh alternatif produk lain. 

Pada tahap awal berdirinya bisnis konsultan interior Celine Interior 

Design, Celine Interior Design merupakan perusahaan baru yang belum memiliki 

portofolio rancangan terbangun. Pada tahap ini masyarakat akan lebih memilih 

produk subtitusi karena belum mengetahui maupun belum percaya akan desain 

yang memiliki pendekatan khusus. 

Setelah Celine Interior Design mendapatkan klien pertama, maka Celine 

Interior Design dapat memperlihatkan perbedaan desain biasa dengan desain yang 

menggunakan pendekatan sense of place dimana desain yang ditampilkan tidak 

mudah untuk ditiru hanya dengan melihat tampak fisik. 

Pada tahapan ini maka Celine Interior Design dapat bersaing tanpa takut 

digantikan oleh produk subtitusi. Pendekatan sense of place memerlukan 

pendalaman khusus dengan memperhatikan faktor fisik dan sosial dalam suatu 

rancangan. Konsep sense of place melibatkan kolaborasi antar bangunan dan alam 

serta unsur sosialnya sehingga akan sulit diterapkan oleh orang yang tidak 

mendalami hal ini. 

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa Celine Interior Design 

dapat bertahan dan tidak terpengaruh oleh produk-produk subtitusi sehingga 

Celine Interior Design dapat sustain di bisnis konsultan interior. 

1.3.2. Market Forces 

1.3.2.1. Market Issues 

Pemetaan customer dipengaruhi oleh 4 isu penting, antara lain: 

1. Pendidikan 

Makin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin kompleks 

pemikiran orang tersebut sehingga ekspektasi akan keinginan desain 

yang diinginkan pun makin tinggi. 

2. Budaya 
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Indonesia merupakan negara multikultural sehingga dalam mendesain 

tetap ada budaya dan nilai-nilai yang harus diapresiasi. 

3. Ekonomi 

Semakin tinggi status ekonomi seseorang, semakin tinggi pula tingkat 

kebutuhannya sehingga dalam menentukan prioritas harus dipikirkan 

dengan baik. 

4. Kondisi Sekitar 

Kondisi lingkungan di desa dan kota tentunya berbeda. Hal itu juga 

mempengaruhi gaya hidup orang yang tinggal di lingkungan tersebut. 

Selain 4 faktor diatas, baru-baru ini muncul faktor-faktor baru yang 

dipengaruhi oleh keadaan pandemi covid-19. Saat ini seluruh dunia sedang 

berjuang menghadapi wabah covid-19 atau corona. Wabah ini meningkatkan 

tingkat kematian dalam waktu singkat karena penyebarannya yang mudah yaitu 

melalui cairan tubuh yang keluar dari seorang penderita covid-19. 

Gambar 4.2.1 Grafik perkembangan kasus corona di Indonesia 

Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran 

Wabah ini berdampak pada seluruh sektor. Sektor ekonomi menjadi 

sektor yang paling diperhatikan karena dengan kebijakan pemerintah demi 

memutus rantai penyebaran wabah ini, aktivitas masyarakat dibatasi sehingga 

mengakibatkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran yang kemudian 

berakibat meningkatnya tingkat pengangguran dan kriminalitas. Namun hal 
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sebaliknya terjadi di sektor teknologi digital. Kini hampir semua kegiatan 

masyarakat dilakukan secara online. 

Adanya pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk manggunakan 

teknologi yang kemudian memberikan pengaruh ekonomi yang mengarah pada 

sistem ekonomi kreatif. Saat ini pemerintah Indonesia sangat mendorong 

pertumbuhan industri kreatif yang dapat mendorong perekonomian dengan 

terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Pada tahun 2018, Badan 

Ekonomi Kreatif Indonesia mencatat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

mencapai 6,25% dengan industri arsitektur dan interior sebagai salah satunya, 

sehingga industri arsitektur dan interior mendapat dukungan penuh dari 

pemerintah. 

Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan 

nilai perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai 78 persen, 

tertinggi di dunia. Dengan adanya pertumbuhan e-commerce yang tinggi menjadi 

dorongan bagi masyarakat Indonesia untuk memasuki pasar online. Dengan 

terbukanya peluang bisnis seperti ini akan membuka peluang juga akan 

pertumbuhan perancangan proyek yang digunakan dalam mendukung usaha, 

seperti proyek retail, health care, educational buildings, dan lain lain. 

Maka dari itu, arah pasar pada bisnis konsultan interior kini menuju pada 

kesehatan, dimana pengaruh design terhadap kesehatan pengguna perlu 

diperhatikan sebagai dampak dari penyebaran covid-19. Selain itu, arah pasar 

pada bisnis konsultan interior juga menuju pada desain tempat usaha yang 

mengikuti trend, yaitu tempat usaha yang mencerminkan bisnis yang sesuai. 

1.3.2.2. Market Segment 

Menurut Himpunan Desain Interior Indonesia, segmentasi pasar dalam 

bisnis konsultan interior dilihat dari jenis proyek memiliki 5 segmen utama, yaitu 

Institusional, komersial, hospitality, pelayanan kesehatan, dan fasilitas hunian. 

Proyek Institusional atau pemerintahan yaitu proyek yang memiliki nilai 

formal, representatif dan monumental. Proyek ini merupakan pekerjaan skala 
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besar dalam ukuran dan merupakan fasilitas pemerintah pusat atau daerah dan 

menjadi fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat setempat.  

Proyek komersial dan retail adalah proyek dengan tujuan utama 

menghasilkan nilai tambah atau keuntungan bagi pemilik usaha. Pada proyek ini 

diperlukan sistem penunjang yaitu sistem keamanan dan keselamatan. Selain itu 

juga diperlukan sistem sirkulasi dan evaluasi demi kenyamanan publik pengguna. 

Proyek hospitality adalah proyek yang diadakan dengan penekanan pada 

pelayanan dan keramahtamahan. Aspek higenis dan keamanan menjadi hal utama 

pada proyek ini karena pemaikainya merupakan masyarakat dengan latar belakang 

dan usia yang bervariasi. 

Proyek pelayanan kesehatan menuntuk kreativitas yang menciptakan dan 

menawarkan suasana ramah, nyaman, menyenangkan, dan informatif. Marka 

gedung dan color coding perlu diperhatikan karena menyangkut aspek 

keselamatan dan keamanan termasuk fasilitas pendukung bagi penyandang cacat 

dan yang tidak bersifat diskriminatif. 

Proyek hunian atau residensial adalah proyek desain fasilitas hunian 

sangat fokus pada desain yang sangat mendetail khusus, serta mampu 

menampilkan citra pribadi calon penghuninya. 

1.3.2.3. Needs and Demand 

Dari hasil pengamatan penulis selama magang kurang lebih empat bulan 

di perusahaan YSN Interior Design Surabaya, kebutuhan customer akan desain 

interior dapat dirinci dengan poin-poin berikut: 

1. Penyelesaian Masalah 

Hal utama yang menjadi alasan seseorang memutuskan menggunakan 

jasa desain interior adalah untuk menyelesaikan masalah kebutuhan 

klien akan ruang yang digunakan. Misalnya klien yang tinggal di 

apartemen berukuran kecil membutuhkan jasa desain interior agar 

barang-barangnya dapat diletakan dengan tetap memperhatikan 

estetika ruangan. 

2. Tempat Usaha 
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Saat mendirikan tempat usaha tentunya harus dapat menarik 

pelanggan dan membuat pelanggan nyaman saat berada di tempat 

usaha tersebut, apalagi jika usahanya berhubungan dengan service. 

Dalam hal ini lah para pendiri tempat usaha menggunakan jasa desain 

interior untuk membangun suasana yang sesuai dengan karakter 

usaha. 

3. Real Estate/Apartment 

Seringkali para pemilik Real Estate dan Apartment yang hendak 

menjual ataupun menyewakan propertinya akan merenovasi properti 

tersebut guna menaikan harga jual/sewa serta menjadi salah satu 

strategi untuk memikat calon-calon pembeli. Dalam  hal ini jasa 

desain interior digunakan dalam mendukung estetika interior 

bangunan yang bertujuan untuk memikan calon pembeli maupun 

penyewa. 

Setelah menganalisa kebutuhan klien, penulis menemukan adanya letak 

ketidakpuasan klien. Dalam hal ini klien seringkali merasa tidak puas terhadap 

pelayanan yang diberikan seperti lambat merespon pertanyaan klien. Dalam hal 

ini, klien dapat berpaling pada konsultan interior lain karena merasa tidak nyaman 

dan kurang dihargai. 

Setelah menganalisa kebutuhan dan ketidakpuasan klien, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa klien menginginkan adanya desain yang berkualitas serta 

dapat dipertanggungjawabkan, yaitu rancangan yang mudah direalisasikan serta 

dapat bertahan untuk waktu yang lama. 

1.3.2.4. Switching Cost 

Hal utama yang membuat customer bertahan pada satu konsultan interior 

adalah rasa percaya dan relasi yang timbul setelah menggunakan jasa tersebut. 

Dalam proyek interior biasanya dapat memakan waktu dua hingga lima bulan 

pengerjaan. Dalam waktu tersebut tentunya akan ada komunikasi dan relasi yang 

terjalin antara designer dan klien. Hubungan ini lah yang nantinya menimbulkan 

rasa percaya klien yang kemudian membuat klien akan terus menggunakan jasa 
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dari konsultan tersebut bahkan merekomendasikannya kepada orang-orang 

terdekat. 

Hal-hal yang dapat mengikat klien untuk terus menggunakan jasa Celine 

Interior Design antara lain: 

1. Kemampuan penulis untuk mengetahui kebutuhan klien yang 

kemudian direalisasikan dalam desain 

2. Pelayanan yang memberikan kenyamanan kepada klien 

3. Pengerjaan yang cepat sehingga tidak membuat klien menunggu lama 

4. Profesional, yang berarti segala bentuk desain, realisasi dan 

pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Celine Interior Design juga memiliki switching cost yang mencegah klien 

beralih ke pesaing, yaitu pengerjaan desain serta revisi yang cepat sehingga klien 

tidak menunggu lama. Hal ini sulit ditemukan di perusahaan lain karena seringkali 

konsultan lain membutuhkan waktu lama dalam pengerjaan revisi yang bahkan 

belum tentu langsung sesuai dengan permintaan klien. 

Sehubungan dengan hal-hal diatas, tentunya akan terasa mudah bagi 

masyarakat dalam menemukan jasa yang serupa. Masyarakat biasanya cenderung 

memilih konsultan senior yang sudah berpengalaman dan terpercaya. Maka dari 

itu penulis harus menciptakan suatu ciri khas yang menjadi nilai tambah Celine 

Interior Design dalam bersaing di dunia konsultan interior. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan konsep sense of place sebagai branding. 

1.3.2.5. Revenue Attractiveness 

Dari hasil pengamatan penulis selama magang kurang lebih empat bulan 

di perusahaan YSN Interior Design Surabaya, berikut beberapa hal yang membuat 

customer rela membayar untuk menggunakan jasa konsultan interior: 

1. Kualitas desain yang sesuai dengan target pasar. 

2. Harga terjangkau, artinya sesuai dengan kemampuan target pasar. 

3. Pelayanan yang memberikan kenyamanan kepada klien. 
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Margin terbesar yang dapat dicapai bergantung pada besarnya skala 

proyek yang akan dikerjakan. Semakin besar skala proyek yang dikerjakan maka 

makin besar pula margin yang didapatkan. 

Penentuan margin berkaitan dengan penentuan harga yang akan 

diberikan. Dalam kondisi saat ini dimana MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 

sudah diterapkan, banyak sekali produk-produk serupa yang dijual dengan 

berbagai harga yang berbeda. Maka dari itu, pelayanan menjadi suatu hal yang 

penting dalam penentuan harga, dimana pelayanan yang baik dapat memikat klien 

untuk tetap menggunakan jasa Celine Interior Design. 

1.3.3. Key Trends 

1.3.3.1. Technology Trends 

1. Software perhitungan pencahayaan 

Dalam merancang suatu bangunan perlu diperhitungkan pencahayaan 

yang sesuai guna mendukung aktivitas pengguna nantinya. Dalam hal 

ini terdapat software khusus yang dapat membantu simulasi 

perhitungan pencahayaan yaitu Velux, Dialux, dan Relux. Ketiga 

software tersebut biasanya digunakan seorang arsitek dalam 

merancang pencahayaan suatu bangunan 

2. Explorasi Material 

Seiring berkembangnya teknologi, terdapat berbagai material-

material baru yang dapat membantu menyelesaikan masalah dalam 

dunia interior arsitektur. Salah satunya adalah Switch Glass, yaitu 

kaca khusus yang terdiri dari kaca, film, dan lapisan liquid crystal 

yang dapat berubah dari buram menjadi bening jika dialiri listrik. 

3. Selain tren teknologi diatas, saat ini dalam sosial media sedang marak 

penggunaan geotagging yaitu tag lokasi tempat dimana foto tersebut 

diambil. Maka dari itu, untuk mengikuti perkembangan teknologi 

yang semakin maju, sebuah lokasi haruslah menarik dan 

Instagramable sehingga menarik lebih banyak orang untuk berfoto 

dan mengunggahnya di media sosial.  

4. Sensor 
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Dalam upaya pencegahan covid-19, pemerintah menerapkan berbagai 

protokol kesehatan, salah satunya yaitu menghindari bersalaman dan 

menyentuh benda-benda asing. Maka dari itu, teknologi sensor 

sedang marak digunakan untuk menghindari sentuhan fisik.  

Dengan pendekatan sense of place yang digunakan oleh Celine Interior 

Design, kemajuan teknologi sangan membantu proses perancangan karena 

tersedianya informasi dan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dengan 

mudah ditemukan melalui internet. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti 

ini, diharapkan dapat mempercepat pengumpulan informasi-informasi mengenai 

potensi lokasi, nilai sosial dan sejarah dimana data-data tersebut akan menjadi 

landasan dalam menciptakan rancangan sense of place. 

 

1.3.3.2. Regulatory Trends 

Terdapat beberapa peraturan yang memengaruhi bisnis konsultan, antara 

lain:  

● Peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB (Ijin 

Mendirikan Bangunan) adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

b. Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

c. PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

● Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek 

a. Pajak untuk profesi Arsitek merupakan jenis Pajak Pusat. 

b. PPN berdasarkan Pajak Keluaran (Faktur Tagihan ke Owner) 

dan Pajak Masukan (Faktur saat melakukan pembelian). 

Pelaporan PPN dilakukan setiap akhir bulan  

c. PPH 21 untuk pemotongan Karyawan (semua PPH karyawan 

ditanggung perusahaan). Untuk pemotongan Subkontraktor / 
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TA Perorangan (pemilik NPWP 2,5% & tidak punya NPWP 

3%) 

d. PPH 23 untuk jasa servis kendaraan, mesin fotokopi, dsb.  

e. PPH Final 4 ayat 2 untuk pemotongan terhadap konsultan 

yang memiliki fasilitas usaha pelaksanaan konstruksi. 

f. Tidak perlu membayar PPH 25 dan PPH badan, bila masuk 

dalam klasifikasi usaha perencana konstruksi 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends 

Kondisi sosial yang memengaruhi bisnis konsultan adalah masyarakat 

yang semakin konsumtif sehingga meningkatnya daya beli masyarakat. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, masyarakat menginginkan segala sesuatu yang 

praktis dan instan, bahkan akses internet sudah menjadi kebutuhan umum. Hal ini 

memengaruhi terjadinya pergeseran budaya dimana globalisasi semakin cepat 

didukung oleh perkembangan IPTEK yang semakin maju. Maka dari itu, desain 

yang penulis hasilkan dituntut untuk menjadi inovatif dan mengikuti 

perkembangan zaman. Saat ini sudah banyak bangunan yang menggunakan sistem 

pintar (smart system), hal ini membuktikan bahwa saat ini bisnis konsultan harus 

hidup berdampingan dengan teknologi yang semakin canggih. 

Selain tren sosial diatas, juga terdapat tren budaya sense of place dimana 

suatu lokasi yang memiliki sense of place yang kuat dapat meningkatkan 

kesadaran dan apresiasi masyarakat akan tempat tersebut. Sebuah lokasi yang 

menarik dan memiliki sense of place yang kuat dapat mendorong apresiasi dari 

masyarakat yaitu dengan mengabadikan tempat tersebut dengan berfoto. 

 

1.3.3.4. Socio Economic Trends 

Pada saat ini tren demografi utama dalam bisnis konsultan interior adalah 

merancang dengan menggunakan teknologi virtual reality  dan augmented reality. 

Kedua teknologi tersebut dinilai lebih praktis dan mudah dicerna oleh klien. 

Pola distribusi pendapatan dan kesejahteraan bisnis di bidang konsultan 

interior dapat ditentukan dengan penetapan harga pasti, perhitungan harga 
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berdasarkan luasan proyek, maupun dengan menggunakan persentase nilai 

proyek. Dalam penetapan harga pasti, klien membayar sesuai dengan harga yang 

telah ditentukan dan disepakati oleh perancang dan klien. Sedangkan untuk 

perhitungan berdasarkan luasan proyek biasanya hanya digunakan jika klien 

hanya menggunakan jasa desain tanpa realisasi. Saat ini populasi penduduk 

perkotaan di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal 

itu dibuktikan dengan data yang menunjukan bahwa persentase penduduk 

perkotaan adalah 56% sedangkan penduduk desa 44%. Semakin tinggi populasi 

penduduk di perkotaan, maka semakin tinggi pula tingkat persaingan usaha. 

Selain itu, Indonesia juga mengalami keadaan bonus demografi, yaitu jumlah 

penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding usia non produktif. Maka dari itu 

setiap usaha dituntut untuk memiliki nilai yang dapat menarik pelanggan baik dari 

segi fisik maupun kualitas produk/jasa yang ditawarkan. Interior tempat usaha 

yang nyaman dan menarik serta memiliki sense of place dapat menjadi nilai 

tambah dalam menarik pelanggan. Maka dari itu bisnis konsultan interior dengan 

pendalaman konsep sense of place sangat dibutuhkan di lingkup perkotaan. 

1.3.4. Macro Economic Forces 

1.3.4.1. Global Market Condition 

Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam fase menurun 

diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Penurunan ini 

berkisar -1,7% hingga -0,6% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

GDP Indonesia menunjukan angka 5,2% berdasarkan data hingga tahun 2018 oleh 

Bank Dunia. 
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Gambar 4.4.1 Grafik Pertumbuhan GDP Indonesia 

Sumber: Bank Dunia (2020) 

Sentimen pasar merupakan sikap kesepakatan bersama dari para pelaku 

pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga dalam waktu tertentu. Sikap ini 

merupakan akumulasi dari faktor-faktor fundamental dan teknikal. Berdasarkan 

data sensus Agustus 2019, jumlah angka pengangguran di Indonesia mencapai 

7,05 juta jiwa. 

Meskipun demikian, di tahun 2021 pemerintah sangat mendukung dan 

mendorong perkembangan industri ekonomi kreatif termasuk sektor Interior dan 

Arsitektur. Maka dari itu bisnis konsultan interior masih memiliki potensi yang 

menguntungkan. 

1.3.4.2. Capital Market 

Kondisi pasar modal saat ini tidak stabil akibat pandemi Covid-19 yang 

sedang mewabah. Dalam bisnis konsultan interior, pembiayaan usaha berasal dari 

dana pribadi pemilik usaha serta pendaanaan angel investor. Hal ini 

dipertimbangkan berdasarkan keadaan ekonomi negara yang sedang tidak stabil 

akibat adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengurusan pinjaman guna 

membuka usaha akan semakin sulit. Pada bisnis konsultan interior tidak 
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dibutuhkan modal yang terlalu besar karena bisnis ini berbasis jasa. Sehingga 

tidak dibutuhkan pinjaman guna membuka usaha. 

1.3.4.3. Commodity and Other Resources 

Kondisi terkini pasar komoditas dan sumber daya manusia dapat 

dikatakan cukup baik. Saat ini sudah banyak mahasiswa di bidang interior yang 

juga bekerja sambil kuliah sehingga sumber daya manusia di bidang ini dapat 

dikatakan sudah cukup memenuhi. Namun, adanya pandemi Covid-19 ini 

memengaruhi mekanisme kerja yang terjadi. Pada kondisi ini, tenaga kerja lebih 

memilih untuk bekerja dari rumah dengan memaksimalkan teknologi yang ada 

dengan tujuan meminimalisir resiko penularan virus Covid-19. Bahkan saat ini 

terjadi pemberhentian sementara atau melambatnya proses proyek pembangunan, 

hal ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah mengenai batas kapasitas orang 

yang berada dalam satu ruangan atau lingkungan tertentu. 

Sumber daya yang paling dibutuhkan dalam bisnis konsultan interior 

adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan 

khusus seperti designer dan kontraktor. Untuk mendapatkan sumber daya ini 

tergolong agak sulit, sekalipun mudah harganya pun akan tinggi. Hal ini 

dikarenakan sumber daya yang memiliki kemampuan yang mumpuni lebih 

berharga dibanding seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Untuk saat ini, 

gaji seorang fresh graduate berkisar Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 per bulan, 

sedangkan gaji entry level (pengalaman minimal dua tahun) berkisar Rp 7.000.000 

per bulan dan yang paling melonjak adalah gaji seorang profesional dimulai dari 

Rp.40.000.000 hingga ratusan juta per bulannya. 

1.3.4.4. Economic Forces 

Perkembangan infrastruktur Indonesia saat ini masih dikatakan lambat 

jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan masih 

rendahnya kualitas serta kuantitas infrastruktur di Indonesia. Meskipun begitu, 

adanya kemajuan teknologi memberikan kemudahan yang dapat menghubungkan 

orang-orang dimana saja dan kapan saja. 

Pajak perorangan untuk bisnis konsultan interior dapat dihitung 

berdasarkan besarnya penghasilan. 
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Tabel 4.4.4 Tarif Pajak Perorangan Profesi Arsitek 

Sumber: Pajak.go.id 

Layanan publik yang tersedia saat ini sudah cukup baik untuk menunjang 

bisnis konsultan interior, contohnya adalah hadirnya cafe-cafe dan ruang-ruang 

pertemuan publik dengan berbagai fasilitas penunjang yang baik.  

 

1.3.5 Model Bisnis 

1.3.5.1. Value Proposition 

a. Design 

Menawarkan desain interior komersil dengan konsep sense of place yang 

berarti Celine Interior Desain menyediakan jasa design untuk segala jenis ruang 

komersil dengan konsep sense of place. Keunggulan yang ditawarkan kepada 

pelanggan adalah Desain yang khas di setiap proyek dengan konsep sense of place 

yang dapat memberikan ikatan emosional khusus kepada pengguna maupun 

pengunjung. 

b. Customization 

Desain yang ditawarkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan klien 

c. Performance 

Menangani proyek interior mulai dari konsep, technical drawing, 

visualisai 3D hingga pengawasan realisasi. 

d. Getting the job done 

Mengawasi jalannya proyek hingga selesai dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian dengan klien 
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1.3.5.2. Customer Relationship 

Customer Relationship Model yang Celine Interior Design gunakan 

berbasis Dedicated Personal Assistance yang berarti setiap klien akan dilayani 

dari awal fase negosiasi hingga realisasi proyek. Jenis customer relationship yang 

akan kami jalankan adalah: 

1. Customer Acquisition, yaitu memanfaatkan media 

(website,blog,social media) untuk menarik pelanggan dengan cara 

membagikan tips-tips maupun membuat konten-konten yang menarik 

2. Customer Retention, yaitu cara untuk mempertahankan pelanggan 

dengan tetap keep in touch melalui e-mail maupun media sosial. 

Strategi yang Celine Interior Design terapkan untun menjaga hubungan 

dengan klien maupun calon klien adalah dengan memanfaatkan media-media 

yang ada, contohnya dengan membuat konten-konten menarik mengenai isu-isu 

terkini serta tips-tips yang berhubungan dengan interior desain. Selain itu Celine 

Interior Desain juga menyediakan online consultation agar dapat membangun 

hubungan dengan klien dimana saja tanpa terhambat lokasi. 

1.3.5.3. Customer Segment 

 Segmented 

Klien usia 25-70 tahun yang membutuhkan peracangan interior tempat 

usaha. Golongan ekonomi yang ditarget adalah golongan ekonomi menengah ke 

atas karena pendekatan sense of place merupakan spesialisasi yang membutuhkan 

pendalaman khusus dengan melibatkan pendalaman nilai dan fungsi sosial 

sehingga akan berpengaruh pada harga yang ditawarkan. Jenis proyek yang 

dikerjakan adalah proyek interior bangunan untuk jenis bangunan Commercial 

dan Retail. 

 Niche Market 

Target klien yang memiliki ketertarikan khusus terhadap pendekatan sense 

of place dimana mereka pernah mengalaminya atau tingginya rasa ingin 

tahu mereka terhadap pendekatan sense of place. 
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1.3.5.4. Channel 

Channel yang digunakan dibedakan menjadi beberapa tahapan, yaitu 

awareness, purchase, delivery, after sales yang kemudian dirinci pada data 

dibawah ini: 

1. Awareness, yaitu tahap mengenalkan dan memberikan kesadaran 

pada masyarakat akan munculnya Celine Interior Design. Pada tahap 

ini dilakukan secara direct (Facebook, Instagram, blog/website) dan 

Indirect (melalui komunitas seperti Arsitag, Homify, maupun word of 

mouth) 

2. Purchase, dapat dilakukan dengan tatap muka disertai 

penandatanganan kontrak kerja guna meminimalisir kejadian-

kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.  

3. Delivery, Proyek dikerjakan dan diawasi langsung oleh Celine 

Interior Design.  

4. After Sales, klien dapat memberikan kritik dan saran dengan menulis 

testimoni pada website atau e-commerce maupun dengan 

menghubungi Celine Interior Design melalui media sosial dan online 

chatting. 

Masyarakat saat ini sudah fasih menggunakan sosial media seiring 

dengan perkembangan teknologi yang berlangsung. Maka dari itu, Celine Interior 

Design juga menggunakan sosial media dalam berbisnis untuk menjangkau 

masyarakat lebih mudah. Sedangkan untuk pendekatan ke klien, kami 

menggunakan portfolio hasil proyek-proyek sebelumnya yang kemudian diunggah 

di media sosial agar masyarakat dapat mengenal karakter serta hasil dari 

menggunakan jasa Celine Interior Design. Selain itu, untuk meningkatkan 

awareness, beberapa tips-tips dan konten-konten seputar interior desain akan 

diunggah secara berkala pada halaman web maupun media sosial. 

1.3.5.5. Key Activities 

a. Problem solving 
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menawarkan desain yang memberikan solusi terhadap permasalahan 

klien melalui konsultasi desain 

b. Production 

1. Site Analysis 

Melakukan penelitian secara berkala terhadap kondisi tapak untuk 

mendapatkan data berupa kepadatan akses, tingkat kebisingan 

yang terjadi, arah gerak sinar matahari, kelembabab dan suhu 

pada lokasi perancangan. 

2. Riset lokasi perancangan 

Melakuka riset yang mendalam terhadap kondisi sosial dan 

budaya daerah lokasi perancangan. Riset ini dapat didukung 

dengan wawancara masyarakat sekitar maupun melalui 

penelitian-penelitian terdahulu. 

3. Menggali kebutuhan dan tujuan klien 

Pada aktivitas ini, Celine Interior Design menggali secara spesifik 

keinginan, tujuan, dan permasalahan yang ingin diselesaikan 

melalui perancangan tersebut hingga target pasar yang ingin 

dicapai klien. 

4. Eksplorasi dan penelitian 

Melakukan eksplorasi dan penelitian mengenai nilai-nilai yang 

akan diterapkan dalam rancangan dengan menggunakan 

pendekatan sense of place pada elemen desain yang menjadi nilai 

dasar dalam perancangan 

5. Visualisai Desain 

Mewujudkan konsep rancangan kedalam gambar yang betujuan 

untuk mempermudah klien dalam memahami rancangan. 

6. Pengawasan realisasi 

Celine Interior Design akan melakukan pengawasan proyek 

secara berkala untuk memastikan bahwa rancangan terealisasi 

sesuai dengan yang diinginkan. 
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Bagan 5.7.1 Standard Operational Procedures 

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 

 

1.3.5.6. Key Partner 

Celine Interior Design menggunakan 2 tipe pertnership, yaitu coopetition 

dan strategic alliances.  

1. Coopetition 

Bekerjasama dengan para arsitek dan interior designer yang mengerjakan 

proyek dengan orientasi sense of place. Kerjasama tersebut dapat 

ditemukan dengan bergabung bersama organisasi-organisasi seperti IAI, 

HDII serta alumni gathering. 

2. Strategic Alliance 

a. Kontraktor Interior, proyek akan direalisasikan oleh kontraktor 

interior yang sudah mengenal gaya desain Celine Interior Design 

sehingga kesalahan pada proses realisasi dapat diminimalisir. 

b. Supplier Material, bertujuan untuk mempermudah desainer dalam 

merancang karena spesifikasi produk yang akan digunakan sudah 

jelas. 

c. Workshop Furniture, berperan dalam mewujudkan realisasi 

bentukan desain furniture yang termasuk dalam desain perancangan 

d. Pengamat sejarah, setiap daerah atau lokasi memiliki ciri khas dan 

keunikannya sendiri yang akan diangkat menjadi sense of place 

dalam perancangan 
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Motivasi Celine Interior Design dalam melakukan kerjasama ini adalah 

untuk reduction of risk and uncertainity, yaitu bekerjasama dengan para ahli di 

bidangnya untuk mendukung keberlangsungan proyek. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi resiko dan ketidakpastian akan hal-hal yang berkaitan dengan proses 

pengerjaan proyek. 

1.3.5.7. Key Resources 

Sumber daya yang dibutuhkan oleh Celine Interior Design antara lain : 

a. Sumber daya fisik, terdiri dari peralatan yang digunakan untuk 

keberlangsungan perusahaan (komputer, printer, laptop, kendaraan, 

software design) 

b. Sumber daya intelektual, yaitu pengetahuan akan desain yang 

mengutamakan aspek sense of place 

c. Sumber daya manusia, yaitu staff dan desainer yang memiliki 

keahlian khusus (Finance dan administrasi, Desainer, Drafter, 3D 

Artist) 

d. Sumber daya finansial, yaitu modal awal dari pemilik. 

 

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream 

Cost structure Celine Interior Design berorientasi pada value driven, 

dimana value menjadi hal utama dalam merancang dengan mengesampingkan 

cost. 

Model pembiayaan yang digunakan adalah economic of scope, yaitu 

kami melayani jasa desain hingga realisasi proyek. Pembiayaan sumber daya 

paling tinggi dikeluarkan adalah untuk gaji pegawai karena pegawai yang bekerja 

di Celine Interior Design harus memiliki kemampuan khusus sehingga gajinya 

pun akan lebih tinggi dibanding dengan yang tidak memiliki kemampuan. Selain 

itu juga terdapat pembiayaan yang dialokasikan untuk membeli software license 

yang digunakan dalam merancang. 

Fixed cost pada bisnis ini meliputi gaji karyawan, biaya akomodasi 

(transportasi), biaya operasional (internet, listrik, air), serta biaya investasi 

pembelian tools and design software license. Sedangkan variable cost meliputi 
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biaya exhibition untuk promosi serta pegawai freelance. Secara keseluruhan, 

sistem pembiayaan pada Celine Interior Design sebagian besar dapat diprediksi.  

Sumber pendapatan dari bisnis konsultan interior ini didapat dari jasa 

desain interior lengkap dengan gambar kerja. Stream type yang digunakan adalah 

asset sale dengan pricing types fixed cost, yaitu pembayaran didasarkan pada 

patokan luasan lahan yang dikerjakan. 

Sebagai awal memulai usaha, penulis akan membuka konsultan interior 

dengan menggunakan kantor fisik di rumah penulis. Permodalan konsultan 

interior ini diperoleh dari dana pribadi penulis. Rencana neraca awal disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 5.8.1 Neraca Awal 

Sumber : dokumen pribadi (2020) 

 

Pengeluaran umum berupa gaji karyawan, biaya transportasi, biaya 

operasional, peralatan kantor, beban penyusutan peralatan, dan lisensi software. 

Rencana pemasukan dan pengeluaran disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 5.8.2 Rencana Pemasukan dan Pengeluaran 

Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

Terdapat empat macam biaya yang dikeluarkan untuk Harga Pokok Produksi 

(HPP), yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead variable (biaya 

pemasaran), dan overhead tetap (biaya operasional). Rincian HPP disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 5.8.3 Perhitungan HPP 

Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

Kemudian perhitungan Break Even Point didasarkan pada tiga parameter, 

yaitu fixed cost, margin, dan harga jual. Target laba konsultan interior Celine 

Interior Design berkisar Rp 20.000.000,00. Guna mencapai taget laba tersebut 

diperlukan beberapa kali penjualan jasa. Perhitungan BEP dan BEQ disajikan 

pada tabel berikut. 
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Tabel 5.8.4 Perhitungan Variable Cost 

Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

Tabel 5.8.5 Perhitungan Fixed Cost 

Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

Tabel 5.8.6 Perhitungan BEP dan BEQ 

Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

Untuk menentukan pricing, Celine Interior Design menetapkan patokan 

harga paket guna mempermudah perhitungan. Penentuan harga menggunakan 

referensi dari kompetitor sejenis. Jasa design dihitung berdasarkan jumlah view 

hasil gambar render yang diinginkan dengan biaya berkisar Rp 1.000.000 per 

view. 

 

 

 

 


