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BAB 1. LV STUDIO 

1.1. Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Ringkasan 

Perusahaan LV Studio merupakan sebuah konsultan arsitektur interior 

yang berfokus menangani area komersial. Berawal dari kesadaran akan 

pentingnya sebuah desain yang mampu meningkatkan nilai suatu tempat, LV 

Studio memilih untuk menerapkan sense of place dalam setiap proyek komersial 

yang akan dikerjakan. Sense of place mampu meningkatkan nilai tempat 

komersial karena tidak hanya bagus atau estetik, tetapi juga mampu mengikat 

customer dengan tempat yang akhirnya berdampak pada peningkatan daya jual 

produk usaha. Dari sisi pelayanannya, LV Studio menawarkan manajemen+, 

mengedepankan kenyamanan dan efisiensi klien. Hanya dengan menggunakan 

gadget saja klien dapat mengetahui semua informasi terkait proyek. Dalam 

menjalankan bisnis ini, LV Studio bekerja sama dengan partner konsultan 

interior supaya desain yang sudah dibuat bisa langsung direalisasikan. Dengan 

media sosial yang ada seperti instagram dan website memudahkan LV Studio 

melakukan promosi dan dikenal oleh masyarakat luas. 

Pandemi Covid-19 menyebabkan PSBB yang akhirnya berdampak ke 

perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan perekonomian tetapi tidak mengesampingkan disiplin kesehatan 

adalah new normal (antaranews.com, 2020). New normal di Indonesia membuat 

banyak orang berani beraktivitas seperti biasanya dan memberikan harapan besar 

bagi perkembangan usaha. Mulai masa ini lah banyak pengusaha yang mulai 
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bangkit dan mengembangkan bisnisnya kembali. Surabaya merupakan kota yang 

dirancang untuk kegiatan perdagangan, sehingga banyak sekali potensi usaha 

seperti toko ritel, kafe, kantor, hotel, dll.  

Perkembangan gaya hidup masyarakat yang serba mudah dan mengikuti 

tren cukup menuntut area komersial yang ada untuk menjadi lebih menarik dan 

memenuhi kepuasan visual. Hal ini pun berdampak pada pengusaha karena 

keputusan pembelian konsumen pada suatu toko dipengaruhi oleh store 

atmosphere sehingga pengelolaan interior toko menjadi sangat penting dan harus 

dimaksimalkan (Rusdan, 1999). Selain itu pada masa new normal ini terdapat 

peraturan yang mengatur tentang protokol kegiatan dan physical distancing di 

area komersial. Saat ini terdapat pedoman tatanan new normal yang produktif dan 

aman bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah nomor 440-830/2020 (liputan6.com, 2020). Peraturan ini 

mengatur tentang protokol kegiatan dan physical distancing di area komersial. 

Hal ini berkaitan juga dengan pengamatan Ir. Suhartono Chandra, MM (2020), 

terdapat empat orientasi konsumen dalam membeli produk atau jasa yaitu HSBC 

yang terdiri dari health, secure, budget, dan convenience. Dalam situasi saat ini 

area komersial dituntut untuk memperhatikan keamanan dan pencegahan 

terhadap penularan virus. Untuk mendapatkan hasil area komersial yang baik 

diperlukan peran konsultan interior dalam hal ini.  

Berdasarkan survei yang sudah dilakukan seputar penggunaan jasa 

konsultan interior didapati bahwa letak ketidakpuasan utama klien lebih berkaitan 

dengan pelayanan yakni berupa tanggapan dan waktu pengerjaan yang lama dari 
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awal proses desain hingga realisasi. Klien juga sering kali kecewa karena hasil 

realisasi tidak sesuai dengan gambar. Sehingga permasalahan yang ditemukan 

sekaligus menjadi peluang pada lingkungan bisnis ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1. Problem Opportunity 

Problem  Opportunity  

Bangun / renovasi tempat usaha saat new normal 
harus menarik dan sesuai peraturan protokol 
kesehatan (berhubungan dengan penataan layout 
dan display). 

Spesialis area komersial yang 
menghasilkan desain sesuai 
tren dan peraturan protokol 
kesehatan.  

Covid-19 membuat orang-orang lebih banyak 
beraktivitas di rumah sehingga orang juga 
mempertimbangkan rencana membangun dan 
renovasi saat ini karena terhambatnya pemantauan 
progress. Apabila klien sering mengunjungi proyek 
maka beresiko tertular penyakit, hal ini sangat 
berbahaya untuk klien dengan usia 50 tahun keatas. 
Sedangkan apabila tidak ada pengawasan intens 
maka pekerjaan akan semakin lama.  

Menggunakan teknologi untuk 
melaporkan progress. 
Informasi yang ditunjukan bisa 
dalam bentuk foto dan video.  

Perancangan interior mempengaruhi daya jual 
produk usaha. 

Desain menggunakan warna, 
bentuk, dll yang 
mencerminkan identitas usaha, 
dan style desain yang sedang 
tren.  

Ekonomi masyarakat Indonesia berada dalam tahap 
pemulihan sedangkan biaya jasa desain interior 
sudah sepantasnya (ada harga, ada kualitas). 

Edukasi market, memberikan 
alternatif material dan range 
harga per m2.  

Sumber : Analisa Pribadi (2020) 
 

Berdasarkan tabel diatas, maka permasalah yang diselesaikan oleh 

konsultan arsitektur interior ini adalah perancangan interior yang mempengaruhi 

daya jual produk usaha klien, desain yang estetik tetapi juga mentaati protokol 

kesehatan, proses desain yang ribet, konsultan yang sulit dihubungi dan biaya 

desain yang mahal. Solusi yang ditawarkan sekaligus menjadi inovasi LV Studio 

adalah desain yang mengatasi permasalahan, menarik sesuai tren, sesuai protokol 

dan meningkatkan nilai tempat usaha klien dengan pendekatan sense of place. 
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Desain yang dihasilkan dan alternatif material yang dipilih menyesuaikan budget 

dari klien. LV Studio memiliki manajemen+ yang lengkap dari awal desain 

hingga realisasi disertai update progress realisasi mingguan supaya dengan 

kondisi saat ini klien tidak harus datang ke proyek dan cukup memanfaatkan 

teknologi yang ada.  

 

1.1.2. Visi  

Visi dari LV Studio adalah menjadi konsultan desain komersial yang 

mengedepankan pelayanan yang efisien dan mampu meningkatkan nilai usaha 

klien dengan value sense of place di Surabaya dan sekitarnya.  

 

1.1.3. Misi  

Misi dari LV Studio yang berguna untuk mewujudkan visinya adalah sebagai 

berikut :  

1. Membangun relasi yang baik dengan klien untuk mengenal usaha klien. 

2. Membuat desain yang mampu menyelesaikan permasalahan dan 

menerapkan sense of place untuk menonjolkan karakteristik tempat. 

3. Meningkatkan kualitas desain dan hasil realisasi dengan menjalin 

partnership dengan beberapa kontraktor interior, suppliers dll.  

4. Meningkatkan kinerja, pengetahuan, kreativitas dan mindset pemilik dan 

setiap anggota tim LV Studio. 
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1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan 

LV Studio berasal dari inisial nama pemiliknya yakni Lidya Veronica yang 

memiliki kemampuan dan background pendidikan Interior Architecture 

Universitas Ciputra. LV Studio merupakan sebuah perusahaan konsultan 

arsitektur interior milik perseorangan sehingga pemilik memegang tanggung 

jawab penuh, mendapat kepuasan pribadi dan menerima 100% laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan.  

 

 
Gambar 3.1.1. Logo LV Studio 

Sumber : Data pribadi (2020) 
 

Nama Perusahaan  : LV Studio 

Alamat   : Bukit Palma Blok A1/22, Surabaya 

Tlp. / HP (WA)  : 081363231823 

Email    : lidveronicaa9@gmail.com  

Website  : https://lveronica01.wixsite.com/lvstudio  

Instagram   : lvstudio.id 

CV Founder   : dilampirkan 
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1.2.2. Fase Usaha  

Dalam menjalankan bisnis LV Studio ini, penulis berencana untuk bekerja 

dibawah naungan konsultan lain yang sudah mapan atau intrapreneur selama dua 

tahun (tahun 2021 - 2023). Hal ini digunakan sebaik-baiknya untuk belajar, 

memperbanyak networking dari lingkungan kerja, mencari pengalaman, dan 

berlatih dalam menghadapi permasalahan seputar konsultan interior. Kemudian 

dalam menjalankan bisnis, LV Studio memiliki tiga fase.  

a. Fase Satu (mulai eksekusi bisnis, 2024 - 2028) 

Fase satu merupakan fase eksekusi bisnis LV Studio, dimana pemilik 

berperan sebagai pemimpin dan desainer. Pada fase ini pemilik berfokus untuk 

menjadi desainer yang terkenal dan memiliki banyak portofolio. Pemilik 

melakukan semua pekerjaan terkait desain, supervisor, marketing (secara direct 

dan indirect), dan finance secara mandiri. Tetapi pada fase ini tidak menutup 

kemungkinan untuk pemilik merekrut freelancer drafter sesuai kebutuhan. Untuk 

mendapatkan klien dan portofolio lebih banyak, pemilik juga dapat bekerja sama 

dengan teman dari jurusan desainer interior universitas lain. Pemilik akan selalu 

menganalisa jenis proyek dan menghubungkan dengan sense of place agar bisa 

menjadi panduan untuk proyek sejenis lainnya. Pada fase ini pemilik mencari dan 

bekerjasama dengan minimal satu kontraktor interior dan beberapa supplier 

material. Berkaitan dengan marketing, LV Studio lebih memilih untuk 

menggunakan media sosial yang gratis untuk strategi awareness. Untuk 

meningkatkan motivasi perkembangan bisnis, pemilik menargetkan 5 - 6 proyek 

per tahun (luasan lebih dari 32 m2) di Surabaya hingga sidoarjo. Pada tahap ini 
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proses desain ditargetkan selesai selama dua bulan kemudian dilanjutkan untuk 

realisasi lapangan bersama partner kontraktor interior. Pendanaan pada fase satu 

ini menggunakan tabungan pemilik dan modal dari pihak ketiga.  

b. Fase Dua (perkembangan bisnis, 2029 - 2033) 

Fase kedua merupakan fase perkembangan bisnis LV Studio. Setelah 

melewati fase dua, LV Studio sudah cukup terkenal dan memiliki banyak 

portofolio. Pada fase ini, pemilik tetap menjadi pemimpin dan desainer. Pemilik 

tetap melakukan pekerjaan terkait dengan desain, membantu supervisor, 

marketing, dan finance. Tetapi pada fase ini pemilik akan merekrut dua desainer 

interior dan satu supervisor sehingga perusahaan perlu membuat dan menetapkan 

standard operating procedure (SOP), menambahkan physical assets seperti 

komputer, printer dan menyewa kantor atau co-working space di surabaya. Pada 

fase ini perusahaan bekerjasama dengan dua sampai tiga kontraktor interior, 

arsitek, workshop, dan lebih banyak lagi supplier material. Berkaitan dengan 

marketing, pemilik tetap mempromosikan LV Studio ke media sosial dan website 

komersial untuk menjangkau klien yang lebih besar. Perusahaan juga berani 

mengambil proyek di luar kota Surabaya, sidoarjo dan sekitarnya. Kemudian 

pemilik menargetkan 8 - 10 proyek per tahun (luasan lebih dari 100m2). Pada 

tahap ini proses desain ditargetkan selesai selama dua hingga tiga bulan kemudian 

dilanjutkan untuk realisasi lapangan bersama partner kontraktor interior. Dengan 

adanya 8 - 10 proyek dalam satu tahun, maka selama dua atau tiga bulan bisa 

mengerjakan lebih dari satu proyek. Pendanaan pada fase dua ini menggunakan 

tabungan pemilik dan modal dari pinjaman bank. 
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c. Fase Tiga (ekspansi bisnis, 2034 sampai seterusnya) 

Fase ketiga merupakan fase ekspansi bisnis LV Studio. Pada fase ini 

diharapkan perusahaan sudah stabil dalam manajemen dan finansialnya. Pada 

fase ini pemilik tetap menjadi pemimpin dan memiliki karyawan tim desain yang 

terdiri dari empat desainer interior, tiga drafter, dan dua supervisor. Kemudian 

ada juga karyawan lain seperti marketing dan finance. Oleh sebab itu perusahaan 

akan menambahkan physical assets seperti komputer sejumlah karyawan, printer 

dan membeli kantor di surabaya. Perusahaan juga sudah memiliki pelanggan 

tetap, koneksi lebih dari tiga kontraktor interior, arsitek dan semakin banyak 

supplier material. Berkaitan dengan marketing, LV Studio akan selalu 

mengembangkan website dan media sosial. Seiring berjalannya waktu, pemilik 

akan menjadi desainer yang terkenal sehingga bisa menjadi narasumber bahkan 

influencer terkait dengan desain. Pada fase ini, LV Studio akan scale up atau 

ekspansi ke berbagai wilayah Jawa Timur, Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. 

Pada tahap ini proses desain ditargetkan selesai selama dua hingga tiga bulan 

kemudian dilanjutkan realisasi lapangan bersama partner kontraktor interior. 

Dengan adanya 12 - 15 proyek (luasan lebih dari 200 m2) dalam satu tahun, maka 

selama dua atau tiga bulan bisa mengerjakan lebih dari satu proyek. Pendanaan 

pada fase tiga ini menggunakan tabungan pemilik dan bootstrap, yang mana akan 

memberlakukan sistem karyawan sementara (untuk junior desainer interior) dan 

membuka lowongan siswa magang.  
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Berdasarkan uraian fase perusahaan tersebut maka dapat disimpulkan dalam 

bentuk tabel berikut ini :  

Tabel 1.2.2. Fase Usaha LV Studio 
Kategori Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Tahun  2024-2028. 2029-2033. 2034-seterusnya. 
Badan Usaha  Perseorangan. 

Value Proposition 
Convenience Pengawasan 

dengan kamera 
& site visit oleh 
pemilik LV 
Studio. 

Pengawasan 
dengan kamera 
& site visit oleh 
supervisor.   

Pengawasan dengan 
kamera & site visit 
oleh supervisor.   

Customer Relationship 
Personal 
assistance  

Pemilik LV 
Studio. 

Designer in 
charge.  

Designer in charge. 

Customer segment 
Jenis Proyek 
Komersial 
(Demografi) 

Toko retail, 
kantor, restoran, 
& kafe. 

Toko retail, 
kantor, 
restoran, kafe, 
tempat 
penginapan 
(kos-kosan, 
motel, 
homestay, 
guesthouse). 

Toko retail, kantor, 
restoran, kafe, 
tempat penginapan 
(kos-kosan, motel, 
homestay, 
guesthouse, hotel). 

Geografi  Surabaya – 
Sidoarjo.  

Surabaya, 
Sidoarjo dan 
sekitarnya.  

Jawa Timur, Pulau 
Jawa dan di 
Indonesia 

Channel 
Promosi 
Usaha   

Word of mouth, 
website pribadi, 
media sosial 
(Instagram, 
whatsapp, line), 
portofolio, kartu 
nama.  

Word of mouth, 
website 
pribadi, media 
sosial 
(Instagram, 
whatsapp, 
line), 
portofolio, 
kartu nama, 
website 
komersial.  

Word of mouth, 
website pribadi, 
media sosial 
(Instagram, 
whatsapp, line), 
portofolio, kartu 
nama, website 
komersial, pemilik 
sebagai narasumber 
atau influencer.  
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Tabel 1.2.2. Fase Usaha LV Studio (sambungan) 
Kategori Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Key Partners 
Partner  1 kontraktor 

interior dan 
beberapa 
supplier.  

2 - 3 kontraktor 
interior, arsitek, 
workshop, dan 
lebih banyak lagi 
supplier material. 

>3 kontraktor 
interior, arsitek, 
workshop, dan lebih 
banyak lagi supplier 
material. 

Key Activities 
Networking  Bekerja sama 

dengan 
beberapa teman 
jurusan interior 
dari universitas 
lain.   

Mengikuti event 
desain, masuk 
organisasi desain.  

Mengikuti event 
desain, menjadi 
anggota / punya 
jabatan dibeberapa 
organisasi desain. 

Key Resources 
Physical Asset   Bukit Palma 

Blok A1/22, 
Surabaya.  

Sewa kantor / co-
working space.  

Beli kantor.  

1 Laptop / PC  Jumlah PC 
menyesuaikan 
jumlah 
karyawan. 

Jumlah PC 
menyesuaikan 
jumlah karyawan. 

Intellectual  Software : 
AutoCad, 
Sketchup, Vray 
dan Microsoft. 

Software : 
AutoCad, 
Sketchup, Vray, 
Microsoft, 
Photoshop, 
Lumion. 

Software : AutoCad, 
Sketchup, Vray, 
Microsoft, 
Photoshop, Lumion, 
Corona. 

3 riset sense of 
place oleh LV 
Studio. 

4 riset sense of 
place oleh LV 
Studio. 

>5 riset sense of 
place oleh LV 
Studio. 

Human 
Resources  

1 orang 
(pemilik 
merangkap 
seluruh 
pekerjaan 
perusahaan).  

4 orang  
(pemilik, 2 
anggota tim 
desain dan 1 
supervisor).  

12 orang (pemilik, 2 
senior desainer 
interior, 2 junior 
desainer interior, 2 
drafter, 2 supervisor, 
1 marketing dan 1 
finance), opsional 2 - 
4 mahasiswa 
magang.  

Modal 
financial 

Tabungan 
pribadi & 
pihak ketiga. 

Hasil proyek fase 
sebelumnya dan 
pinjaman bank. 

Hasil proyek fase 
sebelumnya dan 
bootstrap. 
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Tabel 1.2.2. Fase Usaha LV Studio (sambungan) 
Kategori Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Cost Structure 
Fix Cost Internet, listrik, 

marketing dan 
gaji principal. 

Internet, listrik, 
marketing, gaji 
principal, gaji 
karyawan.  

Internet, listrik, 
marketing, gaji 
principal, gaji 
karyawan.  

Variable Cost Transportasi, 
biaya print, 
kertas, gaji 
freelancer, biaya 
kursus, seminar, 
dan biaya tak 
terduga lainnya. 

Transportasi, 
biaya print, 
kertas, biaya 
kursus, 
seminar, dan 
biaya tak 
terduga 
lainnya. 

Transportasi, biaya 
print, kertas, 
seminar, dan biaya 
tak terduga lainnya. 

Revenue Streams 
Harga /m2 Rp180.000,- 

hingga 
Rp250.000,- 

Rp200.000,- 
hingga 
Rp300.000,-  

Rp250.000,- hingga 
Rp400.000,- 

Target Proyek   5-6 proyek per 
tahun (luasan 
lebih dari 32 
m2).  

8-10 proyek 
per tahun 
(luasan lebih 
dari 100 m2).  

12-15 proyek per 
tahun (luasan lebih 
dari 200m2).  

Sumber : Analisis Pribadi (2021) 

 

1.2.3. Perolehan Modal  

Modal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memulai 

bisnis LV Studio. Physical asset yang sudah dimiliki oleh pemilik adalah laptop 

dan alat komunikasi. Pada fase satu modal financial didapatkan dari tabungan 

pemilik yang berasal dari intrapreneur dan dari pihak ketiga. Modal yang berasal 

dari pihak ketiga akan dibayar secara berkala sesuai dengan perjanjian. Pada fase 

kedua berasal dari pendapatan fase sebelumnya dan pinjaman bank. Sedangkan 

untuk fase ketiga berasal dari pendapatan fase sebelumnya dan bootstrap. 

 



12 
 

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha 

LV Studio memberikan layanan berupa konsultasi desain, tawaran 

manajemen dari awal desain hingga realisasi (all in one) dan menghasilkan 

sebuah produk berupa hasil desain area komersial dengan value sense of place. 

Spesifikasi layanan dan produk usaha LV Studio berpacu pada Buku Pedoman 

Hubungan Kerja HDII (Himpunan Desain Interior Indonesia). Berikut ini adalah 

lingkup pekerjaan LV Studio beserta produk yang dihasilkan dari setiap 

pekerjaan.   

a. Janji Temu dengan Klien (Appointment) 

Janji temu dengan klien untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, selera 

(menunjukan beberapa opsi style desain) serta permasalahan yang ada 

berkaitan dengan proyek yang dikerjakan.  

b. Pradesain (Preliminary Design)  

1. Observation, analysis, deep research & konsep final desain 

Pada tahap ini konsultan akan melakukan observasi untuk 

mendapatkan data klien dan data site (site visit untuk mengetahui 

ukuran dan kondisi site). Setelah itu melakukan analisa terkait 

permasalahan, kebutuhan, keinginan dan menghubungkan dengan 

sense of place. Setelah itu desainer membuat konsep solusi yang akan 

diterapkan dalam desain dan memberikan gambaran kepada klien 

melalui moodboard.  
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2. Skematik desain 

Pada tahap skematik desain ini, desainer melakukan programming 

yang menghasilkan produk berupa layout (gambar denah dan 

peletakan perabot utama), 3D rendering atau preview design (citra 

ruang, skema warna, dan material yang akan digunakan) dan estimasi 

awal biaya pelaksanaan. Pada tahap ini juga konsultan dapat 

membicarakan tentang budget klien supaya desainer bisa 

menyesuaikan alternatif materialnya. Setelah dokumen skematik 

desain selesai maka akan dilakukan presentasi atau meeting dengan 

klien.  

c. Pengembangan Desain (Design Development) 

Pada tahap ini, desainer melanjutkan pekerjaan pengembangan desain 

dengan menghasilkan produk 2D yakni gambar kerja teknis seperti denah 

kondisi eksisting furniture, rencana pemakaian material (lantai, dinding, 

dan plafon), rencana mekanikal, elektrikal dan plumbing. Termasuk juga 

gambar tampak, potongan interior, gambar detail, dan pengelolaan 

(treatment) khusus. Kemudian menghasilkan produk 3D yakni 3D 

rendering, skema material dan warna yang dikemas dalam concept board. 

d. Final Design Development 

Pada tahap ini semua dokumen pengembangan desain sudah disetujui oleh 

klien dan menghasilkan produk 2D atau gambar kerja teknik, rencana 

anggaran biaya (RAB), dan daftar spesifikasi. Kemudian akan dilakukan 

final check dengan klien.  
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e. Handover  

Pada tahapan ini perusahaan akan memberikan seluruh soft file (produk 

2D, produk 3D, dan concept book) dan hard file (concept book).  

f. Manajemen + 

Pada tahap ini dilakukan pemantauan proyek realisasi bersama dengan 

partner kontraktor interior LV Studio. 

Layanan ini tidak hanya baik dalam proses desain dan realisasi tetapi 

menjadikan klien sebagai prioritas utama dalam LV Studio dengan cara tetap 

merespon klien meskipun saat hari libur, berinisiatif untuk update perkembangan 

desain sebelum deadline, dll. 

 

1.2.5. Inovasi Usaha 

Inovasi usaha sangat penting karena berkaitan solusi atas permasalahan 

dengan menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda dan tentunya menarik 

customer untuk menggunakannya. Mengutip dari laman marketing.co.id, ada 

empat jenis proses inovasi yakni inovasi terbuka, disruptive innovation, reverse 

innovation, incremental innovation, dan breakthrough innovation. Dalam 

menjalankan bisnis di bidang jasa ini, LV Studio lebih mengarah ke incremental 

innovation dengan maksud LV Studio membuat perubahan-perubahan kecil 

dalam produk dan layanan. Inovasi ini digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dan peluang yang berhubungan dengan new normal, Covid-19, 

perancangan interior yang mempengaruhi daya jual produk usaha, dan 

perekonomian masyarakat Indonesia.  
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1. LV Studio tidak hanya membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan 

memberikan desain dengan tampilan yang menarik, tetapi LV studio juga 

memperhatikan detail setiap aspek interior dan ketentuan protokol supaya 

pengguna dapat merasakan tempat, terlibat di dalamnya dan merasa aman 

akan kebersihan dan kesehatan. LV Studio juga meningkatkan nilai tempat 

usaha milik klien dengan pendekatan sense of place. Pendekatan sense of 

place mampu menonjolkan karakteristik tempat secara fisik maupun sosial 

dalam bentuk desain yang mempengaruhi indera pengguna. 

2. LV Studio menjadi konsultan interior yang dapat dipercaya dan memiliki 

relasi dengan kontraktor interior sehingga setelah membuat desain, proyek 

akan dapat langsung dilaksanakan. Dengan adanya kenalan ini dapat 

memudahkan klien dan meningkatkan kepercayaan klien. Kemudian ada 

fasilitas lebih untuk pemantauan perkembangan realisasi proyek yang 

memanfaatkan teknologi.  

3. Terkait ekonomi yang sedang berkembang dan banyaknya pemikiran bahwa 

menggunakan desainer interior itu mahal maka pembayaran dilakukan 

berdasarkan progress yang sudah dikerjakan. Selain itu konsultan juga 

menyesuaikan desain dan alternatif material sesuai dengan budget klien.  

4. Inovasi lain dalam hal teknis seperti meeting online menggunakan zoom, 

kemudian mempresentasikan desain secara live video. 
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1.3. Analisa Lingkungan Bisnis 

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces 

1.3.1.1. Suppliers and Other Value Chain Actors 

Pemain utama dan yang cukup berpengaruh dalam industri ini adalah 

supplier atau pemasok. Semakin banyak koneksi dengan supplier maka 

perusahaan interior dapat lebih kreatif dalam penggunaan material, mampu 

menurunkan biaya produksi dan tentunya mampu memenuhi kebutuhan desain 

untuk klien. Pada situasi pandemi ini, menjadi desainer yang terkenal dan 

memiliki banyak koneksi supplier akan menghasilkan keuntungan yang lebih 

dimana seorang desainer yang terkenal atau cukup expert dan berkaitan dengan 

material tertentu bisa mendapat peluang menjadi pembicara atau juri pada suatu 

event (webinar atau lomba) yang diadakan oleh supplier tersebut. Supplier yang 

berkaitan dalam bisnis ini adalah supplier material (wallpaper, fabric, floor 

finish, HPL, dll), furniture, aksesoris, elektronik, dll.  

 

Gambar 1.3.1.1. Kerjasama Supplier dengan Konsultan Interior 
Sumber : https://www.instagram.com/stories/highlights (2021) 
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Selain supplier bisnis ini juga berhubungan dengan pemain lainnya 

seperti kontraktor interior, arsitek dan workshop. Pengaruh kerjasama 

kontraktor interior dan arsitek cukup penting karena semakin besar dan terkenal 

kontraktor dan arsitek tersebut maka semakin meningkatkan kepercayaan klien 

dan semakin luas klien yang akan didapatkan oleh LV Studio. Kemudian 

pemain value chain baru yang bermunculan adalah bisnis pelengkap interior 

yang menggunakan teknologi (smart home) dimana akan membantu memenuhi 

kebutuhan klien dengan teknologi masa kini. Namun penggunaan teknologi 

cenderung mahal sehingga tidak semua klien akan menggunakannya.  

Tabel 1.3.1.1. Analisa Supplier Sesuai Fase Usaha 

Supplier 
Bergaining 

power 
Strategi  

Fase 1 

Supplier 
material 

Kuat Mencari beberapa kontak supplier per jenis 
material supaya bisa memilih material sesuai 
budget klien. Menjalin hubungan baik dengan 
supplier supaya kedepannya lebih dipercaya dan 
mendapat banyak potongan harga.  

Supplier 
furniture & 
aksesoris 

Kuat Mencari beberapa kontak supplier furniture & 
aksesoris supaya bisa menyesuaikan dengan 
budget klien. Mendatangi showroom supplier 
bersama klien atau sendiri supaya meyakinkan 
supplier dan menjalin kerjasama yang baik.  

Supplier 
elektronik 

Kuat Mencari beberapa kontak supplier elektronik 
supaya bisa menyesuaikan dengan budget klien. 
Mendatangi kantor / membuat janji temu dengan 
supplier bersama klien atau sendiri supaya 
meyakinkan supplier dan menjalin kerjasama 
yang baik. 
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Tabel 1.3.1.1. Analisa Supplier Sesuai Fase Usaha (sambungan) 

Supplier 
Bergaining 

power 
Strategi  

Fase 2 dan 3 

Supplier 
material 

Setara LV Studio akan mengutamakan order dan 
menggunakan material sesuai dengan grade 
klien ke supplier yang sudah lama bekerja sama.  

Supplier 
furniture & 
aksesoris 

Lemah LV Studio membuat desain custom furniture dan 
seiring berjalannya waktu lebih mengutamakan 
pembuatan furniture & aksesoris di workshop 
langganan.  

Supplier 
elektronik 

Setara LV Studio akan mengutamakan menggunakan 
jasa supplier elektronik yang sudah lama bekerja 
sama. 

Sumber : Analisa Pribadi (2021) 
 

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa supplier memiliki peran yang 

cukup mempengaruhi bisnis ini yakni dalam menyediakan produk pelengkap 

interior seperti supplier material dan elektronik. Supplier furniture dan 

aksesoris juga cukup dibutuhkan meskipun pada fase dua dan tiga pengaruhnya 

tidak terlalu besar terhadap bisnis LV Studio karena pada fase tersebut LV 

Studio sudah bekerja sama dengan workshop yang mampu membuat custom 

furniture.  

 

1.3.1.2. Stakeholder 

Dalam dunia bisnis konsultan arsitektur interior terdapat banyak pihak 

yang berpengaruh. Pihak-pihak tersebut dibedakan menjadi dua yakni pihak 

internal dan eksternal. Pihak internal yang mempengaruhi bisnis ini adalah 

pemilik dan karyawan. Pemilik adalah seseorang yang memegang kekuasaan 
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penuh dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan. Karyawan 

merupakan pihak yang berpengaruh pada kinerja perusahaan. 

Pihak eksternal yang mempengaruhi bisnis ini adalah klien, kontraktor 

interior, kompetitor, supplier, workshop dan pemerintah. Klien adalah seorang 

atau organisasi yang menggunakan jasa desain dan sumber penghasilan 

perusahaan. Kontraktor interior adalah partner dalam realisasi desain. 

Kompetitor dalam hal ini tidak hanya sebagai pesaing yang merugikan atau 

mengganggu perkembangan LV Studio tetapi adanya kompetitor bisa 

digunakan untuk evaluasi dan pemberi tanda apakah permintaan masyarakat 

akan jasa desain meningkat atau tidak. Supplier merupakan pemasok yang 

sangat berguna dalam proses produksi atau penyedia material, apabila terjadi 

keterlambatan atau masalah maka akan mengganggu proses realisasi. 

Workshop furniture berguna untuk pembuatan custom furniture. Kemudian 

pemerintah juga berperan dalam bisnis karena berkaitan dengan perizinan 

mendirikan usaha jasa konsultan interior dan peluang klien yang besar.  

Tabel 1.3.1.2.1. Stakeholder Sesuai Fase Usaha 

Fase 
Usaha 

Bergaining 
power 

Stakeholder 

Fase 1 Lemah  Pemilik bisnis, klien, kontraktor interior, 
supplier.  

Fase 2 & 3 Kuat  Pemilik bisnis, karyawan, klien, kontraktor 
interior, supplier, workshop, dan pemerintah.  

Sumber : Analisa Pribadi (2021) 
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Tabel 1.3.1.2.2. Analisa Hubungan Antar Stakeholder 

Stakeholder Hubungan dengan Klien Strategi 

Pemilik bisnis Wawasan, kinerja dan 
attitude pemilik atau SDM 
yang baik akan membuat 
klien senang berlangganan 
menggunakan jasa desain 
LV Studio.  

LV Studio akan banyak 
belajar, mengikuti 
seminar yang 
menginspirasi, product 
knowledge dan 
melakukan training 
untuk kinerja 
perusahaan secara 
berkala.  

Kontraktor Kontraktor yang terkenal 
dan hasil realisasi yang 
memuaskan akan 
meningkatkan kepercayaan 
klien untuk membangun 
proyek di bawah 
manajemen LV Studio. 

LV Studio bekerjasama 
dengan beberapa 
kontraktor dan 
melakukan evaluasi 
setiap kali selesai 
mengerjakan proyek. 
Adanya pemantauan 
intens pada setiap tahap 
realisasi di proyek. 

Supplier Semakin banyak ragam 
supplier semakin unik hasil 
desain untuk klien. 
Semakin banyak alternatif 
supplier tentang satu 
material memberikan 
pilihan kualitas dan 
pertimbangan biaya 
(menyesuaikan grade & 
budget klien). 

LV Studio aktif dalam 
mengunjungi pameran 
interior, eksplorasi 
berbagai macam 
supplier lewat media 
sosial, mengunjungi 
showroom supplier dan 
selalu ingin tahu tren 
material.  

Sumber : Analisis Pribadi (2020) 
 

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang sangat 

berpengaruh dalam bisnis LV Studio adalah customer, pemilik bisnis, 

kontraktor dan supplier karena mereka memiliki peran penting dan saling 

berhubungan.  
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1.3.1.3. Competitor (Incumbents) 

Bidang usaha jasa konsultan interior merupakan usaha yang sangat 

berkembang dan sangat menguntungkan. Persaingan dalam bidang ini cukup 

ketat dan bersaing karena kebutuhan terkait dengan jasa ini semakin lama 

semakin meningkat sehingga semakin lama jumlah jasa konsultan semakin 

banyak dan memiliki keunggulan masing-masing. Berikut ini adalah beberapa 

kompetitor yang akan dihadapi LV Studio pada setiap fase usaha :  

a. Lifid Design Studio (Kompetitor fase 1) 

 

 

Gambar 1.3.1.3.1. Logo Lifid Design Studio 
Sumber : https://www.instagram.com/lifidesign/ (2021) 

 
Lifid Design Studio merupakan sebuah jasa konsultan arsitektur 

interior yang didirikan tahun 2020 dan berada di kota Surabaya. Konsultan 

ini menangani proyek komersial, residential dan custom furniture. Dalam 

pembuatan beberapa desainnya menggunakan pendekatan sense of place 

yang mana hal ini memiliki kesamaan value desain dengan LV Studio.  

b. Dezn Studio (Kompetitor fase 2) 

 

 

Gambar 1.3.1.3.2. Logo Dezn Studio 
Sumber : https://www.arsitag.com/profile/dezn-studio (2021) 

 
Dezn Studio merupakan konsultan interior yang telah lama berdiri 

sejak 2014 dan berlokasi di Surabaya. Pemilik perusahaan ini adalah 
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Airine Suryadinata yang cukup terkenal dikalangan desainer karena 

sering menjadi pembicara webinar, talkshow, dll. Perusahaan ini 

menangani proyek residensial, kantor dan area komersial. Hasil desain 

yang dihasilkan unik, kreatif dan mewah. Mengutip dari laman 

arsitag.com, project cost untuk desain toko retail oleh Dezn Studio 

senilai 26 juta hingga 50 juta. Kelemahan Dezn Studio adalah biaya 

desain yang cukup tinggi karena cost structure rata-rata konsultan 

interior adalah gaji karyawan dan biaya operasional kantor. Biaya desain 

yang cukup tinggi membuat Dezn Studio lebih berfokus pada customer 

segment atas atau high end.  

c. Kezia Karin Studio (Kompetitor fase 3) 

 

Gambar 1.3.1.3.3. Kezia Karin Studio 
Sumber : https://www.keziakarin.com/?home=1 (2021) 

 
Kezia Karin Studio merupakan sebuah konsultan interior yang 

sudah berdiri sejak tahun 2008 dan berlokasi di Surabaya. Filosofi Kezia 

Karin Studio berakar pada keyakinan sederhana ini bahwa bagian kami 

adalah untuk menerjemahkan dan meningkatkan apa yang telah menjadi 

keinginan klien kami ke dalam ruang tertentu dengan pekerjaan akhirnya 

sampai membentuk lingkungan menjadi sebuah pengalaman. Konsultan 

ini menangani proyek exhibition, office, hospitality, residential, artwork 

and installation design. Perusahaan ini sudah berekspansi tidak hanya di 

Indonesia tetapi sampai luar negri.  
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Konsultan ini menghasilkan desain melalui praktik kolaboratif 

yang menempa ide-ide yang diartikulasikan dengan jelas, bermakna, 

dengan inovasi, tujuan, masa muda, dan pengalaman. Dalam 

menjalankan bisnis ini menggunakan pendekatan multidisiplin Studio 

dan didorong oleh rasa ingin tahu. Mereka mengambil resiko untuk 

menyajikan sudut pandang yang kuat, konsep untuk memulai proses 

desain, menyusun konsep naratif yang unik dan individual untuk setiap 

proyek. Selain itu keunggulan yang dimiliki oleh Kezia Karin Studio 

adalah koneksi yang melimpah, branding yang kuat di media sosial, 

pemilik sangat terkenal dan sering menjadi pembicara di acara-acara 

seputar desain atau sering dipublikasikan oleh media. Perusahaan Kezia 

Karin bekerja sama dengan Sana Living yang mampu memproduksi 

furniture dan artwork. Kelemahan pada bisnis ini adalah memiliki 

jumlah SDM yang terbatas dan target market high end sehingga pasar 

yang dituju lebih terbatas dan cukup sempit. Kezia Karin Studio sangat 

luar biasa dalam hasil desain komersial, kemampuan mengkonsep, dll 

sehingga perusahaan ini tidak hanya menjadi kompetitor bagi LV Studio 

tetapi juga menjadi perusahaan benchmark.  
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Tabel 1.3.1.3. Analisa kompetitor dan Strategi Setiap Fase 

Aspek  Fase 1  Fase 2 Fase 3 

Nama 
Pesaing 

Lifid Design 
Studio 

Dezn Studio Kezia Karin Studio  

Sense of 
place 
proyek 
komersial 

1 proyek ; 
ambience pop 
art (permainan 
warna), music, 
aroma.  

Beberapa proyek; 
dominan elegant 
black, permainan 
lampu untuk 
ambience 
(warm), berbagai 
jenis material 
yang berbeda 
texture.   

Beberapa proyek ; 
dominan elegant, 
colorful, lighting 
sebagai aksen, bentuk 
geometri dari setiap 
elemen interior (floor, 
wall, ceiling, lamp, 
furniture, dll) beragam 
dalam satu ruangan 
project.  

Keunggulan  Menyediakan 
layanan 
konsultasi 
gratis, custom 
furniture, 
pendekatan 
sense of place.  

Usaha sudah 
jalan selama 7 
tahun, desainer 
Airine yang 
terkenal, desain 
unik, kreatif dan 
mewah. Proyek 
meningkatkan 
branding usaha. 

Usaha sudah jalan 
selama 13 tahun, 
branding pemilik 
sebagai desainer 
ternama, sistem 
perusahaan yang stabil 
(multidisiplin studio), 
layanan jasa yang 
lengkap yakni concept, 
spatial planning, 
technical drawing, 
lighting concept & final 
dressing. Melayani 
artwork & installation 
design juga. Desain 
terjamin bagus dan 
mewah. 

Kelemahan  Baru 1 tahun 
berdiri 
sehingga 
portofolio 
tergolong 
minim 

Desain cukup 
mahal dan lebih 
mengarah ke 
luxury.  

Jumlah SDM yang 
terbatas sehingga 
berpengaruh pada laju 
operasional, market 
yang dituju high end 
sehingga lebih sempit / 
terbatas. 
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Tabel 1.3.1.3. Analisa kompetitor dan Strategi Setiap Fase (sambungan) 

Aspek  Fase 1  Fase 2 Fase 3 

Customer 
segment  

Ekonomi 
menengah ke 
atas, usia 
muda, bisnis 
awal, area 
komersial & 
residential. 
Lokasi di 
Surabaya. 

Ekonomi 
menengah ke atas, 
proyek komersial 
& residential di 
Surabaya hingga 
Indonesia. 

Ekonomi atas / high 
end, proyek exhibition, 
office, hospitality, 
residential, artwork and 
installation design. 
Lokasi pasar tidak 
hanya Indonesia tetapi 
sampai luar negri.  

Cost 
structure 

Biaya 
transport, 
internet, listrik, 
karena saat ini 
masih belum 
memiliki 
kantor dan 
karyawan.  

Biaya transport, 
internet, listrik, 
gaji karyawan dan 
biaya operasional 
kantor per bulan.  

Biaya transport, 
internet, listrik, gaji 
karyawan dan biaya 
operasional kantor per 
bulan. Biaya beli / sewa 
kantor sebagai aset 
perusahaan, tempat 
workshop pribadi dan 
gaji untuk pengrajin.  

Pengaruh 
dengan 
bisnis LV 
Studio 

Memiliki value 
desain yang 
sama, 
menerima jasa 
komersial dan 
berada di 
Surabaya. 

Sudah terkenal 
dan memiliki 
banyak portofolio 
baik untuk proyek 
komersial & 
residential. 
Pemilik sebagai 
desainer yang 
terkenal. 

Sudah terkenal dimana-
mana bahkan sampai 
luar negri baik 
konsultan maupun 
desainernya sendiri, 
portofolio banyak & 
beragam, terpercaya, 
desain yang dihasilkan 
dominan mewah dan 
sangat menjual tempat 
usaha.  

 
 

  



26 
 

Tabel 1.3.1.3. Analisa kompetitor dan Strategi Setiap Fase (sambungan) 

Aspek  Fase 1  Fase 2 Fase 3 

Strategi LV 
Studio 

Meningkatkan 
strategi 
awareness, 
memperbanyak 
pengalaman 
desain / 
portofolio. 
Mencari 
networking 
sebanyak-
banyaknya.  

Memperbanyak 
portofolio pada 
setiap jenis 
proyek komersial 
sehingga terlihat 
bahwa fokus LV 
Studio lebih ke 
proyek komersial. 
Pemilik LV 
Studio memiliki 
keunikan desain 
supaya terkenal, 
memperluas 
networking, & 
mulai ikut 
beberapa 
organisasi 
desain.  

Memperbanyak 
portofolio, menjadi 
desainer yang terkenal 
akan proyek komersial 
sehingga terlihat lebih 
fokus dan bisa menjadi 
keunggulan tersendiri, 
meningkatkan strategi 
awareness di media 
sosial supaya nama LV 
Studio dikenal oleh 
masyarakat luas, 
memperbanyak 
networking klien 
terutama kelas atas, 
mengikuti organisasi 
desain dan terlibat di 
dalamnya, menjadi 
desainer yang 
menginspirasi dan 
pembicara seputar 
desain.  

Sumber : Analisa Pribadi (2021) 
 

Berdasarkan analisa kompetitor dapat disimpulkan bahwa pada fase 

pertama LV Studio setara dengan Lifid Design Studio tetapi masih dibawah 

Dezn Studio dan Kezia Karin Studio. Pada Fase kedua LV Studio berada diatas 

Lifid Design Studio dan menyamai kedudukan dengan Dezn Studio dan masih 

dibawah Kezia Karin Studio. Tetapi pada fase ketiga kedudukan LV Studio 

berada diatas Lifid Design Studio, Dezn Studio dan menyamai kedudukan 

Kezia Karin Studio hingga dapat bersaing di pasar menengah hingga high end. 

Untuk bisa mencapai LV Studio yang semakin lama semakin baik, LV Studio 

juga belajar dari Kezia Karin Studio dalam mengelola bisnis dan perancangan 

desain.  
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1.3.1.4. New Entrants (Insurgents) 

Ancaman pendatang baru bagi LV Studio adalah mahasiswa fresh 

graduate dan konsultan baru dengan fokus proyek komersial. Mayoritas 

mahasiswa jurusan interior pasti kelak ingin memiliki bisnis konsultan sendiri 

sehingga semakin banyaknya pendatang baru maka akan semakin ketat 

persaingan dalam bidang ini. Salah satu contoh pendatang baru dalam bisnis ini 

adalah Viaz Interior.  

 
Gambar 4.1.4.1. Instagram Viaz Interior 

Sumber : Instagram (2020) 
 

 
Gambar 4.1.4.2. Job Description Viaz Interior 

Sumber : About Viaz Interior Pdf (2020) 
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Gambar 4.1.4.3. Paket Jasa Viaz Interior 

Sumber : About Viaz Interior Pdf (2020) 
 
Viaz Interior adalah konsultan jasa interior dan produksi furniture. 

Konsultan ini memiliki value menangani proyek ruang publik dan furniture 

produksi massal. Mereka ini berbeda karena menyediakan jasa desain, 

produksi, aplikasi hingga pemeliharaan furniture. Keunggulannya adalah 

memudahkan klien untuk merealisasikan custom furniture. Kelemahannya 

masih baru berdiri dan portofolio lebih mengarah ke proyek residensial. 

Sedangkan proyek residensial pun saat ini memiliki banyak saingan dan 

beberapa konsultan interior memiliki mitra kerja kontraktor yang 

berpengalaman. Untuk kedepannya halangan yang menghadang seperti jasa 

konsultan lain yang sudah berdiri lebih awal dan lebih terkenal yang menangani 

segala macam proyek baik itu komersial, residensial, dan furniture. Customer 

segment mereka lebih ke kalangan menengah dengan proyek komersial dan 

residensial di Surabaya. Cost structure mereka sama seperti konsultan baru 

pada umumnya yakni biaya operasional seperti internet, listrik dan perangkat 

elektronik yang membantu kegiatan desain.  
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Tabel 4.1.4. Analisa New Entrants dan Strategi setiap Fase 

Aspek  Fase 1 Fase 2, dan 3 

Berganing 
power 

Cukup kuat  Lemah  

Posisi LV 
Studio  

Posisi sama karena masih 
mulai mendirikan usaha. 
Portofolio minim, new 
entrants menangani segala 
macam jenis proyek 
desain, belum memiliki 
standar prosedur yang 
tetap, keuangan belum 
stabil, strategi awareness 
lebih ke media sosial yang 
gratis. 

Posisi LV Studio lebih unggul 
karena desainer sudah cukup 
terkenal dalam menangani proyek 
komersial dan terkenal di media 
sosial. Pengalaman yang dimiliki 
sudah banyak, memiliki 
karyawan sehingga laju 
operasional semakin cepat dan 
memiliki banyak koneksi 
kontraktor interior, arsitek, 
supplier, workshop, dll.  

Strategi 
LV Studio 

Memberikan desain dan 
layanan yang optimal, 
meningkatkan branding 
desainernya sendiri, 
berfokus dalam 
menghasilkan portofolio 
proyek komersial dengan 
menampilkan value sense 
of place, meningkatkan 
awareness dengan update 
informasi maupun 
portofolio di media sosial, 
memperluas networking.  

Selalu meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas 
perusahaan dan proyek. 
Meningkatkan kinerja perusahaan 
lewat training, product 
knowledge, dll secara konsisten 
dan berkala, memperluas strategi 
awareness tidak hanya di media 
sosial tetapi juga di website 
komersial, bergabung dengan 
organisasi seputar desain untuk 
bisa menjangkau pasar lebih lagi. 
Pemilik mengikuti dan terlibat 
dalam acara-acara seputar desain 
supaya lebih terkenal.  

Sumber : Analisa Pribadi (2021) 
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Viaz Interior cukup berpengaruh 

terhadap bisnis LV Studio karena sama-sama pendatang baru dalam bisnis 

konsultan interior tetapi yang membedakan adalah LV Studio lebih berfokus 

pada proyek komersial menengah ke atas. Meskipun LV Studio tidak memiliki 

kontraktor interior maupun workshop furniture, tetapi LV Studio bisa bekerja 
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sama dengan kontraktor dan workshop furniture yang berpengalaman sehingga 

hasil realisasi bisa tetap memuaskan.  

 

1.3.1.5. Substitute Products and Services 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju telah ditemukan 

beberapa hal baik dalam produk maupun jasa yang kelihatannya bisa 

menggantikan pekerjaan konsultan interior. Seperti yang ada pada aplikasi 

smartphone yakni Design Home, Floor Plan Creator, dll. Aplikasi tersebut 

menawarkan keunggulan mendesain rumah sesuai dengan keinginan 

penggunanya tetapi jarang sekali untuk proyek komersial dimana yang 

dipikirkan untuk proyek komersial lebih kompleks tidak hanya sekedar 

penataan ruang dan estetika. Oleh sebab itu untuk proyek komersial, customer 

tetap membutuhkan jasa desainer interior dan tidak bisa diganti dengan aplikasi 

smartphone.  

Perkembangan teknologi juga memberikan kemudahan untuk customer 

dalam mencari inspirasi. Customer dapat menggunakan search engine design 

yang gratis seperti Pinterest dan Archdaily untuk mencari bentuk produk 

maupun penataan furniture, artwork dan ambience yang disukainya. Tetapi 

apabila berhubungan dengan proyek komersial, customer harus memiliki 

keunikan untuk desain interior usahanya, sehingga peran jasa konsultan 

komersial seperti LV Studio sangat dibutuhkan.  

Produk atau furniture saat ini banyak sekali brand ternama seperti 

IKEA, Informa, KANA Furniture, dll yang sudah terkenal dan memiliki 
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showroom sehingga untuk pembelian furniture klien akan lebih mempercayai 

brand tersebut kecuali desain furniture custom. Tetapi untuk proyek komersial 

yang berhubungan dengan tempat penyimpanan akan sulit sekali untuk 

mendapatkan yang sesuai baik dari segi ukuran dan kegunaan sehingga akan 

lebih efisien untuk membuat custom furniture sesuai dengan desain yang sudah 

dibuat bersama LV Studio. Berikut ini adalah analisanya :   

Tabel 1.3.1.5.1. Analisa Substitute Product and Service 

Aspek 

Aplikasi 
smartphone 

(Design Home, 
Floor Plan 

Creator, dll) 

Search engine 
design yang gratis 

(pinterest, arch 
daily, dll) 

Furniture ternama 
(IKEA, Informa, 
KANA furniture, 

dll)  

Bergaining 
power 

Fase 1, 2 & 3 : 
Lemah  

Fase 1 : Kuat 
Fase 2 & 3 : Lemah  

Fase 1 : Kuat 
Fase 2 & 3 : Lemah 

Kelebihan Bisa diunduh 
lewat HP, 
mayoritas gratis 
/ biaya lebih 
murah daripada 
menggunakan 
jasa konsultan 
interior, sesuai 
keinginan 
pengguna.  

Banyak referensi 
yang gratis, banyak 
pilihan yang 
menarik, tanpa 
biaya, kelengkapan 
data sesuai dengan 
keahlian user dalam 
mencari, bisa meniru 
karya desainer 
nasional hingga 
internasional.  

Memiliki 
showroom sehingga 
bisa memilih 
furniture yang 
cocok on the spot. 
Bisa pesan secara 
online dan kualitas 
terjamin.  

Kekurangan Hanya cocok 
untuk proyek 
residensial, 
desain yang 
terbatas, 
cenderung 
biasa atau 
kurang 
bermakna.  

Hanya sekedar 
referensi sehingga 
untuk merealisasikan 
butuh desainer / jika 
menggunakan 
tukang pribadi tidak 
akan detail. Ukuran 
dan penempatan 
mayoritas 
berdasarkan ‘kira-
kira’. 

Kebanyakan 
furniture yang 
dipilih untuk 
residensial daripada 
komersial, ukuran 
furniture standar 
minim custom, 
kalua custom 
biayanya lebih 
mahal, beberapa 
furniture lepas yang 
dibeli tidak selalu 
cocok apabila 
dipadukan bersama.  
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Sense of 
place 

Minim bahkan 
tidak dipikirkan 
karena dibuat 
oleh user yang 
awam.  

Bisa ada tetapi 
terbatas / minim 
karena tidak ada 
konsep, hanya 
melihat dan 
menggabungkan 
beberapa gambar 
internet.  

Bisa ada tetapi 
terbatas / minim 
karena tanpa 
konsep dan hanya 
memikirkan fungsi 
furniture.  

Sumber : Analisa Pribadi (2021) 
 

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa aplikasi smartphone yang 

menggunakan kecanggihan teknologi, search engine design, dan produk 

furniture yang sudah besar memiliki pengaruh dalam bisnis LV Studio tetapi 

pengaruhnya sejauh sebagai inspirasi desain karena sangat sulit apabila hanya 

menggunakan ketiga hal tersebut untuk membuat desain proyek komersial. 

Pembuatan proyek komersial lebih kompleks dan mempertimbangkan banyak 

hal seperti branding, pengguna di dalamnya, analisa sekitar tempat usaha, 

material, dll. Melainkan ketiga hal tersebut dapat dipergunakan dengan baik 

oleh LV Studio untuk menghasilkan desain yang maksimal.  

 

1.3.2. Market Forces  

1.3.2.1. Market Issues  

Pada tahun 2020 perekonomian di Indonesia maupun dunia mengalami 

penurunan karena pandemi Covid-19. Mengutip laman cnbcindonesia.com 

(2020), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa perekonomian Indonesia 

berada pada kuartal II-2020, kondisi perekonomian terkontraksi sangat dalam 

hingga minus 5,32%. Aspek yang terkontraksi sangat dalam tampak pada sektor 
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konsumsi yang tercatat minus 5,6% dan investasi minus 8,6%. Kemudian ekspor 

minus 11,7% dan impor minus 17%.  

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan kebijakan untuk 

mengurangi penyebaran virus corona. Mengutip laman antaranews.com (2020), 

PSBB yang diberlakukan sejak 10 April 2020 membuat banyak aktivitas publik 

yang berhenti atau dihentikan. PSBB dilakukan beberapa kali seperti pertengahan 

Juni 2020, 14 September 2020 dan 11 Oktober 2020 untuk memperlambat laju 

penularan virus corona dan secara perlahan membangkitkan perekonomian 

Indonesia. Banyak sekali pihak yang terkena dampak dari pandemi ini salah 

satunya adalah dunia usaha. Saat ini negara sedang dihadapkan dilema pada 

pilihan antara ekonomi atau kesehatan. Apabila terlalu berpihak pada ekonomi 

maka dikhawatirkan akan semakin banyak korban virus Corona tetapi apabila 

terlalu berpihak pada kesehatan maka dikhawatirkan ekonomi Indonesia akan 

semakin merosot. Sehingga terlihat dari keputusan pemerintah Indonesia saat ini, 

mereka menerapkan new normal sebagai jalan tengah dengan tetap menjalankan 

perekonomian sambil disiplin protokol kesehatan. New normal membuat banyak 

orang yang menjadi berani untuk beraktivitas seperti biasanya bahkan dalam hal 

belanja dan mengunjungi area komersial.  

Perkembangan aktivitas masyarakat pada new normal, memberikan 

harapan besar bagi perkembangan usaha dagang. Mengutip liputan6.com (2020), 

terdapat pedoman tatanan new normal yang produktif dan aman bagi aparatur 

sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah nomor 440-830/2020. Peraturan ini mengatur tentang protokol kegiatan 
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dan physical distancing di area komersial. Kemudian mengutip laman 

money.kompas.com (2020), keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja 

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 

Pandemi. Keputusan tersebut sangat lengkap dan mengatur tempat kerja dan 

pekerja selama dan pasca PSBB. Dalam situasi saat ini area komersial dituntut 

untuk memperhatikan keamanan dan pencegahan terhadap penularan virus.  

Dari sisi pengunjung, area komersial dituntut juga untuk dapat memuaskan 

masyarakat dengan desain area yang menarik dan mengikuti tren. Mengutip 

Rusdan (1999), keputusan pembelian konsumen pada suatu toko dipengaruhi oleh 

store atmosphere sehingga interior toko harus dirancang sedemikian rupa untuk 

memaksimalkan visual merchandising. Hal ini penting karena mampu 

mendorong keinginan konsumen untuk membeli melalui suasana dan display 

yang baik. Store atmosphere yang baik akan meningkatkan daya jual produk.  

Bisnis pada waktu saat ini memiliki tambahan fokus terhadap konsumen. 

Hal ini juga didukung oleh pengamatan Ir. Suhartono Chandra, MM (2020), 

terdapat empat orientasi konsumen dalam membeli produk atau jasa, hal ini 

dikenal dengan istilah HSBC. Berikut ini penjelasannya : 

1. Health : Elemen pada produk atau jasa yang dapat memberikan 

persepsi positif terhadap kesehatan konsumen.  
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2. Secure : Memberikan rasa aman kepada konsumen dari resiko 

tertular ketika menggunakan jasa, menikmati layanan dan 

melakukan transaksi.  

3. Budget : Banyak masyarakat yang terkena imbas terkait ekonomi 

sehingga yang diperhatikan sekarang bukan pada seberapa banyak 

mereka perlu membeli tetapi bagaimana mereka bisa membeli (lebih 

ke cara) sehingga orientasinya pada budget.  

4. Convenience : Dari sebelum pandemi hingga pandemi berlangsung, 

konsumen selalu memperhatikan kenyamanan dan kemudahan 

dalam menggunakan jasa. Pandemi saat ini menjadi akselerator bagi 

konsumen terkait kenyamanan dan kemudahan tersebut. Sehingga 

strategi convenience yang bisa dikembangkan dalam menarik calon 

pelanggan, memperkuat hubungan pelanggan, pengiriman, 

pembiayaan, dll.   

 Sehingga kesimpulan terkait dengan market issues saat ini adalah adanya 

permasalahan ekonomi karena kebijakan PSBB di Indonesia, peraturan baru di 

area komersial yang dikeluarkan saat new normal, keputusan pembelian 

pengunjung dipengaruhi oleh store atmosphere dan orientasi konsumen dalam 

membeli produk atau menggunakan jasa. Keempat permasalahan ini saling 

berhubungan dan berkaitan dengan bisnis konsultan interior saat ini. Dengan 

adanya PSBB membuat pekerjaan konsultan interior menjadi terhambat dan 

sangat berpengaruh terhadap ekonomi dimana ekonomi merosot karena 

berkurangnya konsumen bisnis saat PSBB. Kemudian dengan adanya new normal 
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semakin banyak tuntutan pada tempat usaha yang terkait dengan keamanan dan 

pencegahan penularan virus. Tetapi dari hal ini bisa menjadi peluang bagi bisnis 

konsultan interior karena tempat usaha dan area komersial saat ini sangat perlu 

desain dan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Issues tentang 

konsumen terkait pembelian produk pada toko sangat diperhatikan oleh 

pengusaha sehingga pengusaha akan sangat mempertimbangkan dalam 

menggunakan jasa konsultan interior untuk mendesain toko yang menarik dan 

meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian orientasi konsumen saat ini bisa 

menjadi pertimbangan untuk LV Studio dalam menciptakan value bisnis dan 

pembuatan desain yang berkaitan dengan health, secure, budget dan convenience. 

Harapannya tidak hanya baik untuk bisnis LV Studio tetapi juga untuk usaha klien 

dan bisa membantu dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. 

 

1.3.2.2. Market Segment 

Bisnis yang menyasar pada area komersial memiliki beberapa pilihan 

segmentasi pasar, oleh sebab itu penulis memaparkan kategori pasar yang 

berkaitan dengan bisnis konsultan area komersial sebagai berikut : 

a. Demografi  

Berkaitan dengan usaha tentunya customer yang dituju adalah 

seorang pengusaha dengan ekonomi menengah ke atas dan memiliki tempat 

di area komersial, baik itu pengusaha baru maupun sudah berdiri sejak lama. 

Kemudian untuk menjadi sebuah pengusaha tidak ada minimal usia tetapi 

mengutip dari laman inc.com (2013), banyak pengusaha sukses memulai 
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bisnis ketika berumur 25 tahun dan waktu sukses mereka adalah ketika 

berusia 35-39 tahun. Jumlah kesuksesan ini lebih besar daripada pengusaha 

yang berusia di atas 50 tahun dan usia dibawah 25 tahun. Namun tidak 

menutup kemungkinan pengusaha di bawah 25 tahun tidak bisa membuka 

usaha dan sukses hanya saja lebih beresiko.  

Area komersial sangat banyak dan beragam karena dirancang sesuai 

dengan fungsi pada setiap area komersialnya. Bangunan komersial meliputi 

retail, supermarket, pertokoan (pakaian, makanan, transportasi, dll), pusat 

belanja, perkantoran, tempat layanan jasa seperti service, laundry. 

Kemudian area komersial untuk fasilitas penginapan (motel, hotel, resort). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019), diperoleh data tentang beberapa 

area komersial di Kota Surabaya sebagai berikut : 

 Jumlah minimarket      = 149  

 Jumlah restoran / rumah makan    = 113 

 Warung / kedai makanan minuman    = 152 

 Toko / warung kelontong     = 152 

 Toko / warung kelontong menjual bahan pangan  = 151 

 Hotel        = 69 

 Penginapan       = 57 

 Sehingga dapat diurutkan dari area komersial yang paling 

berpotensial di Kota Surabaya adalah toko, kedai makanan minuman, 

minimarket, restoran, hotel dan penginapan (selain hotel). Selain toko, ada 

juga pengusaha ritel yang berada di mall. Mengutip laman kompas.com 
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(2020), Pakuwon Mall Surabaya sebagai tempat belanja terbesar se 

Surabaya sangat berpotensi sebagai tempat perdagangan, dimana saat ini 

terdapat berbagai macam ritel asal mancanegara, lokal dan lebih dari 300 

penyewa lainnya. Kemudian mengutip laman properti.kompas.com 

(2020), Tunjungan Plaza merupakan pusat perbelanjaan yang modern dan 

superblok pertama di Surabaya berisi 600 toko atau tenant. Dari kedua mall 

yang sangat besar di Surabaya ini apabila ditotal sudah menghasilkan 900 

toko ritel, belum lagi ditambah dari mall-mall lain seperti Ciputra World, 

Grand City Mall, City of Tomorrow, Surabaya Town Square, Galaxy Mall, 

Delta Plaza, Marvel City, Lenmarc Mall, dan Lave Mall maka akan 

semakin banyak peluang dan jumlah toko retail-nya. Berikut ini analisa 

market segment berdasarkan jenis tempat komersialnya.  

Tabel 1.3.2.2.1. Analisa Market Segment Demografi  

Aspek  
Toko-retail (mall 

& non mall) 
Tempat makan 

minum 
Penginapan 

Banyak 
tempat 
(BPS 
2019) 

303  265  126 

Pemilik 
tempat 

Pengusaha 
(perorangan, 
partnership, 
organisasi / 
keluarga) 
sehingga 
tergolong mudah 
untuk dijangkau.  

Pengusaha (dominan 
perorangan, 
organisasi / 
keluarga, lalu 
partnership,) 
sehingga tergolong 
mudah untuk 
dijangkau.  

Pengusaha 
(dominan 
organisasi atau 
lembaga tertentu) 
sehingga harus 
memiliki koneksi 
dalam dan agak 
susah dijangkau. 

Lama 
Waktu 
Proyek  

Desain hingga 
realisasi 3-6 
bulan.  

Desain hingga 
realisasi 3-5 bulan.  

Desain hingga 
realisasi 1,5 - 3 
tahun / lebih.  
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Tabel 1.3.2.2.1. Analisa Market Segment Demografi (sambungan) 

Aspek  
Toko-retail (mall 

& non mall) 
Tempat makan minum Penginapan 

Pain  Berhubungan 
dengan perizinan 
yang cukup ketat 
dan cepat. Waktu 
pembuatan dan 
realisasi harus 
cepat atau sesuai 
dengan deadline. 
Desain toko lebih 
ke interior dan 
desain fasad, 
minim mengubah 
bentuk 
bangunan. 

Berhubungan dengan 
perizinan yang cukup 
ketat dan cepat. Waktu 
pembuatan dan realisasi 
harus cepat atau sesuai 
dengan deadline. Ada 
hal-hal terkait 
kebersihan yang harus 
dipertimbangkan dalam 
pembuatan desain. 
Ukuran lokasi banyak 
yang besar dan kecil 
(beragam) sehingga 
berpengaruh ke 
pendapatan desainer.  

Berhubungan 
dengan perizinan 
yang cukup ketat 
dan cepat. Waktu 
pembuatan dan 
realisasi harus cepat 
atau sesuai dengan 
deadline. Seringkali 
hotel yang sudah 
berbintang 
menggunakan 
desainer yang sudah 
terkenal sehingga 
pada usaha fase 1 
akan sedikit 
peluangnya.  

Gains  Jumlah toko di 
Surabaya 
banyak, jenis 
toko variatif, 
akan selalu 
berkembang 
secara desain, 
selalu butuh 
renovasi setiap 
beberapa waktu 
sekali, semakin 
bertambahnya 
pengusaha baru 
maka semakin 
banyak toko 
baru, ekonomi 
lebih luas dari 
kecil hingga 
atas.  
Sehingga dalam 
menerapkan 
sense of place 
harus 
menyesuaikan 
proyeknya.  

Jumlah tempat makan 
bervariasi (restoran, 
kafe, kedai, dll) 
sehingga desainer akan 
mempelajari sense of 
place sesuai dengan 
banyak macam 
tempatnya. 
Menyenangkan karena 
berhubungan dengan 
makanan dan pengguna 
secara langsung. 
Potensi pengusaha food 
& beverage selalu 
bertambah dan tidak 
pernah mati sehingga 
sangat menjanjikan. 
Peluang melakukan 
renovasi juga besar 
karena tren makanan 
juga mengikuti tren 
desain yang sedang 
booming.  

Ukuran proyek yang 
berhubungan dengan 
penginapan dominan 
besar sehingga 
pendapatan desainer 
sudah pasti banyak 
dalam sekali proyek. 
Mempelajari sense 
of place yang tidak 
hanya untuk area 
publik tetapi juga 
untuk semi 
residensial. 
Menghasilkan 
portofolio yang 
beragam dalam satu 
proyek (tergantung 
banyak kebutuhan 
tempat). Peluang 
untuk proyek besar 
lainnya di fase 
selanjutnya akan 
lebih besar.  

Sumber : Analisa Pribadi (2021) 
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Kemudian pendalaman sense of place sangat berguna bagi area 

komersial, berikut ini penjelasan manfaat sense of place pada setiap area 

komersial yang dipilih :  

 Toko retail : sense of place sangat berguna untuk memberi 

keterikatan antara pengguna dengan toko yang berpengaruh pada 

produk.  

 Kantor : sense of place sangat berguna untuk kenyamanan, 

meningkatkan produktivitas pengguna atau karyawan dan bisa 

menampilkan citra perusahaan pada kantor tersebut, sehingga tamu 

yang datang kesana dapat mengetahui tentang perusahaan dari 

interior kantor.  

 Restoran dan kafe : sense of place sangat berguna untuk 

menampilkan citra usaha makanan dari segi interior, latar belakang 

usaha makanan, suasana tempat sesuai jenis makanan, memberikan 

kenyamanan bagi customer yang berdampak pula pada penjualan 

produk makanan dan minumannya.  

 Tempat Penginapan : sense of place sangat berguna untuk 

menciptakan suasana tempat penginapan, memunculkan latar 

belakang atau sejarah tempat (contoh : hotel Majapahit Surabaya), 

kenyamanan pengguna atau orang yang menginap disana, dan 

memberikan ciri khas pada setiap tempat penginapan.  
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b. Geografis  

Area komersial banyak sekali dijumpai di kota terutama kota besar, 

banyak penduduk dan kota yang menjadi pusat perekonomian. Kota 

Surabaya sudah ditetapkan sebagai zona perdagangan dan jasa komersial 

untuk pengembang kegiatan usaha komersial dan dilengkapi dengan 

fasilitas umum atau sosial pendukungnya (Peraturan Walikota Surabaya 

No. 75 Tahun 2014).  

c. Perilaku atau buying behavior  

Di Indonesia sendiri banyak sekali acara yang diselenggarakan 

setiap tahunnya dimana setiap ada acara besar seperti Natal, Idul Fitri, dll 

akan berdampak pada tampilan desain area komersial. Kebiasaan klien 

membutuhkan desain atau renovasi interior apabila ada acara tertentu atau 

setiap berapa tahun sekali.  

d. Psikografis  

Gaya hidup masyarakat di perkotaan cenderung praktis atau serba 

cepat dan ada, modern, kompetitif, aktif media sosial dan mengikuti tren 

(Ratih Ika Wijayanti, 2019). Begitu juga dengan pengusaha di perkotaan 

lebih menyukai proyek praktis dimana hanya menghubungi satu orang saja 

sudah bisa mengerjakan banyak pekerjaan secara cepat untuk efisiensi 

waktu dan tenaga. Gaya hidup kompetitif yang mana selalu ingin lebih 

unggul dibandingkan yang lain.  

Sehingga dapat disimpulkan customer segment yang paling penting 

adalah pengusaha yang memiliki area komersial di kota besar seperti 
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Surabaya dengan ekonomi menengah ke atas karena sangat 

memungkinkan untuk menggunakan jasa konsultan interior secara berkala. 

Segmentasi pasar pada bisnis LV Studio bisa menggunakan multi segment 

dimana untuk area komersial yang bermacam-macam jenisnya bisa lebih 

fokus ke beberapa jenis terlebih dahulu. Berikut ini klasifikasinya :  

Tabel 1.3.2.2.2. Fokus Area Komersial sesuai Fase Usaha  
Fase 

Usaha 
Area Komersial 

Fase 1  Proyek toko ritel dan tempat makanan minuman (restoran, 
kafe).  

Fase 2  Proyek toko ritel, tempat makanan minuman (restoran, kafe) 
dan penginapan (kos-kosan, motel, homestay, guesthouse).  

Fase 3 Proyek toko ritel, tempat makanan minuman (restoran, kafe) 
dan penginapan (kos-kosan, motel, homestay, guesthouse & 
hotel). 

Sumber : Analisa Pribadi (2021)  
 

1.3.2.3. Needs and Demand  

Berhubungan dengan bisnis jasa konsultan desain, penulis mencoba 

mengetahui kebutuhan dan permintaan customer berdasarkan ulasan yang ada di 

media sosial, survei dan membuat empathy map. Berikut ini penulis menganalisis 

ulasan dari pengguna jasa konsultan TMS Creative, Kezia Karin Studio dan Iwan 

Sastrawiguna yang cukup terkenal di media sosial. 

Tabel 1.3.2.3. Analisa Ulasan Pengguna Konsultan Interior 
Nama 

Konsultan 
Yang Diperhatikan oleh Klien Pada Ulasan 

TMS 
Creative 

Layanan : Profesional, komunikasi (nyaman dan fleksibel), 
tepat waktu (sesuai deadline), dan kepedulian (semua 
pertanyaan ditanggapi)  
Desain : Konsep desain yang baik.  

Kezia Karin 
Studio  

Layanan : intuitif, kreatif, memilih keputusan terbaik dalam 
proses desain, seru, energik, dan profesional.  
Desain : detail, ikonik, dan berkarakter.  
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Tabel 1.3.2.3. Analisa Ulasan Pengguna Konsultan Interior (sambungan) 
Nama 

Konsultan 
Yang Diperhatikan oleh Klien Pada Ulasan 

Iwan 
Sastrawiguna 

Layanan : professional, bekerja sama dengan klien, pendengar 
yang baik, sesuai anggaran.  
Desain : style, detail, ide cemerlang, memenuhi kebutuhan 
klien, estetika.  

Sumber : Analisa Pribadi (2020) 
 

Berdasarkan pengamatan ulasan di media sosial, penulis melihat bahwa 

kebutuhan klien dibagi menjadi dua yakni secara desain dan pelayanan. Desain 

yang dibutuhkan bukan sekedar desain yang estetik tetapi desain yang sesuai 

kebutuhan dan keinginan klien. Meskipun klien datang pada desainer karena ada 

masalah desain, tetapi klien juga memperhatikan pelayanan yang diberikan oleh 

suatu konsultan interior, hal ini juga dapat mempengaruhi apakah klien tersebut 

akan menggunakan jasa konsultan itu lagi atau berulang.  

Berdasarkan survei dengan 67 responden (dilampirkan), maka dapat 

dikatakan bahwa yang klien butuhkan dari konsultan interior adalah hasil desain 

yang baru, nyaman, bisa menarik pelanggan, instagramable, estetik, 

memaksimalkan ruang, sesuai tema atau tren, dan unik. Kemudian dari segi 

pelayanan, yang diinginkan klien adalah kemudahan, mendapat gambaran hasil 

desain, kerja profesional, bertanggung jawab, konsultan yang mengerti klien, ada 

alternatif desain, layanan yang lengkap dari awal hingga akhir, dan pengerjaan 

yang cepat. Proyek komersial seperti toko, kafe, kantor, dan hotel merupakan 

salah satu jenis proyek yang membutuhkan peran konsultan interior. Hal ini 

didukung oleh hasil Badan Pusat Statistik (2019), dimana Surabaya sebagai kota 

yang memiliki banyak area potensial seperti toko ritel, tempat makanan dan 



44 
 

minuman, dan penginapan yang jumlahnya sangat banyak sehingga peluang 

dibutuhkannya bisnis konsultan interior area komersial sangat besar.  

Letak ketidakpuasan utama klien lebih berkaitan dengan pelayanan yakni 

berupa tanggapan dan waktu pengerjaan yang lama dari awal proses desain 

hingga realisasi. Klien juga sering kali kecewa karena hasil realisasi tidak sesuai 

dengan gambar. Permintaan klien akan meningkat ketika muncul tren desain baru 

di masyarakat dan ada proyek yang sudah terealisasi (klien baru hasil 

rekomendasi dari klien sebelumnya). Permintaan menurun ketika adanya 

perusahaan konsultan baru serupa dengan harga yang lebih murah. 

Berdasarkan hasil empathy map (dilampirkan), kebutuhan dan permintaan 

di pasar ini adalah konsultan interior yang praktis karena ketika klien membuat 

desain pada konsultan, mereka akan segera merealisasikan desain itu. Kemudian 

klien juga membutuhkan konsultan yang bisa memahami kebutuhan klien, 

menghasilkan desain sesuai tren, dan konsultan yang detail. Klien juga ingin 

pengerjaan dan respon yang cepat. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh gaya hidup 

pengusaha surabaya yang suka berpendapat, stereotip, dan berwawasan luas 

sehingga lebih berorientasi pada hasil.  

Berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang masih ada di Indonesia tentu 

saja berdampak pada kebutuhan dan permintaan customer dalam jasa konsultan 

desain. Pelayanan dituntut untuk lebih safe karena perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa ini harus tetap melaksanakan social & physical distancing. Oleh 

sebab itu menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan untuk memahami klien 
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ketika meeting dan presentasi secara online. Konsultan harus menggunakan 

teknologi yang mudah dan sederhana supaya dapat digunakan juga oleh klien.  

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa klien membutuhkan desain yang 

baru, nyaman, bisa menarik pelanggan, instagramable, dll karena berhubungan 

dengan usaha dan gaya hidup klien yang kompetitif. Dari segi pelayanan juga 

sangat berpengaruh karena akan menentukan apakah klien akan menggunakan 

jasa konsultan ini lagi dikemudian hari atau tidak. Pada situasi pandemi seperti 

saat ini, pelayanan yang efisien dan memberikan kenyamanan pada klien adalah 

kebutuhan utama yang dapat dimaksimalkan.  

 

1.3.2.4. Switching Cost 

Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

konsultan interior, sehingga persaingan semakin ketat dan alternatif konsultan 

bagi klien semakin banyak. Berdasarkan tabel 4.2.3, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa klien bisa terikat pada suatu perusahaan karena pengalaman dari layanan 

yang baik dan desain yang dihasilkan sesuai dengan keinginan klien. Untuk selalu 

menghasilkan pelayanan yang baik, tentu saja diperlukan sebuah training untuk 

karyawan secara berkala. Mengutip laman 168solution.com (2018), training 

dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan kepuasan 

kerja. Dengan adanya training ini menjadi keunggulan tersendiri bagi perusahaan 

terkait tenaga kerja dan proses kerja.  

Switching cost yang mampu mencegah beralihnya klien ke kompetitor 

adalah harga yang lebih murah dari konsultan yang sudah senior tetapi tetap 
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memberikan kualitas desain dan pelayanan yang terbaik. Selain itu di zaman yang 

serba instan dan mudah, konsultan dapat menawarkan layanan all in one atau 

menangani semua kebutuhan klien dari awal proses desain hingga realisasi 

(design and build). Switching cost juga bisa dilakukan dengan memberikan 

fasilitas lebih seperti diskon pada proyek selanjutnya dan toleransi beberapa kali 

revisi.  

Sebuah brand penting untuk bisnis karena dapat mempengaruhi pandangan 

dan kepercayaan orang terhadap sebuah layanan yang ditawarkan. Branding yang 

kuat oleh sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai bisnis dan mempermudah 

marketing. Kemudian branding juga berfungsi dalam membentuk citra sebuah 

merek sehingga sebuah produk atau jasa akan mudah diingat oleh orang lain. Oleh 

sebab itu untuk branding LV Studio sendiri akan banyak penekanan dan 

penjelasan sense of place kepada klien ketika merancang desain. Selain dapat 

mengedukasi klien, LV Studio juga berharap setiap kali orang membicarakan 

tentang ‘LV Studio’ maka yang ada dipikiran mereka adalah ‘meningkatkan nilai 

tempat usaha dengan sense of place’.  

Berkaitan dengan bisnis jasa konsultan ini sendiri yang sudah diatur dalam 

Buku Pedoman HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia), dimana untuk 

mencegah klien berpindah ke konsultan lain adalah dokumen kontrak yang 

disepakati oleh klien dan desainer. Oleh sebab itu juga diadakan down payment 

(DP) pada awal proses sebagai jaminan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa switching cost yang dapat diterapkan 

di bisnis LV Studio pada fase satu adalah harga yang lebih murah dari konsultan 
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senior, layanan all in one package yang praktis dan mudah, dan meningkatkan 

branding LV Studio di media sosial supaya bisa meyakinkan customer. Untuk 

fase bisnis dua dan tiga tetap melaksanakan strategi fase satu meskipun range 

harga per m2 lebih tinggi dan diimbangi dengan melakukan training berkala untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

 

1.3.2.5. Revenue Attractiveness  

Pada bisnis jasa konsultan desain, tingkat kepuasan klien menentukan 

apakah klien benar-benar mau membayar bahkan akan menggunakan jasa 

tersebut di kemudian hari. Berdasarkan tabel 4.2.3, dapat disimpulkan bahwa 

klien sangat memperhatikan pelayanan dari konsultan interior daripada hasil 

desainnya, dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa klien benar-benar ingin 

membayar ketika pelayanan yang didapatkan oleh klien memuaskan. Indikator 

pelayanan yang diperhatikan berdasarkan tabel tersebut adalah sikap profesional, 

komunikasi, dan ketepatan waktu pengerjaan. Pelayanan yang baik ini dapat 

berpengaruh pada penentuan harga jasa desain meskipun pada umumnya biaya 

jasa desain juga tergantung dengan tingkat kesulitan desain per meter. Dengan 

adanya perkembangan teknologi, customer akan lebih mudah mencari konsultan 

interior lewat media sosial oleh sebab itu tidak hanya portofolio yang ditonjolkan 

tetapi juga ulasan klien lain yang tentang pelayanan juga mampu meyakinkan 

customer.   

Customer dapat menemukan jasa serupa karena saat ini sangat banyak 

sekali konsultan desain di media sosial. Apabila customer mementingkan harga 
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yang lebih murah, maka customer bisa menggunakan jasa freelancer untuk 

mengerjakan proyeknya tetapi pelayanan yang didapatkan tentu saja berbeda.  

 

1.3.3. Key Trends 

1.3.3.1. Technology Trends 

Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang, saat 

ini Indonesia telah memasuki industri 4.0 dimana penggunaan mesin sudah 

diintegrasikan dengan jaringan internet. Mengutip laman unida.ac.id (2019), 

teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 

mencapai efisiensi kerja dan bisnis digital. Berdasarkan hasil survei oleh World 

Economic Forum tahun 2018, terdapat 4 teknologi yang akan mendominasi dan 

berpengaruh dalam bisnis, yaitu artificial intelligence, big data analytics, cloud 

technologies, high speed mobile internet.  

 

Gambar 1.3.3.1.1. Teknologi yang Diadopsi Perusahaan di Indonesia 
Sumber : unida.ac.id (2019) 
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Kemudian mengutip dari laman dekorey.com (2020), saat ini sedang 

gencarnya pemanfaatan teknologi artificial intelligence, robotic technology, 

virtual technology dan augmented reality. Berikut ini adalah penjelasannya dari 

teknologi yang sudah disebutkan :  

1. Artificial intelligence (AI) : AI merupakan sistem komputer yang mampu 

melakukan pekerjaan yang pada umumnya memerlukan tenaga manusia. 

Point penting dari proses AI ini adalah learning, reasoning, dan self 

correction. Contoh kecerdasan buatan yang ada seperti DeepFace 

Facebook, rekomendasi E-Commerce, ‘Ok Google’ sebagai virtual 

assistance, dll. Mengutip Abdai (2020), Aihouse by Dekorey merupakan 3D 

software yang menggunakan artificial intelligence dimana hanya dengan 

satu klik gambar denah menjadi 2D dan 3D. Mengutip laman pti.id (2018), 

hal nyata dalam penerapan AI sampai sekarang seperti games komputer, 

robotic, dan CCTV. Beberapa fitur AI yang diterapkan dalam CCTV adalah 

face recognition, license plate recognition, APNR dan people counting. 

Mengutip laman inet.detik.com (2020), berbagai macam produk kamera 

pengawas atau keamanan, salah satunya adalah Baby Cam HiLook IPC-

P120-D/W dengan keunggulan kualitas gambar yang jelas, two-way audio 

(satu speaker dan satu audio) dan koneksi tanpa kabel sehingga 

memudahkan pemasangan dan penggunaan. Kamera ini juga dapat 

digunakan lewat aplikasi smartphone. Baby Cam ini sangat cocok 

digunakan untuk mengawasi kegiatan di rumah, memantau area luas tetapi 

tidak membutuhkan sistem multi-kamera, dll.  
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Gambar 1.3.3.1.2. HiLook Baby Cam 

Sumber : inet.detik.com (2020) 
 

2. Big data analytics : Pengumpulan data untuk diolah dan digunakan untuk 

kepentingan tertentu. Mengutip laman icca.co.id (2017), big data analysis 

merupakan pengujian data besar untuk menemukan korelasi, pola, tren 

pasar, preferensi dan informasi lain yang mendukung suatu bisnis.  

3. Cloud technology : Menjadikan internet sebagai pusat dalam pengelolaan 

data sehingga dapat menjalankan program melalui device yang terkoneksi 

satu sama lain dalam waktu yang sama. Teknologi ini memudahkan 

penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui jaringan 

internet.  

4. Robotic technology : Sebuah alat atau mesin yang mampu melakukan tugas 

bahkan yang rumit sekalipun secara otomatis untuk membantu kebutuhan 

manusia dengan pemrograman komputer.  

5. Virtual reality (VR) : merupakan teknologi yang memberikan gambaran 

atau simulasi yang mirip seperti dunia nyata. Ketika menggunakan 

teknologi tersebut, seseorang akan seperti berada di dunia yang berbeda 

(hasil dari imajinasi).  
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6. Augmented Reality (AR) : merupakan teknologi dimana seseorang 

mengalaminya melalui video dan audio. Teknologi digunakan oleh 

perusahaan ternama untuk membantu klien dalam visualisasi produknya 

seperti Dulux Visualizer ID dan Nippon Paint Colour Visualizer. Kemudian 

perkembangan teknologi juga bisa merusak pasar yang sudah ada karena 

adanya aplikasi smartphone tentang desain rumah seperti Design Home, 

Floor Plan Creator, Homestyler, dan Planner 5D. Dengan adanya aplikasi 

seperti ini membuat masyarakat mampu mendesain rumahnya secara 

mandiri.  

 

 

Gambar 1.3.3.1.3. Dulux Visualizer App 
Sumber : unida.ac.id (2019) 

 
Dalam dunia interior, teknologi digital sangat diperlukan untuk membantu 

pekerjaan desainer. Menurut Satwiko, desainer menggunakan teknologi untuk 

komunikasi (konsultasi), pencarian data seputar proyek, sketsa 2D maupun 3D 

dengan menggunakan software (AutoCAD, sketchup, dll), perhitungan biaya 

(Microsoft Excel), pengembangan desain (rendering Vray, Lumion, Enscape, dl), 

pengenalan atau penerapan energi baru dalam proyek, dan presentasi (penyajian 

produk akhir). Kemudian pada zaman modern ini smart home memanfaatkan 

teknologi untuk mengontrol pencahayaan, HVAS dan speaker. Teknologi yang 
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canggih juga bisa dimanfaatkan oleh desainer untuk mencari dan menganalisa 

area sekitar site dengan google maps.  

Dalam menerapkan pendekatan sense of place dalam suatu desain bisa 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Mengutip laman 

houseingestate.id (2017), pada perkembangan teknologi internet of things, Philips 

Lighting menghadirkan inovasi yang mengubah sumber cahaya menjadi titik data 

dengan menghubungkan ke banyak perangkat, tempat, dan manusia. Kemudian 

pencahayaan juga bisa dikontrol dalam perangkat lunak secara nirkabel. Dengan 

adanya teknologi ini dapat membantu menciptakan suasana ruang sesuai 

kebutuhan dan tujuan desain. 

 
Gambar 1.3.3.1.4. Rangkaian Philips Hue  

Sumber : houseingestate.id (2017) 
 

Mengutip laman tek.id (2019), berhubungan dengan akustik saat ini 

terdapat teknologi fabrikasi dan kemajuan dalam komputasi yang memanfaatkan 

interaksi gelombang akustik pada benda padat yang rumit. Kemudian mengutip 

laman sandeipartition.com (2018), terdapat teknologi kedap suara yang 

diwujudkan dalam bentuk partisi ruangan. Teknologi ini berguna untuk mencegah 

keluarnya suara dari dalam ruangan ke luar. Tingkat kekedapan suara ditentukan 

oleh nilai STC, semakin tinggi nilai STC akan semakin meredam suara. Mengutip 
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laman testerpengukur.com (2021), terdapat alat yang bernama sound level meter 

AMF-007 yang dapat digunakan untuk mengukur atau menguji tingkat 

kebisingan suara dalam suatu area atau lingkungan kerja. Alat ini sudah 

disesuaikan dengan international electrican committee standard.  

 
Gambar 1.3.3.1.5. Sound Level Meter 

Sumber : testpengukur.com (2021) 
 

Teknologi laser cutting merupakan teknologi yang sering digunakan oleh 

desainer untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menarik. Menurut laman 

redfenneclaser.com (2020), laser cutting berfungsi untuk memotong (cutting), 

menggrafir (engraving) dan marking. Fungsi tersebut dapat diterapkan pada 

material kayu, kaca, keramik, dll. Biasanya laser cutting menghasilkan produk 

2D. Kemudian untuk produk 3D terdapat 3D printing. Mengutip laman 

ict.unnes.ac.id (2019), 3D printing merupakan proses pembuatan objek 3D dari 

sebuah model CAD (computer-aided design), pada umumnya dilakukan 

penambahan material yang dicetak berlapis (layer by layer).  

 
Gambar 1.3.3.1.6. Laser Cutting 

Sumber : gosign.co.id (2020) 
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Media sosial juga merupakan sebuah produk dari perkembangan teknologi. 

Pada umumnya media sosial hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi saat 

ini media sosial banyak digunakan oleh konsultan interior untuk marketing bisnis 

dimana banyak portofolio yang ditampilkan untuk menarik perhatian klien. 

Berdasarkan survei responden yang pernah menggunakan jasa konsultan interior 

(dilampirkan), mereka dapat mengetahui suatu jasa konsultan dari media sosial 

dan rekomendasi orang terdekat. Kemudian mereka memutuskan untuk 

menggunakan jasa konsultan tersebut karena pengalaman desain yang banyak. 

Pada situasi pandemi Covid-19 ini, desainer dapat menggunakan media sosial 

untuk membagikan pengalaman desainnya.  

Mengutip laman kompasiana.com (2020), media sosial adalah media 

promosi bisnis yang paling efektif karena dapat diakses oleh siapa saja dan 

jaringan promosi lebih luas. Media sosial juga dinilai lebih sederhana, 

membangun hubungan dengan interaksi yang cepat, jangkauan global, dan ada 

data yang terukur secara otomatis. Berikut ini adalah data tren internet dan media 

sosial di Indonesia.  

 
Gambar 1.3.3.1.7. Data Tren Internet dan Media Sosial 2020 di Indonesia 

Sumber : andi.link (2020) 
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Gambar 1.3.3.1.8. Data Platforms Media Sosial yang Paling Aktif 

Sumber : andi.link (2020) 
 

Selain itu juga terdapat search engine design yang dapat diakses secara 

gratis seperti Archdaily, pinterest, Youtube, Instagram, dll yang bisa digunakan 

untuk mencari informasi, inspirasi dan referensi desain. Berdasarkan data, search 

engine tersebut bermanfaat tetapi bisa memberikan ancaman untuk desainer 

karena masyarakat memiliki peluang untuk mendesain sendiri daripada 

menggunakan jasa desainer.  

Di tengah pandemi Covid-19 ini, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk 

bertemu klien secara virtual. Software Enscape yang jarang digunakan oleh 

konsultan pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk presentasi secara live karena 

ringan dan menarik.  

Berdasarkan data yang didapatkan tentang teknologi, maka dapat 

disimpulkan bahwa saat ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh di 

bidang industri kreatif terutama untuk desain interior. Teknologi yang dapat 

digunakan untuk membangun sense of place dalam ruangan seperti pencahayaan, 

akustik, material, laser cutting dan 3D printing. Hal ini tidak hanya menciptakan 

suasana ruang tetapi memberikan interaksi antara pengguna dengan tempat yang 

akhirnya memberikan keterikatan. Kemudian LV Studio juga dapat 
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menggunakan virtual reality dan augmented reality untuk simulasi, komunikasi, 

pengawasan proyek dan edukasi kepada klien. Berhubungan dengan artificial 

intelligence seperti aplikasi canggih saat ini yang seolah-olah bisa menggantikan 

pekerjaan desainer, tetapi pada kenyataannya untuk proyek komersial sangat 

beresiko karena proyek komersial berkaitan dengan latar belakang produk, visi 

usaha, dan konsumen yang berinteraksi. Oleh sebab itu pada proyek komersial 

akan lebih baik untuk menggunakan jasa konsultan interior.  

Kemudian kemajuan teknologi dalam media sosial adalah sarana yang 

tepat dalam melakukan strategi awareness dimana dengan waktu yang singkat, 

perusahaan akan lebih mudah dan cepat dikenal masyarakat. Media sosial yang 

akan digunakan oleh LV Studio adalah website dan instagram dengan 

pertimbangan mampu menampilkan portofolio desain, mudah diakses, dan 

banyak orang yang menggunakannya. 

 

1.3.3.2. Regulatory Trends 

Bisnis konsultan interior ini berada dalam naungan peraturan Himpunan 

Desainer Interior Indonesia (HDII) dan pemerintah. HDII adalah sebuah 

himpunan atau kelompok yang bisa digunakan sebagai wadah bagi para desainer 

Indonesia untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran. Dengan adanya himpunan 

ini dunia arsitektur interior Indonesia akan semakin maju dan berkembang. 

Peraturan yang dibuat oleh HDII dapat dilihat pada “Buku Pedoman Hubungan 

Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas”. Pada buku pedoman tersebut 
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dijelaskan dengan lengkap dan rinci tentang tanggung jawab, hak, kewajiban, 

etika hingga peraturan pembayaran dalam konsultasi jasa arsitektur interior.  

Pekerjaan desain berkaitan dengan pemikiran dan kemampuan kreativitas 

cipta yang dituangkan dalam bentuk desain 2D maupun 3D. Oleh sebab itu karya 

desainer dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri. Selain itu juga peraturan pemerintah berperan 

penting atas legalitas usaha, jaminan keamanan, meningkatkan kredibilitas, 

adanya fasilitas dari pemerintah seperti kemudahan dalam pinjaman modal 

investor dan mengikuti tender atau lelang. Peraturan pemerintah juga berkaitan 

dengan bentuk badan usaha (perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, 

firma, CV, dan PT) dimana hal ini sangat penting dan mampu menaikan rasa 

kepercayaan klien dalam menggunakan jasa desain.  

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan tersebut 

cukup mempengaruhi bisnis LV Studio. Dengan menaati peraturan HDII, LV 

Studio memiliki standar bekerja yang baik dan profesional. Kemudian dengan 

adanya Undang-undang tentang desain industri akan mencegah plagiarism 

desain. Dengan adanya peraturan pemerintah, LV Studio dapat lebih dipercaya 

dan membuka peluang customer yang lebih luas. 

 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends 

Pada tahun 2020 ini terdapat pandemi Covid-19 yang berdampak pada 

banyak hal salah satunya ekonomi yang mengubah pola konsumsi masyarakat. 

Menurut laman sirclo.com (2020), sebanyak 83% masyarakat berhati-hati dalam 
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membelanjakan uang dan 65% masyarakat mengurangi pengeluaran. Upaya 

penghematan yang dilakukan oleh masyarakat membuat perubahan gaya hidup 

dimana saat ini semua serba online.  

Gaya hidup ini juga berkaitan dengan cara menentukan keputusan dan 

menemukan jasa. Dalam menentukan keputusan masyarakat cenderung 

mempertimbangkan harga, promosi dan kenyamanan. Sedangkan dalam 

menemukan jasa masyarakat tetap mengandalkan word of mouth baik secara 

langsung maupun berdasarkan ulasan di media sosial. Strategi untuk 

meningkatkan awareness yang bisa dilakukan oleh pebisnis saat ini adalah 

bekerjasama dengan influencer, memasang iklan online dan membuat konten 

edukasi dll di media sosial. Mengutip laman mebiso.com (2020), influencer 

merupakan seseorang atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat seperti artis, 

youtuber, blogger, dll. Dengan bekerja sama dengan influencer membuat produk 

atau jasa yang dijual menjadi lebih terkenal. Hanya dengan beberapa influencer 

saja perusahaan bisa menjangkau customer yang lebih luas. Lalu tingkat 

kepercayaan customer cenderung lebih meningkat daripada media promosi biasa, 

dengan begitu akan meningkatkan penjualan produk maupun jasa dan berpeluag 

balik modal lebih cepat. Mengutip laman doremindo.co.id (2020), manfaat dari 

pemasaran online adalah jangkauan sesuai target pasar, luas, pengukuran real 

time, terjadi peningkatan visibilitas (lebih banyak dilihat sehingga terkenal luas), 

mudahnya komunikasi antara customer dengan perusahaan, dan menyediakan 

banyak pilihan platform yang sesuai target pasar.  
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Gambar 1.3.3.3.1. Review Design oleh Influencer 

Sumber : youtube.com (2021) 
 

 
Gambar 1.3.3.3.2. Konten Edukasi Interior di Instagram 

Sumber : Instagram.com (2021) 
 

Saat ini media sosial juga merupakan salah satu bagian dari kehidupan 

seseorang hal ini terlihat dari aktivitas orang-orang seperti senang membagikan 

kehidupan pribadi, berkomentar pada unggahan orang lain dan menyukai 

unggahan seseorang. Mengutip kompas.com (2020), secara psikologis bermain 

media sosial menyebabkan peningkatan hormon kebahagiaan yakni dopamin dan 

oksitosin yang bisa mengurangi stress, merasa dicintai dipercaya dan 
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diperhatikan. Mengutip kumparan.com (2018), destinasi tempat yang 

instagramable menjadi salah satu kriteria milenial dan pengguna sosial karena 

setiap manusia memiliki esteem need atau kebutuhan untuk diakui. Sehingga 

banyak orang suka foto-foto di tempat yang bagus lalu di-share. Selain itu foto-

foto tersebut bisa menjadi destinasi digital yang sangat efektif untuk promosi. 

Melalui fakta dan fenomena yang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa desain 

komersial membutuhkan jasa desainer interior untuk menciptakan tempat usaha 

yang menarik hingga akhirnya menambah pemasukan usaha tersebut. Mengutip 

iruang.com (2019), desainer interior yang menangani area komersial 

mengkonseptualisasikan ruang untuk sebuah bisnis. Dalam desain, konsep 

merupakan satu hal utama dan paling penting karena berhubungan dengan 

fungsionalitas, style, dan trend yang baik untuk keuntungan finansial. Sehingga 

akan lebih baik apabila menggunakan jasa desainer interior yang memiliki fokus 

dan berkompeten di area komersial, hal ini juga dikarenakan desainer komersial 

dan residensial berbeda. Perbedaan utama adalah desainer interior area komersial 

mampu menerjemahkan visi kepada klien dan mewujudkan dalam bentuk desain 

sehingga pengguna dapat mengerti tentang produk dan usaha dari melihat dan 

merasakan tempatnya.  

Menurut Kezia Karin dalam acara perwakilan Himpunan Desainer Interior 

Indonesia (2020), desain post pandemic diutamakan yang mudah dibersihkan, 

memperhatikan sirkulasi udara, outdoor space dan pewarnaan karena pandemi ini 

menyebabkan frustasi di kalangan masyarakat sehingga tugas desainer 

memberikan keceriaan lewat desain ruangan.  
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Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perekonomian dan teknologi 

sangat mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat. Keadaan ekonomi yang 

membaik akan membuat masyarakat melakukan budaya konsumsi. Kemudian 

perkembangan teknologi media sosial membuat eksistensi seseorang dimedia 

sosial semakin meningkat, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oleh 

sebab itu keadaan yang seperti ini dapat dimanfaatkan oleh LV Studio dalam 

meningkatkan strategi awareness dimedia sosial yakni bekerja sama dengan 

influencer, iklan online dan konten edukasi. Kemudian esteem need yang dimiliki 

oleh masyarakat zaman sekarang mendukung kelebihan dan pentingnya value 

sense of place apabila diterapkan di area komersial seperti toko ritel, kafe, 

restoran, dll karena semakin adanya hubungan antara pengguna dengan tempat 

akan menjadi strategi promosi yang sangat efisien dalam menjual produk atau 

jasa milik klien. Semakin banyaknya area komersial maka bisnis konsultan desain 

komersial seperti LV Studio ini semakin dibutuhkan dan memiliki peluang besar 

di pasaran.  
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1.3.3.4. Socio Economic Trends 

 
Gambar 1.3.3.4. Hasil Sensus Penduduk 2020 

Sumber : bps.go.id (2021) 
 

Hasil sensus penduduk tahun 2020 di Indonesia menyatakan bahwa 

mayoritas demografi penduduk adalah generasi Z dan generasi milenial. 

Mengutip dari Badan Pusat Statistik (2021), dari 270,20 juta jiwa, generasi Z 

terdiri dari 27,94% dan generasi milenial terdiri dari 25,87% sehingga apabila 

dijumlahkan menjadi 53,81%. Generasi Z dan generasi milenial merupakan 

bonus demografi yang semakin nyata di Indonesia, bahkan karakter generasi 

tersebut semakin nyata dalam pembentukan ekonomi. Mengutip laman 

analisis.kontan.co.id (2021), pola bisnis generasi milenial cenderung memilih 

bisnis e-commerce, sektor jasa dan start up. Hal ini berdampak juga pada pola 
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belanja mereka yang cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibandingkan 

primer.  

Mengutip laman infopublik.id (2020), pada tahun2030-an penduduk usia 

muda di Indonesia bergerak menuju puncaknya, dimana jumlahnya jauh lebih 

tinggi dari rata-rata negara Asia Tenggara. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2025 akan mencapai sekitar 282 juta jiwa. Sedangkan 

pada tahun 2045 akan mencapai 311 hingga 318,0 juta jiwa. Kemudian setelah 

2045, Negara Indonesia akan memasuki era ageing population. Dengan adanya 

bonus demografi ini akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi melalui 

produksi dan investasi yang dilakukan semasa usia produktif.  

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis 

ekonomi menjadi tantangan baru. Menurut Khomarul Hidayat (2021), krisis 

ekonomi ini melahirkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), angka 

pengangguran yang meningkat dan tersendatnya investasi.  Padahal untuk 

menyukseskan bonus demografi di Indonesia harus didukung dengan 

ketersediaan lapangan kerja dan investasi.  

Tren demografi yang utama pada bisnis ini adalah seorang pengusaha. 

Mengutip laman surabaya.bisnis.com (2020), dalam kondisi pandemi Covid-19 

ini pengusaha dalam sektor food and beverage (F&B) mulai berinvestasi, hal ini 

dikatakan oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) 

dimana sedikitnya ada 48 tenant yang berekspansi membuka outlet di Food 

Society - Royal Plaza Surabaya. Tren pergerakan pasar ini mulai meningkat sejak 
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juli 2020 dan mampu mencapai omset 60% dari kondisi normal untuk restoran 

atau kafe yang berada di mall dan 70% restoran yang standing alone.   

Namun berbeda dengan pengusaha sektor lainnya karena tingkat konsumsi 

masyarakat menurun dan pendapatan pengusaha juga menurun. Mengutip laman 

surabaya.tribunnews.com (2020), rata-rata laporan dari Forum Asosiasi 

Pengusaha (Forkas) penurunan pendapatan hingga 60% karena adanya kesulitan 

supply bahan baku, proses bekerja dan penundaan pesanan.  

Pendapatan seorang pengusaha memang tidak memiliki batasan tetapi 

usaha di Indonesia bisa diklasifikasikan dari usaha mikro, kecil, menengah dan 

besar. Klasifikasi usaha diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

tahun 2008.  

Tabel 1.3.3.4. Kriteria UMKM dan Usaha Besar 

 
Sumber : easybiz.id 

 
Di Surabaya beragam sekali kategori usaha, usaha kecil dengan penghasilan 

300 juta hingga 2,5 milyar rupiah per tahun apabila dihadapkan dengan pandemi 

Covid-19 saat ini yang berdasarkan data mengalami penurunan hingga 60% maka 

penghasilan pengusaha tersebut menjadi 120 juta dalam satu tahun belum lagi 

dipotong dengan pajak. Penurunan yang cukup drastis ini membuat pengusaha 
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berhemat sedemikian rupa untuk keberlangsungan hidup usahanya sehingga bisa 

berdampak juga pada bisnis konsultan interior dimana saat ini pengusaha masih 

memilih untuk mengalokasikan dananya untuk modal usaha daripada renovasi 

tempat usaha.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bonus demografi di Indonesia bisa 

menjadi peluang sekaligus motivasi untuk LV Studio berkembang. Dengan 

adanya krisis seperti saat ini membuat pengusaha semakin kompetitif, hal ini 

menjadi peluang yang sangat berpotensi dalam mengembangkan jasa konsultan 

interior untuk area komersial karena jumlah usia produktif semakin banyak, yang 

mana potensi bertambahnya jumlah pengusaha juga semakin banyak dan peran 

konsultan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan nilai usaha klien. Kemudian 

dengan eksekusi bisnis LV Studio memberikan bantuan dalam mengembangkan 

bonus demografi di Indonesia karena membuka lapangan pekerjaan untuk para 

desainer dimasa yang akan datang.  

 

1.3.4. Macro Economic Forces 

1.3.4.1. Global Market Condition 

Pandemi Covid-19 cukup berdampak ke berbagai hal salah satunya adalah 

perekonomian. Ekonomi global mengalami penurunan dan saat ini sedang terjadi 

pemulihan ekonomi. Mengutip laman international.kontan.co.id (2020), 

International Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

secara global tahun 2020 diproyeksikan menjadi -4,4%. Angka ini turun 0,8 poin 

sejak revisi proyeksi World Economic Outlook (WEO) pada bulan Juni 2020. 
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Kemudian untuk tahun 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 

global di angka 5,2% hal ini adalah peningkatan kecil yang diharapkan dalam 

PDB global. Kemudian pertumbuhan ekonomi maju diproyeksikan pada -5,8% 

dimana proyeksi naik 2,3 poin persentase dari pada Pembaruan WEO bulan Juni 

2020. Pada tahun 2021 IMF juta memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi 

menguat menjadi 3,9%.  Mengutip laman money.kompas.com (2021), lembaga 

internasional memproyeksikan ekonomi negara maju tumbuh di kisaran 3,3% 

pada tahun 2021 dan 3,5% pada tahun 2022. Sedangkan untuk negara 

berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5% di tahun 

2021 dan melemah menjadi 4,2% di tahun 2022 hal ini dikarenakan adanya 

dukungan dari pertumbuhan ekonomi China. Meskipun mengalami pemulihan, 

output agregat (nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian 

selama satu tahun) dari kinerja perekonomian negara tahun 2022 masih berada 

dibawah level 6% (proyeksi sebelum covid-19).  

Tidak hanya berdampak pada perekonomian global, tetapi pandemi Covid-

19 juga membuat perekonomian di Indonesia sempat menurun dan saat ini 

Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan. Mengutip laman liputan6.com 

(2020), perekonomian Indonesia mulai meningkat karena adanya perbaikan PDB 

Indonesia yang tumbuh di kuartal III dan Indikator Purchasing Manager Index 

(PMI) juga mengalami peningkatan dari 47,2 ke 47,8. Kenaikan inflasi bulan 

Oktober 2020 sebesar 0,07 yang sebelumnya mengalami deflasi. Indeks 

penjualan eceran juga meningkat dari -9,2% menjadi -8,7%. Dengan adanya 

peningkatan pada angka indeks menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia 
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dalam masa pemulihan yang semakin membaik. Dengan adanya tanda-tanda 

kenaikan maka dapat dikatakan Indonesia memiliki peluang dalam menaksir 

pasar internasional. Indonesia memiliki Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang 

mampu membawa produk kreatif Indonesia ke pasar global.  

Kondisi perekonomian global ini sangat berpengaruh pada perekonomian 

semua pengusaha. Mengutip laman suarajatim.co.id (2020), untuk freelancer 

banyak yang dihentikan atau terjadi penundaan proyek sebanyak 65,5%, 

sedangkan 34,4% tidak mengalami perhentian atau penundaan. Tetapi tetap saja 

mengalami penurunan pendapatan sekitar 50%. Kemudian untuk pengusaha 

studio, terjadi penundaan atau penghentian proyek sebanyak 83,1% dan sisanya 

16,9% tidak mengalami penghentian atau penundaan proyek. Tetapi sama saja 

mengalami penurunan pendapatan sekitar 50%. Saat ini mayoritas (90%) 

menerapkan work from home (WFH). Banyak dari pengusaha ini mem-PHK 

karyawan sebanyak 83,1%. Sebanyak 65,9% pemilik studio memiliki cadangan 

dana tetapi 34,1% pemilik studio tidak memiliki cadangan dana. Cadangan dana 

ini kebanyakan hanya cukup untuk 4-6 bulan kedepan. Sehingga dalam situasi 

seperti ini diperlukan adanya proyek tambahan, pembayaran dana oleh klien, 

edukasi keuangan dan bisnis untuk pengusaha, kolaborasi antara desainer, dan 

bantuan pemasaran. Sedangkan untuk karyawan yang work from home (WFH) 

mengalami peningkatan jam kerja diatas delapan jam per hari meskipun ada gaji 

bulanan yang tetap maupun berkurang. Menurut Kezia Karin dalam acara 

perwakilan Himpunan Desainer Interior Indonesia, pada saat ini merupakan 
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waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem, internal training, dan 

edukasi klien.  

Di Indonesia, harga jasa desain interior pun memiliki ketetapan atau harga 

pasar. Mengutip laman arsitag.com, pada umumnya customer menggunakan jasa 

desain interior sekaligus membangunnya. Untuk harga jasa desain interior di 

Jakarta dibedakan menghitungnya atas dua hal yang pertama berdasarkan luasan 

atau biaya per meter2 kemudian yang kedua berdasarkan persenan total biaya 

produksi. Biaya per meter2 dipatok dengan harga Rp200.000,- hingga 

Rp1.000.000,- tergantung seberapa rumit desain per meternya. Kemudian untuk 

persentase total biaya produksi, desainer hanya boleh mendapat 2% - 5% nya saja. 

Jasa desain interior antara residensial tentu berbeda dengan komersial karena 

aspek yang dikerjakan oleh desainer lebih luas, menyangkut latar belakang 

produk, visi usaha, dan konsumen yang berinteraksi.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi global yang sempat 

menurun tetapi sedang dalam proses pemulihan tetap memiliki dampak pada 

pekerjaan desainer interior. Tetapi di fase pemulihan ini dapat digunakan untuk 

memaksimalkan kinerja dan pembentukan sistem perusahaan LV Studio sehingga 

setelah fase pandemi ini berakhir, LV Studio menjadi lebih siap dalam bersaing 

di pasaran. Kondisi saat ini juga merupakan sebuah peluang untuk berkembang 

pada desain proyek komersial, selain memberikan banyak manfaat juga 

memberikan banyak keuntungan dan pemasukan.  
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1.3.4.2. Capital Market  

Kondisi pasar modal saat ini dalam tahap pertumbuhan kearah positif. 

Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan dari laman marketbisnis.com (2020), 

dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa kondisi pasar modal 

di Indonesia cenderung stabil dan menunjukan tren positif. Sebagai indikator, 

jumlah emiten baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini terus 

bertambah dan mencapai 32 emiten (perusahaan yang melakukan emisi saham 

atau obligasi). Jadi secara grafik baik tentang penghimpunan pasar modal, NAB 

reksa dana, dan emiten baru semuanya dalam fase naik. Keadaan ini 

mempengaruhi pembiayaan modal pada suatu bisnis. Dengan kondisi pasar modal 

yang meningkat membuat peluang suntikan dana dari investor, dimana sangat 

membantu dalam proses operasional dan ekspansi perusahaan. Dengan adanya 

penambahan emiten dan pertumbuhan pada pasar modal ini masih memberikan 

harapan untuk investor berinvestasi di waktu yang akan datang maupun saat 

pandemi ini. Dengan adanya bantuan dana atau investasi dari investor akan 

membantu operasional LV Studio menjadi lebih mudah dan mempercepat laju 

usaha.   

Untuk membantu operasional perusahaan, dapat dilakukan peminjaman 

modal dari bank. Mengutip laman gobiz.co.id (2020), ada empat jenis pinjaman 

yang ditawarkan oleh bank yakni kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, 

kredit jangka panjang, dan kredit komersial. Kredit janga pendek cocok untuk 

membangun usaha mikro hingga menengah, tetapi jangka waktu pelunasan tidak 

lebih dari satu tahun. Kredit jangka menengah cocok untuk mendirikan usaha 
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dengan kapasitas yang tidak terlalu besar dan jangka waktu pelunasannya sekitar 

satu hingga tiga tahun. Kredit jangka panjang cocok untuk investasi apartemen, 

unit usaha restoran, perkantoran, dll. Jangka waktu untuk pelunasan kredit jangka 

panjang adalah diatas tiga tahun. Kemudian kredit komersial diberikan untuk 

perusahaan atau badan usaha yang ingin mendanai suatu proyek tertentu. 

Keuntungan yang didapatkan ketika meminjam uang di bank untuk modal usaha 

adalah banyak ragam jenis, aman, mudah, cepat, dan perhitungan bunga yang 

jelas. Berikut ini persyaratan meminjam modal di bank :  

1. Usaha yang dijalankan minimal berjalan selama tiga tahun. 

2. Usaha yang dijalankan oleh pihak peminjam tidak masuk dalam kebijakan 

bank dan tidak dapat dibiayai berdasar kebijakan bank tersebut. 

3. Pastikan Anda tidak memiliki masalah kredit dan daftar hitam sebelumnya 

berdasarkan pengecekan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. 

4. Peminjam haruslah memiliki benda atau jaminan sesuai dengan ketentuan 

jaminan yang disyaratkan oleh bank. Misalnya bangunan, tanah, 

kendaraan, mesin dan piutang dagang.  

5. Dokumen-dokumen penting seperti identitas diri, NPWP, surat izin usaha 

dan dokumen lainnya yang dibutuhkan pihak bank. 

Perkembangan perusahaan juga memerlukan modal untuk marketing 

meskipun perusahaan bisa saja menggunakan teknik marketing yang gratis (share 

portofolio lewat media sosial owner, dll). Namun untuk perusahaan yang ingin 

berkembang lebih besar biasanya membutuhkan marketing yang lebih luas dan 

berbayar. Biaya marketing pada umumnya adalah 10% dari total pengeluaran, 
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untuk startup modal marketing berkisar antara 12% - 20%, sedangkan untuk 

usaha mapan sekitar 6% - 12%. Menurut Hero Soft Media, Marketing sangat 

penting untuk menambah pemasukan atau return on investment. Untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik, teknik marketing memiliki dua pilihan metode 

yakni bottom-up (memaparkan pertimbangan marketing kemudian baru tahu 

berapa anggarannya) atau top-down (menetapkan berapa anggaran yang 

disiapkan untuk marketing kemudian strategi pemasaran dan estimasi hasil 

menyesuaikan dengan anggaran awal).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada fase awal, modal desainer interior 

seorang diri terbilang terjangkau karena modal utamanya adalah komputer atau 

laptop, software pendukung (AutoCad, Sketchup, dll), listrik dan internet. Dana 

yang digunakan sebagai modal usaha LV Studio diperoleh dari tabungan pemilik 

dan pendanaan dari pihak ketiga. Kemudian pada fase dua dan tiga, perusahaan 

akan memiliki tambahan modal dari pendapatan fase sebelumnya dan pinjaman 

dari bank. Pada fase awal LV Studio melakukan strategi marketing lewat media 

sosial (instagram, facebook. whatsapp), memanfaatkan networking keluarga dan 

kerabat hingga kedepannya bisa melakukan marketing pada situs resmi.  

 

1.3.4.3. Commodity and Other Resources  

Dalam berbisnis jasa konsultan arsitektur interior terdapat pasar komoditas 

yakni vendor material dan industri bahan bangunan. Pasar komoditas ini sangat 

banyak jumlah dan macamnya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan 

desain di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu 
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pengetahuan yang ada dalam hal konstruksi membuat banyak inovasi material 

yang diciptakan oleh industri dengan harapan menjadi solusi dan menambah 

alternatif jenis material di Indonesia. Mengutip laman dpu.kulonprogokab.go.id 

(2020), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 

(PUSKIM) mengembangkan bahan bangunan dengan material yang tidak biasa 

yakni dengan menggunakan limbah hingga lumpur. Material yang dihasilkan 

seperti bata beton dari residual cracking catalyst (RCC), pemanfaatan lumpur 

sidoarjo (Lusi), semen pozolan kapur (SPK), limbah batu bara (fly-ash), bambu 

laminasi, dll.  

Material pendukung interior seperti wallpaper, fabric, granit, marble, dll 

yang sejenis juga ada beberapa di pasaran sehingga harga yang ditawarkan 

merupakan harga kompetitif. Untuk pemilihan material juga bisa menyesuaikan 

dengan budget customer dimana saat ini juga vendor material bisa bekerja sama 

dengan konsultan untuk pemilihan material sejenis yang sesuai dengan budget 

tertentu.  

Selain material, dibutuhkan juga sumber daya manusia yakni desainer, 

drafter dan pekerja yang mendukung pengerjaan desain interior. Mengutip Hari 

Santoso Bidang Profesi HDII (2015), Kota Surabaya kekurangan desainer interior 

profesional padahal pertumbuhan industri kreatif sedang dalam fase sangat bagus. 

Setiap tahun lulusan desainer interior tidak sampai seratus padahal pada industri 

ini prospeknya sangat baik. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya wadah atau 

fasilitas bagi masyarakat untuk belajar interior. Edukasi sense of place sendiri 

mulai banyak diajarkan dijenjang perkuliahan jurusan desain interior baik itu 



73 
 

sebagai mata kuliah wajib atau pilihan. Di Surabaya sendiri memiliki beberapa 

universitas yang terkenal bagus pada jurusan desain interiornya seperti 

Universitas Ciputra, Universitas Kristen Petra, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, dll sehingga lulusan dari universitas tersebut juga dapat dikatakan 

memiliki ilmu dan pengalaman yang baik terkait sense of place. Kemudian 

semakin marak dan menariknya ilmu sense of place ini juga membuat banyak 

desainer Indonesia maupun luar negeri yang melakukan penelitian terkait hal ini.  

 
Gambar 1.3.4.3.1. Jurnal tentang Sense of Place 

Sumber : smartfad.ukdw.ac.id (2019) 
 

 
Gambar 1.3.4.3.2. Artikel Penelitian tentang Sense of Place 

Sumber : suarasurabaya.net (2019) 
 

Dalam memilih SDM ini dapat dilihat dari CV, latar belakang pendidikan 

terakhir, pengalaman mendesain (portofolio), pengalaman kursus seputar desain 

interior, dan interview. Pada tahap interview dapat diketahui seberapa logis 
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seseorang dalam berpikir, cara seseorang berkomunikasi, motivasi seseorang 

dalam bekerja, apakah seseorang bisa bekerja sama dalam tim, seberapa luas 

koneksi yang dimiliki, kemampuan apa saja yang dimiliki yang bisa mendukung 

kinerja perusahaan, bagaimana seseorang bisa memahami klien dan menerapkan 

sense of place dalam desainnya.  

Kemudian sumber daya manusia lain terkait dengan bisnis konsultan 

interior adalah freelancer yang dapat membantu pengerjaan proyek interior baik 

itu sebagai desainer maupun drafter. Mengutip laman manna.id (2019), Tawaran 

harga untuk freelancer drafter sekitar Rp140.000,- hingga Rp200.000,- per 

lembar A3 tergantung dengan tingkat kesulitan desainnya.  

Oleh sebab itu dapat disimpulkan komoditas dan sumber daya yang 

dibutuhkan dan mempengaruhi bisnis ini adalah perkembangan material dan 

sumber daya manusia terutama desainer interior yang memiliki pengetahuan dan 

keahlian tentang sense of place. LV Studio dalam memilih tenaga kerja akan 

mengutamakan calon karyawan (posisi desainer) dengan latar belakang 

pendidikan desain interior yang pernah melakukan penelitian terkai sense of 

place. Di Surabaya sendiri ditemukan banyak universitas yang mengajarkan 

tentang sense of place dibangku perkuliahan sehingga sumber daya manusia 

terkait hal ini di Surabaya dapat dikatakan ada meskipun tidak banyak. Kemudian 

sebagai pemula bisnis jasa konsultan arsitektur interior LV Studio dapat bekerja 

sama dengan freelancer untuk menekan biaya pengeluaran perusahaan pada fase 

satu. 
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1.3.4.4. Economic Forces 

Infrastruktur dalam negara sangatlah penting. Pembangunan infrastruktur 

berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan 

meningkatkan ekonomi dan mempermudah arus ekonomi. Banyak pihak 

khususnya pedagang yang akan diuntungkan dari pembangunan infrastruktur 

tersebut. Mengutip laman economy.okezone.com (2020), Direktur Jenderal 

Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto 

mengatakan infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia 

dapat dikatakan masih kurang memadai apabila dibandingkan dengan negara lain 

atau standar global hingga saat ini masih dibawah 50%. Oleh sebab itu alangkah 

baiknya apabila infrastruktur secara merata menjadi fokus pembangunan oleh 

pemerintah.  

Di Surabaya terdapat rencana kawasan perdagangan dan jasa, dimana 

sudah disediakan jalan dan fasilitas umum yang mendukung kegiatan tersebut. 

Kemudian pembangunan di kota lain juga meningkat ke arah kota yang maju dan 

modern. Dengan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur 

mampu meningkatkan industri interior sehingga cukup berpengaruh terhadap 

perekonomian dan memudahkan proses operasional. Saat ini pemerintah sedang 

mengembangkan tempat pariwisata (komersial) seperti Danau Toba, Tanjung 

Kelayang di Bangka Belitung, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dll. Dengan 

pembangunan itu juga meningkatkan ekonomi desainer interior dan furniture. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang 

semakin berkembang akan memudahkan operasional LV Studio. Apabila kota 
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Surabaya sebagai starting point bisnis LV Studio semakin perkembang sebagai 

kota perdagangan, maka akan semakin besar peluang klien LV Studio. 

Perkembangan tempat pariwisata juga sangat mendukung perkembangan bisnis 

LV Studio karena tempat pariwisata merupakan area komersial yang besar, 

tentunya pendapatan LV Studio dari proyek tersebut juga semakin besar.  

 

1.3.5 Model Bisnis  

1.3.5.1. Value Proposition 

Value proposition dari LV Studio dibagi menjadi lima model yaitu design, 

customization, getting job done, performance, dan convenience. Berikut ini 

adalah penjelasan dari model value tersebut: 

 Design : Desain interior yang menarik dan unik sesuai dengan tren. Desain 

memperhatikan faktor kenyamanan pengguna dan meningkatkan nilai 

tempat usaha milik klien dengan pendekatan sense of place. Pendekatan ini 

sangat baik untuk diterapkan pada proyek komersial karena mampu 

menonjolkan karakteristik tempat secara fisik maupun sosial dalam bentuk 

desain yang mempengaruhi indera pengguna sehingga muncul keterikatan 

antara pengguna dengan tempat. Dengan adanya perancangan tempat usaha 

yang baik akan mempengaruhi peningkatan daya jual produk usaha klien.  

 Customization : Desain dominan menggunakan custom furniture yang 

sesuai dengan keinginan klien, unik, dan fungsional. Konsultan juga 

membuat desain dan memberikan alternatif material sesuai dengan budget 

klien.  
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 Getting job done : Menawarkan layanan desain dan manajemen yang 

lengkap dari awal desain hingga realisasi setiap elemen pendukung interior 

(all in one package) dan melibatkan klien di setiap prosesnya. 

 Performance : Bekerjasama dengan kontraktor interior sehingga setelah 

membuat desain, proyek dapat langsung direalisasikan.  

 Convenience : Ada pengawasan yang tepat ketika proyek direalisasikan 

sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi kepada klien. Dalam 

pelaksanaannya, LV Studio menyediakan kamera CCTV dan wifi portable 

di proyek yang dapat disambungkan dengan hp klien dan hp desainer 

(melalui apps). Sehingga klien dan desainer dapat melihat perkembangan 

proyek secara real time. Kemudian tetap dilakukan pemantauan langsung 

(site visit) oleh desainer atau supervisor sebanyak satu kali dalam seminggu. 

Untuk mengetahui perkembangan proyek secara lebih detail, klien akan 

mendapatkan link drive tabel excel yang berisi kegiatan dan statusnya dalam 

seminggu). Hal ini menjadi nilai tambah bagi LV Studio karena tanpa 

pemantauan intens oleh klien di lapangan, klien tetap mendapatkan 

informasi perkembangan realisasi proyek dari sumber yang terpercaya. Hal 

ini dilakukan apabila klien mempercayakan manajemen (all in one) pada 

LV Studio. 

Masalah yang diselesaikan oleh konsultan interior ini adalah perancangan 

interior yang mempengaruhi daya jual produk usaha klien, desain yang estetik 

tetapi juga mentaati protokol kesehatan, proses desain yang ribet, konsultan yang 

sulit dihubungi dan biaya desain yang mahal.  



78 
 

Klien bersedia membayar karena value proposition ini sangat 

menguntungkan klien dalam hal apapun terkait desain dan realisasi. Klien juga 

mendapat pelayanan khusus tentang convenience dimana adanya pelayanan yang 

nyaman dan efisien karena dengan menggunakan gadget saja klien sudah 

mendapat informasi terkait realisasi proyek. Hal ini sangat membantu klien 

terutama dalam situasi pandemik Covid-19, dimana klien tidak harus datang 

secara intens ke lapangan. 

 

1.3.5.2. Customer Relationship 

Menjaga relasi dengan customer sangat penting oleh sebab itu LV Studio 

memfasilitasi customer dengan personal assistance yakni memberikan 

konsultasi fleksibel baik secara online maupun offline oleh designer in charge. 

Dengan adanya personal assistance akan memperjelas siapa yang bertanggung 

jawab dan mengerti sejauh apa progress desain untuk klien. Berkaitan dengan 

value proposition - convenience, personal assistance juga berperan dalam 

mengirim bukti dan melaporkan hasil pemantauan proyek dan perkembangannya 

kepada klien lewat media sosial.   

Pada fase satu, pemilik LV Studio akan berhubungan langsung dengan 

customer dan tetap membalas pertanyaan customer meskipun berada di luar jam 

kerja. Pada fase dua, tiga dan selanjutnya dimana LV Studio sudah merekrut 

anggota tim desain, maka designer in charge akan menjadi personal assistance 

dan pemilik LV Studio akan mengadakan briefing setiap pagi yang salah satunya 
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berisi reminder untuk menanggapi pesan klien secepat mungkin supaya 

hubungan antara klien dengan perusahaan akan selalu baik. 

 

1.3.5.3. Customer Segment 

Value dari konsultan interior LV Studio diciptakan untuk pengusaha 

dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki tempat usaha atau area 

komersial. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa model market LV Studio adalah 

multi segment. Hal-hal yang menjadi customer pain adalah tanggapan yang lama 

bahkan ada konsultan yang sulit dihubungi, waktu pengerjaan yang lama atau 

tidak sesuai dengan deadline, desain kurang menyelesaikan permasalahan dan 

hasil realisasi tidak sama dengan gambar. Hal-hal yang menjadi customer gain 

adalah waktu pengerjaan yang cepat, kemudahan dalam merealisasikan desain, 

desain yang dibuat menarik karena mengikuti tren, sesuai keinginan dan detail. 

Value dari LV Studio berkaitan dengan desain dan pelayanan mampu menjawab 

customer pain dan gain tersebut.  

Profil customer LV Studio secara demografi adalah pengusaha yang 

memiliki tempat usaha dan dari segi ekonomi menengah ke atas atau 

menyesuaikan dengan proyek yang dikerjakan per fase usaha. LV Studio 

memilih segment area komersial karena sangat membutuhkan dan berkaitan 

dengan pendekatan sense of place. Untuk area komersial yang bermacam-

macam jenisnya, LV Studio akan fokus dalam menangani proyek toko ritel dan 

tempat makanan minuman pada semua fase (fase usaha satu, dua, dan tiga) 

sedangkan untuk proyek komersial penginapan seperti hotel, dll akan lebih 
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berpeluang apabila dilaksanakan mulai fase dua dan tiga dimana perusahaan 

sudah terkenal, dipercaya, memiliki banyak portofolio dan koneksi dalam 

bekerja. Sehingga dapat dirangkum dengan tabel berikut ini :  

Tabel 1.3.5.3. Customer Segment sesuai Fase Usaha 

Aspek  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Area 
Komersial  

Toko retail, 
kantor, 
restoran, 
kafe. 

Toko retail, kantor, 
restoran, kafe, tempat 
penginapan (kos-
kosan, motel, 
homestay, 
guesthouse). 

Toko retail, kantor, 
restoran, kafe, tempat 
penginapan (kos-kosan, 
motel, homestay, 
guesthouse & hotel). 

Ekonomi  Menengah ke 
atas.  

Menengah ke atas, 
berpotensi hingga 
atas / high end.  

Menengah ke atas, 
hingga atas / high end.  

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
 

Secara geografi, LV Studio lebih berfokus pada proyek yang ada di 

Surabaya dan sekitarnya seperti Sidoarjo untuk memudahkan pemantauan, tetapi 

seiring berjalannya waktu bisa berkembang hingga Jawa Timur, Pulau Jawa, 

bahkan Indonesia. Secara psikografi adalah customer dengan gaya hidup yang 

cenderung praktis atau suka dengan kemudahan. Secara buying behavior adalah 

seasonal buying yakni melakukan pembangunan awal atau renovasi setiap 

beberapa tahun sekali.  

Bisnis ini selalu bisa mendapatkan customer baru karena di Surabaya 

sendiri (starting point) terdapat banyak pengusaha dan tempat usaha yang 

berpotensi, tren desain selalu berkembang dan berbeda dalam waktu ke waktu 

sehingga dalam beberapa tahun setiap tempat usaha memerlukan desain yang 

berbeda sesuai dengan tren desain yang sedang berlangsung. 



81 
 

1.3.5.4. Channel  

Tipe media yang digunakan oleh LV Studio dalam menjangkau 

customer adalah sebagai berikut:  

a. Awareness  

Untuk menumbuhkan eksistensi LV Studio ditengah masyarakat dapat 

dilakukan dengan dua cara, yakni secara direct perusahaan melakukan 

promosi dari mulut ke mulut (word of mouth), media sosial seperti 

membuat website, konten instagram, follow akun pengusaha dan 

membagikan kartu nama. Konten Instagram yang ditampilkan bisa 

memuat edukasi seputar sense of place dan tren desain interior. Secara 

indirect, perusahaan bekerjasama dengan kontraktor interior untuk 

saling mengenalkan klien. Kemudian pada fase dua, strategi awareness 

bertambah yaitu melakukan promosi di website umum seperti 

arsitag.com, dll supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Pada fase tiga, 

strategi awareness bertambah lagi, dimana pemilik bisa menjadi 

narasumber atau influencer yang mampu memberikan image LV Studio, 

mempromosikan LV Studio secara langsung dan menjangkau pasar 

yang lebih luas.   

b. Evaluation  

LV Studio meminta ulasan atau penilaian klien di website dan instagram 

karena mudah diakses oleh siapa saja sehingga mampu menarik dan 

meyakinkan calon customer untuk menggunakan jasa konsultan ini.  
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c. Purchase 

Pembayaran dilakukan sesuai dengan proses desain yang sudah 

dikerjakan sesuai dengan kesepakatan (termin) dan pembayaran 

menggunakan bank transfer supaya lebih praktis dan efisien.  

d. Delivery  

Setiap perkembangan realisasi proyek berupa foto dan video dikirim 

lewat whatsapp atau line. Kemudian untuk gambar kerja dan gambar 

presentasi dikirim via email, produk cetak seperti concept book pada 

tahap akhir desain akan diberikan langsung ke klien. 

e. After sales 

LV Studio melakukan client support yang berhubungan dengan hal 

teknis di lapangan selama tiga bulan setelah proyek selesai. Perusahaan 

melakukan keep in touch dengan klien dengan cara memberikan ucapan 

selamat ulang tahun dan update informasi seputar tren desain komersial 

via email. Kemudian klien juga mendapat keuntungan berupa diskon 

dan toleransi revisi desain untuk proyek selanjutnya.  

Sebagian besar channel adalah milik perusahaan ini sendiri, channel 

yang bekerjasama dengan partner (kontraktor interior) adalah strategi after sales 

yakni garansi tiga bulan setelah realisasi proyek, dimana peran LV Studio hanya 

membantu klien dalam klaim garansi tersebut. Channel yang paling efisien dan 

disukai adalah media sosial dan website karena sangat mudah dijangkau oleh 

banyak orang dan sudah memuat banyak informasi seputar perusahaan di 

dalamnya seperti about, portofolio, kontak, dan testimoni dari klien. 
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1.3.5.5. Key Activities 

Model key activities yang digunakan untuk menciptakan value yang 

menghasilkan revenue adalah production, problem solving, Selain itu LV Studio 

juga melakukan riset sense of place terkait jenis proyek yang akan dikerjakan 

networking, marketing, update progress realisasi ke klien dan meningkatkan 

kinerja perusahaan. Riset sense of place terkait jenis proyek komersial yang akan 

dikerjakan dilakukan sebelum tahap production, hal ini dilakukan supaya 

pendalaman sense of place bisa dimaksimalkan dalam pembuatan desain. Model 

production adalah melakukan perancangan interior yang menghasilkan produk 

desain berupa gambar presentasi dan gambar kerja. Model problem solving 

adalah perusahaan mendengarkan keluhan, kebutuhan, dan keinginan klien dan 

memberikan solusi desain atas permasalahan tersebut. Model networking yang 

akan dilakukan adalah bekerja sama dengan teman jurusan interior dari 

universitas lain dalam mengerjakan proyek desain, mengikuti organisasi seputar 

desain seperti HDII, dll. Kegiatan networking ini digunakan untuk memperluas 

jaringan LV Studio baik itu untuk menjangkau klien, memiliki relasi dengan 

banyak desainer lain dan mendapatkan partner kerja yang lebih luas. LV Studio 

melakukan marketing untuk menumbuhkan eksistensinya dimasyarakat, 

membuka peluang untuk klien yang baru dan lebih luas.  

Kemudian LV Studio membantu klien dalam manajemen tahap realisasi 

di lapangan. LV Studio bekerjasama dengan kontraktor interior dalam 

merealisasikan desain, dalam kerjasama tersebut LV Studio berperan sebagai 

manajemen seperti menyarankan material yang digunakan (sesuai budget) dan 
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update pemantauan progress realisasi. Update progress realisasi ini dapat 

dilakukan dengan dua cara yakni memasang kamera CCTV di lokasi proyek dan 

laporan progress ke klien oleh designer in charge.  

Berikut ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) terkait value 

proposition – convenience (laporan progress ke klien oleh designer in charge) : 

1. Designer in charge berkoordinasi dengan kontraktor tentang target realisasi 

dalam seminggu pertama.  

2. Designer in charge memasukan target realisasi pada tabel excel.  

3. Designer in charge membuat folder drive dengan nama proyek dan berisi 

tabel excel dan membagikan link tersebut kepada klien. Klien hanya bisa 

membuka dan melihat tabel excel tersebut.  

 
Gambar 1.3.5.5.1. Drive LV Studio 

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
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Gambar 1.3.5.5.2. Tabel Excel LV Studio  

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
 

4. Minimal dalam dua kali seminggu, designer in charge menanyakan status 

kegiatan realisasi kepada kontraktor interior.  

5. Designer in charge melakukan visitasi ke lapangan dan mengambil bukti 

progress realisasi berupa foto dan video sebanyak satu kali dalam 

seminggu.  

6. Bukti yang didapatkan oleh designer in charge segera dikirimkan ke klien. 

Setiap pengiriman bukti tersebut perlu menuliskan tanggal pengiriman bukti 

foto dan video di tabel excel. 

 

Gambar 1.3.5.5.3. Update Tabel Excel dalam 1 Minggu 
Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
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7. Pada akhir minggu, designer in charge melakukan cross check kegiatan 

yang sudah direalisasikan dan mendiskusikan target realisasi untuk minggu 

selanjutnya dengan kontraktor.  

8. Pada hari yang sama, designer in charge akan memasukan hasil diskusi 

kegiatan tersebut ke tabel excel sehingga klien bisa mengetahui apa target 

realisasi di minggu selanjutnya.  

 
Gambar 1.3.5.5.4. Update Tabel Excel untuk Minggu Selanjutnya 

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
 

Keterangan : Pada fase satu site visit dilakukan oleh designer in charge, 
pada fase dua dan tiga dilakukan oleh supervisor. Tetapi inputing tabel excel 
tetap oleh designer in charge disemua fase.  
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Tabel 1.3.5.5.1. Standar Operating Procedure (SOP) Value Proposition - Convenience 
Proses Keterangan 

 

- Oleh designer in charge dengan kontraktor. 

- Tabel sesuai ketentuan LV Studio. 

- File tabel excel hanya bisa diubah oleh designer in 
charge. 
- Klien (only view). 
- Mengisi ‘sudah, belum, ditunda’ pada kolom status 
realisasi proyek. 
- Kirim bukti lewat whatsapp / line. 
- Menuliskan tanggal pengiriman bukti pada kolom 
status foto dan video. 
- Oleh designer in charge dengan kontraktor. 
- Diskusi dan menuliskan kegiatan target realisasi pada 
minggu selanjutnya.  

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
 

Aktivitas yang mendukung kinerja perusahaan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kreativitas, dan mindset adalah training, seminar, product 

knowledge, dan mengunjungi tempat-tempat yang menginspirasi. Hal ini 

dilakukan secara berkala tergantung kebutuhan dan situasi.  

Tabel 1.3.5.5.2. Aktivitas yang Mendukung Kinerja Perusahaan sesuai Fase Usaha 
Fase 

Usaha 
Aktivitas yang Mendukung Perusahaan 

Fase 1 Pemilik mengikuti kursus tambahan seputar desain interior seperti 
kursus rendering menggunakan software tertentu dan kursus yang 
mampu menambah ilmu tentang sense of place, mengikuti seminar 
seputar interior, product knowledge dari perusahaan supplier, 
mengikuti lomba, mengunjungi banyak area komersial, dll.  

Fase 2 
dan 3 

Pemilik bisa tetap melakukan beberapa aktivitas di fase satu, 
mengadakan training untuk karyawan perusahaan, memberikan 
kesempatan untuk karyawan dalam mengikuti seminar dari luar atau 
mengadakan seminar internal yang mengundang pembicara dari luar 
tentang sense of place, bekerja sama dan mempersilahkan partner 
supplier untuk melakukan product knowledge secara internal atau 
umum, melakukan kunjungan bersama karyawan ke beberapa area 
komersial yang menginspirasi, dan site visit hasil realisasi proyek.  

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
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Training dan mengunjungi tempat-tempat yang menginspirasi bisa 

dilakukan selama setahun dua hingga empat kali, sedangkan seminar dan 

product knowledge dilakukan apabila adanya inovasi produk baru yang unik dan 

menginspirasi atau sesuai dengan adanya event menarik pada waktu tertentu. 

Kemudian untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi miskomunikasi akan 

dilakukan meeting baik secara online maupun offline setiap awal, tengah dan 

akhir minggu.  

Aktivitas pendukung yang dilakukan perusahaan terkait channel adalah 

menggunakan sosial media (instagram dan website) untuk promosi perusahaan. 

Kemudian terkait customer relationship, personal assistance akan menghubungi 

klien via whatsapp atau line untuk melaporkan progress desain dan realisasi 

berupa foto dan video. Mayoritas aktivitas dapat dilakukan sendiri oleh 

perusahaan, yang dilakukan oleh partner (kontraktor interior) adalah 

merealisasikan desain di lapangan.  

 

1.3.5.6. Key Partner  

Strategi key partners LV Studio adalah alliances between non 

competitors seperti arsitek, kontraktor interior, workshop, lighting solution, 

furniture, photographer dll. Kemudian key suppliers LV Studio adalah supplier 

wallpaper, fabric, cat, granit tile, marmer, HPL, dll. Dengan adanya partner 

tersebut dapat mengurangi resiko dan ketidakpastian karena partner yang dipilih 

sesuai dengan keahliannya. Mayoritas klien menyukai kemudahan dalam 

pembuatan desain dan realisasi oleh sebab itu key partner utama LV Studio 
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adalah kontraktor interior yang berada di Surabaya, key resources yang diperoleh 

dari partner ini adalah keahlian dan SDM yang mampu merealisasikan desain di 

lapangan. Partner kontraktor interior ini akan merealisasikan interior sesuai 

desain dan menggunakan material yang dipilih atau disarankan oleh desainer.  

Selain kontraktor interior, key partner untuk fase satu adalah bekerja 

sama dengan teman dari jurusan desain interior universitas lain untuk 

memperluas jaringan usaha, memperbanyak networking, proyek yang sangat 

berpengaruh pada penghasilan dan portofolio. Selain itu, kerjasama ini saling 

menguntungkan karena bisa menggunakan sistem bagi hasil yang mana 

menjadikan motivasi dalam bekerja dan mencari klien.  

 

1.3.5.7. Key Resources  

Kategori key resources yang dimiliki perusahaan adalah physical asset, 

intellectual, human, dan financial.  

 Physical asset pada fase satu berupa hardware (laptop, alat tulis, printer, 

kamera CCTV dan wifi portable) dan kendaraan pribadi. Pada fase dua 

terdapat tambahan hardware seperti komputer untuk karyawan desainer 

interior dan kantor (sewa). Pada fase tiga, terdapat tambahan hardware 

lain yang mendukung kinerja perusahaan dan kantor (beli atau milik 

perusahaan).  

 Intellectual yang dimiliki perusahaan adalah software desain (Autocad, 

Sketchup, Photoshop, Vray, dll), ilmu tentang desain interior, panduan 

desain based on sense of place dan literatur lain yang mendukung 
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proyek. Panduan desain based on sense of place berasal dari buku-buku 

dan riset dari perusahaan sendiri terkait proyek komersial yang akan 

ditangani. Misalnya ada proyek komersial tentang toko ritel, dalam 

pembuatan proyek tersebut, desainer juga melakukan riset tentang sense 

of place yang berkaitan dengan toko ritel, sehingga pada proyek toko 

ritel selanjutnya, panduan tersebut dapat digunakan kembali.  

 Human resources yang ingin dimiliki perusahaan adalah tim desain 

(senior desainer, junior desainer, dan drafter), marketing, finance dan 

supervisor. Perbedaan antara senior dan junior desainer berasal dari 

kemampuan dan lamanya kontrak kerja. Kontrak kerja untuk junior 

desainer adalah dua tahun, sedangkan untuk senior bisa lebih lama. 

Pemilihan tim ini dilakukan dengan sistem rekruitmen karyawan. Tetapi 

human resources ini berbeda setiap fase usahanya dengan pertimbangan 

cost structure perusahaan.  

Tabel 1.3.5.7.1. Human Resources sesuai Fase Usaha LV Studio 

Fase  Human Resources  

Fase 1  1 orang (pemilik sebagai pemimpin, desainer dan 
mengerjakan semua tugas terkait kebutuhan perusahaan), 
merekrut freelancer (opsional). 

Fase 2  4 orang (pemilik & 3 anggota tim desain). Pemilik masih 
merangkap tugas lain seperti marketing dan finance.  

Fase 3  12 (pemilik, 2 senior desainer, 2 junior desainer, 2 
drafter, 2 supervisor, 1 marketing, 1 finance), opsional 2-
4 siswa magang.  

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
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Bagan 1.3.5.7.1. Struktur Organisasi LV Studio Fase 1  
 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

Bagan 1.3.5.7.2. Struktur Organisasi LV Studio Fase 2  

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 
 

Bagan 1.3.5.7.3. Struktur Organisasi LV Studio Fase 3  

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 
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Tabel 1.3.5.7.2. Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Jabatan di LV Studio Fase 3 

Jabatan  Tugas dan Tanggung Jawab 

Principal 
Designer 

 Pemegang kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi di 
perusahaan.  

 Membuat peraturan yang harus ditaati oleh semua karyawan 
dalam perusahaan 

 Mengambil keputusan terkait dengan kepentingan perusahaan. 
 Memimpin dan mengatur kegiatan meeting dan operasional 

karyawan.  
 Memberikan ide, memeriksa pekerjaan desainer dan memberi 

feedback. 
 Menjangkau klien.  
 Menjaga konsistensi value perusahaan. 
 Mencari dan menjalin hubungan baik dengan partner kontraktor 

interior.  

Senior 
Interior 
Designer 

 Bertanggung jawab atas setiap proyek. 
 Mendesain proyek sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

klien dan menuangkan ide tersebut pada gambar yang kreatif 
dan menarik.  

 Membuat gambar sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat 
oleh perusahaan. 

 Bekerjasama dengan junior desainer, drafter dan supervisor 
dalam mengerjakan satu proyek.  

 Meeting dengan klien, kontraktor interior dan vendor. 

Junior 
Interior 
Designer 

 Ikut bertanggung jawab atas setiap proyek. 
 Membantu pekerjaan senior desainer.  
 Mendesain proyek sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

klien dan menuangkan ide tersebut pada gambar yang kreatif 
dan menarik.  

 Membuat gambar sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat 
oleh perusahaan. 

 Bekerjasama dengan senior desainer, drafter dan supervisor 
dalam mengerjakan satu proyek.  

 Meeting dengan klien, kontraktor interior dan vendor. 

Drafter  Membuat gambar teknik sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

Supervisor   Melakukan site visit tahap pembuatan desain dan realisasi 
proyek.  

 Melakukan pengukuran site. 
 Sebagai pemantau kegiatan proyek dari perusahaan ketika 

proyek sedang direalisasikan, pemantauan sebanyak satu kali 
dalam seminggu sesuai jadwal dan mengirim progress dalam 
bentuk foto dan video. 
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Tabel 1.3.5.7.2. Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Jabatan di LV Studio Fase 3 
(sambungan) 

Jabatan  Tugas dan Tanggung Jawab 

Marketing   Bertanggung jawab mengelola website dan instagram 
perusahaan. 

 Membuat konten yang menarik, edukatif dan update portofolio 
perusahaan di sosial media. 

Finance   Merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan 
perusahaan. 

 Membuat laporan keuangan perusahaan secara sistematis.  

Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
 

Bagan 1.3.5.7.4. Proses Perekrutan Karyawan LV Studio  

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

 Financial LV Studio pada fase satu berasal dari tabungan pemilik dan 

tambahan modal dari pihak ketiga. Pada fase dua dan tiga berasal dari 

pendapatan fase sebelumnya dan pinjaman bank.  

Resources yang dibutuhkan untuk menghasilkan value proposition 

adalah intellectual, human resources, dan physical asset. Untuk mendukung 

customer relationship diperlukan human resources yakni desainer sebagai 

personal assistant. Untuk mendukung channel, diperlukan human resources 

yakni marketing untuk fungsi awareness, evaluation, dan after sales (keep in 

touch). Finance untuk fungsi purchase, designer in charge untuk fungsi 
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delivery dan after sales (client support). Untuk mendukung revenue stream 

diperlukan modal dari tabungan pemilik dan tambahan modal dari pihak ketiga.  

 

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream 

 Cost Structure 

LV Studio bergerak dalam bidang jasa konsultan interior sehingga dapat 

dikategorikan sebagai value-driven. Namun tetap saja akan mengeluarkan fixed 

cost berupa PC atau laptop, printer, lisensi software, kamera CCTV dan wifi 

portable. Kemudian fixed cost setiap bulan yakni untuk internet, listrik, 

marketing dan gaji principal. Adapun lisensi software dibayarkan setiap tahun 

sekali, lalu software yang digunakan adalah AutoCad, Sketchup, Vray dan 

Microsoft. Pada fase dua dan tiga, tambahan fix cost LV Studio adalah gaji 

karyawan setiap bulannya. Pada fase ketiga, adanya senior dan junior desainer, 

perbedaan ini juga berdampak pada banyaknya gaji bulanan mereka. Gaji 

bulanan senior desainer lebih besar daripada junior desainer.  

Kemudian untuk variable cost adalah transportasi, biaya print, kertas, 

gaji freelancer, biaya kursus, seminar, dan biaya tak terduga lainnya. Pada fase 

ketiga akan disediakan biaya riset. Komponen resources yang biayanya paling 

tinggi adalah hardware dimana setiap barang elektronik akan memerlukan biaya 

service dan kedepannya akan ada biaya untuk pembelian beberapa komputer 

untuk membantu pekerjaan kantor. Kemudian biaya yang cukup tinggi lainnya 

adalah gaji karyawan, semakin banyak karyawan semakin banyak pengeluaran 

sehingga hal ini harus diimbangi dengan proyek yang masuk atau yang sedang 
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dikerjakan. Kemudian gaji karyawan ini akan berkembang sesuai dengan 

perkembangan fase usaha.  

 Revenue Streams  

Pendapatan LV Studio berasal dari usage fee yakni pendapatan dari 

hasil jasa desain berdasarkan luasan area (m2) yang di desain, kemudian adanya 

pendapatan dari manajemen+ yang merealisasikan proyek bersama dengan 

partner kontraktor interior dimana LV Studio bereperan sebagai pemantau 

realisasi proyek. Pada fase satu, LV Studio bekerja sama dengan teman dari 

jurusan interior universitas lain sehingga memperoleh tambahan pendapatan 

dengan sistem bagi hasil. Pada fase dua dan tiga LV Studio tidak melakukan 

kerjasama lagi sehingga revenue stream murni dari usage fee dan manajemen+.  

Value yang mendatangkan revenue adalah design karena pada proyek 

komersial perlu desain yang meningkatkan nilai tempat usaha, performance 

karena klien menyukai kemudahan dimana mendesainkan sesuatu sekalian 

realisasi, dan convenience karena adanya kamera CCTV di proyek, update 

informasi realisasi proyek pada tabel excel dan site visit oleh designer in charge 

atau supervisor sebanyak satu kali seminggu yang akan mempermudah klien 

dalam mengetahui progress di lapangan tanpa harus ke lapangan. Value yang 

paling besar adalah performance karena banyak dicari oleh klien, mengingat di 

Surabaya ini orang-orangnya suka dengan hal yang praktis dan mudah, setelah 

itu design yang menggunakan pendekatan sense of place akan sangat dibutuhkan 

untuk tempat usaha, mengingat juga dari sisi psikografis orang pengusaha yang 
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kompetitif yang mana mereka ingin menjadi tempat usaha terbaik daripada yang 

lain.  

Customer akan membayar dengan memberikan down payment (DP) 

20%, kemudian membayar sesuai dengan proses desain yang sudah dikerjakan 

(termin), dan pelunasan desain. Biaya manajemen proyek pada tahap realisasi 

dengan kontraktor adalah 5% dari biaya keseluruhan material dan bisa diangsur 

sebanyak dua kali (50% pada tahap awal dan 50% pada tahap akhir proyek). 

Semua pembayaran menggunakan bank transfer. Model pricing yang digunakan 

adalah dinamis karena dapat berubah seiring berjalannya fase usaha. Pada fase 

satu, LV Studio mematok range harga Rp180.000,- hingga Rp250.000,- per m2 

tergantung dari lokasi dan kerumitan desain per meternya. Pada fase dua, LV 

Studio mematok range harga Rp200.000,- hingga Rp300.000,- kemudian pada 

fase tiga range harganya Rp250.000,- hingga Rp600.000,-. Range harga ini juga 

tergantung jenis proyek komersial yang dikerjakan, contohnya untuk harga 

desain proyek toko ritel tentunya tidak sama dengan harga desain proyek hotel 

(pada fase tiga). Berikut ini adalah proses perancangan desain LV Studio dan 

pembayarannya. 
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Bagan 1.3.5.8. Proses Perancangan Desain dan Pembayaran LV Studio  
 

 
Sumber : Dokumen Pribadi (2021) 
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Cash Flow Satu Tahun Pertama 

Perencanaan cash flow bisnis LV Studio pada satu tahun pertama 

mendapatkan pemasukan dana dari penerimaan jasa desain dengan range harga 

Rp180.000,- hingga Rp250.000,- per meter perseginya, hasil manajemen 

realisasi proyek yakni 5% dari total biaya material, tabungan pribadi pemilik 

Rp30.000.000,- lalu pinjaman dana dari pihak ketiga Rp50.000.000,- dan 

pendapatan dari bekerja sama dengan teman dengan sistem bagi hasil. Pada 

tahun pertama eksekusi bisnis, ditargetkan 5 hingga 6 proyek komersial.  

Fix cost pada tahun pertama perusahaan ini adalah biaya telepon, listrik, 

internet, gaji principal, lisensi software dan marketing yakni kartu nama. Biaya 

marketing pada tahun pertama ini lebih banyak menggunakan media sosial yang 

gratis. Pembelian PC atau laptop, printer, kamera CCTV, dan wifi portable juga 

bisa digolongkan pada initial investment usaha karena bisa bertahan dalam 

beberapa tahun kedepan. Variable cost pada tahun pertama ini berupa biaya 

pembelian alat tulis, transportasi, gaji freelancer (jika ada), biaya kursus, 

seminar dan biaya tak terduga lainnya.  

Pada tahun pertama bisnis ini diasumsikan mendapatkan lima proyek 

yang harga per meter perseginya adalah Rp180.000,- sehingga minimal luasan 

yang dikerjakan adalah 4 x 8 meter. Kemudian lima proyek ini diasumsikan 

menggunakan jasa manajemen+ dari LV Studio sehingga mendapat tambahan 

pemasukan sebanyak 5% dari total biaya material per proyek. Penanganan 

proyek umumnya dilakukan selama 3 bulan, oleh sebab itu apabila pemilik tidak 
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dapat memegang dua proyek secara bersamaan, akan merekrut freelancer 

drafter.  

Pada tahun pertama, diasumsikan akan menggunakan jasa freelancer 

drafter sebanyak dua kali dengan perhitungan upah sebanyak Rp140.000,- per 

lembar A3 dan memerlukan minimal 12 lembar (denah (1 general, 1 furniture, 

1 floor & wall, 1 ceiling plan), 2 lembar tampak, 2 lembar potongan, 2 lembar 

ME Plan (electrical & ceiling lighting), 2 lembar custom furniture. Kemudian 

pendapatan lain didapatkan dari bekerja sama menangani beberapa proyek 

dengan teman dari universitas lain.  

Modal dari tabungan pemilik dan pihak ketiga akan digunakan untuk 

membayar initial investment (pembelian PC atau laptop, printer, kamera CCTV, 

dan wifi portable), lisensi software, dan biaya marketing. Kemudian gaji 

principal dalam satu tahun pertama ini diasumsikan sebanyak 50% dari total 

pendapatan dan pengeluaran kotor per bulan. Hal ini dilakukan supaya tetap ada 

tabungan uang perusahaan per bulannya dan memotivasi pemilik untuk lebih giat 

mencari klien.  

Dengan adanya perencanaan cash flow ini, penulis dapat mengetahui 

seberapa banyak, besar dan nominal proyek dalam tahun pertama yang 

dibutuhkan supaya perusahaan terus berkembang. Sehingga dari asumsi tersebut, 

dapat disimpulkan pada tahun pertama total pemasukannya sebanyak 

Rp173.240.000,- kemudian total fix cost sebanyak Rp39.922.100,- dan total 

variable cost (include gaji principal 50%) adalah Rp49.954.500,- sehingga 

selisih kas akhir adalah Rp83.363.400,-.  


