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BAB I MS ARCHITECTURE INTERIOR

1.1. Ringkasan Eksekutif

1.1.1. Ringkasan

MS Architecture Interior merupakan jasa konsultan arsitek dan

interior yang berfokus pada bangunan residential, pertokoan, serta bangunan

komersil dengan pendekatan green architecture serta pendekatan sense of

place. Usaha ini bertujuan untuk menciptakan bangunan yang tidak

menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dengan

menggunakan green design yaitu penggunaan material daur ulang, desain

yang menghemat energi, memasang alat yang dapat meminimalisir

penggunaan air berlebih serta memaksimalkan area hijau pada bangunan.

MS Architecture Interior berencana akan mendirikan kantor konsultan

arsitektur dan interior yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Target

pasar merupakan keluarga muda yang baru menikah maupun yang sudah

memiliki anak, dan yang ingin membuka usaha maupun memperluas usaha

yang membutuhkan toko. Selain itu, usaha ini juga memperhatikan sense of

place yang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar apakah proyek yang

dibangun memerlukan desain yang sesuai dengan tradisi warga setempat,
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atau lingkungan sekitar ternyata rawan bencana sehingga membutuhkan

solusi yang cocok untuk mengatasi bencana tersebut.

Selain itu, MS Architecture Interior berencana untuk melakukan kerja

sama dengan bisnis keluarga yang begerak dibidang jasa kontraktor yang

kemudian akan memberikan keuntungan kepada klien dengan mengurangi

biaya desain apabila menggunakan jasa kontraktor yang disiapkan. Untuk

mempertahankan klien, MS Architecture Interior berencana untuk

memberikan hadiah yang sesuai dengan acara yang akan datang seperti natal,

lebaran, tahun baru, ulang tahun klien, dll. Untuk itu diperlukan data

mengenai tanggal lahir, kepercayaan, serta tradisi klien yang dapat diperoleh

dengan mempererat hubungan dengan klien selayaknya seorang teman ketika

berada di luar lingkup kerja.

Problem, Needs, Opportunity

Problem :

1. Banyaknya bangunan yang merusak lingkungan

2. Cuaca di Makassar yang terik dan panas sehingga sulit untuk menerapkan

green architecture

3. Banyak bangunan yang menggunakan desain dan material yang tidak

sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

Needs :

1. Membutuhkan desain yang dapat mengurangi dampak buruk terhadap

lingkungan
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2. Membutuhkan desain yang dapat mengurangi bahang yang diterima

bangunan

3. Desain yang dapat membantu mengurangi resiko kematian akibat bencana

alam.

Opportunity :

1. Menggunakan green design yang memanfaatkan material daur ulang,

penghematan energi dan air, serta memaksimalkan area hijau.

2. Menanam tanaman / pepohonan yang dapat menyaring bahang yang

diterima bangunan

3. Menggunakan material dan desain bangunan yang sesuai dengan lokasi

bangunan. Misalnya rumah panggung dapat mengurangi dampak yang

disebabkan oleh banjir.

1.1.2. Visi

Menjadi konsultan arsitektur dan interior ternama dengan

menghasilkan desain yang berdampak positif pada lingkungan.

1.1.3. Misi

- Menyediakan layanan konsultasi bangunan hijau,

- Menggunakan teknologi hemat energi,

- Memberikan edukasi mengenai green building kepada masyarakat,

- Memberikan pelayanan yang baik kepada customer.
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1.2. Gambaran Usaha

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan

MS Architecture Interior merupakan perusahaan perseorangan atau

kepemilikan tunggal dengan menggunakan modal pribadi. Tujuan

kepemilikan tunggal agar menghindari perselisihan antar pemilik usaha

(saham) yang kemudian menjadi suatu masalah bagi perusahaan. Karena

kepemilikan bersifat perseorangan maka akan dilakukan kerja sama atau

partner kerja dengan perusahaan atau tenaga kerja lain yang berkaitan

dengan usaha ini.

1.2.2. Fase Usaha

Tabel 1. 1. Fase Usaha MS Architecture Interior

Fase 01 (2023 - 2024) Fase 02 (2025 -

2026)

Fase 03 (2027 - 2028)

Pemilik Usaha Perseorangan

Lokasi Makassar Makassar Makassar

Pendanaan Modal pribadi Modal pribadi + profit

perusahaan

Profit perusahaan

Partnership Bekerja sama sengan

perusahaan keluarga

yang bekerja di

bidang kontraktor.

a. Bekerja sama

sengan

perusahaan

keluarga yang

bekerja di bidang

kontraktor.

b. Bekerja sama

dengan supplier

material dengan

spesialis masing -

a. Bekerja sama

sengan perusahaan

keluarga yang

bekerja di bidang

kontraktor.

b. Bekerja sama

dengan supplier

material dengan

spesialis masing -

masing.
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masing. c. Bekerja sama

dengan perusahaan

marketing untuk

memasarkan jasa

secara luas.

Marketing a. Melakukan

pemasaran melalui

kerabat dan teman

b. Melalui media

sosial

a. Melakukan

pemasaran

melalui kerabat

dan teman

b. Melalui media

sosial

c. Word of mouth

a. Melakukan

pemasaran melalui

kerabat dan teman

b. Melalui media

sosial

c. Membuat website

perusahaan

d. Mengikuti event -

event yang ada

Spesifikasi

Proyek

Rumah tinggal,

rumah toko, cafe, dan

proyek lain yang

berskala kecil.

Rumah tinggal, rumah

toko, cafe, dan proyek

lain yang berskala

sedang.

Mulai mengerjakan

proyek berskala besar

berupa bangunan tinggi,

mall, hotel, dll.

Layanan Jasa

Service

Konsultan arsitektur

dan interior +

kontraktor (bekerja

sama dengan

perusahaan keluarga)

Konsultan arsitektur

dan interior +

kontraktor (bekerja

sama dengan

perusahaan keluarga)

Konsultan arsitektur

dan interior +

kontraktor (bekerja

sama dengan

perusahaan keluarga)

Struktur

Organisasi

CEO (arsitektur dan

interior)

CEO,

Team arsitektur dan

interior,

Marketing,

Finance,

CEO,

Team arsitektur dan

interior,

Marketing,

Finance,

General Team (admin,

resepsionis, sales,

security, dll)

Sumber : data pribadi
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1.2.3. Perolehan Modal

Modal diperoleh dengan cara bekerja di perusahaan konsultan

arsitektur dan interior sekaligus mendapatkan pengalaman untuk membuka

usaha sendiri. Setelah itu, mengerjakan proyek freelancer dengan skala kecil

yang kemudian akan digunakan untuk mendirikan perusahaan atau kantor

kecil untuk memulai usaha. Modal juga didapatkan dari investor pihak ketiga

yang nantinya akan dibayar kembali setelah modal sudah terkumpul dan

cukup untuk melanjutkan usaha.

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha

Layanan usaha yang ditawarkan MS Achitecture Interior adalah

layanan arsitektur dan interior yang berfokus pada green design. MS

Achitecture Interior berupaya menciptakan desain yang bermanfaat bagi

klien dan lingkungan sekitar. Perusahaan juga berusaha membuat desain

yang sesuai dengan keinginan klien dengan menggabungkannya dengan

green design dan menghasilkan desain yang disukai oleh klien. Menerima

revisi desain dengan batasan tertentu sesuai kontrak yang telah disepakati.

Spesifikasi produk usaha yang digunakan oleh MS Achitecture

Interior mengacu pada HDII, IAI, GBCI :

1. Layanan utama arsitek menurut IAI terdiri dari beberapa tahapan

perancangan, yaitu :

Tahap Konsep Rancangan, sebelum memulai perancangan, harus

ada kejelasan mengenai data dan informasi akan kebutuhan dan persyaratan
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pembangunan agar tujuan dari pembangunan dapat dipahami dengan

sempurna. Pada tahap ini, arsitek melakukan pemeriksaan data dan informasi,

menganalisis dan mengolah data.

Setelah klien menyetujui konsep yang digunakan berdasarkan analisa

data dan informasi, arsitek dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tahap Prarancangan / Skematik Desain, arsitek membuat sketsa

desain bentuk fasad bangunan, zoning ruang, perkiraan luas lantai, informasi

penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanan

pembangunan dalam bentuk laporan maupun gambar.

Tahap Pengembangan Rancangan, pada tahap ini arsitek bekerja

atas dasar perancangan yang disetujui pengguna jasa untuk menentukan

sistem konstruksi, struktur bangunan, MEP, bahan bangunan, perkiraan biaya

konstruksi.

Tahap Pembuatan Gambar Kerja, arsitek membuat dokumen

pelaksanaan dalam bentuk gambar kerja dan tulisan spesifikasi yang berisi

tentang syarat teknik pembangunan, perhitungan kuantitas biaya, dan

perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan.

Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi, arsitek membuat

dokumen pelelangan yang berisi hasil gambar kerja, uraian rencana kerja,

syarat - syarat teknis pelaksanaan pekerjaan (RKS), Rencana Anggaran

Biaya (RAB), serta daftar volume (Bill of Quantity). Arsitek juga

bekewajiban untuk membantu klien dalam tahap pelelangan, yakni :

a. Mempersiapkan Dokumen Pelelangan;
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b. Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi;

c. Membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang;

d. Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan;

e. Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi;

f. Melakukan penilaian atas penawaran tersebut;

g. Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan

Pelaksanaan Konstruksi kepada pengguna jasa

h. Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna

Jasa dan Pelaksana Konstruksi

Tahap Pengawasan Berkala, pada tahap ini arsitek melakukan

peninjauan lapangan yang dilakukan secara berkala serta mengadakan

pertemuan dengan klien dan Pelaksana Pengawasan terpadu yang ditunjuk

klien secara teratur. Arsitek tidak perlu melakukan peninjaukan setiap hari,

cukup seminggu dua kali atau minimal sebulan sekali. Apabila proyek berada

di kota yang berbeda dengan arsitek maka klien wajib menanggung biaya

transportasi dengan ketentuan yang telah disepakati diawal.

2. Tahap kerja desain interior

Client Brief, mengumpulkan data dan informasi mengenai klien

mulai dari data diri, kebutuhan, keinginan, hingga aktivitas sehari - hari klien

dengan tujuan untuk dapat membuat desain yang dapat memberikan

kenyamanan bagi klien.
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Observasi Lapangan, melakukan survey lapangan mengenai lokasi

proyek, keadaan lingkungan di sekitar proyek, serta informasi - informasi

lapangan lainnya yang mungkin akan dibutuhkan dalam proses mendesain.

Perancangan Green Design, pada tahap ini desainer harus

memahami kriteria - kriteria untuk membuat suatu bangunan dapat diakui

sebagai green building. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Appropriate Site Development (ASD)

2. Energy Efficiency & Conservation (EEC)

3. Water Conservation (WAC)

4. Material Resource & Cycle (MRC)

5. Indoor Healt & Comfort (IHC)

6. Building & Environment Management (BEM)

Perancangan Konsep, pada tahap ini desainer membuat konsep

desain dengan mengaplikasikan green design ke dalamnya. Setelah konsep

jadi, arsitek akan membuat janji temu dengan klien untuk ditunjukkan

kepada klien.

Pengembangan Rancangan, setelah konsep disetujui klien, desainer

akan memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan dimana pada

tahap ini desainer mulai merancang furnitur, penggunaan material,

pembuatan 3d desain, serta rendering.

Pembuatan Gambar Kerja, setelah desain telah disetujui oleh klien,

maka tahap selanjutnya adalah membuat gambar kerja berupa denah, tampak,

potongan, pencahayaan, serta detail - detail yang perlu dijelaskan dalam
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gambar. Tujuan pembuatan gambar kerja untuk diberikan kepada kontraktor

agar dapat dikerjakan sesuai dengan desain yang telah dibuat.

Pelelangan, desainer juga bekewajiban untuk membantu klien dalam

tahap pelelangan, yakni :

1) Mempersiapkan Dokumen Pelelangan;

2) Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi;

3) Membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang;

4) Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan;

5) Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi;

6) Melakukan penilaian atas penawaran tersebut;

7) Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan Pelaksanaan Konstruksi

kepada pengguna jasa

8) Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan

Pelaksana Konstruksi

Pengawasan Berkala, pada tahap ini sama seperti arsitek, desainer

juga perlu melakukan peninjauan lapangan yang dilakukan secara berkala

serta mengadakan pertemuan dengan klien dan Pelaksana Pengawasan

terpadu yang ditunjuk klien secara teratur. Arsitek tidak perlu melakukan

peninjaukan setiap hari, cukup seminggu dua kali atau minimal sebulan

sekali. Apabila proyek berada di kota yang berbeda dengan arsitek maka

klien wajib menanggung biaya transportasi dengan ketentuan yang telah

disepakati diawal.
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Tabel 1. 2 Paket Layanan Jasa MS Architecture Interior

Paket Layanan Usaha

Tipe

Greenship Arsitektur Interior Render

&

Animasi

RAB
Perancangan

Gambar

Arsitek

Gambar

Struktur

Gambar

Utilitas

3D

Exterior

2D

Interior

3D

Interior

Paket I

(Rp. 120.000/m2)
v v v v v

Paket II
(Rp. 150.000/m2)

v v v v v

Paket III
(Rp. 155.000/m2)

v v v v v v

Paket IV
(Rp. 160.000/m2)

v v v v v v v

Paket V
(Rp. 240.000/m2)

v v v v v v v v

Paket VI
(Rp. 260.000/m2)

v v v v v v v v v

Penambahan Jasa :

Jasa perhitungan greenship + Rp. 15.000/m2

Jasa 3D Model (Maket 3D) + Rp. 25.000/m2

Sumber : data pribadi

Gambar Arsitek

1) Layout Plan (denah situasi bangunan)

2) Denah Rencana Tata Ruang

3) Tampak Depan & Belakang

4) Tampak Samping Kiri & Kanan

5) Potongan A, B, C,..dst

6) Denah Rencana Pola Lantai

7) Denah Rencana Plafond

8) Rencana Atap

9) Denah Rencana Kusen Pintu & Jendela

10)Detail Kusen Pintu 1, 2, ..dst



Standar Tata Tulis EINA – Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XXII- Ganjil 2020/2021 12

11)Detail Kusen Jendela 1, 2, ..dst

12)Detail Fasad

13)Detail Tangga

14)Detail Railling2 (Pagar Depan, Pagar Balkoni, Pagar Tangga, pagar

Void)

15)Detail Km/Wc 1, 2, ..dst

16)Detail pagar

Gambar Struktur

1) Rencana Pondasi

2) Detail Pondasi

3) Rencana Sloof dan Kolom

4) Rencana Pembalokan Lt 2, jika 2 lantai

5) Detail Penulangan

6) Detail Rangka Plafond

7) Detail Rangka Atap

Gambar Utilitas

1) Rencana Instlalasi Air Bersih

2) Rencana Instalasi Buangan Air Kotor

3) Rencana Buangan Air Hujan

4) Detail Sumur Resapan

5) Detil Septicktank

6) Rencana Listrik dan Titik Lampu
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1.2.5. Inovasi Usaha

MS Architecutre Interior menyediakan jasa konsultan arsitektur

sekaligus interior dengan menerapkan konsep green building di mana saat ini

belum ada konsultan arsitektur maupun interior yang menggunakan

pendekatan green building di Makassar. Penggunaan green design juga dapat

mengurangi penggunaan energi pada bangunan sehingga bisa menghemat

ekonomi penghuni rumah yang dimana pada saat ini kondisi ekonomi sedang

mengalami krisis akibat kemunculan Covid - 19. Hal ini juga patut menjadi

pertimbangan bagi arsitektur dan desain interior. Selain memberikan

keuntungan bagi penghuni rumah, juga memberikan dampak yang positif

terhadap lingkungan.

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces

1.3.1.1. Suppliers and other value chain actors

Untuk menjalankan usaha diperlukan supplier serta

perusahaan kerja sama lain yang mendukung kemajuan usaha.

Tabel 1. 3 Suppliers & Chain Actors

Suppliers & Chain Actors Keterangan

Kontraktor Mendirikan bangunan dari proyek yang dikerjakan

Material Finishing dinding, finishing lantai, CNC, Triplek, dll.

Peralatan Kantor Komputer, Meja, Kursi, Printer, Scanner, dll.

Teknik Sipil Menghitung dan memastikan kekuatan bangunan dan
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struktur bangunan.

Lighting Design Mendesain tata letak lampu yang sesuai dengan fungsi

dan estetiknya.

Sumber : data pribadi

Untuk fase pertama, perusahaan masih bekerja sama dengan suppliers

untuk mengembangkan usaha karena masih perlu bergantung dengan pemasok.

Pada fase kedua diharapkan perusahaan sudah dapat menjalin kerja sama yang

saling menguntungkan dengan supplier pada fase pertama. Pada fase ketiga

perusahaan diharapkan sudah bisa bekerja sama dengan supplier dari luar kota.

1.3.1.2. Stakeholder

Salah satu hal yang dapat mengembangkan perusahaan adalah

stakeholder karena perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya

bantuan dari pihak lain. Ada dua jenis stakeholder, yaitu internal dan

eksternal. Stakeholder internal berupa :

a. Staff kantor, membantu pekerjaan kantor berupa pencatatan dokumen,

keuangan, marketing, dan hal - hal yang membantu perkembangan

perusahaan.

b. Team arsitektur, merencanakan denah bangunan yang sesuai dengan

aktivitas pengguna dengan memperhatikan hal - hal yang mendukung

green building dan kemudian diserahkan kepada tim desain untuk

dibuat perancangan desainnya.
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c. Team desain, mendesain proyek yang dikerjakan oleh tim arsitektur

dengan mengaplikasikan desain yang ramah lingkungan.

Stakeholder eksternal terdiri dari :

a. Suppliers, berperan penting sebagai pemasok bahan dan peralatan

yang dibutuhkan untuk pekerjaan suatu proyek.

b. Klien, sebagai faktor utama berjalannya suatu usaha yaitu sebagai

sumber ekonomi dan perkembangan perusahaan.

c. Pemerintah, berperan penting dalam perijinan pendirian badan usaha.

d. Komunitas, kelompok yang mendukung aktivitas yang ramah

lingkungan sehingga dapat menjadi salah satu faktor perkembangan

perusahaan.

1.3.1.3. Competitor (Incumbents)

Semua usaha memiliki kompetitor masing - masing tergantung

dari jenisa usahanya. Dalam hal ini, MS Architecture Interior memiliki

beberapa kompetitor di bidang arsitektur dan interior yang terdiri dari

beberapa fase, yaitu:

Fase pertama (2023 - 2024), kompetitor perusahaan pada

fase ini masih perusahaan - perusahaan yang baru berdiri atau freelance

dan mahasiswa fresh graduate yang berfokus pada bangunan hijau.

Karena masih merupakan pendatang baru, persaingan dalam bidang ini

sangat ketat dan masyarakat belum mengenal identitas dan alasan
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memilih perusahaan ini. Akan tetapi, karena perusahaan MS

Architecture Interior memiliki value yang belum ada di Makassar

sehingga dapat dikatakan bahwa MS Architecture Interior lebih unggul

dari perusahaan dengan bidang yang sama di Makassar.

Fase kedua (2025 - 2026), merupakan fase dimana

perusaahaan sudah mulai berkembang menjadi lebih baik dan memiliki

koneksi yang lebih luas dibanding fase 1. Tentunya perusahaan

kompetitor juga sudah memilki koneksi yang banyak juga. Salah satu

perusahaan konsultan bangunan hijau pada fase ini adalah PT. Yodaya

Hijau Bestari (YHB) berlokasi di Jakarta dan merupakan perusahaan

konsultan bangunan hijau yang telah berdiri sejak tahun 2014 dan

didirikan oleh Yodi Danusastro. Visi perusahaan yaitu meningkatkan

kualitas lingkungan yang lebih baik melalui pembangunan hijau yang

terdepan. Sebagai perusahaan yang berada [ad bidang ini, MS

Architecture Interior memiliki keunggulan dari kompetitor karena

selain menyediakan jasa konsultan arsitektur interior yang berfokus

pada green building, perusahaan juga menyediakan jasa kontraktor yang

merupakan perusahaan kerja sama.

Fase ketiga (2027 - 2028), perusahaan sudah memiliki

banyak pengalaman dan koneksi dibanding fase kedua. Pada fase ini,

perusahaan sudah dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor yang

sudah professional dan memiliki value yang sama yaitu bangunan hijau

sehingga perusahaan membutuhkan perubahan - perubahan yang dapat
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mendukung untuk bersaing dengan perusahan ternama. Pada fase ini

terdapat kompetitor yang bergerak pada bidang ini yaitu PT.

Archimetric didirikan pada tahun 1988 di Surabaya oleh Jimmy

Priatman bersama rekannya Jusuf Wikono, Ratna Alifen, dan Pius

Atmadja. PT. Archimetric menyediakan beberapa layanan berupa

arsitektur, rekayasa struktural, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil,

manajemen konstruksi, dan layanan lainnya yang membutuhkan

layanan tambahan. PT. Archimetric memiliki tujuan yaitu untuk

memperbaiki lingkungan binaan melalui pendekatan desain terpadu

untuk mencapai keunggulan dan kesinambungan desain dan telah

mendapatkan tiga Penghargaan Energi ASEAN untuk proyek yang

pernah dilakukan. Pernah mengerjakan proyek gedung perkantoran yang

menggunakan energi 55% lebih sedikit dibanding perusahaan sejenis

lainnya. MS Architecture Interior pada fase ini tentunya sudah memiliki

pengalaman dan koneksi yang banyak pada bidang ini, tentunya dapat

menjadi peluang perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor lain.

Selain itu, perusahaan pada fase ini tentunya sudah memiliki perusahaan

kerja sama lainnya yang dapat menjadi peluang perusahaan dapat

bersaing dengan kompetitor lain.

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents)

Setiap perusahaan pasti akan melewati tahap awal pendirian

perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan banyak hal - hal yang harus
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dilalui termasuk menghadapi ancaman dari sesama pendatang baru.

Namun seiring berjalannya waktu pendatang baru tidak lagi menjadi

ancaman yang besar bagi perusahaan.

Fase pertama, pada fase ini perusahaan masih sangat baru dan

tentunya banyak perusahan pada bidang yang sama juga didirkan dalam

jangka waktu yang berdekatan. Namun karena sama - sama berstatus

sebagai perusahaan yang baru berdiri maka persaingan akan menjadi

ketat karena masyarakat juga belum mengenal perusahaan MS

Architecture Interior.

Fase kedua, pada fase ini ancaman akan pendatang baru sudah

mulai tersingkirkan karena perusahaan sudah mulai dikenal oleh

masyarakat dan sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dari

pendatang baru. Namun tentu saja masih bisa menjadi ancaman apabila

selama di fase satu perusahaan memberikan kesan yang buruk bagi

masyarakat dan pendatang baru memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki

perusahaan maka tentunya masyarakat lebih memilih pendatang baru.

Fase ketiga, pada fase ini perusahaan sudah banyak dikenal oleh

masyarakat karena sudah menerima proyek lebih banyak daripada

pendatang baru. Perusahaan juga sudah memiliki jaringan kerja sama

yang lebih banyak sehingga akan lebih menguntungkan daripada

perusahaan baru. Selain itu, perusahaan sudah lebih lama berada pada

bidang ini dan memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak.
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1.3.1.5. Substitute Products and Services

Diarsitektur, terdapat produk substitusi yang bisa menjadi

alternatif bagi klien untuk mencari hal - hal seputar arsitektur, yaitu :

a. Majalah : berisi informasi - informasi seputar desain bangunan yang

dapat menjadi inspirasi bagi pembaca.

b. Media sosial : terdapat banyak media sosial yang mengupload foto

tentang interior dan arsitektur yang dapat diakses dengan mudah dan

gratis. Contoh media sosial : Instagram, Facebook, Youtube,

Pinterest, dll.

c. Toko bangunan : menyediakan banyak peralatan dan bahan

bangunan yang dijual grosir untuk masyarakat yang hanya butuh

bahan bangunan dalam jumlah sedikit (misal : paku, obeng, lampu,

dll)

d. Katalog bangunan : terdapat banyak pilihan bahan bangunan yang

berkualitas dengan beragam harga, jenis, dan warna dan disusun rapi

untuk memudahkan pembeli memilih produk.

1.3.2. Market Forces

1.3.2.1. Market Issues

Pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun

terus bertambah dari ±8.600.000 jiwa pada tahun 2016 menjadi

8.888.762 jiwa pada tahun 2020. Dengan pertumbuhan penduduk yang

semakin tinggi kebutuhan akan bangunan juga semakin meningkat baik
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bangunan tinggal hingga komersil yang tentunya memiliki dampak yang

baik bagi masyarakat. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif

yang patut diperhatikan, yaitu :

1) Pencemaran lingkungan akibat limbah industri,

2) Pencemaran udara akibat asap pabrik,

3) Dari pencemaran - pencemaran yang terjadi dapat menimbulkan

berbagai penyakit baik kepada manusia maupun binatang,

4) Terjadinya kerusakan alam untuk memperluas lahan

pembangunan, sumber bahan baku pembangunan, dan lain - lain,

5) Berkurangnya daerah resapan air akibat perluasan lahan

pembangunan yang menyebabkan berkurangnya pepohonan dan

tanaman - tanaman yang dapat menyerap air hujan,

6) Berkurangnya lahan pertanian karena dijadikan sebagai lahan

pembangunan,

7) Lahan terbuka hijau semakin berkurang yang menjadi lahan

tertutup atau lahan hijau pribadi sehingga mengurangi tempat

rekreasi dan bersosialisasi bagi masyarakat.

Dari dampak yang disebutkan dapat diketahui bahwa lingkungan dan

alam paling banyak terkena dampak negatif dari pembangunan yang

kemudian akan berdampak pada manusianya itu sendiri.

Selain mempengaruhi kebutuhan akan pembangunan,

pertumbuhan penduduk yang semakin padat juga mempengaruhi

penggunaan energi terutama listrik dan air. Pada tahun 2010, tercatat
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sebanyak 1.276.722 pelanggan yang menggunakan energi listrik di

Sulawesi Selatan dan yang terbanyak terdapat di Kota Makassar yaitu

260.098 orang. Penggunaan listrik yang berlebihan juga memiliki

dampak yang buruk karena semakin banyak listrik yang digunakan

maka semakin banyak karbon yang dihasilkan dan menyebabkan

meningkatnya pemanasan global karena sebagian besar listrik berasal

dari energi fosil. Selain tenaga listrik, penggunaan material seperti batu

bata dan kayu juga menjadi sumber utama rusaknya lingkungan karena

dilakukan pertambangan dan penebangan hutan untuk digunakan

sebagai bahan baku bangunan.

1.3.2.2. Market Segment

Karena MS Architecture Interior berfokus pada pembangunan

rumah tinggal, toko, serta bangunan komersil maka target pasar yang

dituju adalah customer dengan ekonomi menengah ke bawah dan

menengah ke atas tentunya dengan desain dan jasa yang diberikanpun

berbeda menyesuaikan harga yang disanggupi klien. Perusahaan tidak

akan menerima proyek apabila klien meminta jasa yang lengkap tetapi

tidak mampu untuk membayar sesuai harga yang diberikan. Penerapan

green building memiliki target menegah ke atas karena jasa yang

digunakan tentu berbeda dengan desain biasa. Namun target pasar

menegah ke bawah bisa juga menggunakan green design yang tentunya
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membutuhkan usaha yang lebih untuk menerapkannya dengan desain

yang simple.

1.3.2.3. Needs and Demand

Kebutuhan masyarakat terhadap jasa konsultan arsitektur dan

interior semakin meningkat khususnya yang berfokus pada bangunan

komersil dan rumah tinggal. Menurut Ketua Himpunan Desain Interior

Indonesia (HDII), permintaan terhadap jasa desain interior meningkat

sebanyak 50 persen sejak tahun 2000 hingga 2016. Sudah banyak

bangunan - bangunan berskala besar yang menerapkan desain yang

estetik dan menarik sehingga menyebabkan masyarakat ikut

menggunakan jasa desain interior.

Di Indonesia, sejak tahun 2015 saat Excellence in Design

for Greater Efficiencies (EDGE) diluncurkan bersama dengan Green

Building Council Indonesia (GBCI) sebagai partner lokal, hingga tahun

2019 sudah terdapat lebih dari 50 sertifikasi EDGE yang dikeluarkan di

Indonesia, menurut Yanu Aryani, Konsultan EDGE Indonesia. Seiring

perkembangan jaman di mana semakin berkembangnya budaya dan

teknologi semakin banyak juga penyebab terjadinya kerusakan

lingkungan. Menurut Dr. Ir. Darhamsyah, Kepala Pusat

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E

Suma) KLHK, penerapan green building pada saat ini adalah sebuah

keniscayaan khususnya di daerah perkotaan karena seiring berjalannya
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waktu, kawasan perkotaan semakin padat dan semakin banyak yang

mendirikan bangunan. Banyak masyarakat yang tertarik untuk

menerapkan bangunan hijau terutama pada kondisi saat ini di mana

pemanasan global semakin meninggi dan semakin banyak kerusakan

lingkungan yang terjadi.

Survey

Dari hasil survey yang dilakukan berhasil mencapai 104 responden

yang berada di daerah Makassar. Sebanyak 55,8% responden

berpenghasilan di bawah Rp. 5.000.000 dan Rp. 5.000.000 - Rp.

10.000.000 dengan perbandingan 50:50. dari 104 responden tersebut

banyak yang sudah mengetahui apa itu green building dan mau

menerapkannya ke bangunan mereka dengan alasan karena menurut

mereka sistem ini sangat berguna untuk generasi berikutnya di mana

lingkungan sudah kembali sehat dan penggunaan energi yang tidak

berlebihan.

1.3.2.4. Switching Cost

Ada beberapa hal yang dapat menarik customer untuk

menggunakan jasa yang ditawarkan, yaitu harga yang sesuai dengan

jasa yang digunakan, koneksi yang dimiliki perusahaan, profesionalitas

kerja. Harga jasa ditentukan dari jasa yang digunakan serta tingkat

kesulitan desain yang akan dikerjakan misalnya apabila yang akan

didesain hanya fasad bangunan maka harga tidak terlalu tinggi,
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sebaliknya bila yang dikerjakan seluruhnya (interior, exterior, landscape)

maka harga tentu akan ditinggikan. Switching cost dibayar sesuai

dengan kotnrak yang telah disetujui sebelum proyek dikerjakan.

1.3.2.5. Revenue Attractiveness

MS Architecture Interior menawarkan jasa desain exterior

maupun interior disertai lanskap dengan menerapkan green design serta

menyesuaikan desain dengan pengguna dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat akan tertarik dengan harga jasa yang lebih murah, akan tetapi

harga yang murah belum tentu memberikan hasil yang memuaskan.

Selain itu, MS Architecture Interior menyediakan layanan yang baik

kepada klien dengan cara membuat klien menjadi partner kerja dan dapat

menimbang keputusan dengan baik untuk desain rumah mereka.

1.3.3. Key Trends

1.3.3.1. Technology Trends

Untuk mengaplikasikan bangunan hijau diperlukan beberapa

teknologi yang mendukung penerapan green building di Indonesia,

yaitu :

a. The Zero Energy Home, bangunan yang tidak menghasilkan emisi

karbon dan menggunakan energi sendiri dengan memanfaatkan

tenaga surya dan tenaga angin.
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b. Smart Appliances, menggunakan produk berupa mesin yang hemat

energi seperti produk mesin cuci, Air Conditioner, dan lain lain

yang menggunakan sedikit energi.

c. Electrochromic Smart Glass, dapat mengisi ion pada lapisan

jendela dan mengubah jumlah cahaya matahari yang dipantulkan.

d. Rammed Earth Brick, dapat mengatur suhu di dalam bangunan

sehingga ruangan tetap terasa sejuk saat musim panas dan terasa

hangat saat musim dingin. Selain itu, pembangunan menggunakan

material ini menghasilkan emisi yang lebih sedikit daripada

pembangunan pada umumnya.

e. Biodegradable Materials, bahan atau material bangunan yang

dapat terurai secara hayati di mana pada saat pembongkaran tidak

menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan.

f. Green Insulation, isolasi dinding dapat dilakukan dengan

menggunakan isolasi selulosa yang berasal dari bahan yang didaur

ulang karena tidak memerlukan tampilan yang bagus sehingga

dapat menggunakan bahan daur ulang atau bekas.

g. Cool Roof, lebih banyak memantulkan sinar matahari dan menjaga

suhu ruangan tetap hangat maupun sejuk dengan cara mencegah

udara hangat maupun sejuk keluar melalui bagian atas bangunan.

Dengan suhu ruangan yang tetap terjaga dapat mengurangi tekanan

yang dikeluarkan oleh alat pengatur suhu buatan seperti Air
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Conditioner sehingga dapat mengurangi penggunaan terhadap

energi listrik.

Selain itu, adapun software Autodesk Green Building Studio

yang dapat digunakan untuk menganalisa termis bangunan dan

menghitung banyak energi yang digunakan sebuah bangunan serta cara

untuk mengurangi emisi yang digunakan serta aplikasi yang mendukung

bisnis yaitu AutoCad, Sketchup, Lumion Render, Enscape Render, 3Ds

Max, Photoshop untuk membuat konsep board.

1.3.3.2. Regulatory Trends

Dalam arsitektur, terdapat beberapa regulasi - regulasi tentang

lingkup arsitektur dan perancangan bangunan. Regulasi - regulasi ini

diterbitkan oleh beberapa organisasi arsitek dan desainer, yaitu Ikatan

Arsitektur Indonesia (IAI) mengenai Pedoman Hubungan Kerja antara

Arsitek dengan Pengguna Jasa, Himpunan Desainer Interior Indonesia

(HDII), serta peraturan undang - undang dari pemerintah daerah yang

mencakup tentang arsitektur dan pendirian bangunan. Pada Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012, Pasal 88 mengenai

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata dengan

syarat mengikuti ketetapan KDB, KLB, dan KDH yang sudah

ditetapkan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun

2014 Pasal 94 mengenai harga satuan gedung berdasarkan ketentuan

sebagai berikut :
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a. Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang

diperhitungkan sampai batas dinding terluar;

b. Luas lantai ruangan beratap yang sisi - sisinya dibatasi oleh dinding

yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas luas ruangan tersebut

dihitung penuh 100%;

c. Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi -

sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai

ruangan dihitung 50% selama tidak melebihi 10% dari luas denah

yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;

d. overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas mendatar kelebi

hannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;

e. Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari

1,20 m ( satu koma dua puluh meter) di atas lantai teras tidak

diperhitungkan sebagai luas lantai;

f. Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak

diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50% dari

KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% terhadap KLB;

g. Ram dan tangga terbuka dihitung 50% (lima puluh persen) selama

tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lantai dasar yang

diperkenankan;

h. Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (besmen) ditetapkan

oleh Bupati dengan pertimbangan keamanan, keselamatan,

kesehatan, dan pendapat teknis TABG;
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i. Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock),

perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total seluruh

lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan luas lantai bangunan

dalam kawasan tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan;

j. Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari

lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5m (lima meter),

maka ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua lantai;

k. Mezanin yang luasnya melebihi 50 % (lima puluh persen) dari luas

lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends

Melihat kondisi lingkungan yang semakin hari semakin

memburuk membuat masyarakat membentuk komunitas - komunitas

yang menjaga dan merawat lingkungan. Komunitas - komunitas ini

melakukan berbagai aktivitas untuk menyelamatkan alam seperti

kegiatan menanam pohon, membersihkan sampah yang berserakan, dan

lain - lain. Adapun pada kondisi saat ini yang mengharuskan masyarakat

bekerja di rumah sehingga penggunaan energi listrik meningkat pesat

terutama bagi pelajar dan pekerja yang mengharuskan melakukan rapat

secara virtual.

Pembentukan komunitas yang sadar akan pentingnya lingkungan

menjadi peluang berkembangnya MS Architecture Interior karena

adanya dukungan dari komunitas - komunitas tersebut dan juga dengan
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kondisi WFH saat ini yang menyebabkan penggunaan energi yang

meningkat sehingga menjadi peluang bagi bisnis ini untuk berkembang

dengan konsep bangunan yang ramah lingkungan serta hemat energi.

1.3.3.4. Socio Economic Trends

Akibat kemunculan Covid - 19 pada tahun 2019 menyebabkan

kondisi ekonomi masyarakat dan negara mengalami penurunan yang

drastis. Banyak tenaga kerja yang terkena PHK karena perusahaan tidak

mampu membayar gaji semua pegawai. Krisis ekonomi yang terjadi ini

juga berdampak pada arsitektur dan interior karena selain pekerjaan

yang terhambat, pembayaran juga ikut terhambat karena kondisi

ekonomi klien yang menurun. Akibat Covid - 19 juga masyarakat

diharuskan bekerja di rumah yang menyebabkan pemakain energi listrik

semakin meningkat sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk

membayar tagihan listrik semakin besar.

Adapun terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan pasar

e-commerce yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbelanja

baik untuk memenuhi kebutuhan maupun sekedar hobi. Pada tahun

2020, tercatat terjadi peningkatan jumlah pengguna aplikasi Shopee

sebanyak 72% dan aplikasi Tokopedia sebanyak 28%. Dengan fasilitas

yang diberikan memudahkan masyarakat untuk membeli produk dari

luar daerah dengan harga terjangkau sehingga menyebabkan gaya hidup

menjadi lebih konsumtif.
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Menurut data di atas, diketahui bahwa ekonomi masyrakat sedang

mengalami krisis karena faktor Covid - 19. Hal ini dapat mempengaruhi

jumlah pengguna jasa MS Architecture Interior karena faktor ekonomi

klien. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan akan menurunkan harga jasa

menjadi lebih terjangkau namun dengan tetap memberikan pelayanan

yang baik kepala klien.

1.3.4. Macro Economic Forces

1.3.4.1. Global Market Condition

Berdasarkan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). harga

saham mengalami penurunan hingga 4% yang diakibatkan karena Coivd

- 19. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen,

kondisi ini dipicu oleh aksi sell off di pasar keuangan global. Tidak

hanya di Indoensia, dalam catatan CNBC Indonesia, indeks Nikkei di

bursa saham Tokyo mengalami kejatuhan sebesar 5,42%, indeks saham

Strait Times di Singapura turun sebesar 4,41%, indeks saham ASX 200

di bursa Australia juga jatuh sebesar 7,33%.

Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh

International Monetary Fund (IMF) menjadi faktor terjadinya aksi jual

di bursa saham Benua Kuning. Pada bulan Oktober, IMF

memproyeksikan perekonomian global tumbuh sebesar 3% pada tahun

2019 dan 3,4% pada tahun 2020. Pada proyeksi terbarunya,
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perekonomian global diprediksikan hanya tumbuh sebesar 2,9% pada

tahun 2019 dan 3,3% pada tahun 2020.

Penurunan harga saham dapat mempengaruhi beberapa

perusahaan dari berbagai bidang, salah satunya perusahaan arsitektur.

Terjadinya penurunan harga saham tentunya bukan hal yang bagus bagi

pemilik perusahaan. Meskipun tidak mengalami kerugian namun tetap

saja pemasukan dari saham mengalami penurunan. Namun bagi

perusahaan yang baru berdiri, penurunan harga saham sangat

berdampak bagi mereka karena tanpa saham mereka akan kekurangan

modal.

Karena menurunnya harga saham meyebabkan modal dari investor

yang diterima perusahaan MS Architecture Interior juga akan

mengalami penurunan dan dapat menganggu perkembangan perusahaan.

Untuk mengatasi hal ini perusahaan harus dapat memanfaatkan kondisi

di mana harga saham mengalami penurunan dengan cara menarik

banyak investor untuk melakukan investasi di perusahaan MS

Architecture Interior.

1.3.4.2. Capital Market

Capital market adalah pasar yang memperjualbelikan kredit

jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi.

Pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka
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panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk

keuangan. Pasar modal memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha

2. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi

3. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja

4. Sebagai sarana pemerataan pendapatan

5. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara

6. Sebagai indikator perekonomian negara

Kemunculan Covid - 19 ternyata tidak mempengaruhi jumlah

investor di Indonesia melainkan semakin menambah jumlah orang yang

ingin melakukan investasi saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia,

jumlah investor pasar modal Indonesia yang terdiri atas investor saham,

obligasi, dan reksa dana meningkat sebanyak 22% dari tahun 2019

hingga 2020. terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 82,4% dari

51.000 pada Maret 2020 menjadi 93.000 pada Juli 2020.

Seperti data yang terdapat pada global market, dikatakan bahwa

harga saham mengalami penurunan akibat Covid - 19. Namun hal ini

tidak mengurangi jumlah orang yang ingin melakukan investasi. Justru

penurunan harga saham membuka peluang bagi perusahaan -

perusahaan kecil untuk mulai menanamkan sahamnya dengan harapan

akan mengalami keuntungan yang banyak ketika harga saham kembali

naik.
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Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi perusahaan MS

Architecture Interior untuk meningkatkan modal perusahaan melalui

investor - investor yang tertarik melakukan investasi selama terjadinya

penurunan harga saham.

1.3.4.3. Commodity and Other Resources

Untuk menyelesainkan suatu poryek secara efisien dan efektif,

diperlukan beberapa sumber daya yang mendukung jalannya proyek.

Untuk mengetahui kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam suatu

proyek harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu mengetahui

jumlah sumber daya yang tersedia dengen kebutuhan maksimal suatu

proyek, produktivitas sumber daya, mengetahui kondisi keuangan untuk

membayar sumber daya yang akan digunakan baik benda maupun

manusia, kemampuan dan kapasitas sumber daya yang akan digunakan,

efektivitas dan efisiensi sumber daya yang akan digunakan. Ada 4

sumber daya utama yang digunakan dalam proyek, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), ada 2 SDA yang dibutuhkan pada

proyek, yaitu pekerja tetap dan tidak tetap dengan tujuan agar

dapat mengelola dan mengatur kebutuhan SDM berdasarkan

ekonomi perusahaan.

2. Sumber Daya Peralatan, peralatan yang digunakan harus disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi daerah proyek. Ada beberapa hal

yang perlu diketahui untuk menentukan peralatan yang akan
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digunakan, yaitu medan kerja, cuaca, mobilisasi peralatan ke lokasi

proyek, sarana komunikasi, fungsi peralatan, kondisi peralatan.

3. Sumber Daya Material, harus memperhatikan pengelolan material

dengan baik agar jumlah sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Komunikasi antara kontraktor dengan pemasok material harus

berjalan dengan baik agar tidak jadi kesalah pahaman dalam

pemesanan yang daapt menyebabkan keterlambatan kerja.

Informasi penting yang harus diketahui dalam pemilihan material,

yaitu kualitas material, spesifikasi teknis, harga satuan, waktu

pengiriman, pajak penjualan, dan cara pembayaran.

4. Sumber Daya Keuangan / Modal, diperlukan catatan keuangan yang

mencakup data pengeluaran, pemasukan, serta utang yang

dilakukan agar arus kas dapat dipantau. Pencatatan keuangan

dibuat secara berkala dan dilakukan setiap hari agar tidak ada hal

yang terlewat.

Untuk perusahaan MS Architecture Interior sumber daya yang

paling dibutuhkan adalah peralatan dan manusia karena tanpa dua hal

ini usaha tidak dapat berjalan dengan semestinya. Untuk penerapan

green building sendiri dibutuhkan modal yang cukup untuk membeli

teknologi berupa software yang dapat membantu penerapan konsep

green building.
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1.3.4.4. Economic Forces

Pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

sedang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.

Menurut Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel

Edii Junaedi, jalan dan irigasi sebagai proyek infrastruktur merupakan

dua komponen yang sangat penting. Tujuan pembangunan infrastruktur

tersebut adalah agar daerah - daerah kecil di luar Kota Makassar dapat

saling menyebrang tanpa harus memasuki kota terlebih dahulu dan yang

dari kota juga dapat pergi ke daerah lebih cepat.

Selain itu, pembangunan ini juga memberikan keuntungan yang

lain yaitu banyak tenaga kerja berasal dari masyarakat yang memilki

ekonomi rendah dan terkena PHK dari tempat kerja sebelumnya yang

diakibatkan oleh kemunculan Covid - 19 sehingga mereka dapat

menaikkan ekonomi mereka dan juga berpengaruh ke ekonomi negara.

Dengan meningkatnya ekonomi negara tentunya akan menjadi hal yang

positif bagi arsitektur dan interior.

Hal ini tentunya merupakan dampak yang positif bagi

perusahaan MS Architecture Interior karena dengan adanya akses antar

daerah yang mudah, perusahaan dapat menjangkau customer yang

berada di luar daerah Makassar sehingga perusahaan dapat lebih

berkembang lagi. Selain menjangkau customer, perusahaan juga dapat

menyuplai kebutuhan proyek maupun perusahaan dengan menggunakan
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supplier yang berasal dari luar daerah Makassar dengan akses yang

lebih mudah.

1.3.5. Model Bisnis

1.3.5.1. Value Proposition

MS Architecture Interior menyediakan layanan jasa konsultasi

arsitektur sekaligus interior dengan menerapkan pendekatan green

architecture berdasarkan 6 kategori greenship, yaitu:

a. Tepat Guna Lahan

b. Efisiensi dan Konservasi Energi

c. Konservasi Air

d. Sumber dan Siklus Material

e. Kualitas Air dan Kenyamanan Udara dalam Ruang

f. Manajemen Lingkungan Bangunan

mengaplikasikan teknologi yang ramah lingkungan serta hemat energi

serta memberikan desain yang mengikuti perekembangan tren yang ada

dan menyesuaikan dengan permintaan klien dengan tetap menerapkan

konsep green building.

1.3.5.2. Customer Relationship

Hubungan yang akan dibangun dengan klien merupakan long

term relationship dengan cara tetap menghubungi klien meskipun hanya

sekedar mengucapkan selamat hari raya dan mengirimkan hadiah -



Standar Tata Tulis EINA – Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XXII- Ganjil 2020/2021 37

hadiah berupa parsel, kalender, dan lain - lain walaupun kontrak kerja

sudah berakhir. Pelayanan yang diberikan berupa personal assistance

yang berarti melakukan pelayanan dengan cara melakukan komunikasi 2

arah dengan klien

1.3.5.3. Customer Segment

Target proyek yang dituju adalah proyek bangunan tinggal

(residential), pertokoan, dan bangunan komersil karena banyaknya

permintaan pasar terhadap target proyek tersebut namun masih sedikit

yang menerapkan sistem greenship pada bangunannya sehingga

diharapkan kedepannya MS Architecture Interior dapat semakin

menyadarkan masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan dengan

penerapan green building. Kemudian, customer segment yaitu klien

yang pro terhadap hal - hal yang dapat menyelamatkan lingkungan

sehingga dapat memaksimalkan manfaat penerapan green building itu

sendiri karena penerapannya akan sia - sia apabila penggunanya tidak

memiliki kesadaran akan kondisi lingkungan yang semakin memburuk.

Serta customer yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas agar

dapat mengaplikasikan penerapan green building yang menggunakan

biaya lebih banyak pada proses pembangunan.
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1.3.5.4. Channel

Koneksi yang didapat berasal dari partner bisnis yang menjalin

kerja sama dengan MS Architecture Interior, dari website perusahaan

yang dibuat, social media berupa Instagram, Whatsapp, Line Messenger.

Selain itu, diharapkan kedepannya akan mendapatkan koneksi lebih

banyak lagi melalui word of mouth karena hasil yang diberikan dapat

memberikan pandangan positif terhadap klien maupun masyarakat.

Berikut 5 fase channel yaitu:

1. Awareness, memberikan edukasi mengenai green building kepada

masyarakat secara online melalui media sosial berupa aplikasi

instagram, facebook, line, dan website perusahaan.

2. Evaluation, menampilkan hasil karya dan project yang pernah

dikerjakan di media sosial dan website perusahaan agar dapat

menjadi sumber referensi bagi calon klien untuk mengetahui hasil

dan value yang ditawarkan sudah sesuai.

3. Purchase, melakukan kesepakatan bersama yang kemudian

dituangkan ke dalam kontrak kerja yang telah disepakati bersama

kemudian transaksi akan dilakukan melalui transfer bank, tunai,

dan atau menggunakan cek.

4. Delivery, melakukan rapat dengan klien secara berkala untuk

menginformasikan perkembangan proyek sudah dikerjakan sampai

tahap mana dan menunjukkan konsep desain yang kemudian akan
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dipertimbangkan klien untuk menggunakan konsep tersebut atau

tidak.

5. After Sales, memberikan hasil yang memuaskan kepada klien

sehingga dapat mengembangkan perusahaan dan memberikan

garansi perbaikan, termasuk atap dan dinding yang bocor saat

musim hujan, dalam jangka waktu tertentu setelah selesai

dibangun.

1.3.5.5. Key Activities

MS Architecture Interior menawarkan jasa konsultan arsitektur

dan interior yang berfokus pada green building, melakukan penelitan

dan perancangan sistem green building, melakukan observasi lapangan

sebelum memasuki tahap perancangan desain, membuat 3d desain dan

3d modelling yang kemudian diperlihatkan kepada klien, serta

melakukan pengawasan proyek secara berkala untuk menghindari

terjadinya perubahan desain yang tidak diinginkan.

1.3.5.6. Key Partner

Perusahaan akan bekerja sama dengan beberapa tenaga kerja

yaitu teknik sipil yang memiliki pengalaman dan pengetahuan akan

bangunan hijau yang bertugas untuk menganalisa dan memperbaiki

tingkat kekuatan bangunan dari gambar kerja yang diberikan serta

merancang struktur yang sesuai dengan bangunan hijau, kontraktor yang
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bertugas untuk membangun bangunan tersebut sesuai gambar kerja

yang ada, supplier material yang mendukung bangunan hijau seperti

material yang ramah lingkungan maupun material daur ulang, workshop

furnitur, CNC, serta 3d maket. Dan organisasi pendukung yaitu HDII,

IAI, dan GBCI.

1.3.5.7. Key Resources

Physical : terdiri atas gedung sebagai kantor pusat MS Architecture

Interior, tanah sebagai tempat membangun kantor, peralatan utama

kantor seperti komputer, tempat penyimpanan, meja gambar dan lain -

lain.

Intellectual : Pengetahuan akan bangunan hijau, hak cipta desain,

sertifikasi green building.

Finance : perolehan modal berasal dari modal pribadi pemilik

perusahaan, modal dari pihak ketiga, serta pendapatan dari klien.

Human : untuk fase pertama (2023 - 2024), perusahaan masih belum

merekrut pegawai dan bersifat perseorangan. Untuk fase kedua (2025 -

2026), perusahaan sudah mulai berkembang sehingga membutuhkan

tambahan staff dibeberapa divisi, yaitu divisi keuangan, divisi

marketing, dan partner kerja. Kemudian pada fase ketiga (2027 - 2028),

dimana perusahaan sudah semakin besar sehingga membutuhkan divisi

yang lebih lengkap yang terdiri dari divisi pemasaran, divisi keuangan,

General Manager, Legal, Admin, serta yang bertugas mengawasi
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proyek di lapangan. Kemudian ada tim arsitek dan desain yang memiliki

visi dan tujuan yang sama yaitu menciptakan desain yang tidak merusak

lingkungan agar memudahkan dalam pengembangan perusahaan.

Bagan 1 Struktur Organisasi MS Architecture Interior fase 3

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream

Cost Structure

Value driven : desain yang ramah lingkungan (green design), serta

memperhatikan fungsi ruang dan lingkungan.

Fixed cost : litrik, gaji pegawai, peralatan gambar, pajak bangunan

dan usaha, sertifikasi spesialis bangunan hijau.

Variable cost : pulsa, biaya transport, asuransi kecelakaan pegawai.
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Revenue System

Usage fee : jasa arsitektur interior dan penerapan green building

dinilai berdasarkan luas bangunan yang akan dikerjakan serta

penggunaan jasa yang digunakan.
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