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BAB 1 

ALVA STUDIO INTERIOR CONSULTANT 

 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang hunian yang nyaman telah 

membuat usaha jasa konsultan interior menjadi salah satu jenis usaha yang 

berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan pola pikir masyarakat telah 

berubah ke arah yang lebih modern, sehingga menyebabkan gaya hidup masyarakat 

juga ikut berubah. Jika dahulu masyarakat dapat menata sendiri interior rumah 

mereka, saat ini banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa desain 

interior, khususnya masyarakat kelas menengah ke  atas, yang memandang produk 

atau jasa tidak hanya dari fungsinya saja, namun lebih ke arah seni serta keindahan 

estetika. Maraknya pembangunan rumah, apartemen, kantor, ruko dan gedung-

gedung bertingkat lainnya di kota-kota besar juga telah menjadi penyebab 

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa desain interior. 

Alva Studio Interior Consultant merupakan sebuah firma / biro konsultan 

yang melayani jasa desain arsitektur dan interior. Awal berdirinya usaha ini, 

dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pengalaman dari pemilik perusahaan 

mengenai bidang desain arsitektur dan interior. Selain berbekal pengetahuan dan 

pengalaman yang telah ada, pemilik melihat peluang usaha yang baik untuk 

membuka usaha jasa desain interior, dikarenakan semakin berkembangnya bisnis 

properti, khususnya di Surabaya. Awal berdirinya perusahaan diproyeksikan 
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dimulai pada tahun 2021. Kemudian setelah tiga tahun perjalanannya, pada tahun 

2023 dan seterusnya ditetapkan perusahaan akan masuk fase ketiga. 

Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan jasa desain interior serta konsultasi seputar desain interior. Bisnis 

desain interior juga dirasa semakin membaik dari waktu ke waktu dan merupakan 

sebuah lahan bisnis baru yang dapat menghasilkan income yang baik pula. Alva 

Studio Interior Consultant berdiri atas prakarsa dan pengetahuan serta pengalaman 

dari pemilik perusahaan mengenai bidang desain interior. Selain berbekal 

pengetahuan dan pengalaman yang telah ada, pemilik melihat peluang usaha yang  

baik  untuk  membuka  usaha  jasa desain interior, dikarenakan semakin 

berkembangnya bisnis properti, khususnya di Surabaya. Operasional perusahaan 

diawasi dan dipimpin langsung oleh pemilik, yaitu Edo Alva Christian. 

 

1.1.2. Visi Perusahaan 

Menjadi sebuah perusahaan konsultan arsitektur dan interior yang kualitas 

dan pelayanannya unggul dalam menyediakan segala kebutuhan desain ruang yang 

dapat menggabungkan antara aspek kearifan lokal dan aspek modern dengan 

mengutamakan segi profesionalitas, mempunyai integritas tinggi, serta mampu 

menyumbangkan kontribusi yang positif bagi dunia desain arsitektur interior di 

Indonesia sehingga menjadi perusahaan yang dapat menjadi inspirasi bagi orang 

lain dan perusahaan lainnya. 

 

1.1.3. Misi Perusahaan 
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(1) Mengedepankan desain arsitektur dan interior yang tidak hanya mampu 

menyediakan layanan serta solusi bagi klien, namun juga unggul dalam 

mencerminkan karakter, kualitas, dan ciri khas dari setiap kliennya. (2) 

Mewujudkan unit bisnis yang mampu memaksimalkan potensi sumber daya 

manusianya. (3) Berupaya menerapkan pola kerja dan budaya berpikir kreatif 

dengan memegang prinsip tata komunikasi, nilai integritas, kualitas pekerjaan, dan 

profesionalitas yang baik. (4) Ikut berperan melestarikan ciri khas kebudayaan 

arsitektural Nusantara dalam desain yang diciptakan. 

 

1.1.4. Tujuan Perusahaan 

Tujuan dari Alva Studio Interior Consultant adalah menjadi pilihan 

masyarakat dan para calon klien dalam membantu memberikan layanan 

perancangan desain arsitektur dan interior mulai dari tahap konseptual hingga 

proses mewujudkan bangunan atau ruangan secara nyata. Tak lupa dengan 

memberikan kualitas yang terbaik dari segi desain maupun pelayanan serta menjadi 

usaha yang memiliki hubungan yang berkelanjutan pada klien. Selain itu, 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 

 

1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan  

Pada awal berdirinya, Alva Studio Interior Consultant merupakan perusahaan 

perseorangan. Pemilik bisnis konsultan ini merangkap sebagai pemimpin 

perusahaan sekaligus kepala konsultan dan desain. Karena merupakan perusahaan 
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perseorangan, maka saham yang dimiliki adalah 100% tanpa adanya pihak lain. 

Untuk pengerjaan sebuah proyek interior, pemilik akan bekerja sama dengan 

beberapa pihak seperti tempat fabrikasi furnitur yang melayani made by custom 

order (sesuai pesanan khusus), supplier bahan bangunan, serta tenaga ahli lain yang 

sistem kerjanya bersifat outsourcing atau tidak terikat. Artinya, Alva Studio Interior 

Consultant akan mempekerjakan tenaga ahli lain ketika terlibat dalam sebuah 

proyek apabila memang membutuhkan tenaga ahli tersebut. 

Menurut Dwi Beceng (2017), ‘Perusahaan Perseorangan’ merupakan 

perusahaan yang pemiliknya hanya satu orang, memiliki tanggung jawab yang tidak 

terbatas. Di mana, keuntungan dapat dinikmati seluruhnya dan juga sebaliknya 

apabila mengalami kerugian, akan ditanggung oleh pemilik usaha.  

 

1.2.2. Fase Usaha 

Industri kreatif di Indonesia banyak dijalankan oleh pelaku bisnis Usaha  

Kecil Menengah (UKM) yang terus diberdayakan oleh pemerintah. Pelaku bisnis  

UKM yang ada di Indonesia tergolong dalam jumlah banyak. Berdasarkan data  dari 

Kementerian Koperasi dan UKM RI, pada tahun 2011, jumlah UKM di  Indonesia 

sebanyak 53,2 juta unit dan menyumbang Rp 2.105,14 triliun terhadap  PDB 

Nasional (Warta UKM, 2011). Oleh karena itu, UKM memiliki peranan penting 

dalam  perekonomian Indonesia sekaligus dapat mengurangi jumlah pengangguran  

melalui berbagai bidang usaha yang dijalankan.  

Usaha pada bidang desain termasuk dalam salah satu jenis industri kreatif. 

Saat ini, jenis usaha desain, khususnya desain interior sudah tidak asing lagi di 
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masyarakat. Lewat usaha jasa desain interior, pelaku usaha dapat menyalurkan ide, 

kreativitas, dan berbagai inspirasi unik untuk menata sebuah objek dalam ruangan 

sehingga terlihat lebih menarik dan  menciptakan  rasa  nyaman  kepada 

penghuninya. 

Dalam berjalannya bisnis Alva Studio Interior Consultant, fase yang 

direncanakan oleh pemilik terbagi menjadi tiga tahapan fase usaha yaitu sebagai 

berikut: 

a. Fase pertama: Resource focus (tahun 2021) 

Pada fase pertama perusahaan berfokus pada resource atau sumber daya. 

Target pasar ditetapkan menengah ke atas sehingga hasil desain yang dihasilkan 

akan mengikuti standarnya, sehingga apabila sumber daya belum mencukupi 

nantinya akan berujung pada kekecewaan di pihak klien karena janji tidak sesuai 

dengan ekspektasi. Di fase pertama ini, aktivitas usaha masih bertempat kan di 

rumah pemilik. Selain untuk bekerja, juga difungsikan untuk menyimpan barang 

(gudang). Sedangkan untuk tempat janjian bertemu dengan klien, sementara 

dilakukan di tempat umum yang netral atau publik. Bisa juga dengan mengunjungi 

tempat klien. Dalam kata lain, alamat kantor di rumah hanya difungsikan untuk 

aktivitas bekerja. Oleh karenanya, modal bisa digunakan untuk hal-hal yang 

bersangkutan dengan sumber daya. Sumber daya tersebut, berupa melengkapi 

peralatan dan perlengkapan kerja. 

Untuk pekerjaan utama masih dilakukan oleh pemilik sendiri dengan bantuan 

satu desainer freelance atau outsource yang bertugas membuat gambar teknis 

(drafter) dan menggambarkan desain visualisasi untuk klien. Pemilik masih 
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berperan sebagai pemimpin perusahaan sekaligus desainer utama.  Sedangkan jasa 

produk desain lainnya bekerja sama dengan kontraktor, supplier penyedia bahan 

bangunan, serta pabrik furnitur. Perihal administrasi perusahaan akan dibantu oleh 

seorang sekretaris yang juga merangkap sebagai asisten untuk masalah akuntansi 

atau pembukuan keuangan perusahaan. 

Pada tahap ini, memang tidak bisa berharap klien langsung datang, karena 

masih tahap awal dalam mengumpulkan portofolio perusahaan. Klien yang ada 

biasanya muncul dari kenalan di lingkungan sosial keluarga ataupun teman 

sehingga tidak berpikir banyak sebelum menggunakan jasa yang umurnya baru 

kurang dari dua tahun. 

Keuntungan pada fase pertama ini juga dikumpulkan untuk kelak memiliki 

kantor sendiri. Menjalin hubungan dengan klien secara jangka panjang juga 

menjadi kunci salah satu tahap ini. 

b. Fase Kedua : Portfolio and marketing focus (tahun 2022) 

Pada tahap fase kedua yang menjadi fokus utamanya adalah menambah 

portofolio dan menggiatkan pengenalan usaha kepada masyarakat lebih luas karena 

dirasa pada tahap ini bisnis ini sudah lebih matang. Pastinya cara mendapatkan 

perhatian masyarakat yang akan menjadi klien adalah dengan gencar melakukan 

marketing. 

Pada tahap sebelumnya marketing yang dilakukan hanya sebatas media 

online yaitu sosial media (Facebook Page dan Instagram) serta website, maka pada 

tahap ini ditambah dengan mengikuti organisasi, komunitas, dan event terkait 

desain. Selain itu, mengadakan kerjasama dengan media cetak. 
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Pada tahap ini, lingkup desain sudah lebih besar, area yang ditangani bisa 

lebih luas dan memiliki mulai dipercaya oleh beberapa klien komersial.  

Usaha sudah memiliki kantor sendiri, meskipun masih sederhana sehingga 

sudah dapat merekrut karyawan tetap, namun tetap dibantu oleh outsource apabila 

memang masih memerlukan tambahan tenaga. Pada tahap ini, menjalin hubungan 

kekeluargaan dengan klien menjadi kunci utama dalam berjalannya usaha, di mana 

diharapkan klien yang lebih banyak jumlahnya dari tahap pertama dapat 

mengenalkan perusahaan kepada banyak orang secara tidak langsung, sehingga 

nama perusahaan dapat terkenal menjadi semakin luas.  

c. Fase Ketiga : Growth focus (tahun 2023 - seterusnya) 

Pada fase ketiga ini brand image dari bisnis atau perusahaan diharapkan 

sudah dikenal di kalangan masyarakat Surabaya. Fase ini berpusat pada 

pengembangan bisnis lebih lagi karena masyarakat, klien dan vendor sudah percaya 

dengan bisnis ini. Di tahap ini target pastinya mengumpulkan pendapatan 

sebanyak-banyaknya agar dapat lebih berkembang seiring mengikuti 

perkembangan zaman. Melakukan penetrasi pasar jasa desain interior untuk 

perumahan mewah, hotel, apartemen dan kondominium, ruko, rumah sakit, 

perpustakaan, sekolah internasional, kantor-kantor, proyek pemerintahan dan 

sebagainya. 

Pada fase ini, perusahaan sudah memiliki marketing yang cukup luas. 

Meskipun demikian, pemasaran terutama untuk klien-klien prioritas seringnya akan 

tetap dipegang oleh pimpinan dengan upaya untuk bisa tetap menjalankan visi dan 

misi perusahaan yang lebih dipahami oleh pemilik. Sedangkan untuk bantuan 
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lainnya seperti implementasi marketing via media sosial akan diserahkan kepada 

social media manager dari eksternal perusahaan. Reputasi dan kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan sudah tinggi, sehingga produk yang dihasilkan 

perusahaan harus selalu menetapkan standar yang lebih maksimal bahkan melebihi 

ekspektasi. 

Tabel 1.1.: “Perencanaan Fase Usaha” 

Fase Fase Pertama 
(Resource Focus) 

Fase Kedua 
(Portfolio & Marketing 

Focus) 

Fase Ketiga 
(Growth Focus) 

Jangka 

Waktu 

2021 2022 2023 – seterusnya 

Badan 

Usaha 

Perusahaan 

Perseorangan 

Perusahaan 

Perseorangan 

Perusahaan 

Perseorangan 

Pendanaa

n 

Modal pribadi 

ditambah modal 

dari orang ketiga 

Modal pribadi 

ditambah biaya 

desain 

Modal Pribadi 

ditambah biaya 

desain 

Lokasi 

Kantor 

Di rumah pimpinan. Kota Surabaya 

 

Kota Surabaya 

 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Kepala Desainer : 

pimpinan 

Desainer : 1 orang 

(freelance) 

Tambahan : 1 orang 

(freelance) 

 

Kepala Desainer : 

pimpinan 

Desainer : 2 - 4 orang 

Marketing : 1 orang 

Finance : 1 orang 

 

Kepala Desainer : 

pimpinan 

Desainer : 4 - 10 

orang 

Marketing : 2 orang 

Finance : 1 orang 

HRD : 1 orang 

Sekretaris : 1 orang 

 

Layanan 

Produk 

dan Jasa 

Desain arsitektur 

interior secara 

umum dan yang 

bernuansa lokal 

Nusantara. 

Desain arsitektur 

interior secara umum 

dan yang bernuansa 

lokal Nusantara. 

Desain arsitektur 

interior secara umum 

dan yang bernuansa 

lokal Nusantara. 

Marketing 1. Media Sosial 

(Instagram, 

Facebook Page) 

2. Website 

3. Kartu Nama 

4. Portofolio 

5. Brosur 

6. Word of mouth 

1. Media Sosial 

(Instagram, 

Facebook Page) 

2. Website 

3. Kartu Nama 

4. Portofolio 

5. Brosur 

6. Word of mouth 

1. Media Sosial 

(Instagram, 

Facebook Page) 

2. Website 

3. Kartu Nama 

4. Portofolio 

5. Brosur 

6. Word of mouth 
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7. Bekerja sama 

dengan beberapa 

vendor 

7. Bekerja sama 

dengan beberapa 

vendor 

8. Bekerja sama 

dengan media 
Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2020) 

 

1.2.3. Perolehan Modal 

Pengumpulan modal awal didapatkan dari tabungan pribadi dan sejumlah 

tambahan modal dari pihak ketiga (mitra). Modal pada tahun-tahun selanjutnya 

berusaha didapatkan dan dikelola melalui perputaran keuntungan dari tarif atau fee 

desain. 

Perolehan modal nantinya akan digunakan untuk membeli menunjang 

kegiatan operasional perusahaan, membeli peralatan dan perlengkapan utama, 

membayar fixed serta variable cost, dan menjadi sumber dana kas secara 

keseluruhan. Sedangkan untuk pengeluaran seperti menyewa atau membeli tempat 

usaha belum dilakukan pada fase dan tahun pertama karena berdasarkan rencana, 

hal tersebut baru akan dilakukan di fase kedua (tahun 2022). 

Secara lebih terperinci, asumsi penggunaan modal tersebut dapat dilihat pada 

bab 1.9. mengenai rencana keuangan. 

 

1.3. Usaha Alva Studio Interior Consultant 

1.3.1. Layanan Usaha  

Alva Studio Interior Consultant bergerak dalam bidang desain terutama 

dalam jasa perencanaan, perancangan baik di luar bangunan beserta desain 

interiornya. Proyek yang akan diambil atau diterima pun beragam, antara lain 
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desain residensial (rumah) dan komersial (kafe, kantor, display pameran, mebel, 

dan lain-lain). Pendekatan desain yang diambil adalah perpaduan konsep desain 

modern dengan unsur nuansa kearifan lokal atau bercita rasa etnik, khas tradisional 

budaya Nusantara. 

Aktivitas usaha yang dilakukan oleh Alva Studio Interior Consultant secara 

garis besar adalah di bidang interior. Bidang interior merupakan salah satu proyek 

yang sedang ramai dikerjakan oleh perusahaan konsultan pada masa ini. Tahap 

yang dilakukan dimulai dari tahap observasi, pengumpulan data, seperti dengan 

melakukan wawancara dengan klien. Kemudian perencanaan dan perancangan, 

penentuan konsep tema dan gaya ruang, mengakomodasikan berbagai keinginan 

dan kebutuhan pengguna, hingga tahap penyelesaian masalah dengan gubahan 

ruang. Proses pelayanan jasa konsultan bidang desain interior dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:  

a. Perancangan elemen dalam ruang 

Elemen pada ruang berupa berbagai pilihan furnitur yang dibutuhkan dan 

digunakan sebagai pendukung ruangan yang dibuat sesuai desain yang diinginkan 

dan dibutuhkan oleh klien. 

b. Desain fisik dalam ruangan 

Desain fisik dalam ruangan merupakan pengolahan elemen pembentukan ruang, 

seperti: lantai, dinding, dan plafon, meliputi penentuan warna, serta penyesuaian 

material dengan bentuk mebel yang akan digunakan dalam ruang tersebut. 

Sementara untuk poin-poin rangkuman dan penjelasan singkat mengenai 

jangkauan layanan adalah sebagai berikut; 
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a. Arsitektur secara umum 

b. Desain interior 

c. Pendekatan kearifan lokal Nusantara. 

d. Tipe desain residensial dan komersial 

 

1.3.2. Spesifikasi Produk 

Gambar 1.1.: “Ilustrasi Spesifikasi Produk” 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

 

Alva Studio Interior Consultant memberikan jasa konsultasi mengenai 

konsep tema dan gaya yang akan diaplikasikan. Setelah adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak, yaitu pihak klien dan perusahaan, maka proses perancangan 

akan berlangsung. Dalam proses perancangan kerap bahkan pasti diperlukan 

perbaikan dan perkembangan yang disebut revisi. Setelah revisi diajukan dan kedua 

belah pihak telah terjadi persetujuan, maka berlangsung proses pelaksanaan, dalam 

hal ini proyek akan ditangani dan diawasi langsung oleh pihak pelaksana 

perusahaan, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap untuk menentukan personil atau tenaga kerja karyawan yang akan 

diberi tanggung jawab untuk menangani proyek, yang mana disebut 

sebagai ‘PIC’. PIC atau Person In Charge adalah istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan siapa orang yang bertangung jawab menangani hal 
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tertentu di dalam kantor. Penanggung jawab utama adalah pimpinan 

perusahaan dan penanganan praktis diserahkan kepada personil 

perancangan yang ditunjuk. 

b. Tahap observation and deep research (pengumpulan dan pengolahan 

data) 

• Survei lapangan. 

• Besaran dan lingkup area yang akan ditangani. 

• Keinginan serta tujuan dari klien (owner) sehubungan dengan renovasi 

dan/atau pembangunan dari proyek yang terkait. 

• Kesepakatan tentang biaya dan tarif akan dikenakan.  

• Data kondisi fisik dari gedung yang ada, jika bangunan yang akan 

direnovasi tersebut telah tersedia. 

• Program ruang, kebutuhan ruang yang diperlukan klien pada  proyek  

tersebut  sesuai  dengan  fungsi  dan kebutuhannya. 

c. Tahap pra-rencana atau pra-desain 

d. Tahap konsep awal desain, dengan alternatif sumber: 

• Pihak pemberi tugas / klien. 

• Pihak konsultan perencana sendiri. 

• Gabungan. 

e. Tahap sketsa desain: 

• Grouping, zoning, dan blocking. 

• Pola sirkulasi ruang bagi manusia dan barang. 

• Program ruang. 
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f. Tahap penyempurnaan desain yang dipresentasikan dalam bentuk gambar 

pra-rencana (semua di bawah ini, atau disesuaikan dengan kebutuhan): 

• Denah Rencana Dasar 

• Denah Rencana Furnitur 

• Denah Finishing Lantai 

• Denah Finishing Dinding 

• Denah Rencana Plafon 

• Denah Rencana Pondasi 

• Denah Rencana Atap 

• Denah Rencana Pintu & Jendela 

• Rencana ME - Denah Elektrikal 

• Rencana ME - Sistem MVAC 

• Rencana ME - Denah Plambing & Sanitasi 

• Rencana ME - Denah Lampu  

• Potongan 

• Denah Kawasan 

g. Tahap pengembangan rencana desain: 

• Tahap perencanaan layout ruang 

• Tahap perencanaan furniture 

• Tahap perencanaan mekanikal dan elektrikal 

• Tahap perencanaan plambing 

• Tahap perencanaan pencahayaan 

• Tahap perencanaan lain-lain 
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1.3.3. Inovasi Usaha  

Alva Studio Interior Consultant mengerjakan kebutuhan untuk jasa desain 

arsitektur dan interior berkualitas dengan konsep yang unik dan matang. 

a. Mengerjakan kebutuhan untuk jasa desain arsitektur dan interior 

berkualitas dengan konsep yang unik dan matang. Keunikan terletak pada 

perpaduan konsep desain yang modern dengan unsur nuansa kearifan 

lokal atau bercita rasa etnik, khas tradisional budaya Nusantara. 

b. Apabila dibutuhkan, timeline penyelesaian pekerjaan desain yang dapat 

dituntaskan dengan waktu yang lebih cepat. Tentunya hal ini akan 

didiskusikan terlebih dahulu dengan klien lalu dibuat kesepakatannya 

secara resmi. 

c. Menawarkan biaya jasa desain arsitektur dan interior yang tetap 

berkualitas namun lebih kompetitif dibandingkan dengan competitor 

lainnya. 

 

1.4. Analisa Industri / Industry Forces 

Analisa industri sangat penting dilakukan bagi sebuah bisnis startup, agar 

bisnis bisa lebih terarah dan dapat berkembang. Analisa industri yang dilakukan 

oleh penulis menggunakan analisa Porter’s Five Forces. Analisa tersebut 

merupakan suatu metode untuk menganalisis industri dari bisnis terkait dan sebagai 

pengembangan strategi dari bisnis tersebut yang dipublikasikan oleh Michael E. 

Porter. Dalam Porter’s Five Forces, ada lima hal yang mempengaruhi tingkat 

kompetisi industri yaitu threat of new entrants, bargaining power of suppliers, 
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bargaining power of buyers, threat of substitute products, dan competitive rivalry. 

Semua hal yang telah disebutkan dapat dilihat pada poin-poin berikut ini: 

 

1.4.1. Kompetitor (Competitors) 

Kompetitor utama yang akan dihadapi oleh Alva Studio Interior Consultant 

tentunya adalah usaha-usaha serupa yakni konsultan arsitektur interior. Terlebih, 

yang sudah lebih dikenal di kalangan masyarakat dan jaringan kerjanya sudah lebih 

luas serta berpengalaman. 

Di Surabaya, jumlahnya mencapai belasan namun salah satunya yang cukup 

populer dan dinilai mumpuni adalah A-Plus Design Consultant, Immanuel Interior, 

dan Livetes Interior Surabaya atau 'PT Kreasi Cemerlang Abadi'. Sementara untuk 

kompetitor yang menawarkan konsep desain yang sama (perpaduan unsur etnik 

lokal atau adat tradisional Nusantara), terdapat di luar kota. Antara lain, Grahacipta 

Hadiprana di Jakarta dan Omahalit di Semarang, Jawa Tengah. 

Demi memasuki pasar sembari bersaing bersama para kompetitor tersebut, 

perlu adanya strategi keunggulan dari hal standar dan fitur yang ditawarkan supaya 

lebih mudah dalam menggaet customer / client. Beberapa di antaranya misal, 

keunikan style, teknologi, pemilihan material, fleksibilitas terkait biaya, dsb. 

Posisi usaha dibandingkan dengan competitor-kompetitor di atas diuraikan 

dalam gambaran di bawah ini. 
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Bagan 1.1.: “Positioning Perusahaan Pada Fase 1 & 2” 

High Quality of Service & Design 

 

 

 

 

 

 

Low Quality of Service & Design 

Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2020) 

Pada fase pertama dan kedua, Alva Studio Interior Consultant merupakan 

perusahaan yang masih baru dibidang konsultan interior. Sehingga untuk menarik 

minat konsumen, perusahaan menetapkan servis dan kualitas desain baik, namun 

dengan menawarkan harga yang relatif masih rendah dibandingkan dengan 

kompetitor lainnya. Seiring dengan perkembangan portofolio dan jumlah serta 

kemampuan sumber daya, kualitas dan tarif desain akan ditingkatkan demi 

menunjukkan posisi perusahaan dalam persaingannya. 

Bagan 1.2.: “Positioning Perusahaan Pada Fase 3” 
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Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2020) 
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Pada fase ketiga ketiga, Alva Studio Interior Consultant merupakan 

perusahaan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Kelas segmen semakin 

ditingkatkan yaitu untuk kelas menengah ke atas. Menerapkan standarisasi yang 

lebih premium. Kualitas servis serta desain juga semakin ditingkatkan 

dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya.  

 

1.4.2. Konsumen 

Di dalam sebuah perusahaan, terdapat shareholders dan stakeholder. Untuk 

shareholder dalam bisnis ini ialah sang owner itu sendiri sebagai penyuplai dana 

terbesar pada perusahaan. Hal ini merupakan pilihan paling sederhana dan masuk 

akal mengingat perusahaan ini masih dalam proses pengembangan sehingga modal 

awal baiknya berasal dari si pemilik usaha itu sendiri. Sedangkan untuk stakeholder 

antara lain ialah client, supplier, and staffs. 

Konsumen atau customer memiliki 2 klasifikasi, yaitu customer internal dan 

customer eksternal. Internal customer adalah pelanggan yang berada di dalam 

perusahaan seperti divisi ataupun departemen lain di dalam perusahaan yang 

membutuhkan barang atau jasa. Sementara yang disebut customer eksternal adalah 

pelanggan yang membeli produk dan jasa di luar suatu badan usaha. Bisa itu 

konsumen akhir langsung, atau badan usaha lain yang menganggap sebagai vendor 

mereka. Skema konsumen yang diperoleh pada awal kemungkinan didapatkan dari 

sumber internal, kemudian setelah pemasaran digencarkan baru mulai mendapatkan 

konsumen dari sumber eksternal. 
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Karena konsultan arsitektur interior mendesain ruang residensial dan 

komersial, maka jenis konsumennya juga ada dua jenis. Pertama, B2C atau 

Business-to-Consumer yang memiliki target marketing perorangan atau grup, dan 

B2B (Business-to-Business) target marketingnya adalah bisnis atau perusahaan 

lain. Perbedaannya adalah kemampuan pembelian antara B2C dan B2B. Untuk B2C 

pada umumnya akan sulit untuk memprediksi daya beli calon pelanggan, tetapi 

untuk B2B bisa memiliki calon pelanggan yang mempunyai daya beli sangat tinggi. 

Hal ini dikarenakan target marketing B2C adalah perusahaan atau bisnis lain yang 

sudah besar dan tentu mempunyai uang yang cukup banyak. 

Tanpa adanya customer, kegiatan operasional akan berhenti bahkan berujung 

bangkrut. Untuk mendapatkan customer memang bukan hal yang mudah. 

Terkadang harus memberikan proposal penawaran, memasang iklan, bahkan 

menggunakan jasa sales untuk mengundang customer membeli produk dan jasa 

yang dijual serta menjaga hubungan yang baik, supaya terjadi pembelian yang 

selanjutnya. Hal ini diperlukan untuk dapat menjadikan konsumen sebagai 

customer dan merangkul customer yang sesuai dengan pangsa pasar yang 

diharapkan. 

 

1.4.3. Produk Substitusi 

Dalam dunia bisnis terdapat istilah produk substitusi, yakni produk yang 

dapat menggantikan suatu produk lain tanpa harus menggunakan produk sejenis 

atau sama dengan produk tersebut. Hal ini berlaku juga dalam bidang arsitektur 
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interior, terdapat produk substitusi yang dapat membantu konsumen untuk 

memenuhi kebutuhannya tanpa menggunakan jasa konsultan. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mempermudah 

masyarakat awam yang tidak mempelajari desain secara khusus, untuk mendesain 

bangunan ataupun interior impian mereka tanpa menggunakan jasa konsultan 

arsitektur interior lagi. Kekhawatiran ini didukung dengan keberadaan toko home 

accessories and furniture seperti Informa, IKEA, yang menawarkan desain ruangan 

yang kompak dan langsung jadi, dan sektor desain rumah tangga milik ACE 

Harware. Lalu berbagai macam aplikasi maupun website penyedia layanan desain 

maupun referensi penataan ruang seperti Pinterest, Homify, Houzz, dan Easyhome 

Homestyler. Tak kalah pula majalah dan tabloid interior design yang sudah lama 

beredar. Meskipun secara ideal layanan di atas hanya dapat memberikan referensi, 

terkadang cukup untuk membuat orang berpikir ulang dalam menggunakan layanan 

jasa yang setingkat lebih profesional dan berbayar. Terutama, fakta bahwa sebagian 

besar layanan tersebut merupakan fitur yang berbasis teknologi yang notabene akan 

selalu berkembang, bertambah canggih, dan semakin mudah digunakan oleh orang 

awam. Padahal menurut, Co Founder ARS (perusahaan Augmented Reality lokal) 

Jonathan Aditya, di era revolusi 4.0 segala-galanya sudah mengandalkan teknologi. 

Termasuk saat mencari ide desain interior kekinian. Menurutnya, peran teknologi 

di dunia desain ini bisa menjadi visualisasi tersendiri. Walaupun di internet bisa 

diakses secara luas, bukan berarti Anda bisa melihat secara langsung karya desain 

tersebut. Oleh karenanya, hal ini juga terkait dengan technological trends yang 

dibahas pada bab Key Trends di bawah. 
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1.4.4. Pemasok 

Keberadaan supplier, vendor, importir, toko, dan/atau distributor merupakan 

hal yang penting dalam bisnis ini, karena bidang ini membutuhkan banyak sampel 

dan contoh material bahan bangunan yang mana telah menjadi salah satu 

pendukung key activity dan value proposition dari model bisnis. 

Supplier atau pemasok adalah pihak (individu / perusahaan) yang menjual 

atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan baku kepada pihak lain (individu 

/ perusahaan) untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Pendapat lain 

mengatakan bahwa definisi pemasok adalah individu atau perusahaan yang menjual 

bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan lain untuk diolah menjadi produk 

yang siap dijual. 

Secara umum, pemasok dapat dibedakan berdasarkan produk yang akan 

diproduksi, yaitu barang dan jasa. Mengacu pada makna pemasok, deskripsi singkat 

tentang jenis-jenis pemasok adalah sebagai berikut: 

a. Supplier Produk Barang 

Ini adalah jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk membuat produk 

dalam barang. Dalam hal ini, pemasok hanya memasok bahan mentah untuk 

diproses oleh pihak lain menjadi barang jadi. 

Contoh: Misalnya, Alva Studio Interior Consultant sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang pembuatan desain arsitektur interior. Jadi, perusahaan ini 

membutuhkan bahan baku untuk kertas, untuk media mencetak karya dan contoh 

sampel material sebagai referensi desain. 



21 
 

Maka, perusahaan kemudian bekerja sama dengan pemasok yang dapat 

memasok bahan baku yang diperlukan. Sekiranya yang akan digunakan adalah 

penyedia lapisan finishing bangunan, seperti lantai parket, lantai  karpet, cat 

dinding, wallpaper dinding, plafon, kain tekstil, kulit, suede, bahan sintetik, gorden, 

blinds, garmen PVC, dll. Lalu elemen bangunan meliputi pintu, jendela, dan kaca. 

Pencahayaan meliputi lighting lampu, fitting / fixtures, switch, dll. Tak lupa, bahan 

maket untuk merepresentasikan model fisik sebagai objek visualiasi kepada klien. 

Kolaborasi bisa dilakukan dengan beberapa pihak yang menyediakan bahan 

baku berbeda. 

b. Supplier Produk Jasa 

Ini adalah jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk menghasilkan 

produk dalam bentuk layanan. Dalam hal ini pemasok hanya memasok bahan baku 

yang kemudian diolah oleh pihak lain menjadi produk layanan yang dapat dijual 

kepada konsumen. 

Contoh: Perusahaan memerlukan jasa laser cutting, jasa pemotongan material 

dengan mesin CNC, jasa laminating, fotografer, dll. 

 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru (New Entrants / Insurgents) 

Pendatang baru juga merupakan sosok bisnis yang menjadi tantangan 

dikarenakan adanya inovasi dari masing-masing mereka. Terkadang bisa lebih 

menjadi masalah dibanding perusahaan besar lainnya sebab mereka memberikan 

lebih banyak opsi bagi customer untuk memilih yang lain. Saat ini begitu banyak 

bermunculan jasa arsitek dan interior baru dengan menawarkan value mereka 
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masing-masing. Baik itu dari teknologi maupun dari sisi estetika bangunan. Juga 

tidak sedikit yang menyasar sektor tradisional modern.  

Persoalan visi dan misi, kebanyakan mengaplikasikan mindset yang yang 

mengejar nilai hubungan antara user (manusia) dengan lingkungannya. Value yang 

mereka berikan antara lain sustainable design yang mana merupakan desain 

berkelanjutan yang juga bermanfaat bagi keberlangsungan lingkungan. Kemudian 

biophilic design, yang artinya sebuah konsep yang dipakai dalam rancangan 

bangunan untuk mengingkatkan dan menunjang hubungan dengan lingkungan 

natural dengan penggunaan penempatan unsur alami secara langsung maupun tidak 

langsung dan kondisi ruang dan tempat. Tak kalah dituju oleh konsultan desain baru 

adalah integrasi dengan teknologi dalam bangunan (smart home / office system). 

 

1.4.6. Kesimpulan 

Strategi untuk dapat bersaing dengan perusahaan jasa konsultan desain lain 

sangat penting bagi perusahaan agar memastikan nantinya bisa tetap berjalan untuk 

menggantikan pilihan klien terhadap jasa konsultan desain lain yang sudah ada. 

Tentunya selama dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan 

proyek yang ingin mereka wujudkan. Alva Studio Interior Consultant mengambil 

strategi yaitu differentiation focus. Artinya, memberikan value lebih yang berbeda 

dari pada perusahaan jasa konsultan desain interior yang lain. Hal itu dilakukan 

setelah mengamati kelebihan dan kekurangan para pesaing. Lalu menjadikan 

kekurangan dari pesaing untuk dapat dijadikan kelebihan perusahaan, 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas perusahaan baik dari segi desain, 
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sumber daya dan lain-lain. Strategi lainnya yaitu dengan membangun hubungan 

dekat yang baik dengan klien, karena ketika klien merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan, maka akan semakin mudah klien dapat menceritakan 

atau bahkan mempromosikan perusahaan kepada kenalan-kenalannya.  

Value utama dari Alva Studio Interior Consultant yaitu Desain dan 

Customization (memberikan layanan desain), convenience, Value tambahan adalah 

aspek desain lokal nusantara sebagai pertimbangan dalam mendesain. Secara 

khusus, pasar yang dituju adalah niche market yang artinya mengacu pada segmen 

klien dengan karakteristik yang sangat jelas dan kebutuhan yang sangat khusus 

(desain modern dengan unsur kearifan lokal atau etnik budaya – Nusantara 

Indonesia). 

Sebelum menghadapi pesaing, strategi khusus dalam memasuki pasar yaitu 

mengumpulkan modal, menyiapkan data pendanaan apa saja yang harus disiapkan, 

mencari tenaga yaitu karyawan (freelance) maupun tukang (outsource) untuk 

keberlangsungan perusahaan, mencari vendor dan supplier untuk diajak berkerja 

sama, melakukan pelatihan sumber daya yang dimiliki terutama untuk karyawan, 

menambah wawasan pribadi, mengamati, dan mendalami tren-tren desain yang 

sedang berlangsung, membuat SOP, dan menentukan job desc dari setiap tenaga 

kerja. Marketing juga dilakukan untuk menyebarkan nama perusahaan terlebih 

dahulu agar diketahui masyarakat, strategi marketing yang dilakukan sebagian 

besar adalah word of mouth, membuat media sosial seperti Instagram, Facebook 

serta membuat website. Selain itu, juga mentiapkan marketing kit seperti kartu 

nama, brosur dan sebagainya. Untuk tahap awal, klien yang didapatkan sebagian 



24 
 

besar diperkirakan berasal dari kenalan keluarga, teman maupun kerabat. Untuk 

skala proyek yang didapatkan, kemungkinan belum terlalu besar. Meskipun 

demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah karena segala hal dimulai dari yang 

kecil dahulu, dan saat di titik awal perlu diingat yang terpenting adalah adanya 

pendapatan yang masuk sebagai modal untuk menuju ke fase berikutnya.  

Supplier utama perusahaan merupakan orang atau sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membuat desain interior. 

 

1.5. Analisa Pasar / Market Forces 

1.5.1. Market Issues 

Di era milenial ini, sering muncul perbincangan mengenai kekhawatiran akan 

isu kurangnya penerimaan masyarakat terhadap desain yang mengandung unsur 

lokal. Jika dibiarkan akan semakin tergerus jaman dan menghilang. Maka ada 

baiknya sejumlah bisnis ikut membantu untuk mencegah hal tersebut. 

Dikutip dari okelifestyle.com, pegiat industri kreatif Budi Pradono 

mengatakan, anak muda zaman sekarang suka sekali mengawinkan desain interior 

etnik dengan luar negeri. Banyak peminatnya, terutama di kalangan keluarga 

milenial. 

Hal-hal di atas menunjukkan, bahwa dengan perpaduan yang pas desain 

berunsur etnik lokal juga diminati oleh semua golongan masyarakat termasuk para 

golongan yang muda. 

Kemudian tentang isu selera pasar, pertanyaan difokuskan kepada gaya atau 

style desain interior yang populer dipakai di masyarakat Indonesia. Dalam 
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pertimbangan desain bangunan residensial, responden kebanyakan memilih desain 

modern minimalis, klasik, dan skandinavian yang mana memang kerap dipakai 

dalam desain rumah di Indonesia. Sedangkan untuk bangunan komersial, responden 

memilih gaya yang lebih beragam. Hal ini didukung dengan contoh nyata di pasar 

bahwa lebih banyak bangunan publik yang menggunakan desain arsitektur interior 

profesional. Oleh karenanya, penerapan desaaninya pun lebih beragam. Di posisi 

teratas, gaya industrial, rustic, dan tradisional lokal menjadi pilihan utama para 

responden. Desain ini pada umumnya terkesan hangat, ramah, dan memberikan rasa 

nyaman. Preferensi ini juga diambil berdasarkan gaya desain yang umumnya telah 

diterapkan pada bangunan komersial di Indonesia. 

Gambar 1.2.: “Pendapat Responden dengan Angket Kuesioner” 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

 

1.5.2. Market Segment 

Sasaran yang dituju ialah kalangan korporasi (perkantoran), institusi 

pemerintah, dan juga residensial. Korporasi kini mulai menerapkan prinsip efisiensi 

energi. Gedung-gedung perkantoran tentunya tak luput dari restorasi besar-besaran 
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ini terbukti dengan banyaknya muncul gedung-gedung perkantoran yang 

mempunyai kesadaran untuk memiliki interior yang nyaman dan keren, tak 

terkecuali di Surabaya.  

Dari segmentasi umur cukup luas dari yaitu mulai dewasa muda hingga 

dewasa akhir.  

Penentuan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi turut menentukan 

dalam pengembangan usaha perusahaan serta menjaga kelangsungan bisnis. 

Penentuan ini akan dilakukan melalui pemilihan segmentation, targeting dan 

positioning (STP), yaitu sebagai berikut: 

a. Segmentation 

Segmentasi pasar adalah proses mengelompokan pasar keseluruhan yang  

heterogen  menjadi  kelompok-kelompok  atau  segmen-segmen yang memiliki 

kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku dan respon terhadap program-

program pemasaran spesifik. Menurut Fandy Tjiptono (2008) segmentasi pasar 

merupakan konsep yang mendasari strategi pemasaran  perusahaan  dan  

pengaplikasian  sumber daya yang harus dilakukan dalam rangka 

mengimplementasikan program pemasaran. Variabel yang digunakan diantaranya 

demografis,  psikolografis, perilaku, pengambilan  keputusan  dan  pola media. Dari 

segi usia yang dipilih adalah pada tingkat usia 24 hingga 50 tahun. Dari segi kelas 

sosial, segmen yang sesuai adalah kelas menengah-atas hingga kelas atas karena 

kelompok ini dianggap tidak terlalu sensitif pada harga.    

b. Targeting 
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Penentuan  pasar sasaran  (targeting)  menurut  Fandy  Tjiptono  (2008)  

merupakan proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar 

yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik 

pemasaran. Segmen Alva Studio Interior Consultant adalah masyarakat dengan 

ekonomi menengah ke atas hingga ke atas, maka target yang disasar adalah promosi 

untuk masyarakat yang tinggal di perumahan elite, apartemen dan kondominium, 

serta kantor-kantor besar. 

c. Positioning 

Positioning adalah suatu tindakan di mana perusahaan merancang penawaran 

yang mengarah ke segmen pasar tertentu dan menempati tempat tertentu di dalam 

pikiran segmen pasar. Dengan kata lain,  positioning adalah apa yang segmen pasar 

tertentu pikirkan mengenai produk atau jasa perusahaan (Tjiptono, 2008). 

Positioning yang dilakukan oleh Alva Studio Interior Consultant adalah 

menawarkan produk bersifat local content yang memiliki desain mewah dan 

berkualitas untuk menunjang status dan gaya hidup konsumen kelas menengah atas. 

1.5.3. Need and Demands 

Melihat antusiasme yang ada di masyarakat, menunjukkan adanya demands 

yang baik dan perlu disambut dengan banyak penyedia jasa arsitek yang 

menggunakan prinsip khusus. 

Sementara untuk isu kebutuhan pasar terhadap jasa konsultan desain 

arsitektur interior secara umum, telah dilakukan penelitian pribadi yang 

menunjukkan tingkat persentasenya. Riset membuktikan bahwa dari 52 responden, 

terdapat 38 orang yang ingin menggunakan jasa konsultan desain arsitektur interior, 
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5 orang yang tidak, dan 9 orang sisanya mengatakan mungkin atau belum tahu. 

Namun untuk kebutuhan, jumlahnya justru sedikit menurun. Dari 52 orang, ada 26 

orang yang membutuhkan, 12 yang tidak, dan 14 orang yang masih belum dapat 

menentukan. Hasil studi ini menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat 

sebetulnya sedang atau pernah ingin menggunakan jasa konsultan desain, namun 

atas beberapa alasan tertentu, mereka tidak atau belum membutuhkannya. 

Gambar 1.3.: “Jawaban Responden dengan Angket Kuesioner” 

  
(a) Keinginan akan Jasa   (b) Kebutuhan akan Jasa 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

 

1.5.4. Switching Cost 

Dalam mempertahankan klien perusahaan konsultan membutuhkan inovasi 

dalam menjaga kepercayaan klien. Agar klien tidak berganti pilihan, konsultan 

perlu memberikan pengalaman yang berbeda. Setiap desain dihasilkan lewat 

pertimbangan yang matang dan melihat berbagai segi termasuk psikologi, guna 

menghasilkan bangunan yang berkarakter dan memiliki brandingnya sendiri. 

Kualitas menjadi suatu asas kuat dimana setiap design memiliki kualitas premium 

dan memiliki pemahaman yang kuat. 
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Keterkaitan konsultan dan customer juga terjalin lewat konsep bersambung 

yang dapat diterapkan pada bangunan. Di mana setiap bangunan baru yang akan 

dibangun dapat memiliki benang merah baik dari segi design maupun dari segi 

teknologi yang saling berpadu dan dapat dikombinasikan, mis: penambahan patio 

yang selaras dengan bangunan utama dan mendukung sirkulasi dan pencahayaan 

pada bangunan utama. Sehingga customer tidak perlu takut dalam memberikan 

bangunan bangunan baru pada suatu kompleks , jika dilekatkan pada satu konsultan 

yang sama. Kemudian material - material yang digunakan ialah material material 

yang khusus yang dihasilkan oleh designer melalui proses yang panjang sehingga 

memiliki kekhasan dan tidak ditemukan pada rancangan lainnya. Mis : beton 

khusus yng melekat pada designer Tadao Ando. Kekhasan material dan kaarakter 

desain itu sendiri dapat memberikan kesalingterikatan antara customer dan designer 

dalam menghasilkan gedung - gedung yang selaras. Pada akhirnya bangunan akan 

melekat pada sebuah brand, dan sebaliknya brand yang telah diwakilkan dengan 

sebuah bangunan akan melekat pada bangunan terebut. Memberikan switching cost 

yang besar untuk rotasi dan sedikit banyak memikirkan citra yang telah dibangun 

lewat bangunan yang telah melekat pada brand tersebut dimana akan susah 

selarasnya jika menggunakan jasa konsultan yang lain. 

Memberikan suatu brand yang kuat dan pembeda yang irelevan dan 

keterikatan pada persaingan di pasar konsultan secara umum, maupun juga 

memiliki keunikan pada persaingan di konsultan dengan spesifikasi yang mirip 

menjadi penting untuk memberikan gap switching cost. 
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1.5.5. Revenue Attractiveness 

Konsultan kami memberikan sebesar-besarnya pengalaman pada konsumen 

untuk nyaman dan menikmati ruang dalam sebuah instalasi “Arsitektur”. Design 

dipandang sebagaimana fungsinya yang harus membuat nyaman individu di 

dalamnya. Dan konsepnya harus bukan halangan untuk menciptakan ruang dalam 

ataupun ruang luar yang nyaman, justru lewat mengeksplorasi lebih dalam dapat 

memahami prinsip - prinsip kenyamanan yang juga ramah terhadap lingkungan. 

Hal ini tentunya didukung lewat pemahaman akan sirkulasi, pencahayaan dan 

komponen urgent lainnya yang biasanya menjadi beban energi bangunan dan 

menjadi biasanya banyak memberi ketidaknyamanan jika dilepaskan dari sokongan 

energi aktif, AC, Ligthing, dan sebagainya. 

Bangunan yang mengelola ekosistemnya sendiri juga memberi suatu 

attrativeness dimana hal ini memberi pengalaman perpetual dan disamping itu 

berhasil memberi dampak yang lumayan dalam pengeluaran, water treatment dan 

rain water collector misalnya. Design juga memperhatikan berbagai potensi 

lingkungan yang ada di sekeliling site, dimana hal ini sering kali dilupakan banyak 

perancangan yang hanya memperhatikan mekanisme bagaimana sebuah bangunan 

itu bermetabolisme, namun minim dalam memanfaatkan lingkungan sekitar site, 

kurang memberikan bangunan interaksi dengan ambience dan visual ataupun 

keindahan panorama di luar bangunan. Tidak menyadari harta karun di luar site. 

Dan yang terakhir ialah memberikan pengalaman yang menyeluruh, mulai 

dari psikologis hingga visual yang disajikan lewat arsitektur yang terkonsep secara 

baik, memberikan penghuninya suatu kehidupan yang lebih baik. 
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1.5.6. Kesimpulan 

Demi menggaet klien dan mencapai posisi yang diharapkan di pasar, Alva 

Studio Interior Consultant mempertimbangkan kebutuhan calon klien akan jasa 

konsultan. Pemilihan konsep kearifan lokal dan etnik bernuansa Nusantara 

Indonesia diambil berdasarkan isu kebudayaan yang tergerus jaman sementara 

masih mempunyai keunikan dari kesan desain yang ditimbulkan. Selain itu, hal 

tersebut juga menjadi hal yang menarik calon klien (revenue attractiveness) dan 

memberikan alasan untuk membuat klien tidak berubah pikiran untuk 

menggunakan jasa lainya (swithing cost). Aspek itu diraih dengan menawarkan 

fleksibilitas harga mengingat usaha juga masih merupakan dalam bentuk startup. 

Segmentasi yang diambil merupakan niche market yang adalah konsumen 

yang memang memiliki kebutuhan dan permintaan secara khusus terhadap jasa 

konsultan desain arsitektur interior. Terlebih yang tidak hanya tertarik pada desain 

konvensional namun kontemporer yang terkait dengan desain lokal etnik. 

 

1.6. Key Trends 

1.6.1. Technology Trends 

Pada abad ke-21 ini, teknologi merupakan suatu aspek besar yang 

berkembang dengan sangat pesat dan penuh dengan ide yang inovatif. 

Perkembangan tersebut tentunya mempengaruhi berbagai macam bidang dalam 

kehidupan manusia modern sekarang ini. Salah satunya tentu dalam dunia bisnis, 

serta desain. 
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Di dunia desain, terlebih di desain arsitektur dan desain interior, telah muncul 

sejumlah produk teknologi yang bermanfaat baik dari segi pembuatan objek 

arsitekturnya maupun penerapannya ketika objek itu sudah jadi. Teknologi tersebut 

antara lain; software BIM (Building Information Modelling), program olah 3 

dimensi, program desain parametrik, peralatan penciptaan model seperti 3D 

printing dan laser-cutting, dan lain sebagainya. Sementara tren teknologi yang 

digunakan saat objek arsitektur sudah ada misalnya; system smart homes, aplikasi 

interaktif yang diotaki oleh AI (Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality), dan 

AG (Augmented Reality). Semua itu sedang ramai diperbincangkan dalam beberapa 

tahun terakhir ini. 

Tren-tren di atas membuktikan bahwa akhir-akhir ini, fungsi dan estetika 

bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh masyarakat modern, melainkan 

juga fungsi persepsi dan sensasinya. Dalam kata lain, manusia semakin menyadari 

dan menuntut kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan mereka, yang mana 

peran teknologi di sini sangatlah membantu. Efisiensi dan produktivitas, adalah 

beberapa kata kunci utamanya. Untuk memenuhi permintaan itu, jelas upaya yang 

harus dilakukan adalah menyadari bahwa keberhasilan penggunaan teknologi 

informasi bergantung pada integrasi dan kolaborasi dari berbagai penggunanya. 

Dalam desain arsitektur dan interior, terutama bagi konsultan seperti Alva Studio 

Interior Consultant, sangat perlu menggunakan teknologi terbaru seperti di atas 

(selain BIM yang sudah lama digunakan sebagai standar industri) supaya selain 

mengikuti perkembangan jaman, juga demi mampu mencapai dan menyediakan 

suatu kedinamisan dan desain yang berkelanjutan bagi kliennya. 
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1.6.2. Regulatory Trends 

Belum lama ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan resmi 

mengenai dunia kerja para arsitek dalam negeri. Hal itu sudah dituangkan dalam 

penetapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek yang secara garis 

besar berisi sbb; 

(1)memberikan landasan dan kepastian hukum bagi arsitek. 

(2)memberikan perlindungan kepada pengguna jasa arsitek dan masyarakat 

dalam praktik arsitek. 

(3)memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi arsitek yang 

berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas. 

(4)mendorong peningkatan kontribusi arsitek dalam pembangunan nasional 

melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

(5)meningkatkan peran arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menjaga dan mengembangkan 

budaya dan peradaban Indonesia. 

Fenomena tersebut didukung oleh badan dan organisasi yang terbentuk dari 

banyak mahasiswa maupun dosen, yang membentuk himpunan-himpunan desain 

kemudian turut andil dalam bagian himpunan tersebut. Salah satunya yang paling 

dikenal dan cukup sering didengar dalam dunia ini adalah HDII dan/atau HDMI. 

Peran mereka berguna dalam menambah informasi terkait dunia arsitektur interior, 

terutama di Indonesia yang mulai diperhatikan oleh pemerintah dalam tren untuk 

mengikuti perkembangan digital. Hal ini sangat diapresiasi oleh para desainer, 

karena dapat meningkatkan kualitas desainer dalam melakukan pekerjaan. 
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Hal tersebut juga merupakan hal yang sangat baik bagi konsultan dan firma 

yang beroperasi dalam jasa arsitektur, sebab dapat memberikan landasan dan 

pedoman kerja yang lebih jelas, profesional, dan yang tak kalah penting ialah sudah 

berlandaskan hukum. 

 

1.6.3. Societal and Cultural Trends 

Sejak kemunculannya, Instagram menjadi standar khusus dalam dunia media 

sosial. Semua orang termasuk unit usaha atau bisnis secara tidak tertulis dianggap 

harus memiliki akun untuk berbagi foto tersebut. Dalam penerapannya, memang 

aplikasi ini sungguh sangat membantu dan oleh karenanya tak heran Instagram 

menjadi tren yang begitu besar, terlebih bagi kalangan muda dan pelaku industri 

kreatif yang sering membuat karya dan menyebarkannya di Instagram. 

Selain itu, terdapat tren DIY (Do It Yourself) yang dibantu oleh aplikasi 

seperti Pinterest, YouTube, dll. Sejak 2 tahun terakhir, Instagram juga menyediakan 

fitur baru berupa video panjang sehingga banyak orang pula memanfaatkannya 

untuk membagikan ide-ide DIY. 

Dengan sarana-sarana di atas, ternyata masih banyak ditemukan orang yang 

menginginkan desain bercita rasa sosial dan kultur lokal namun juga menerapkan 

gaya asing, global, dan futuristis. Di sisi lain, terbukti tetap mampu menyisipkan 

konten lokal serta ragam budaya Indonesia. Menjadi ‘pop’ dan vernakular. 

Secara khusus, salah satu hal yang terkait dengan interior budaya lokal adalah 

kerajinan. Di Jepara, kerajinan mebel menjadi hal yang terkenal namun saat ini 

mengalami kemajuan sekaligus kemunduran (Achmad Zainudin K.). Di satu sisi, 
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minat mengembangkan desain kerajinan meningkat tapi di sisi lain minat menekuni 

ukiran menurun. Perkembangan desain bisa dilihat dari karya para perajin generasi 

muda. Memang tidak berubah secara radikal. Tapi mulai ada desain baru. Tetap 

mengangkat unsur lokal tapi ada pengembangan Contoh kasus ini menunjukkan 

bahwa sebenarnya dalam karyanya, kultur kerajinan mebel tetap berkembang 

namun pengrajinnya yang jumlahnya menurun tahun demi tahun. 

 

1.6.4. Socioeconomic Trends 

Kondisi ekonomi Indonesia diklaim tumbuh positif. Bahkan, kinerja 

pembangunan ekonomi Indonesia pun semakin membaik dibandingkan tahun 

sebelumnya. Hal itu dimungkinkan karena Indonesia menetapkan lima pilar dalam 

menjaga fundamental ekonomi yang kuat. Kerangka ekonomi yang disusun oleh 

pemerintah tersebut membuat perekonomian Indonesia semakin kokoh, dengan 

kenaikan setiap tahunnya kisaran 5.28%. 

Oleh karenanya, pada daya beli masyarakat semakin menimbulkan sikap 

konsumtif. Hal tersebut akan menjadi potensi bagi jasa desain atau konsultan arsitek 

interior, dengan melihat tingkat kebutuhan sekarang cukup banyak serta sifat 

masyarakat yang tidak lagi banyak berpikir untuk mengeluarkan uang demi 

memperbaiki tampilan propertinya entah itu untuk rumah atau bangunan komersial. 

Dalam peranan investasi sosial, adalah membuat desain bangunan yang 

mendukung konsep CSR dan CB, misalnya konsep disain arsitektur yang terbuka 

dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat lokal (di lingkungan proyek). Desain 

aristektur yang mampu menumbuhkan interaksi dan kebersamaan antar komunitas 
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masyarakat, dan masyarakat dengan pihak perusahaan dan pengelola proyek. 

Desain arsitektur yang seoptimal mungkin mengeliminasi pencemaran sosial misal 

tumbuhnya tempat prostitusi dan tumbuhnya pemukiman kumuh di lingkungan 

proyek. Arsitektur yang peduli terhadap kebutuhan sosial spiritual masyarakat 

lingkungan proyek misal dengan alokasi ruang/bangunan tempat ibadah dan sarana 

prasarana umum. Peranan arsitektur dalam investasi sosial sejalan dengan fungsi 

arsitektur, yang antara lain mempunyai fungsi sosial, bahwa kehadiran arsitektur 

mesti meningkatkan kualitas lingkungan sosialnya. 

 

1.6.5. Kesimpulan 

Tren teknologi, budaya, dan social-ekonomi merupakan hal yang penting 

dalam perkembangan arsitektur di saat ini, di mana perkembangan desain, struktur, 

dan material sangat dipengaruhi oleh teknologi yang selanjutnya akan memacu 

arsitektur yang baru. 

 

1.7. Macro Economic Forces 

1.7.1. Global Market Conditions 

Menurut Bank Indonesia dan BPS, ekonomi Indonesia pada tahun 2019 akan 

lebih stabil daripada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi akan 

stabil bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, ekonomi global 

semakin melandai, tetapi hal itu tidak menjadi masalah karena ekonomi domestik 

akan tetap baik. 



37 
 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding dengan negara G20, berada pada 

posisi nomor tiga. Masih di bawah India dan RRC. Sementara posisi Indonesia 

sebagai negara ekonomi terbesar adalah ke enam negara dari seluruh negara di 

dunia. 

Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa pengangguran juga seudah 

berkurang Menurut Kementerian Ketenagakerjaan RI, alasan dari tingginya tingkat 

pengangguran di Indonesia disebabkan oleh banyaknya lulusan sarjana yang terlalu 

memilih-milih pekerjaan dan merasa pekerjaan yang ada kurang sesuai dengan 

kompetensi yang mereka miliki. 

 

1.7.2. Capital Markets 

Banyak investor asing yang membuat banyak aliran dana masuk ke ekonomi 

dalam negeri. Meskipun demikian, untuk penanaman modal dalam bisnis jasa 

konsultan arsitektur dan interior ini cukup kurang memungkinkan. Modal yang 

didapat akan berasal dari sumber pribadi. Hal ini dikarenakan, investasi untuk 

startup jarang ditemukan. Sehingga menggunakan modal sendiri adalah hal yang 

paling masuk akal dan menjadi opsi atau potensial utama sehingga tidak menaruh 

terlalu banyak harapan kepada investasi dari pihak luar. 

 

1.7.3. Commodities and Other Resources 

Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, 

dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan 
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dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya 

dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.  

Dalam hal ini, komoditas yang digunakan masih belum ada atau belum dapat 

ditentukan karena lebih berfokus pada jasa daripada produk material. 

 

1.7.4. Economic Forces 

Perkembangan kondisi infrastruktur saait ini dinilai belum terlalu berdampak 

signifikan terhadap kemajuan ekonomi. Memang sudah banyak yang dibangun dan 

terbukti bermanfaat namun belum merata dan masih belum ada tolak ukur yang 

jelas untuk menjadi indikator apakah pertumbuhannya sudah baik atau cukup. 

Dalam hal perpajakan, menurut PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif 

yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 

tersebut. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi dan jasa konsultan. 

 

1.7.5. Kesimpulan 

Alva Studio Interior Consultant didukung oleh kondisi ekonomi makro yang 

cukup kuat. Mulai dari kondisi pasar global yang dapat mendukung perkembangan 

bisnis. Walaupun pasar global pertumbuhan ekonominya menurun, namun 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap stabil, sehingga ini menarik para pelaku 

global untuk masuk ke pasar Indonesia. 
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Efeknya adalah, daya jual dan beli dalam negeri yang mempengaruhi pola 

pikir masyarakat untuk menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang non-primer 

seperti jasa desain arsitektur dan interior. Diprediksi, akan semakin dilirik dan 

dihargai. 

 

1.8. Business Model Canvas 

1.8.1. Value Proposition 

Alva Studio Interior Consultant merupakan badan usaha yang bersaing dalam 

bidang bisnis jasa desain arsitektur dan interior. Nilai atau value utama yang 

ditawarkan oleh bisnis ini adalah prinsip menggabungkan desain yang modern 

dengan desain dengan unsur kearifan lokal atau etnik khas budaya Nusantara - 

Indonesia, yang mana berarti bahwa setiap desain yang dibuat akan berlandaskan 

pada konsep kombinasi gaya desain dan pada proses desainnya sendiri 

mengintegrasikan pendekatan material lokal serta mempertimbangkan sumber daya 

alam alami sebagai bagian dari desain. Secara singkat, value tambahan terkait 

dengan look desain yang dihasilkan, yaitu membawa cita rasa lokal nusantara yang 

dipadupadankan dengan kesan desain modern yang selaras atau serasi. 

Dari segi performance, yang ditawarkan adalah pengerjaan desain dan 

perancangan yang disertai dengan sistem manejemen kerja yang baik dan 

terstruktur hingga mampu mewujudkan hasil akhir dengan kualitas kerja yang baik 

dan rapi. Alva Studio Interior Consultant juga mampu menyediakan layanan 

pengerjaan berdasarkan timeline khusus. Dalam kata lain, pengerjaan desain dapat 

dilakukan lebih cepat atau fleksibel apabila mungkin dilakukan. 
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Sementara dari aspek customization dari usaha ini adalah desain yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan klien dengan dasar pemikiran 

“Getting The Job Done”, yaitu menyelesaikan pekerjaan desain tersebut hingga 

tuntas sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama. 

 

1.8.2. Customer Relationships 

Customer merupakan aset penting bagi setiap jenis perusahaan, tidak 

terkecuali usaha ini, karena tanpa mereka tidak mungkin suatu usaha bisa berjalan, 

di mana ada pembeli disitu ada penjual. Sama halnya dalam bidang ekonomi, jika 

pasar memiliki permintaan maka akan muncul kesempatan terciptanya penjual atau 

penyedia produk atau jasa atau layanan, bersama dengan lapangan pekerjaan. 

Maka dari itu, cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer 

yaitu dengan; pertama, personalized service, secara langsung mendampingi dengan 

kontak aktif dalam bentuk konsultasi maupun kontak tidak langsung via media 

komunikasi. Kedua adalah co-creation, klien dilibatkan secara langsung selama 

proses desain berjalan. Ketiga adalah dedicated personal assistance, melayani 

dengan responsif dari tahap awal sampai akhir 

Selain pada saat awal dan berlangsungnya hubungan dengan klien, ada 

baiknya hubungan tersebut tetap dibina ketika proyek selesai. Sehingga dalam kata 

lain, ada after sales melalui e-mail dan media sosial terlebih ketika ada event yang 

bisa disebarluaskan kabarnya. Oleh karena itu, diharapkan para klien akan 

memberikan keuntungan marketing bagi perusahaan dengan words of mouth berupa 

testimoni yang disebarluaskan kepada kenalan dan relasi sosial mereka. 
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Biaya yang mungkin dikeluarkan untuk komunikasi dengan klien itu bisa 

diperkirakan antara lain dengan memperhitungkan biaya telepon, internet, dan 

pertemuan di luar kantor unit bisnis. 

 

1.8.3. Customer Segments 

Segmen usaha ini berada di golongan niche market, dengan rincian sebagai 

berikut; merupakan kalangan menengah ke atas, berkelas mid to high-end, berusia 

30-50 tahun, unisex, berdomisili di Kota Surabaya dan sekitarnya. Apabila 

dirincikan lebih lanjut dan mendetail sesuai fase bisnis di masa depan ketika sudah 

berjalan, maka gambarannya adalah seperti berikut; 

a. Segmentasi Geografis 

• Fase I  : Surabaya dan sekitarnya. 

• Fase II  : Pulau Jawa dan Bali. 

• Fase III  : Nasional. 

b. Segmentasi Psikografi 

• Kelas sosial : Golongan finansial menengah ke atas (dengan 

kecenderungan kebutuhan niche market). 

c. Segmentasi Demografis 

• Pendapatan : Rp 7.000.000,00 hingga Rp. 100.000.000,00 / 

bulan. 

• Sistem usaha : B2C (business-to-customer) dan B2B (business to 

business), tergantung dari jenis proyek dan klien yang didapatkan. 
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Pasar (targeted market) tersebut bisa dianggap selaku sejumlah tokoh berikut 

ini; investor, pengembang atau developer bangunan, dan para pemilik properti 

pribadi. Sementara tipe proyeknya meliputi; residential (rumah, apartemen), 

commercial - hospitality (kafe, restoran, hotel), dan commercial - working spaces 

(kantor, industrial, institusional, retail). 

Sedangkan untuk target atau pasar utama yang dituju perusahaan 

menggunakan concentrated marketing sebagai strategi pemasaran. Metode ini 

digunakan karena perusahaan ingin memfokuskan diri pada pemasaran jasa kepada 

segmen tertentu yaitu pelaku yang bergerak di pembangunan residensial maupun 

komersial. Pelaku yang menjadi target juga diperkirakan memiliki karakteristik 

yang menunjukan apresiasi terhadap gaya dan material serta mempercayai bahwa 

desain yang baik bisa meningkatkan kualitas hidup manusia.  

 

1.8.4. Channels 

Kegiatan promosi perusahaan yang utama adalah melalui direct channels 

melainkan jaringan dan relasi personal dari owner dan karyawan. Dalam kata lain, 

juga disebut dengan usaha awareness berupa word-of-mouth (jalur kenalan, koneksi 

/ relasi internal usaha). 

Sisanya, promosi serta evaluation akan dibantu oleh jaringan teknologi 

berbasis internet seperti e-mail, website, dan social media (Instagram dan 

Facebook). Untuk tahap purchase & transaction masih akan diterapkan secara 

tradisional, yaitu secara offline dengan bantuan transfer dana oleh bank mengingat 

nilai transaksi pada industri ini pada umumnya bernilai besar sehingga kurang 



43 
 

nyaman apabila menggunakan metode tunai atau e-money atau mobile payment 

(yang sekarang sedang ramai digunakan). 

Untuk rencana jangka panjang, promosi yang dilakukan akan dibagi dalam 

beberapa fase sebagai berikut; 

a. Fase I  : Membuat website pribadi dan memasukkan 

portfolio beserta info mendasar, misalnya keterangan usaha dan kontak 

sebagai marketing kit pertama. 

b. Fase II : Membuat akun media sosial. Platform akan yang dipilih 

adalah Instagram dan Facebook, dengan alasan bahwa kedua media sosial 

tersebut ialah yang paling sering digunakan oleh khayalak umum 

sehingga akan sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi 

tentang perusahaan. Selain itu, orang kebanyakan cenderung mudah 

tertarik dengan tampilan visual, yang mana sering dijumpai di sosial 

media. 

c. Fase III : Mulai berinisiatif mengikuti exhibition dan/atau pameran 

seputar dunia arsitektur dan desain interior sebagai upaya agar tidak hanya 

menarik masyarakat, tetapi juga developer bisa lebih mengenal 

perusahaan. 

Seluruh channels dinilai akan memakan biaya nol dalam sudut pandang 

finansial, terkecuali untuk marketing tools seperti kartu nama dan brosur. 

Sementara yang dipandang paling efektif dalam menggaet calon klien adalah media 

sosial, karena lebih besar kemungkinan masyarakat bisa tertarik dengan portfolio 

perusahaan yang ditampilkan di dalamnya. 
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Tabel 1.2.: “Penjelasan Marketing Plan” 

No. Kegiatan Tujuan Keterangan 

1. Promosi melalui media 

sosial (Instagram dan 

Facebook) dan website 

perusahaan. 

Publikasi dengan 

memasukkan portofolio 

dan identitas perusahaan 

serta layanan jasa yang 

ditawarkan. 

Akan di-update 

setiap minggu. 

2 Membuat kartu nama 

dan brosur. 

Sebagai alat untuk 

memperkenalkan diri 

kepada calon klien dan 

dibagikan kepada rekan 

bisnis dan kenalan. 

Dibuat berdasarkan 

ciri khas dan 

keunikan 

perusahaan. 

3 Mengikuti komunitas 

desainer seperti HDII 

dan IAI. 

Sarana untuk menambah 

channel dan sekilas 

saling berbagi informasi 

tentang desain guna 

menambah wawasan dan 

membaca tren yang 

sedang berlangsung. 

Terus mengawasi 

berbagai event yang 

akan diadakan. 

4 Mengikuti pameran 

desain. 

Menjadi lebih dikenal 

oleh masyarakat dan 

menambah relasi. 

Exhibition booth 

dibuat semenarik 

mungkin. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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1.8.5. Key Activities 

1.8.5.1. Tahapan 

Alva Studio Interior Consultant memiliki tahapan dalam proses pengerjaan 

suatu proyek. Kegiatan utamanya adalah memproduksi desain eksterior dan interior 

bangunan. Berikut adalah tahapan yang dilakukan; 

a. Production 

• Menghasilkan konsep desain (survei lokasi, ekplorasi, riset, brain-

storming, desain pengembangan, final, revisi). 

• Pengawasan di lapangan, guna mengontrol pekerjaan konstruksi sesuai 

dengan sebagaimana yang direncanakan. 

• Melakukan riset dan survei referensi, literasi, dan informasi mengenai 

local content dalam arsitektur interior yang sesuai dengan proyek. 

b. Problem Solving 

• Membantu mengeksekusi ide / harapan pribadi dari klien. 

1.8.5.2. Prosedur 

Terdapat sejumlah langkah atau prosedur kompleks yang dilakukan oleh 

perusahaan, antara lain berikut ini; 

a. Design & Consultation 

Proses berkenalan dengan klien untuk membahas proyek. Mendengarkan 

keinginan klien serta permasalahan yang dirasakan oleh klien. Kemudian proses 

survey, research, early planning, designing, and material scheming akan dimulai 

apabila klien telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan. Segera setelah itu 
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pula dibuat kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersamaan 

dengan penyetujuan besaran down payment yang akan ditangguhkan kepada klien. 

b. Project Management 

Observasi langsung ke lokasi proyek untuk mancatat ukuran secara fisik dan 

mengevaluasi kondisi apa yang menjadi masalah di lapangan. Perancangan desain 

dimulai dengan menciptakan gagasan solusi melalui hasil penggalian akar 

permasalahan klien dengan kondisi lapangan yang menciptakan konsep desain dan 

ditunjukkan kepada klien. Revisi konsep desain akan dibatasi sebanyak tiga kali 

dan apabila lebih maka akan diberikan biaya lebih. 

c. Procurement Bidding and Documentation 

Pembuatan dokumen pelelangan : setelah melewati proses perancangan dan 

pengembangan desain, dan terjadi kesepakatan antara desainer dengan klien, 

dilakukannya porses pembuatan dokumen pelelangan berupa gambar kerja, bill of 

quantity, dan lain – lain. Pengerjaan dilakukan oleh kontraktor interior atau sipil 

yang langsung diawasi oleh perwakilan dari Alva Studio Interior Consultant supaya 

klien mendapat kualitas produk yang baik. 

d. Quality Control 

Kualitas desain merupakan aspek yang penting untuk menunjukkan 

bagaimana desain tersebut sukses dan dapat memberikan nilai positif untuk klien. 

Oleh karena itu, dibutuhkan supervisi untuk menjaga kualitas tersebut. Supervisi 

yang dibutuhkan seperti supervisi pembuatan gambar 3D, gambar kerja, dan 

pengawasan di lapangan. Agar sesuai dengan keinginan klien dan menciptakan 

komunikasi yang baik terhadap kontraktor, maka pemilik perusahaan 
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mengkonsultasikan desain yang diajukan bersamaan dengan kontraktor dan klien 

untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di lapangan. 

e. Inventory 

Inventory yang dimiliki perusahaan berupa ruang storage yang digunakan 

untuk menyimpan hardcopy dan penyimpanan data komputer untuk menyimpan 

berkas berupa softcopy. Koleksi buku dan literasi desain disimpan di dalam lemari 

perpustakaan milik perusahaan bersama dengan model maket dan katalog material 

akan disimpan di dalam workshop sebagai bukti fisik hasil desain. 

f. SOP (Standard Operating Prochedure) 

Untuk persiapan rencana operasi, waktu operasional kantor yang ditentukan 

oleh Alva Studio Interior Consultant adalah mulai dari jam 09.00 – 17.00 pada hari 

kerja (Senin s/d. Jumat, 7 jam kerja, 1 jam istirahat) dan jam 09.00 – 15.00 pada 

masa weekend (Sabtu, 5 jam kerja, 1 jam istirahat). Jam istirahat ditetapkan 

berlangsung selama 1 jam setiap harinya, dimulai dari jam 12.00 hingga 13.00 siang 

yang mengikuti standar normal jam makan siang di Indonesia. 
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Bagan 1.3.: “Standard Operational Procedure Desainer” 

 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

Bagan 1.4.: “Standard Operational Procedure Finance” 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

Membuat perencanaan 

keuangan perusahaan 

Mencatat transaksi 

pemasukan dan 

pengeluaran  

Mencocokkan dengan 

status keuangan dari Bank 

Membuat Pembukuan 

Keuangan perusahaan tiap 

bulan untuk dilaporkan ke 

pimpinan 
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Bagan 1.5.: “Standard Operational Procedure Penawaran” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

Bagan 1.6.: “Standard Operational Procedure Perekrutan Karyawan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

 

 

 

Marketing menerima telepon 

dari klien dan membuat janji 

temu  

Meeting dengan klien  

Mengenalkan perusahaan 

melalui portofolio sekaligus 

membahas tema yang 

diinginkan klien 

Membuat penawaran yang 

berisi spesifikasi desain dengan 

harga 

Klien setuju 

Membuat surat perjanjian 

kontrak (DP 30%) 

Pimpinan memutuskan divisi 

karyawan baru yang 

dibutuhkan   

HRD melakukan iklan 

pencarian karyawan baru 

Menghubungi kandidat terpilih 

untuk melakukan interview  

HRD melakukan meeting 

bersama Pimpinan untuk 

menentukan kandidat yang 

terpilih   

Memberi kabar kepada calon 

karyawan melalui telepon atau 

email   

Menyeleksi CV yang masuk ke 

perusahaan melalui email atau 

kurir 
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NO 

YES 

Gambar 1.7.: “Bagan Standard Operational Procedure Marketing” 

 

 

 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

1.8.6. Key Partners 

Strategic partnership, bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan 

pekerjaan interior dan bangunan, antara lain; kontraktor (furniture contractor, 

building contractor, kitchen specialist, mechanical engineer, lighting specialist), 

workshop, tukang, kolaborator (fotografer, interior stylist, artist, florist, graphic 

designer, craftsman), dll. 

Tujuan bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu untuk mengurangi gagal 

desain karena perusahaan tidak bisa mengerjakan semuanya perlu orang yang ahli 

di bidangnya masing - masing (motivation reduction of risk and uncertainty, 

mengurangi hasil akhir proyek yang gagal, batal, ataupun kurang / tidak optimal). 

Vendor dan bisnis yang biasa menyuplai material (furniture & home deco 

store, wallcovering store, upholstery store, lighting store, finishing, flooring). 

Secara khusus, supplier yang memproduksi atau mendistribusikan material lokal. 

Seperti material bahan kayu, batu-batuan, pot tanaman dari batu, ukiran, kerajinan, 

mebel lokal, seniman pembuat lukisan etnik, dll. Akan lebih baik dan meningkatkan 

Marketing mencari ide-ide 

promosi perusahaan  

Marketing briefing dengan 

pimpinan mengajukan ide-ide 

promosi perusahaan  

Membuat timeline kegiatan 

promosi  

Melakukan aktualisasi kegiatan 

promosi, Resepsionis bertugas 

posting di media sosial  

Meminta desainer untuk 

membuatkan desain promosi  
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nilai apabila dari mereka yang tidak hanya memiliki produk lokal namun memang 

juga dibuat oleh lokal atau Made in Indonesia. 

 

1.8.7. Key Resources 

Tipe sumber daya perusahaan ada empat buah yakni sebagai berikut:  

a. Physical Aspect 

Apapun yang terlihat secara fisik, mulai dari kantor, studio kerja, workshop, 

komputer, peralatan, dan perlengkapan desain. 

Sarana prasarana dan teknologi informasi yang dimiliki berbentuk system 

online dan sistem offline. Berfungsi untuk menjalankan aktivitas dalam hal 

produksi desain maupun bagian keuangan. 

Tabel 1.3.: “Sarana Pra-sarana dan Teknologi” 

Keperluan Peralatan dan Sistem 

Desain - Komputer dengan software desain (AutoCAD, 

3DsMax, SketchUp, V-ray, Adobe Photoshop, 

Microsoft Office) 

- Koneksi Wi-Fi 

- Printer + Scanner A3 

- Proyektor LCD 

Finansial - Komputer dengan software akuntansi (Microsoft 

Office terutama Microsoft Excel dan Accurate) 

- Koneksi Wi-Fi 

- Printer + Scanner A4 
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Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

Berikut rincian lebih lanjut mengenai sistem dan peralatan pendukung yang 

akan digunakan oleh perusahaan: 

Tabel 1.4.: “Rincian Kebutuhan Teknologi Informasi” 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Owner, 

Operational 

Director, Head 

of 

Administration, 

and Project 

Coordinator / 

Manager 

Hardware Komputer 4 

Printer + Scanner A3 4 

Software AutoCAD 4 

3DsMax 4 

SketchUp + V-ray 4 

Adobe Photoshop 4 

Microsoft Office 4 

Designer 

(Studio, Interior 

Designers, and 

Draftsmen) 

Hardware Komputer  12 

Printer + Scanner A3 3 

Software AutoCAD 12 

3DsMax 12 

SketchUp + V-ray 12 

Adobe Photoshop 12 

Microsoft Office 12 

Administration 

Staff (Finance) 

Hardware Komputer 2 

Printer + Scanner A4 1 

Software Microsoft Office (Excel) 2 
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Accurate 2 

Administration 

Staff 

(Marketing) 

Hardware Komputer 2 

Printer + Scanner A4 1 

Software Microsoft Office 2 

Adobe Photoshop 2 

HRD (Human & 

Resource 

Department) 

Hardware Komputer 1 

Printer + Scanner A4 1 

Software Microsoft Office 1 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

b. Intellectual Aspect 

Brand patents, copyrights, data, pengetahuan, dan kemampuan dari masing-

masing anggota perusahaan. 

c. Human Aspect 

Sumber daya manusia yang digunakan adalah para karyawan antara lain; arsitek 

senior, arsitek junior, drafter, karyawan trainee atau part-time atau intern, 

desainer interior, desainer grafis, desainer produk, bagian pemasaran, bagian 

keuangan, kontraktor, dan tukang. Selain itu, juga pihak ketiga dari eksternal 

perusahaan yang mempu menyediakan material atau produk fisik berupa produk 

lokal seperti mebel dan lukisan. 
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Bagan 1.8.: “Struktur Organisasi Perusahaan” 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

Tabel 1.5.: “Deskripsi Peran Jabatan dalam Organisasi Perusahaan / Job Desc Fase 1 dan 2” 

Jabatan Jumlah Deskripsi Pekerjaan 

Direktur / Owner 1 • Memimpin perusahaan dengan membuat 

kebijakan, standar dan prosedur untuk 

perusahaan 

• Membuat dan mengambil keputusan perusahaan 

yang berdampak baik bagi perusahaan 

• Melakukan rapat dengan semua staf 

• Memilih dan menentukan serta mengawasi kerja 

karyawan sesuai dengan bidangnya masing-

masing  

• Menentukan anggaran perusahaan 

• Merencanakan, mengelola dan mengawasi 

aktivitas bisnis perusahaan  

• Menghandle klien secara langsung 

• Menerima konsultasi desain dengan klien dan 

menjadi kepala desain (melakukan persetujuan 

desain dan pengawas utama) 

• Mengikuti technical meeting terhadap klien 

yang dipegang 

• Membuat promo-promo untuk marketing 

perusahaan 

Desainer (Freelance) 1 • Melakukan pekerjaan desain 2D untuk klien 

setelah mendapat briefing dari pimpinan 

• Membantu pimpinan dalam mendesain sebuah 

proyek 

• Membuat gambar kerja bagian dari desain yang 

harus diproduksi  

• Membuat 3D modeling digital untuk 

menunjukkan keseluruhan desain 

• Mengurusi printing-printing desain 

CEO / Principal 

Director of Finance 

Division 

Director of 

Marketing Division 
HRD Designer Division Project Division 

Personal Assistant 
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Finance (Freelance) 1 • Mengurus dan membuat laporan keuangan 

perusahaan setiap bulannya 

• Mengurus keuangan antara klien dengan 

perusahaan  

• Mengurus keuangan antara perusahaan dengan 

pemasok 

• Membuat slip gaji pekerja 

• Memberi gaji pekerja 

• Mencatat dan menyimpan semua nota 

pemasukan maupun pengeluaran perusahaan 

• Menyimpan segala berkas yang menyangkut 

transaksi perusahaan 

• Mengatur arus kas perusahaan 

• Merencanakan rencana anggaran perusahaan 

• Melakukan pembayaran terhadap pengeluaran 

perusahaan 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

Tabel 1.6.: “Deskripsi Peran Jabatan dalam Organisasi Perusahaan / Job Desc Fase 3” 

Jabatan Jumlah Deskripsi Pekerjaan 

 

Direktur / Owner 1 • Memimpin perusahaan dengan membuat 

kebijakan, standar dan prosedur untuk 

perusahaan 

• Membuat dan mengambil keputusan perusahaan 

yang berdampak baik bagi perusahaan 

• Melakukan rapat dengan semua staf 

• Memilih dan menentukan serta mengawasi kerja 

karyawan sesuai dengan bidangnya masing-

masing  

• Menentukan anggaran perusahaan 

• Merencanakan, mengelola dan mengawasi 

aktivitas bisnis perusahaan  

• Menghandle klien prioritas 

Desainer 1 • Melakukan pekerjaan desain 2D untuk klien 

setelah mendapat briefing dari pimpinan 

• Membantu pimpinan dalam mendesain sebuah 

proyek 

• Membuat gambar kerja bagian dari desain yang 

harus diproduksi  

• Membuat 3D modeling digital untuk 

menunjukkan keseluruhan desain 

• Mengurusi printing-printing desain 
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Finance 1 • Mengurus dan membuat laporan keuangan 

perusahaan 

• Mengurus keuangan antara klien dengan 

perusahaan  

• Mengurus keuangan antara perusahaan dengan 

vendor  

• Mencatat dan menyimpan semua nota 

pemasukan maupun pengeluaran perusahaan 

• Menyimpan segala berkas yang menyangkut 

transaksi perusahaan 

• Mengatur arus kas perusahaan 

• Merencanakan rencana anggaran perusahaan 

Marketing  2 • Memasarkan value proposition perusahaan 

• Melayani klien yang melakukan konsultasi 

• Menjalin hubungan baik dengan para vendor 

HRD 1 • Mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia 

• Mencatat dan mengurus setiap absen karyawan 

• Membuat dan memperbaiki SOP, job 

description, training and development system 

perusahaan 

• Bertanggung jawab terhadap pencarian dan 

perekrutan karyawan baru 

• Membuat kontrak kerja karyawan 

Sekretaris 1 • Membuat jadwal meeting, konsultasi klien 

dengan direktur 

• Membuat MOU untuk perjanjian kerja sama 

dengan vendor atau venue 

• Mencatat note-note meeting direktur 

• Membuat timeline dan schedule pimpinan 

• Membuatkan surat kontrak untuk klien yang 

dipegang oleh pimpinan 

• Membuatkan penawaran harga untuk klien 

yang dipegang oleh pimpinan 

• Mencatat semua jadwal pimpinan dan 

mengingatkan pimpinan terhadap jadwal 

tersebut 

• Mencatat hasil technical meeting pimpinan 

dengan klien yang berhubungan dengan 

• Mencarikan pemasok properti dengan harga 

yang termurah namun kualitas bagus sesuai 

perintah pimpinan 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 
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• Recruiting 

Tabel 1.7.: “Posisi dan Kriteria Perekrutan” 

Pekerjaan Kriteria 

Sekretaris a. Wanita 

b. Bekerja keras 

c. Maksimal usia 30 tahun 

d. Dapat bekerja sama 

e. Minimal pendidikan S1 atau sederajat 

f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

g. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai 

Microsoft Office 

Finance a. Wanita 

b. Minimal usia 21 tahun dan maksimal 35 tahun 

c. Minimal pendidikan S1 Akuntansi atau sederajat 

d. Bekerja keras 

e. Dapat bekerja sama 

f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

g. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai 

Microsoft Office 

h. Memiliki kemampuan mengenai finansial 

perusahaan 

Marketing a. Pria/ Wanita 

b. Minimal usia 21 tahun dan maksimal usia 35 

tahun 

c. Minimal pendidikan S1 Marketing (diutamakan) 

atau sederajat  

d. Memiliki skill komunikasi yang baik, dapat 

berbahasa Inggris  

e. Kreatif untuk menjual value perusahaan 

f. Pintar dalam bernegosiasi  

g. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai 

Microsoft Office 

h. Mampu menggunakan software Photoshop dan 

Corel Draw (menjadi nilai plus) 

i. Kreatif dalam memberikan ide 

j. Sanggup untuk mengikuti loading event yang 

biasanya dilaksanakan dini hari 

k. Memiliki kemampuan  

HRD a. Pria / wanita 

b. Minimal usia 23 tahun  

c. Minimal pendidikan S1 Psikologi (diutamakan) 

atau sederajat 

d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

untuk dapat menjalin hubungan baik dengan 

setiap karyawan 
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e. Mampu mengoperasikan komputer dan 

menguasai Microsoft Office 

f. Memiliki pengalaman bekerja di bidang HRD 

setidaknya satu tahun 

Desainer a. Pria/ Wanita 

b. Minimal usia 21 tahun dan maksimal usia 30 

tahun 

c. Minimal pendidikan S1 Desain Interior  

d. Kreatif  

e. Dapat bekerja sama 

f. Menguasai software Autocad, SketchUp, 

Photoshop atau Corel Draw 

g. Dapat membuat gambar kerja  

h. Disiplin terhadap waktu 

i. Dapat bekerja dalam tim 

j. Memiliki sifat kekeluargaan dan disiplin 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

• Training 

Beberapa training seperti untuk marketing dan desainer akan di pegang oleh 

pimpinan. Pelatihan-pelatihan lain seperti mengikuti seminar yang diadakan oleh 

organisasi atau asosiasi, pelatihan mengenai cara marketing yang efektif dan 

sebagainya. 

• Rewarding  

Rewarding yang dilakukan yaitu mengadakan acara fun gathering bersama 

karyawan di akhir minggu atau hari libur. Mengadakan acara makan bersama pada 

hari-hari tertentu yang terutama hari raya agama. Karyawan yang berhasil 

mendapatkan klien, tidak memandang jabatan apapun akan diberi bonus sesuai 

dengan proporsi kebijakan manajerial dari biaya hasil desain klien tersebut. 

Menerapkan system Employee of the Month untuk karyawan dengan kinerja terbaik. 

Memberikan bonus setiap acara kepada marketing sesuai acara yang di pegang. 

Memberikan parsel atau bingkisan kepada semua tenaga kerja di perusahaan. 
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d. Financial Aspect 

Untuk menghidupi perusahaan maka diperlukan cashflow untuk menutup 

biaya kebutuhan kantor sehari-harinya adalah melalui modal awal dan keuntungan 

dari proyek sebelumnya, sehingga tetap ada sumber dana meskipun sedang tidak 

ada proyek desain yang sedang berlangsung. 

Kunci Keberhasilan Usaha 

Beberapa poin sebagai kunci keberhasilan dari Alva Studio Interior 

Consultant yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:  

Sumber Daya  

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya yang pertama yaitu sumber daya manusia. Alva Studio Interior 

Consultant tidak akan berkembang tanpa adanya tenaga kerja ahli seperti designer, 

drafter, HRD, assistant secretary, finance, marketing, project director, dan lain-

lain. Tenaga kerja yang dimiliki adalah tenaga kerja yang kompeten dalam 

bidangnya, disiplin dalam bekerja, dan juga memiliki jiwa sosial dan kekeluargaan 

yang baik. Sikap demikian penting untuk menjamin bahwa tim tenaga kerja dapat 

bekerja sama secara kompak dan nyaman sehingga bisa menghasilkan pelayanan 

yang maksimal kepada klien. 

b. Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan 

Sumber daya yang kedua yaitu sumber daya alat, perlengkapan, bahan atau 

material, dan properti. Memiliki alat yang memadai berguna agar desain dapat 

terealisasi dengan maksimal. Sementara dengan dimilikinya property atau contoh 

bahan dan material yang lengkap dapat membantu desainer mewujudkan gambaran 
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dan rancangan desain yang diinginkan hingga sesuai dengan spesifikasi dan 

keinginan khusus dari klien. Sumber daya bahan itu bisa didapatkan dari bentuk 

kerja sama dengan vendor atau supplier. Vendor atau supplier yang diajak untuk 

bekerja sama merupakan mereka yang tidak hanya sudah dikenal secara luas, 

namun memang dinilai berkualitas, sudah kompeten dalam bidangnya, dan produk 

atau hasil dari vendor atau supplier tersebut diperkirakan kualitasnya akan selalu 

stabil bahkan berkembang melaui teknologi maupun inovasi baru. 

c. Sumber Daya Fisik 

Sumber daya ketiga yaitu sumber daya fisik. Hal ini termasuk tempat utama 

untuk bekerja alias kantor, workshop (bisa milik sendiri ataupun milik rekan bisnis 

usaha), kendaraan kantor, dan gudang penyimpanan kantor. Tempat bekerja yang 

nyaman dan memadai sangat mendukung karyawan untuk menghasilkan kinerja 

yang lebih optimal. Faktor kenyamanan dalam kegiatan pekerjaan dapat 

mempengaruhi karyawan supaya mampu menghasilkan ide-ide yang lebih luas, 

kreatif dan inovatif. Kantor juga perlu dilengkapi alat kerja utama yaitu komputer 

PC dengan daya komputasi yang tinggi agar pekerjaan para karyawan tidak 

terhambat. Sedangkan dalam perkembangan kantor, diharapkan supaya bisa 

menyediakan area display portofolio demi membantu klien untuk membayangkan 

gambaran desain. Pada display tersebut, terdapat contoh katalog desain beserta 

contoh potongan bahan finishing kecil seperti kain, HPL, vinyl, veneer, cat, dan lain 

sebagainya agar klien mempunyai kebebasan untuk dapat memilih sesuai dengan 

keinginan. 
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Kendaraan juga cukup dibutuhkan, meskipun dinilai tidak terlalu krusial. 

Fungsinya ialah untuk sarana transportasi karyawan (ketika memilih untuk tidak 

menggunakan kendaraan pribadi masing-masing), membawa peralatan, 

perlengkapan, bahan, dan properti dari vendor, maupun objek lain apabila 

dibutuhkan. Gudang akan berfungsi sebagai library untuk menyimpan keseluruhan 

koleksi contoh produk dan katalog dari berbagai macam vendor dan supplier. 

Ditujukan untuk para desainer sebagai bahan referensi. Workshop digunakan untuk 

proses produksi perusahaan, di mana tukang-tukang dapat melakukan produksi 

panel atau furniture kustom. 

d. Sumber Daya Ilmu Pengetahuan.  

Kegiatan perencanaan dan perancangan desain interior membutuhkan 

berbagai ide yang inovatif dan kreatif agar tercipta suatu karya yang mampu 

menarik perhatian klien. Terlebih dapat mengubah jalan pikiran masyarakat untuk 

memanfaatkan jasa konsultan perencanaan dan perancangan desain interior. Di 

samping itu, ketegasan dan kepandaian untuk membaca apa yang diinginkan oleh 

klien sangatlah dibutuhkan. Pihak konsultan harus mampu mewujudkan suasana 

yang diinginkan oleh klien terhadap bidang atau ruang yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, seorang konsultan desain interior memerlukan wawasan dan 

kemampuan yang baik untuk menguasai pokok pembahasan apa yang biasanya 

terjadi saat mengusulkan berbagai macam ide atau gagasan bagi klien. Ide atau 

gagasan yang dimiliki oleh pihak konsultan diimbangi oleh segala macam teori-

teori tentang pengetahuan bidangnya yaitu desain interior. Segala bentuk gagasan 

atau ide baik merupakan suatu bentuk skematik atau konsep, ditimbali dengan nilai 
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atau harga yang sesuai dengan apa yang telah diberikan. Semua itu dapat terjadi 

bila adanya kesepakatan antara dua belah pihak. 

Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak ilmu-ilmu yang 

dipublikasikan pula, termasuk ilmu yang menyangkut hal-hal mengenai bidang 

arsitektur dan interior. Akses untuk mendapatkan ilmu tersebut dapat diraih dengan 

mencari informasi dan mengunduhnya via internet serta mengikuti seminar-seminar 

yang berhubungan dengan dunia desain ruang. Eksplorasi ilmu juga dapat 

dilakukan dengan memantau secara online tentang bisnis lain yang sudah bertaraf 

internasional.  

Value yang Diberikan  

Desain dan Customization, menawarkan jasa desain yang kustom dengan 

berbagai spesifikasi yang dapat disesuaikan seperti kebutuhan. Convenience, 

memberikan kemudahan dan kenyamanan klien; dengan menyediakan hasil gambar 

kerja akhir yang bisa dipakai langsung untuk membangun, klien akan dibuatkan 

gambar kerja 2 dimensi, gambar olah modeling digital 3 dimensi, dan RAB untuk 

seluruh besaran proyek agar klien lebih mengerti gambaran desainnya, sehingga 

ekspektasi klien bisa tersampaikan.  

Konsultan desain interior akan dianggap berhasil ketika dapat mewujudkan 

apa yang diinginkan oleh klien dengan menggabungkan apa yang menjadi ide atau 

gagasan konsultan itu sendiri berdasarkan keinginan-keinginan dari para klien. 

Selanjutnya, kunci keberhasilan Alva Studio Interior Consultant secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan desain yang diharapkan dan dibutuhkan klien. 
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b. Memberi usulan dan pertimbangan kepada klien secara objektif  baik 

berupa usulan umum maupun khusus untuk menemukan solusi dalam 

desain. 

c. Memberikan nilai lebih dan mempunyai daya jual tinggi dari desain yang 

diciptakan. 

d. Dapat memajukan dunia interior baik dalam desain, klien, konsumen 

maupun hasil akhirnya. 

e. Menghasilkan desain yang selalu mempertimbangkan nilai orisinalitas 

dan kreativitas penyampaian ide yang kreatif dan inovatif. 

f. Melakukan persaingan yang sehat dan tetap berada dalam jalur peraturan 

yang berlaku. 

 

1.8.8. Cost Structures 

Jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh Alva Studio Interior Consultant 

terbagi menjadi dua, yaitu; 

a. Fixed Cost (pengeluaran tetap) 

• Gaji karyawan (arsitek senior, arsitek junior, drafter, desainer interior, 

desainer grafis, desainer produk, bagian pemasaran, bagian keuangan, 

kontraktor, tukang, dll.). 

• Biaya operasional perusahaan (tagihan listrik, air, telepon, dan internet). 

Dengan asumsi bahwa biaya selalu berada pada kisaran yang tetap atau 

stabil per bulannya, menentukan seberapa besar kebutuhan energi yang 
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diperlukan, yang berarti juga mampu memperkirakan jumlah biaya yang 

harus dikeluarkan. 

b. Variable Cost (pengeluaran tidak tetap atau tidak dapat diperkirakan) 

• Tarif transportasi. 

• Biaya untuk acara perusahaan. 

• Fee untuk jasa fotografer. 

Salah satu yang terpenting adalah biaya operasional. Sebab kinerja usaha 

masih menggunakan cara konvensional yaitu perusahaan yang mempunyai 

beberapa karyawan yang bekerja di dalam kantor. 

 

1.8.9. Revenue Streams 

Usage fee, tarif dari penggunaan jasa desain arsitektur interior beserta 

konsultasi atau hanya salah dari yang telah disebutkan. Fixed pricing model berupa 

daftar harga dasar yang didasarkan pada luasan proyek yang didesain (per meter 

persegi). Hal ini telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan dari 

HDII. Sedangkan dynamic pricing dengan negosiasi atau bargaining, dengan 

pertimbangan kualitas desain. 

Pembayaran bertahap atau dengan termin. Rinciannya tergantung dari lama 

dan besaran proyek. 

 

1.9. Rencana Keuangan 

Perolehan sumber uang atau dana yang akan dijadikan modal sekaligus 

investasi awal pada fase pertama memulai bisnis perusahaan Alva Studio Interior 
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Consultant adalah dari tabungan pribadi pemilik, ditambah dengan bantuan atau 

pemberian dari pihak orang ketiga. Dalam kasus ini ialah mitra pemilik. Pendirian 

usaha Alva Studio Interior Consultant ini tentunya juga menggunakan beberapa 

asumsi atau perkiraan keuangan yang dirancang serealistis mungkin, yang 

penjabarannya akan dijelaskan di paragraf berikut. 

a. Asumsi dan analisa investasi awal sebagai modal usaha 

Jumlah investasi awal yang dibutuhkan demi memulai usaha telah ditentukan 

sebesar Rp 30.000.000,- yang mana sebagian besar akan digunakan sebagai modal 

untuk membeli inventaris dan aset utama pendukung kegiatan usaha, yang 

perinciannya terdiri dari poin-poin di bawah ini: 

• Biaya pembelian atau penyewaan tempat kerja  Rp 00.000.000 

- (Nilai memang masih nol karena disengaja. Alasannya adalah pada fase 

pertama, bisnis usaha Alva Studio Interior Consultant masih akan 

ditempatkan di rumah pemilik). 

• Biaya pembelian peralatan kerja (alat elektronik) Rp 17.500.000 

- 1 unit Komputer  / PC  Rp 15.000.000 

(Komputer dengan spesifikasi tinggi untuk pekerjaan software yang berat). 

- 1 unit Printer Laserjet A3  Rp 2.500.000 

(Printer kelas office dengan fitur print, scan, copy, fax, dan wi-fi). 

• Biaya pembelian perlengkapan kerja   Rp 1.000.000 

- Alat Tulis Kantor (ATK)  Rp 500.000 

- Stok tinta & printer cartridge Rp 500.000 

• Biaya promosi      Rp 1.500.000 
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- Media identitas perusahaan Rp 1.000.000 

(Kartu nama, kop surat, kuitansi, amplop, proposal, dll.). 

- Konten Online (iklan)  Rp 500.000 

(Membayar social media advertisement, seperti Instagram for Business). 

• Biaya perizinan      Rp 2.500.000 

- Pengurusan Akta Notaris 

- Pengesahan Pengadilan Negeri 

- Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

- Pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

- Pengurusan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

• Sisa investasi sebagai tabungan untuk kas awal  Rp 7.500.000 

b. Asumsi dan analisa pemasukan / penghasilan / penerimaan / pendapatan 

Pemasukan utama Alva Studio Interior Consultant didapat dari design fee 

atau tarif jasa konsultasi desain. Jenis proyek ditentukan berdasarkan besara proyek, 

untuk proyek-proyek kecil (< 100 m2) dan proyek besar (>100 m2), dengan harga 

produk desain yang ditawarkan kepada klien menggunakan sistem luasan per meter 

persegi yang tarifnya ditetapkan sebesar Rp 150.000 / m2, baik untuk proyek kecil 

maupun besar. Tabel di bawah merupakan forecast yang menunjukkan performa 

atau pekerjaan proyek yang secara realistis dianggap mungkin dan mampu 

dilakukan oleh perusahaan per tahun, selama tiga fase, atau selama lima tahun 

pertama beroperasi. 
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Tabel 1.8.: “Sales Forecast dari Alva Studio Interior Consultant” 

Fase Tahun 

Proyek 

Kecil 

Proyek 

Besar 

Total 

Proyek 

Target Pendapatan 

(Total Proyek x Rp 150.000,-) 

I 

2021 4 1 5 Rp 75.000.000,- 

2022 6 2 8 Rp 120.000.000,- 

II 

2023 8 3 11 Rp 165.000.000,- 

2024 10 4 14 Rp 210.000.000,- 

III 

2025 12 5 17 Rp 255.000.000,- 

dst. 14 6 20 Rp 300.000.000,- 

Sumber: Data olahan pribadi (2020) 

c. Asumsi dan analisa pengeluaran 

Pertama-tama, terdapat pengeluaran tetap atau disebut fixed cost. Fixed cost 

adalah biaya yang nilainya tetap. Dalam kata lain, jumlah dan nilainya dapat 

ditentukan serta tidak mudah berubah dalam waktu singkat. Terdapat banyak hal 

yang termasuk didalamnya, antara lainnya: 

• Gaji pokok pada fase pertama (tahun 2021 – 2022) berjumlah total Rp 

4.500.000,- per bulan atau Rp 54.000.000,- per tahun diperuntukkan 

bagi upah untuk dua orang karyawan (satu orang pemilik dan satu orang 

karyawan), yang pembagiannya sebesar Rp 2.500.000,- untuk pemilik 

dan Rp 2.000.000,- untuk karyawan satunya. Skema rencana upah ini 

terpaksa dikenakan kurang dari UMR / UMK terkini dengan alasan 

apabila mengikuti standar, maka peningkatan neraca saldo kas dinilai 
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akan cukup lambat. Untuk menghindari hal tersebut, usaha harus 

meraup proyek yang lebih banyak di mana adalah hal yang kurang 

realistis mengingat perkiraan jumlah pekerjaan proyek yang telah 

diprediksikan sudah dianggap optimis (lihat ‘Tabel 1.9.1.’ mengenai 

perincian perkiraan pendapatan di halaman sebelumnya). Baru pada fase 

setelahnya, gaji pokok yang termasuk tunjangan karyawan sudah akan 

ditetapkan sebesar Rp 4.200.000,- per bulan untuk setiap karyawan 

desainer, yang mana sudah mengikuti standar UMR / UMK Kota 

Surabaya. Setidaknya dari sumber yang didapat pada awal tahun 2020. 

Penyesuaian di tahun yang akan datang akan dilakukan jika standar 

resmi tersebut memang telah diubah oleh pemerintah. 

• Biaya tagihan listrik dan air untuk kegiatan kantor diperkirakan sebesar 

Rp 187.500,- per bulan atau Rp 2.250.000,- per tahun. Jumlah tersebut 

diambil dari persentase sebesar 25% dari rata-rata penggunaan listrik 

dan air rumah pemilik sepanjang tahun 2020. Untuk tagihan listrik, rata-

ratanya adalah Rp 600.000,-, maka tagihan listrik bagi kepentingan 

kantor adalah Rp 150.000,-. Sementara untuk tagihan air, rata-ratanya 

adalah Rp 150.000,-, maka tagihan air bagi kepentingan kantor adalah 

Rp 37.500,-. Sehingga didapatkanlah total dari keduanya sebesar jumlah 

yang telah disebutkan di atas. 

• Biaya tagihan telepon dan internet sebesar Rp 100.000,- per bulan atau 

Rp 1.200.000,- per tahun. 
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• Biaya pembelian bahan maket Rp 125.000,- per bulan atau Rp 

1.500.000,- per tahun. 

• Biaya transportasi Rp 150.000,- per bulan atau Rp 1.800.000,- per 

tahun, perkiraan tersebut akan digunakan untuk dana bahan bakar 

kendaraan bermotor (BBM) ketika memerlukan transportasi pribadi 

dengan kendaraan pemilik dan/atau karyawan, maupun untuk 

membayar jasa pihak ketiga (kurir, ekspedisi, ojek, dsb.). 

• Biaya pemeliharaan atau maintenance sebesar Rp 25.000,- per bulan 

atau Rp 300.000,- per tahun. Digunakan untuk melakukan servis 

peralatan kantor apabila diperlukan. 

• Biaya penyusutan atau depresiasi sebesar Rp 145.840,- per bulan atau 

Rp 1.750.080,- per tahun. Angka tersebut didapat dari penyusutan 

peralatan kerja (alat elektronik) berupa komputer dan printer selama 

penggunaan efektif selama keseluruhan jangka waktu 10 tahun. 

Perolehannya Rp 17.500.000,- dibagi 120 bulan (10 tahun) sehingga 

didapat jumlah penyusutan sebesar Rp 145,833,33 yang telah dibulatkan 

di atas. 

Kedua, terdapat variable cost yang merupakan biaya yang tidak dapat 

diperkirakan secara pasti karena adanya faktor-faktor tertentu. Oleh 

karena itu, dalam penerapannya di laporan arus kas atau cash flow 

statement jenis pengeluaran ini sengaja tidak diperhitungkan. Namun 

tetap diperkirakan jumlahnya dalam uraian biaya-biaya berikut ini: 
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• Biaya outsource atau freelance karyawan. Penentuan biaya yang 

dikenakan berdasarkan jumlah proyek yang ‘dibantu’. Untuk proyek 

kecil sebesar Rp 1.000.000,- dan Rp 2.000.000 untuk proyek besar. 

Biaya outsource karyawan sudah bisa dikeluarkan pada tahun pertama 

usaha Alva Studio Interior Consultant berjalan, apabila pada 

kenyataannya memang diperlukan. 

• Biaya upah lembur karyawan dianggarkan mengikuti Peraturan 

Kemenakertrans No. KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 Ayat (2) yang 

menetapkan upah 1 jam lembur dihitung dengan rumus 1/173 x (100% 

upah pokok sebulan) bagi karyawan yang tidak menerima tunjangan. 

Sedangkan bagi karyawan yang menerima gaji sekaligus tunjangan, 

maka rumusnya adalah 1/173 x (75% upah pokok sebulan). 

 

1.9.1. Laporan Arus Kas / Cash Flow 

Untuk keterangan lebih lanjut, Laporan Arus Kas atau Cash Flow  Statement 

dapat dilihat pada bab lampiran. 

 

1.9.2. Laporan Laba Rugi 

Untuk keterangan lebih lanjut, Laporan Laba Rugi dapat dilihat pada bab 

lampiran. 

Pada bagian beban pajak, jumlah Wajib Pajak mengikuti Peraturan Menteri 

Keuangan No. 141/PMK.03/2015 bagian Pajak Penghasilan, Pasal 23. Tarif PPh 23 

dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari 
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penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau 

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam 

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 

luar negeri lainnya. 

Persentase tarif pajak adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah bruto atas 

sebagaimana peraturan pemerintah mengenakan jumlah itu kepada usaha sebagai 

berikut; imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 

jenis jasa lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


