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BAB 1. RINGKASAN UMUM 

1.1 Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Usaha secara keseluruhan bergerak di bidang compact living, dimana 

usaha ini berfokus kepada rumah susun, rumah kos dan apartemen yang 

memiliki ruang yang terbatas untuk tinggal, dimana banyak kebutuhan untuk 

membuat desain ruang untuk rumah susun dan apartemen yang dapat 

memuat lebih banyak dengan luas ruang yang sama, dimana rumah susun, 

rumah kos dan apartemen tersebut dapat memiliki fungsi yang menyamai 

rumah pribadi tanpa keharusan untuk memiliki tanah yang luas seperti rumah 

pribadi. Selain compact living, fokus usaha MW Studio adalah pada 

penerapan passive system. Dengan tujuan mengurangi pemakaian energi 

untuk menggerakkan sistem aktif agar memperoleh kenyamanan dalam ruang 

dan meningkatkan kualitas kesehatan pengguna. 

Latar belakang dari usaha ini adalah pembangunan yang semakin pesat 

dan banyaknya penduduk yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, 

sedangkan lahan yang tersedia terbatas sehingga tidak semua orang yang 

datang dapat memiliki rumah sendiri. Khususnya bagi pendatang yang 

mengadu nasib untuk mencari penghasilan. Keterbatasan lahan ini membuat 

harga tanah meningkat sehingga rumah atau kamar indekos menjadi pilihan 

alternatif. Namun, ketersediaan ruang pada rumah atau kamar indekos 

membuat penghuninya tidak dapat memiliki tempat yang cukup untuk semua 

kebutuhan dan fungsi dari rumah pribadi. 

Dalam situs bps.go.id, persentase rumah tangga menurut status 

kepemilikan rumah kontrak/sewa di Indonesia semakin meningkat dalam 

sembilan tahun terakhir hingga mencapai 9,64 persen pada tahun 2019 

sehingga dapat dikatakan kebutuhan akan rumah kos/apartemen semakin 

meningkat. 
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Tabel 1.1. Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah 

Kontrak/Sewa

 

Sumber : bps.go.id/statictable/2009/03/12/1537/indikator-perumahan-1993-

2019.html 

Tabel 1.2. Tabel Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap 

Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi

 

Sumber : https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/24/1366/persentase-rumah-

tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-

provinsi-2015---2019.html (2020) 

 

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat persentase rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin menurun. Sehingga 

kebutuhan akan hunian yang layak semakin tinggi. 

Selain compact design, MW Studio juga bergerak di bidang passive system 

untuk mengurangi pemakaian active system seperti AC dan kipas angin karena 

memiliki dampak negatif pada kesehatan seperti kulit kering, kelelahan dan 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Kontrak/sewa 8,68 8,24 8,37 8,37 8,08 8,51 9,52 9,35 9,64

2015 2016 2017 2018 2019

ACEH 88.96 90.91 92.01 93.38 57.41

SUMATERA UTARA 92.09 92.99 93.67 94.03 64.65

SUMATERA BARAT 92.11 93.27 94.41 95.38 51.42

RIAU 93.92 96.32 96.39 97.49 62.94

JAMBI 92.90 94.72 96.13 95.99 54.78

SUMATERA SELATAN 91.97 92.27 93.92 94.54 52.24

BENGKULU 90.04 90.88 92.68 93.70 41.73

LAMPUNG 91.33 93.10 94.19 96.03 52.00

KEP. BANGKA BELITUNG 97.84 97.31 98.47 99.10 26.16

KEP. RIAU 98.05 98.25 98.40 98.44 44.09

DKI JAKARTA 99.25 99.49 99.49 99.36 34.25

JAWA BARAT 94.80 96.37 96.84 97.09 49.29

JAWA TENGAH 94.96 95.94 96.75 97.40 64.69

DI YOGYAKARTA 98.77 98.42 99.18 99.46 81.61

JAWA TIMUR 95.51 95.95 96.65 96.95 65.61

BANTEN 93.17 95.36 96.71 96.93 56.92

BALI 98.70 98.97 99.29 99.03 77.24

NUSA TENGGARA BARAT 93.73 96.52 96.39 97.06 56.35

NUSA TENGGARA TIMUR 56.40 59.67 66.25 72.06 32.08

KALIMANTAN BARAT 87.07 87.96 91.66 92.84 53.52

KALIMANTAN TENGAH 88.56 91.39 92.46 93.73 47.90

KALIMANTAN SELATAN 93.37 94.44 95.65 96.64 46.73

KALIMANTAN TIMUR 96.84 97.40 98.11 98.20 65.55

KALIMANTAN UTARA 96.13 97.60 97.57 99.16 60.76

SULAWESI UTARA 92.74 94.87 95.58 95.59 64.61

SULAWESI TENGAH 85.70 86.72 89.75 91.10 56.65

SULAWESI SELATAN 92.92 94.06 95.50 96.60 60.93

SULAWESI TENGGARA 91.37 91.86 94.53 96.20 59.82

GORONTALO 86.76 91.16 92.11 93.85 62.26

SULAWESI BARAT 81.88 84.36 88.77 89.88 47.23

MALUKU 84.55 86.51 88.64 90.55 51.75

MALUKU UTARA 84.24 87.26 91.36 92.18 59.03

PAPUA BARAT 90.73 88.58 92.57 94.55 52.22

PAPUA 49.53 49.33 55.21 58.23 26.19

INDONESIA 92.85 94.00 95.05 95.70 56.51

Provinsi
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen)



 27 

infeksi virus jika dipakai terlalu lama sehingga passive system dipilih untuk 

memberikan kenyamanan ruang tanpa dampak negatif dari penggunaan active 

system. 

Tabel 1.3. Problem, Needs and Solution 

 

Gambar 1.1. Gambar logo MW Studio 

Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 

 

 

 

Problem 

• Semakin menurunnya persentase rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap hunian yang layak terjangkau 

• Penggunaan sistem penghawaan aktif seperti AC memiliki dampak negatif 

pada kesehatan khususnya penggunaan dalam jangka waktu lama 

Needs 

• Kebutuhan akan alternatif rumah yang murah juga dapat memenuhi 

kebutuhan dan fungsi dari rumah pribadi 

• Kebutuhan akan hunian yang memberikan kenyamanan ruang tanpa 

bergantung kepada sistem aktif 

Opportunity 

• Peluang untuk membuat desain kamar apartemen dan rumah kos yang 

mampu menyamai fungsi rumah pribadi 

• Peluang untuk mengenalkan desain interior architecture yang menerapkan 

passive system untuk mengurangi emisi karbon dan memiliki dampak 

positif terhadap kesehatan dan lingkungan 
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Bagan 1.1. Struktur Organisasi MW Studio Fase 2 

Sumber : Data olahan pribadi (2020) 

 

1.1.2. Visi 

Visi dari perusahaan ini adalah menjadi konsultan arsitektur interior yang 

terkemuka di Indonesia dalam bidang compact design dan passive system. 

1.1.3. Misi 

Misi dari MW Studio antara lain : 

• Melakukan riset berkelanjutan terhadap contoh-contoh compact 

design dan passive system sebagai referensi dan mengetahui cara 

membuat compact design yang memiliki fungsi maksimal 

• Memahami permasalahan dan keinginan klien dengan pelayanan 

desain dengan konsep compact design dan passive system 

• Mewujudkan desain yang memiliki ciri khas compact design dan 

passive design dalam satu karya 

• Mengutamakan kejujuran dan kualitas kerja yang tinggi 
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• Terus melakukan riset dalam hal compact design dan passive 

system 

1.1.4. Tujuan 

Tujuan dari usaha ini adalah mengenalkan compact design dan passive 

system kepada masyarakat dan mengajarkan pentingnya penataan interior 

melalui compact design untuk mengurangi kebutuhan akan luasan ruang dan 

cara memperoleh kenyamanan ruang dan meningkatkan kualitas ruang dan 

kesehatan melalui passive system. 

1.2. GAMBARAN USAHA 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

      Kepemilikan perusahaan ini adalah milik perorangan, yang ditangani oleh 

individu dengan owner sebagai pemilik modal dan pengelola 

1.2.2. Fase Bisnis 

Tabel 1.4. Fase Bisnis 

 Fase 1 (2021 – 2023) Fase 2 (2024 – ….) 

Bentuk badan usaha Perseorangan Partnership 

Layanan jasa Jasa konsultan arsitektur interior 

yang dikerjakan secara pribadi dan 

merangkap sebagai drafter 

Jasa desain yang yang dikerjakan 

secara pribadi dan merangkap 

sebagai drafter, serta rekrut desainer 

muda maupun yang berpengalaman 

Operasi SOP SOP 

Lokasi Rumah keluarga di Pekanbaru Kantor (sewa/beli) 

Sistem IT Hardware 

- Laptop 

- Wifi 

- Telepon 

Software 

- Sketchup 

- AutoCAD 

- Sketchup VRay 

- Adobe Photoshop 

- Microsoft 

Cost Pembelian peralatan kantor dan 

print gambar 

Pembelian peralatan kantor, print 

gambar dan gaji karyawan 

Revenue Pendapatan dari pengerjaan 

sebuah proyek 

Keuntungan dari pengerjaan sebuah 

proyek 

SDM Drafter & designer (dilakukan Owner 
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oleh owner sendiri) Designer : 1 orang 

Drafter : 1 orang 

Keuangan : 1 orang 

Marketing Brosur/selebaran 

Kartu nama 

Word of mouth 

Social media 

Pameran dalam negeri 

Personal relationship 

 

- Portofolio dari karya yang 

dikerjakan berupa visual 3D render 

dan gambar kerja 

- Membuat website agar calon klien 

dapat mengakses portfolio 

perusahan 

 

 

1.2.3. Perolehan Modal 

Perolehan modal pribadi untuk bisnis ini adalah tabungan pribadi untuk 

menjalankan usaha konsultan arsitektur interior yang dimiliki    

1.3. USAHA MW Studio 

1.3.1. Layanan Usaha 

Layanan usaha yang diberikan dalam bisnis MW Studio adalah layanan 

konsultan arsitektur interior yang bergerak di desain rumah, apartemen dan rumah 

susun dengan desain yang minimalis dan bersifat compact. 

1.3.2. Spesifikasi Produk     

Spesifikasi produk MW Studio berdasarkan buku HDII tahun 2006 

antara lain : 

A. Design & Consultation (Pra-desain)  

• Melakukan observasi pada tapak bangunan atau tanah dan melihat 

daerah di sekelilingnya. Menggunakan foto atau gambar sebagai alat 

bantu. 

• Membuat perencanaan pengaturan ruang, desain skematik, 

penjelasan tentang latar belakang, filosofi, konseptual dan sketsa. 

• Konsep pra-desain yang diwujudkan dan dituangkan ke dalam 

gambar denah dan peletakan perabot utama, garis besar citra ruang 

yang akan diwujudkan ke dalam gambar 3 dimensi, skema warna 

dan material scheming yang dipakai serta estimasi biaya awal. 

B. Procurement (Pengembangan desain) 
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• Membuat gambar denah, denah furniture, plafon, titik lampu, titik 

mekanikal elektrikal, finishing dinding, lantai, potongan, detail 

interior dan gambar 3 dimensi. 

• Semua pekerjaan yang telah selesai dibuat disimpan di dalam CD 

yang diletakkan di dalam lemari berisi arsip disertai dengan 

dokumentasi hard copy yang telah dicetak dan gambar dicetak di 

kertas A3 

• Penawaran harga lebih mendetail dengan harga yang dapat 

dinegosiasikan. 

C. Project Management (Pengawasan berkala) 

• Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan 

kualitas pekerjaan yang sedang dilakukan (site supervision) 

• Apabila diperlukan, membuat gambar yang memberikan penjelasan 

tambahan. 

1.3.3. Inovasi Usaha      

Inovasi usaha yang ditawarkan adalah desain interior yang memiliki ciri 

compact design dan passive system di mana kenyamanan ruang didapatkan secara 

maksimal meski ukuran ruangan yang kecil dan tidak bergantung kepada sistem 

aktif. 

1.4. Analisa Industri/Industry Forces 

1.4.1. Kompetisi Industri     

Dalam setiap usaha pasti memiliki usaha yang sejenis termasuk usaha 

konsultan arsitektur interior. Dalam hal ini, banyak arus migrasi ke kota besar 

khususnya di Pekanbaru yang sedang mengalami pembangunan yang pesat 

sehingga mengalami pertambahan penduduk yang signifikan karena arus 

urbanisasi sehingga kebutuhan akan rumah kos semakin meningkat. 

Indonesia sendiri memiliki sejumlah arsitek dan desainer interior, mulai dari 

perusahaan perorangan hingga grup besar, merintis atau berkembang. Setiap 

perusahaan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing 

dalam pangsa pasar yang dituju. Pesaing MW Studio pada fase I adalah 

perusahaan desain interior yang sudah berdiri di Pekanbaru seperti Teo Interior 

dan Berkat Interior Abadi karena tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan 
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pengalaman yang lebih banyak. Maka MW Studio mengimbangi kelebihan dari 

pesaing dengan fokus kepada pengembangan compact design dan passive system. 

Dengan melakukan eksplorasi desain dan edukasi pasar secara berkelanjutan 

sehingga memiliki nilai lebih. 

Pada fase II, pesaing yang bergerak dalam desain interior apartemen dan rumah 

kos antara lain : 

Tabel 1.5. Kompetisi Industri 

NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN 

Teo Interior Jasa desain interior yang sudah 

dikenal di pulau Sumatera 

Berkat Interior Abadi Jasa desain interior di Pekanbaru 

Ebeneze Interior Design Desainer interior di Pekanbaru 

TriBuana Jasa desain interior yang terkenal di 

Pekanbaru 

Asia Architecture Jasa desain interior tingkat nasional 

Dekoruma Komunitas desainer interior di area 

Jakarta, Banten dan Jawa Barat 

Manna Interior Desainer interior ternama di Jakarta 

dan Bekasi 

Indo Design Center (IDC) Jasa desain rumah kos yang memiliki 

banyak karya di Jakarta 

 

Pada fase pertama, MW Studio memiliki posisi sejajar dengan fresh graduate, 

pada fase kedua, posisi MW sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar yang 

dikenal luas. 

1.4.2. Konsumen 

Segmentasi 

• Usia 20 – 40 tahun di masa produktif 

• Kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas dengan 

pengeluaran bulanan berkisar 7 – 10 juta 

Kebutuhan klien yang diselesaikan 

• Jasa desain apartemen dan rumah indekos 
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• Merancang kenyamanan ruang dengan kualitas kesehatan yang baik 

• Desain yang memiliki kapasitas besar untuk ruangan yang berukuran 

kecil 

Posisi perusahaan pada fase 1 berada di bawah konsumen karena 

memerlukan pandangan yang baik dari konsumen untuk membangun reputasi 

baik melalui “word of mouth” sehingga dapat mencari konsumen baru melalui 

klien yang sudah pernah menggunakan jasa 

Pada fase 2, posisi perusahaan sudah berada di atas konsumen dengan tetap 

memerhatikan dan memahami kebutuhan klien dan pemecahan masalah 

dilakukan dengan pendekatan desain yang telah dipelajari selama fase pertama 

dan penelitian-penelitian terkait masalah yang dihadapi untuk diaplikasikan ke 

dalam desain untuk mencapai kesepakatan dan kepuasan klien dalam 

penerapan desain di lapangan. 

1.4.3. Produk Substitusi 

Switching cost MW Studio tergolong rendah karena tidak semua orang 

mementingkan compact design dan passive system. Selain itu, banyak 

produk yang sudah dikenal masyarakat seperti IKEA dan produsen yang 

berfokus kepada produksi furnitur yang bersifat multifungsi/compact seperti 

Resource Furniture yang sudah berdiri selama 20 tahun dan Expand 

Furniture yang menjadi sorotan di berbagai media arsitektur seperti 

Architectural Digest, HGTV, Bloomberg, Tiny House Nation, dll. 

Pada fase pertama, MW Studio berada di bawah karena produk substitusi 

yang mudah didapatkan dan sudah berdiri lama sehingga memiliki 

pengalaman dan kepercayaan dari konsumen yang sudah pernah 

menggunakan produk sedangkan pada fase kedua MW Studio memiliki 

posisi yang sejajar karena memiliki pengalaman dan desain produk yang 

dapat bersaing dengan produsen lain. 

1.4.4. Pemasok/Supplier 

Tabel 1.6. Pemasok/Supplier 
No Nama Supplier Keterangan Alamat 

1 N Wallpaper Supplier wallpaper Jalan Jend. Ahmad Yani no 25 

2 Informa Supplier aksesoris dan Living World Pekanbaru Jl T. 
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furnitur Tambusai Blok AA1 

3 Ace Hardware Supplier lampu dan 

elektronik 

Mal Pekanbaru  

4 Era Keramindo Supplier keramik Jl. Ir. H. Juanda no 53 

Pekanbaru 

5 Toko Kreasi 

Aluminium 

Pengerjaan kaca dan 

besi 

J. Riau no 79 C Pekanbaru 

6 Toko Daytona Supplier cat Jl. Riau no 75 F Pekanbaru 

7 Istana CCTV Supplier CCTV Perumahan Pondok Mutiara 

Pekanbaru 

Pada fase pertama MW Studio berada di bawah supplier karena masih 

bergantung kepada supplier untuk bahan bangunan dalam pengerjaan proyek, 

sedangkan pada fase kedua posisi MW Studio berada di atas supplier karena 

posisi MW Studio adalah pemberi kerja kepada supplier sehingga dapat memilih 

supplier yang memiliki kualitas produk dan pelayanan. 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Fase pertama 

Fresh graduate designer merupakan pesaing awal pada fase pertama karena 

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sama dan patokan harga yang setara 

atau lebih murah karena tidak bergantung pada tempat kerja. Hal yang membuat 

MW Studio memiliki kelebihan berupa compact design dan passive system yang 

memberikan kapasitas ruang, kenyamanan ruang dan kesehatan penghuni. 

Fase kedua 

Pada fase kedua, MW Studio berada di atas pendatang baru dengan 

pengalaman dan kemampuan yang lebih daripada pendatang baru sehingga 

ancaman berasal dari perusahaan yang memiliki pamor dan pengalaman yang 

lebih besar dibandingkan dengan MW Studio. 

Tabel 1.7. Ancaman Pendatang Baru 

NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN 

SARAE  Jasa desain interior yang berdiri sejak tahun 2018 

InteriorHAHA Jasa desain interior yang berdiri sejak tahun 2018 
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Pada fase pertama, MW Studio memiliki posisi yang sama dengan freelance 

designer, sedangkan pada fase kedua, MW Studio dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya karena MW Studio memiliki karakteristik desain yang khas. 

1.4.6. Kesimpulan 

Tabel 1.8. Kesimpulan 
 Fase 1 Fase 2 

Kompetisi Industri Sejajar Sejajar 

Konsumen Di bawah Di atas 

Produk Substitusi Di bawah Di atas 

Supplier Di bawah Sejajar 

Pendatang baru Sejajar Di atas 

 

Dari tabel di atas, MW Studio kebanyakan berada di bawah pada fase 1 

karena “usia” perusahaan yang muda dan bergantung pada aspek-aspek yang ada, 

sedangkan di fase kedua, MW Studio berada sejajar atau di atas karena 

pengalaman yang cukup untuk bersaing dengan perusahaan lain. 

 

1.5. Market Forces 

1.5.1. Market Issues     

Isu pertama dalam kebutuhan tempat tinggal khususnya di kota besar seperti 

Pekanbaru adalah peningkatan jumlah penduduk di Pekanbaru karena banyaknya 

pendatang dari luar kota sehingga kebutuhan tempat tinggal semakin besar. 

Pertumbuhan penduduk yang mencapai 4,06 persen menunjukkan tingginya arus 

migrasi ke Pekanbaru sebagai kota investasi dan jasa yang sangat diminati 

masyarakat sehingga kebutuhan akan hunian pun semakin besar. 

Isu lain yang dihadapi adalah kebutuhan akan desain yang mendukung 

kesehatan karena pada masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan seseorang 

menjadi hal yang paling utama untuk dijaga sehingga kenyamanan dalam ruang 

menjadi penting karena gaya hidup berubah menjadi stay at home dimana hal-hal 

yang berkaitan dengan hidup sehari-hari berlangsung dari rumah termasuk 

pekerjaan (work from home). Hal yang paling mudah terlihat adalah pengurangan 

penggunaan AC sebagai sistem penghawaan aktif karena sejumlah dampak 
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negatif yang membuat penularan COVID-19 menjadi lebih mudah terjadi. Hal ini 

menyebabkan passive system lebih dibutuhkan pada masa pandemi ini karena 

kondisi ruangan yang dihasilkan oleh passive system mengurangi efektifitas 

tranmisi virus. 

Isu ketiga yang dihadapi oleh konsultan arsitektur interior dan kontraktor 

desain adalah kontrol terhadap efisiensi dan efektivitas kerja saat melaksanaan 

work from home (WFH) sebagai bentuk partisipasi dalam melawan pandemi 

COVID-19 dan perlambatan atau penundaan proyek yang dilakukan karena 

terkena dampak dari pandemi yang sedang terjadi. 

Isu keempat yang dihadapi adalah persoalan mengenai global warming yang 

menyebabkan meningkatnya temperatur bumi karena penggunaan benda-benda 

yang menyebabkan efek rumah kaca seperti kendaraan yang melepaskan gas 

karbon monoksida (CO) yang menahan radiasi matahari yang dipantulkan 

kembali sehingga lingkungan terasa lebih panas, khususnya di daerah perkotaan 

yang padat akan penduduk dan kendaraan. 

Dari isu-isu yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan desain yang 

akan diambil berupa passive system dan compact design adalah pendekatan desain 

yang tepat dan dibutuhkan dalam menjawab isu-isu yang saat ini sedang dihadapi 

maupun isu lain yang sedang dihadapi maupun yang akan dihadapi ke depannya. 

1.5.2. Market Segment 

Segmentasi pasar yang dituju adalah kalangan menengah dan menengah ke atas 

dengan rentang usia 20 – 40 tahun yang memiliki apartemen atau rumah kos, baik 

sebagai hunian sendiri atau bisnis sebagai entrepreneur. Banyaknya kebutuhan 

dan usaha rumah kos/apartemen yang baru dibangun memberikan potential 

customer yang besar. Harga properti yang mahal membuat bisnis kos-kosan 

menjadi bisnis yang menguntungkan. 

Selain itu, alasan memilih rentang usia 30 – 50 tahun sebagai segmentasi 

pasar yang dituju karena pada rentang usia ini, pendapatan rata-rata lebih besar 

dibandingkan dengan usia di atas dan di bawahnya sehingga kesempatan untuk 

mendapatkan konsumen lebih besar. 
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Tabel 1.9. Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri| Menurut 

Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2017

 

Sumber : https://www.bps.go.id/statictable/2018/03/13/1999/rata-rata-pendapatan-bersih-

berusaha-sendiri-menurut-provinsi-dan-kelompok-umur-ribu-rupiah-2017.html 

 

 

Kelompok Umur

15-24 25-54 55+

(6) (7) (8) (5)

1 121,8 1 685,3 1 364,8 1 550,9

1 289,5 2 020,5 1 464,2 1 539,4

1 372,9 1 810,2 1 468,9 1 561,4

1 461,1 1 968,6 1 632,8 1 849,1

1 276,6 1 970,0 1 476,5 1 877,4

1 327,1 1 685,2 1 267,7 1 525,4

1 188,5 1 730,1 1 326,3 1 477,9

1 241,7 1 535,4 1 227,2 1 392,4

1 440,9 2 170,2 1 607,8 1 961,9

1 818,9 2 485,9 2 160,7 2 132,0

2 069,7 3 209,6 2 850,4 2 821,8

1 519,1 2 053,7 1 627,1 1 714,6

1 309,0 1 492,5 1 121,9 1 216,0

1 047,8 1 589,7  941,0 1 071,9

1 239,9 1 631,9 1 219,4 1 309,6

1 599,1 2 398,5 1 845,1 1 810,1

1 209,3 2 076,2 1 032,4 1 584,1

1 188,3 1 588,1 1 054,0 1 286,5

 853,1 1 056,2  790,7 1 155,3

1 292,7 1 660,7 1 277,5 1 483,9

1 573,7 1 941,2 1 578,2 1 961,4

1 360,0 1 866,5 1 694,6 1 731,0

1 601,1 2 876,5 1 897,1 2 482,7

Kalimantan Utara 1 741,9 2 150,6 1 574,0 2 371,4

1 628,5 2 095,9 1 989,2 1 758,0

 899,2 1 481,7 1 142,8 1 409,5

NA 1 950,3 1 465,1 1 789,4

1 318,6 1 510,4 1 207,9 1 472,7

1 189,4 1 547,2 1 187,9 1 443,0

 940,2 1 118,2  956,3 1 525,9

1 963,0 1 647,8 1 401,8 1 411,8

1 640,8 1 741,2 1 434,3 1 991,8

2 270,6 2 251,0 2 105,8 2 314,9

2 140,2 2 738,1 2 245,0 2 468,5

Agustus 2017

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Jawa Barat

Nusa Tenggara Barat

Bali

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

Maluku

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Gorontalo

Papua

Papua Barat

Riau 

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Kepulauan Riau

Provinsi

(1)

Aceh

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Banten

Jawa Timur

Bengkulu

Sumatera Selatan

Lampung

Jambi

Jumlah
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1.5.3. Needs and Demand     

Saat ini sistem pasif pada bangunan semakin diperlukan karena sistem pasif 

dapat membuat bangunan lebih responsif terhadap pandemi COVID-19 dengan 

pengaturan lingkungan termal, penghawaan dan pencahayaan secara pasif karena 

suhu udara dan kelembapan yang rendah karena penggunaan AC meningkatkan 

efektivitas transmisi virus. Tidak hanya itu, sistem pasif juga diperlukan untuk 

menjawab permasalahan global warming yang terus disuarakan dengan 

mengurangi pemakaian energi untuk pengaturan lingkungan termal. 

Selain itu, industri desain interior terus bergerak seiring pertumbuhan pasar 

properti dan bangunan yang dalam beberapa tahun terakhir sedang masif di Tanah 

Air. Tak hanya di sisi swasta, pemerintah juga memiliki banyak proyek yang 

secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan pelaku interior 

seperti gedung milik pemerintah hingga fasilitas umum seperti bandara. Pada 

masa pandemi COVID-19 ini, bidang arsitektur interior termasuk dalam salah satu 

sector yang masih boleh beroperasi dengan sebaik mungkin meski mengalami 

penundaan karena tidak sampai mengalami pembatalan. Meski sedikit proyek 

baru yang masuk pada masa pandemi ini, diharapkan masa setelah pandemi ini 

menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para desainer interior untuk membuat 

desain yang mengatasi dan mengantisipasi masalah serupa di masa mendatang. 

Dari artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa industri arsitektur interior di 

Indonesia masih bertumbuh meski di tengah pandemi walaupun mengalami 

perlambatan atau penundaan, tidak sampai mengalami pembatalan dan kondisi 

pandemi meningkatkan perlunya desain arsitektur interior yang memiliki sistem 

pasif untuk memberikan kenyamanan ruang dan meningkatkan kesehatan 

penghuninya. 

1.5.4. Switching Cost 

Pelayanan yang baik dan dan desain yang memuaskan menjadi hal yang 

membuat konsumen untuk mengambil jasa MW Studio dan menjadi pelanggan 

tetap. Namun, hal yang dapat membuat konsumen berpaling kepada desainer yang 

lain karena value yang ditawarkan lebih cocok kepada konsumen tersebut. Selain 

itu, tidak semua konsumen mementingkan compact design dan passive system 

dalam desain arsitektur interior. Maka dibutuhkan biaya edukasi calon konsumen 
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dan adanya perusahaan-perusahaan lain yang sudah berdiri lebih lama dan 

memiliki pengalaman serta reputasi menjadi potensi konsumen berpaling kepada 

perusahaan lain. 

1.5.5. Revenue Attractivenes     

Hal yang menjadi daya tarik konsumen untuk menggunakan jasa MW Studio 

adalah desain yang memiliki nilai lebih dalam kapasitas melalui compact design 

dan kenyamanan dalam ruang serta kesehatan penghuninya melalui passive 

system untuk memberikan lingkungan yang baik untuk kesehatan. 

1.5.6. Kesimpulan 

Seiring dengan perkembangan ekonomi di kota kota yang sedang 

berkembang, kebutuhan akan tempat tinggal akan semakin bertambah sehingga 

pembangunan rumah kos dan apartemen akan semakin lumrah. Selain itu, kondisi 

pandemi yang sedang terjadi membuat desain rumah dengan sistem pasif lebih 

diperlukan untuk menjaga kesehatan penghuninya. Hal ini membuat target 

segmen pasar yang dituju dirasa tepat karena menargetkan infrastruktur yang akan 

banyak dibangun ke depannya 

1.6. Key Trends 

1.6.1. Technology Trends 

Perkembangan teknologi memunculkan banyak bisnis dan startup berbasis 

teknologi. Tidak dapat dipungkiri teknologi sudah menjadi bagian dari hidup yang 

tidak dapat dipisahkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan menjadi salah 

satu cara dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Salah satu aspek 

teknologi yang paling umum digunakan dalam bisnis adalah sebagai media 

promosi bisnis yang dimiliki melalui internet seperti media sosial, iklan online, 

website dan jaringan komunikasi seperti LINE. Hal ini dapat digunakan pada fase 

pertama untuk mengenalkan usaha pada masa-masa awal berdiri dan mencari 

jaringan serta klien untuk menggunakan jasa. 

Selain media promosi, teknologi juga dapat digunakan sebagai media 

permintaan jasa desain seperti aplikasi yang memberikan konsumen pilihan untuk 

memilih sendiri desain yang diinginkan berikut dengan material dan warna yang 

digunakan sehingga tidak perlu bertemu dengan desainer secara langsung dan 

hasil dari permintaan konsumen dapat diantarkan ke tempat tujuan. Hal ini dapat 
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digunakan pada fase kedua dimana perusahaan sudah memiliki pengalaman, 

tenaga dan kemampuan yang mendukung. 

Penggunaan teknologi juga mendorong performa desain interior melalui 

program untuk desain interior seperti SketchUp, AutoCAD, 3DSMax, dan Rhino 

yang membantu desainer interior dalam membuat simulasi desain sebelum 

diterapkan ke dalam ruang yang akan didesain sehingga menghemat waktu, 

tenaga dan biaya dalam penerapan desain karena dapat mengetahui hasilnya 

sebelum diterapkan. 

Selain hal di atas, teknologi yang ada dapat digunakan untuk melakukan 

kampanye untuk menggunakan passive system pada bangunan sebagai langkah 

penghematan energi dan pencegahan penularan virus pada masa pandemi 

COVID-19. 

Dapat disimpulkan di masa teknologi ini, penggunaan media online mulai 

dari aplikasi pesan seperti LINE dan WhatsApp hingga media sosial seperti 

Facebook dan Instagram menjadi bagian penting sebagai channel dari bisnis yang 

dijalankan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi membuat kinerja dalam bidang 

arsitektur interior semakin mudah dengan program arsitektur interior seperti 

SketchUp dan AutoCAD yang mendorong kinerja desainer arsitektur interior 

dalam pekerjaannya. 

1.6.2. Regulatory Trends 

Dalam masa new normal yang diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dalam 

masa pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan protokol-protokol untuk 

beradaptasi dan menjalankan kegiatan seperti biasa antara lain : 

• Mencuci tangan 

o Salah satu hal yang terus dikampanyekan adalah mencuci tangan 

dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer untuk menjaga 

kebersihan tangan dan mengurangi resiko penyebaran virus. 

• Hindari menyentuh wajah 

o Tangan dapat membawa virus dari aktivitas sehingga disarankan 

menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung dan 

mulut dengan tangan karena virus dapat masuk ke dalam tubuh 

dengan mudah melalui bagian wajah tersebut. 
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• Menerapkan etika batuk dan bersin 

o Saat batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dan dapat 

menginfeksi orang lain sehingga etika batuk dan bersin perlu 

dilakukan terlepas seseorang memiliki virus corona atau tidak 

dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas 

bagian dalam atau tisu dan membuangnya ke tempat sampah. 

• Menggunakan masker 

o Untuk individu yang memiliki gejala sakit atau gangguan 

pernafasan diwajibkan menggukanan masker medis saat keluar 

rumah atau berinteraksi dengan orang lain untuk mencegah 

penularan virus. Selain itu, orang yang sehat dianjurkan untuk 

menggunakan masker non-medis atau masker kain untuk 

menghindari tertular penyakit. 

• Jaga jarak sosial 

o Selama masa pandemi ini, disebutkan perlunya selalu menjaga 

jarak dengan orang lain minimal sejauh 1 meter untuk menghindari 

paparan virus. Selain itu, physical distancing dihimbaukan kepada 

masyarakat untuk tidak mendatangi kerumunan, meminimalisir 

kontak fisik dengan orang lain dan tidak mengadakan acara yang 

mengundang orang banyak. 

• Isolasi mandiri 

o Untuk individual yang merasa tidak sehat seperti memiliki gejala 

sakit yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak 

nafas dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah untuk 

mencegah penularan virus. 

• Menjaga kesehatan 

o Selama tidak memiliki kegiatan di luar rumah, dianjurkan untuk 

menjaga kesehatan fisik dengan berjemur sinar matahari pagi 

selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi dan 

melakukan olahraga ringan. 

Selain protokol kesehatan, desain arsitektur interior juga pastinya akan 

berubah untuk menunjang pencegahan penyebaran virus seperti jarak antar 
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individu yang semakin besar dan mampu menunjang berbagai kebutuhan individu 

dengan mengurangi interaksi dengan orang lain. Selain itu, strategi marketing 

juga mengalami perubahan mengikuti protokol new normal pada masa pandemi 

COVID-19 dimana strategi marketing beralih menuju sistem marketing online dan 

mampu memberikan dukungan kepada konsumen di tengah pandemi agar 

konsumen melihat usaha kita sebagai usaha yang memiliki perhatian kepada 

konsumen dan menjalin loyalitas kepada usaha yang dijalankan. 

Dari hal di atas, dapat disimpulkan perubahan desain yang akan terjadi 

mendukung penggunaan desain yang memiliki passive system untuk mendukung 

kualitas ruang dan kesehatan penghuninya. Selain itu, desain interior ke depannya 

akan mewajibkan desain yang dapat mengurangi interaksi antar individu sehingga 

dapat dikatakan compact design memiliki peluang untuk berkembang ke 

depannya untuk menjawab kebutuhan desain mengikuti protokol new normal 

yang diterapkan. 

1.6.3. Societal and Cultural Trends     

Tren sosial budaya yang saat ini terjadi sangat erat hubungannya dengan 

dampak globalisasi. Era Globalisasi telah berkembang di negara-negara di dunia 

dan telah mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.  

Cara melakukan komunikasi juga terdapat pergeseran, di Era Globalisasi ini cara 

berkomunikasi tidak hanya terjadi secara lisan melalui bertemu dan bertatap muka 

saja, perkembangan globalisasi yang memicu adanya perkembangan teknologi 

komunikasi menjadi memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi. 

Bahkan sekarang ini, gambar dapat dikirim dengan mudahnya melalui beberapa 

aplikasi chatting atau jejaring sosial yang ada. 

Selain itu, perkembangan teknologi pada Industri 4.0 membuat semua 

berjalan dengan sistem teknologi pintar dengan menggunakan komunikasi antar 

mesin (M2M) dan Internet of Things (IoT) yang membuat mesin dapat 

menganalisa dan mengambil keputusan tanpa memerlukan bantuan manusia 

sehingga dapat mempercepat proses pengerjaan. Selain itu, industry 4.0 dapat 

menjadi lading yang baru dalam mencari peluang dimana desainer interior perlu 

untuk melakukan kolaborasi karena semua hal tersambung satu sama lain melalui 

internet.  
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Tetapi di sisi lain, kesiapan desainer interior diperlukan dalam menghadapi 

era yang baru karena era ini dapat menggerus peluang kerja desainer interior 

dengan cara konvensional sehingga ada 10 kemampuan yang harus dikuasai 

antara lain pemikiran analitis, kreativitas, orisinalitas, inisiatif yang tinggi, 

pemecahan masalah yang kompleks dan kecerdasan emosional karena 

kemampuan-kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh mesin sehingga desainer 

interior harus menguasai skill-skill tersebut jika tidak ingin tergerus oleh zaman. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah kemajuan teknologi menjadi 

kesempatan dan ancaman bagi desainer arsitektur interior karena di satu sisi, 

kemajuan teknologi dapat meningkatkan performa dan kinerja desainer arsitektur 

interior saat menggunakan kemajuan teknologi tersebut tetapi di sisi lain, 

kemajuan teknologi juga menjadi ancaman karena kemajuan teknologi yang ada 

membuat pekerjaan semakin mudah dilakukan hingga orang awam dapat 

melakukan hal serupa dengan bantuan teknologi sehingga desainer dituntut untuk 

memiliki hal yang menjadi nilai khas sendiri jika tidak ingin tergerus dan kalah 

bersaing dengan kemajuan teknologi. 

1.6.4. Socio Economic Trends     

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan internet dan media sosial 

semakin meningkat dan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari individu. Hal 

ini ditunjukkan dari pola hidup masyarakat yang sering memeriksa media sosial 

mulai dari bangun pagi hingga sebelum tidur. Hal ini menyebabkan terjadinya 

pergeseran teknik pemasaran dari cara konvensional ke metode online untuk 

mendapatkan pembeli. 

Tren yang paling mudah dilihat pada masa sekarang adalah semakin 

populernya berbelanja secara online melalui platform yang ada seperti Tokopedia. 

Selain itu, media sosial seperti Instagram semakin digemari sebagai tempat 

menjajakan produk yang dijual dengan postingan serta Instagram Story yang 

membuat pengguna tidak ingin ketinggalan untuk melihat barang yang dijual. 

Dari tren yang dapat dilihat, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup masyarakat 

modern masa kini tidak lepas dari penggunaan internet dan media sosial sehingga 

perlu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi agar dapat bertumbuh dan 

bersaing dengan sehat. 
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1.6.5. Kesimpulan 

Tren yang ada pada saat ini yang berada di era globalisasi membuka peluang 

untuk bisnis yang sangat besar karena era globalisasi memberikan akses dan 

komunikasi ke seluruh dunia tanpa adanya pembatas berupa jarak maupun waktu 

sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi dan tren yang ada di era globalisasi saat ini. 

1.7. Macro Economic Forces 

1.7.1. Global Market Condition     

Meskipun saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis COVID-19, pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tergolong stabil, bahkan dapat mencapai 3 persen selama 

masa pandemi ini berdasarkan pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf 

Presiden Donny Gahral Adian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2020 paling besar 

berada di pulau Jawa sebesar 3,42 persen dengan kontribusi sebesar 59,14 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kondisi keuangan Indonesia 

relatif stabil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Dalam rapat 

kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan meski pasar keuangan sempat mengalami gejolak pada bulan April 

hingga Mei, namun kondisi kian stabil saat ini dibandingkan dengan Turki yang 

saat ini mengalami inflasi hingga 15 persen dan depresiasi nilai tukar yang cukup 

parah. 

Dapat disimpulkan kondisi keuangan Indonesia masih dapat bertahan di tengah 

gejolak keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini sehingga MW 

Studio masih dapat berkembang meski di tengah pandemi. 

1.7.2. Capital Market 

Pada tahun 2019, Bekraf menggelontorkan dana untuk 26 ruang kreatif untuk 

infrastruktur dan ruang kreatif dalam dua tahap dengan 23 tempat pada tahap 

pertama dan tiga tempat pada tahap kedua. Pada tahun 2020 ini, pemerintah siap 

mengucurkan hibah untuk startup dengan jumlah hibah mencapai miliaran. 

1.7.3. Commodity and other resources 

Industri bahan bangunan berperan penting di tengah program pembangunan 

infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Ketersediaan infrastruktur 
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akan membuka kawasan terisolasi dan akan mendorong pemerataan 

kesejahteraan, melalui kemunculan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan 

tersebut. Pembangunan infrastruktur, menurut Arlinda, memberikan efek 

berganda yang akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang, 

termasuk industri bahan bangunan. Kenaikan permintaan akan produk bahan 

bangunan seperti semen, beton, besi, mesin atau alat berat, dan material lainnya, 

dapat membuat industri bergerak lebih cepat. Selain itu, semakin meningkatnya 

jumlah freelancer memudahkan pencarian sumber daya manusia bagi desainer 

interior pada fase pertama memulai bisnis. Tawaran harga yang dipasang oleh 

freelancer juga terbilang cukup rendah dan memberikan hubungan mutualisme 

antara perusahaan yang merekrut freelancer dengan freelancer tersebut. Di 

samping itu, sumber daya bahan bangunan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatakan. Hal ini kemungkinan terjadi seiring tren kenaikan Indeks Harga 

Perdagangan Besar (IHPB) umum nonmigas yang terus meningkat hingga 

Februari 2018. BPS juga mencatat IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi pada 

Februari 2018 naik 0,34% terhadap bulan sebelumnya. Itu disebabkan kenaikan 

harga besi seperti besi beton, kawat dan sejenisnya, kaca lembaran, paku, mur, 

dan baut.  

1.7.4. Economic Forces 

Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak dapat dipungkiri kondisi ekonomi di 

seluruh dunia mengalami dampaknya, khususnya di bidang desain interior dan 

konstruksi. Menurut Wakil Ketua Industri Kecil dan Menengah Himpunan 

Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Regina Kedangen (2020), 

kerentanan ekonomi akibat pandemi menjadi pembelajaran positif bagi pelaku 

usaha dan pemerintah karena meskipun pangsa pasar desain interior dan home 

décor di Indonesia sangat besar, barang-barang tersebut merupakan hasil impor 

dengan angka yang fantastis. 

Di sisi lain, menurut beberapa arsitek dan desainer interior, work from home 

adalah bentuk partisipasi sosial untuk menekan penyebaran virus dan kesehatan 

dan keselamatan tim. Dalam menjalankan WFH, kendala utama yang sering 

dihadapi adalah kontrol terhadap efisiensi dan efektivitas kerja untuk 

mendapatkan proses yang kerja secara maksimal dan dampak yang paling umum 
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adalah ditundanya atau adanya perlambatan pada beberapa proyek. Di sisi lain, 

saat ini pemerintah melalui PUPR cukup giat menyiapkan beberapa rumah sakit 

darurat yang bisa jadi merupakan peluang bagi para praktisi untuk berkontribusi. 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa di masa pandemi ini, ada 

kesempatan yang dapat diambil dalam bidang desain interior dan home décor 

dimana industri dalam negeri memiliki waktu untuk berkembang karena 

kerentanan ekonomi yang terjadi memberi ruang yang selama ini diisi dengan 

barang-barang impor yang dapat diisi oleh industri dalam negeri agar dapat 

bersaing dengan barang-barang luar negeri dan mengurangi kebutuhan akan impor 

karena dapat ditutupi oleh industri dalam negeri. 

1.7.5. Kesimpulan     

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bisnis Interior Architecture di 

Indonesia masih dapat berkembang dan sangat dibutuhkan untuk pembangunan di 

berbagai wilayah di Indonesia meskipun saat ini sedang dilanda pandemi. 

1.8.  BUSINESS MODEL CANVAS 

1.8.1. Value Proposition     

Berdasarkan problem yang ditemukan dan strategi bisnis yang dijalankan, 

value proposition dari MW Studio adalah getting the job done, customization dan 

performance. Latar belakang dari nilai getting the job done adalah membantu 

konsumen dalam menjawab kebutuhan akan ruangan yang bersifat compact 

dengan passive system untuk memberikan kenyamanan dalam ruang. Selain itu, 

MW Studio memiliki nilai customization dimana desainer membuat desain 

bersama sehingga desain yang dibuat menjawab kebutuhan dan keinginan klien 

dan desain yang dibuat karena desain yang dikerjakan merupakan desain hasil 

kerja bersama klien. Dengan menerapkan passive system dan compact design, 

desain yang dibuat bertujuan memberikan peningkatan performa pengguna 

sehingga memiliki nilai tambahan berupa performance. 

1.8.2. Customer Relationship     

Hubungan dengan konsumen (customer relationship) tidak dapat disangkal lagi 

merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kesuksesan sebuah usaha. 

Jika hubungan terhadap konsumen tidak terbangun, tentunya akan memengaruhi 

kesuksesan karena mendapatkan konsumen baru lebih sulit daripada menjaga 
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hubungan dengan konsumen lama. Oleh karena itu, MW Studio menjalin 

hubungan dengan konsumen berupa dedicated personal assistant dimana MW 

Studio memberikan perhatian penuh kepada proyek yang dikerjakan sehingga 

konsumen mendapatkan hasil kinerja yang maksimal agar kepuasan konsumen 

dapat terjaga dan kembali kepada MW Studio untuk menggunakan jasa desain 

sehingga MW Studio juga menjalin hubungan jangka panjang (long term) dimana 

MW Studio membantu klien saat mengalami masalah dalam desain sehingga 

terjalin hubungan kepercayaan antara klien dan MW Studio sehingga klien 

menjadi konsumen tetap jasa desain MW Studio. 

1.8.3. Customer Segment     

MW Studio menerima semua permintaan jasa desain, dengan spesialisasi yang 

bersifat segmented dimana MW Studio membuat desain yang memiliki ciri desain 

compact design dan passive system yang memiliki gaya tersendiri untuk rumah 

tinggal, area komersil dan area perkantoran. 

1.8.4. Channel     

Model channel yang digunakan dalam bisnis ini terdiri dalam 5 fase, antara lain 

: 

• Awareness : MW Studio mengikuti pameran-pameran sehingga calon 

konsumen jasa MW Studio dapat melihat portofolio dari MW Studio 

secara langsung. Melalui pameran-pameran yang diikuti, pengunjung 

pameran dapat mengenal MW Studio dan mengetahui gaya desain dari 

MW Studio 

• Evaluation : Memberikan konsumen kesempatan untuk melakukan 

survei dan menuliskan penilaian mereka terhadap layanan dan produ 

yang digunakan serta menjelaskan kepada konsumen mengapa MW 

Studio memberikan lebih baik. 

• Purchase : Pembeli dapat membeli layanan dan produk yang 

ditawarkan secara langsung dari MW Studio 

• Delivery : Konsumen mendapatkan permintaan mereka melalui 

pengerjaan proyek dan pengantaran barang yang dipesan. 
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• After Sales : Konsumen tetap mendapatkan pelayanan setelah proyek 

selesai 6 bulan terhitung dari selesainya proyek apabila terjadi masalah 

teknis. 

Selain fase yang disebutkan di atas, MW Studio menjaring konsumen secara 

langsung melalui hubungan dengan klien yang pernah menggunakan jasa MW 

Studio melalui word of mouth atau kerabat dekat dalam bentuk personal 

relationship. Selain melalui direct channel, MW Studio juga menggunakan 

indirect channel berupa portofolio dari MW Studio yang dapat dilihat dari media 

sosial seperti Facebook dan Instagram. 

1.8.5. Key Activities     

Aktivitas yang dilakukan MW Studio adalah production, research and 

development dan problem solving, dengan tindakan yang didasari oleh SOP. 

Aktivitas production meliputi produksi desain interior dengan konsep compact 

design dan passive system. Selain itu, MW Studio juga sesekali membuat produk 

interior untuk mendukung penerapan compact design dan passive system dalam 

desain yang dibuat. Selain itu, MW Studio juga melakukan riset dalam bidang 

compact design dan passive system. 

MW Studio juga bergerak dalam research and development berupa riset dan 

pengembangan desain dalam bidang compact design dan passive system untuk 

membuat desain yang lebih baik dibandingkan desain yang ada di luar. 

Selain membuat desain, MW Studio juga memiliki key activity berupa problem 

solving dimana konsumen yang membutuhkan bantuan dalam desain dapat 

mengunjungi MW Studio untuk mendapatkan bantuan dan saran dalam membuat 

desain interior. Selain itu, MW Studio juga memberikan solusi untuk masalah 

yang dihadapi konsumen untuk mengenalkan compact design dan passive system 

kepada konsumen. 
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Bagan 1.2. SOP MW Studio 

1.8.6. Key Partner 

Dalam menjalankan bisnis, MW Studio menjalin hubungan kerjasama 

dengan pihak lain untuk membantu bisnis MW Studio untuk berhasil dalam 

bidang yang belum dapat ditangani sendiri. Hubungan kerjasama yang 

dibangun adalah hubungan pembeli dan penyedia (buyer-supplier relationship) 

dimana MW Studio menjalin hubungan kerjasama dengan penyedia lampu, 

furnitur dan aksesoris, keramik, wallpaper, pengerja kaca dan besi, dan CCTV 

untuk memudahkan MW Studio dalam mendapatkan produk yang berkualitas 

dan supplier memiliki hubungan dengan MW Studio sebagai konsumen tetap 

produk yang ditawarkan sehingga ada hubungan timbal balik antara MW 

Studio dan supplier. 

Mendapat permintaan desain 

dari konsumen 

Mendiskusikan konsep dan 

permintaan tambahan dari klien 

Membuat model 3D interior 

design sesuai keinginan klien 

Hasil desain 3D 
diperlihatkan 
kepada klien 

Ditolak 

Menyerahkan gambar ke 

kontraktor untuk realisasi proyek 

Membuat gambar Teknik interior 

yang sudah disetujui klien 

Diterima 

Penyerahan gambar teknik 

kepada kontraktor untuk 

realisasi proyek 
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Selain itu, MW Studio juga menjalin hubungan strategic alliances between 

non-competitors dengan ahli dalam bidang compact design dan passive system 

untuk mengembangkan desain dalam bidang tersebut, juga menjalin hubungan 

kerjasama dengan produsen furnitur yang bergerak di bidang compact design 

untuk produksi furnitur yang mendukung penerapan compact design. 

1.8.7. Key Resources     

Key resources yang dimiliki MW Studio terdiri dari physical resources, 

intellectual resources, human resources dan financial resources. Physical 

resources yang dimiliki antara lain studio/kantor dan peralatan desain berupa 

laptop dan printer. Intellectual resources yang dimiliki antara lain pengetahuan 

dan kemampuan desain yang dimiliki, hasil karya desain yang dibuat dan 

branding. Human resources yang dimiliki adalah designer dan drafter dan 

financial resources yang dimiliki adalah cash flow yang diperoleh dari 

penjualan desain. 

1.8.8. Cost Structure 

Cost structure dari bisnis ini terdiri dari fixed cost dan variable cost, dengan 

fixed cost yang merupakan biaya tetap yang tidak terpengaruh oleh penjualan 

yaitu operational cost berupa biaya sewa kantor, biaya listrik, biaya air, dan 

gaji karyawan dengan biaya khusus untuk research and development dan 

pembayaran ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan untuk variable cost 

meliputi biaya print yaitu tinta dan kertas, transportasi, juga branding yang 

meliputi exhibition, website, social media, dll. 

Selain kedua cost di atas, MW Studio memiliki biaya khusus (special cost) 

berupa research and development di bidang compact design dan passive system 

untuk terus meningkatkan kualitas desain yang diberikan dan dapat menjawab 

permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. 

1.8.9. Revenue Stream     

Revenue stream untuk bisnis ini terdiri dari asset sale berupa penjualan 

desain yang telah dibuat kepada klien dan licensing berupa pemberian izin 

untuk merealisasikan desain yang sudah dibuat. 

1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1. Cash Flow 
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Cash flow MW Studio dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemasukan dan 

pengeluaran. Pengeluaran MW Studio terdiri dari pengeluaran tetap dan 

pengeluaran variabel, dengan pengeluaran tetap berupa biaya listrik, air, internet 

dan pada fase dua biaya gaji karyawan. Sedangkan untuk pengeluaran variabel, 

MW Studio memiliki biaya print, yaitu kertas dan tinta, dan transportasi. Untuk 

pemasukan, MW Studio mendapatkan modal kerja dari penjualan desain yang 

telah disetujui oleh klien sebagai asset sale dan pemberian izin untuk 

mengerjakan desain yang sudah dibuat dalam bentuk licensing. 

Pengeluaran MW Studio dirancangkan antara lain : Biaya sewa ruang di 

rumah sebagai kantor dengan biaya 1,3 juta/bulan dengan biaya listrik, air dan 

internet sudah termasuk di dalam pembayaran tersebut, biaya research and 

development dengan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah untuk setiap narasumber 

riset dan analisa ergonomi sebesar lima puluh ribu rupiah untuk setiap analisa dan 

biaya transportasi dengan anggaran sebesar seratus ribu rupiah per bulan 

Total Penerimaan jasa desain yang diperkirakan pada tahun pertama adalah 6 

klien dimana setiap dua bulan sekali penulis menerima 1 klien untuk desain agar 

dapat sepenuhnya memberikan fokus kepada proyek yang dikerjakan sebelum 

mengembangkan perusahaan dan mampu menangani lebih dari satu proyek secara 

bersamaan. 

  


