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BAB 1 

BUSINESS PLAN AR INTERIOR 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Jawa Timur termasuk dalam salah satu provinsi dengan perekonomian yang 

tinggi diantara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2016, posisi Jawa 

Timur merupakan kedua tertinggi di sektor pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, 

peluang membuka bisnis di Jawa Timur juga semakin tinggi. 

Gambar  1.1.  Kondisi Perekonomian Provinsi Se-Jawa dan Nasional Tahun Dasar 2010 

Sumber: http://bappeda.jatimprov.go.id 

Perkembangan bisnis di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sektor, salah 

satunya usaha restoran. Usaha restoran semakin banyak diminati oleh masyarakat, 

hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah restoran yang dibuka tiap 

tahunnya, seperti yang tertera pada gambar 1.2. 

http://bappeda.jatimprov.go.id/
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Gambar 1.2. 5 Perkembangan Usaha Restoran/Rumah Makan Berskala Menengah dan Besar  

2007-2012 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012) 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan restoran di Indonesia 

adalah bisnis waralaba atau franchise. Waralaba menurut Asosiasi Franchise 

Indonesia merupakan suatu pendistribusian jasa atau barang kepada pelanggan 

kepada pengwaralaba (franchisor) yang memberikan hak kepada individu atau 

pihak perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, 

prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu 

tertentu meliputi area tertentu. Ada pula sektor-sektor waralaba menurut 

Deperindag RI hingga tahun 1997 yang paling berpengaruh, yaitu restoran, hotel, 

dan minimarket. Hal-hal ini memberikan dampak akan kebutuhan desain interior 

untuk mendukung bisnis dalam sektor-sektor tersebut, sehingga adanya bisnis 

konsultan desain interior dapat mengimbangi kebutuhan itu. 
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 Gambar 1.3. Perkembangan Franchise di Indonesia dari Tahun 2002 - 2009 

 Sumber: Indonesian Franchise Assosiation (IFA) 
 

 

Namun ada beberapa hambatan yang dimiliki bisnis konsultan desain 

interior. Pada umumnya, masyarakat masih banyak berpikir bahwa menggunakan 

jasa interior membutuhkan banyak biaya, walaupun sebenarnya apabila biaya 

telah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak, maka tidak akan merugikan dan 

malah sama-sama menguntungkan. Selain itu, klien juga bisa menyebutkan 

budget yang dimiliki sehingga desainer bisa menyesuaikan perancangan dengan 

budget yang dimiliki klien tersebut.  

Komunikasi juga merupakan hal terpenting dalam bisnis ini. Klien harus 

jujur dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan, namun juga harus membuka 

pikiran untuk pendapat dari sang desainer. Mulai dari tahap awal sampai dengan 

akhir, klien dan desainer harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Dari beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut, maka 

terbentuklah biro konsultan desain interior AR INTERIOR. AR INTERIOR 

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi klien dan mengutamakan 

kepuasan klien. Sistem kontrak kerja dengan pembayaran bertahap juga diterapkan 
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untuk memudahkan berjalannya proyek. AR INTERIOR merupakan biro konsultan 

desain interior yang fokus menangani proyek restoran multi-outlet dan waralaba. 

Tabel 1.1. Problem, Opportunities, and Solution 

PROBLEM SOLUTION 

Masyarakat masih banyak yang berpikir 

dua kali untuk menggunakan jasa desain 

interior yang identik dengan biaya mahal.  

 

 

 

Sumber: Hasil Observasi (2018) 

AR Interior menerapkan harga jasa 

perancangan interior sesuai dengan 

standar HDII dengan perhitungan per-

meter persegi. Semakin besar luasan area 

yang dirancang, harga per-meter 

perseginya semakin rendah. Selain itu, 

AR Interior menawarkan negosiasi harga. 

Klien terlambat untuk melunasi biaya 

desain dan supervisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ibu Henny, 32, Assa Interior (2017) 

AR Interior akan menerapkan 

pembayaran dengan sistem 3 termin, 

yaitu: 

1. Termin pertama sebesar 50% 

setelah klien menyetujui 

penugasan dan lingkup pengerjaan 

desain interior dan penerbitan 

SPK 

2. Termin kedua sebesar 40% saat 

pengembangan desain, setelah 

revisi desain kedua 

3. Tahap ketiga sebesar 10% setelah 

pembangunan selesai 

Desainer kurang tepat dalam memilih 

material atau finishing, sehingga perabot 

tidak awet dan cepat rusak. 

 

Sumber: Hasil Wawancara (2018) 

AR Interior akan memberikan material 

board saat presentasi desain pada klien, 

sehingga klien dapat mengetahui jenis 

material dan kualitasnya, sesuai dengan 

kebutuhan klien. 

OPPORTUNITIES SOLUTION 

Meningkatnya pembangunan di Jawa 

Timur, khususnya pada sektor restoran. 

 

Sumber: bappenas.go.id (2012) 

AR Interior memberikan jasa desain 

interior untuk menunjang pembangunan 

dengan kualitas yang baik. 

Pertumbuhan bisnis restoran yang semakin 

meningkat setiap tahunnya di Indonesia, 

dan sebagian besar bisnis restoran 

Indonesia adalah restoran waralaba. 

 

Sumber: Statistik Restoran/Rumah Makan BPS 

(2015), dan ekonomi.okezone.com (2016) 

AR Interior menawarkan jasa desain 

interior yang fokus pada restoran multi-

outlet dan waralaba. 



5 

 

Tabel 1.1. Problem, Opportunities, and Solution (Sambungan) 

OPPORTUNITIES SOLUTION 

Permintaan jasa desain interior di Jawa 

Timur sekitar 50% dikontribusi oleh proyek 

bangunan hotel, perkantoran atau sarana 

bisnis, dan pusat perbelanjaan, sedangkan 

sisanya dikontribusi oleh perumahan baik 

proyek baru atau hanya renovasi rumah. 

 

Sumber: properti.bisnis.com (2016) 

AR Interior memiliki segmentasi 

geografis Jawa Timur. Selain itu, pada 

fase awal perusahaan akan fokus pada 

proyek komersil, residensial, dan 

hospitality. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.1.2. Visi  

AR Interior memiliki visi yaitu menjadi konsultan desain interior ternama 

di Indonesia yang unggul dalam merancang proyek restoran multi-outlet dan 

waralaba. 

 

1.1.3.  Misi  

Misi dari AR Interior adalah: 

 Memberikan layanan jasa desain interior dengan kualitas terbaik, 

memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan dan project brief tanpa 

mengesampingkan keinginan klien. 

 Menjaga hubungan baik dengan klien serta memperluas networking. 

 Selalu update portfolio baik di website maupun sosial media agar 

calon klien mengetahui perkembangan perusahaan. 

 Mengikuti sayembara dan pameran interior guna memperluas koneksi 

dan membuat nama perusahaan lebih dikenal masyarakat luas. 
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 Mengikuti pameran restoran dan waralaba guna memperluas keahlian 

dalam merancang interior bidang tersebut. 

 Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti perusahaan branding dan 

kontraktor interior untuk meningkatkan pelayanan. 

 Membuat perancangan interior sesuai dengan standar HDII sehingga 

mendapat hasil yang maksimal untuk klien. 

 Memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

penerapan desain pada kehidupan sehari-hari. 

 

1.1.4. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai oleh AR Interior adalah sebagai berikut: 

 Menjawab pemasalahan dan kebutuhan klien tanpa mengesampingkan 

keinginan dan estetika. 

 Memajukan bisnis klien melalui sebuah perancangan interior 

 Menjalin relasi baik dengan klien. 

 Memperluas networking. 

 

1.1.5. Kunci Keberhasilan  

Beberapa kunci keberhasilan dari AR Interior adalah sebagai berikut: 

 Diferensiasi produk, yaitu jasa konsultan interior dengan spesialis 

proyek restoran multi-outlet dan waralaba 

 Memonitori kualitas kerja, peningkatan pelayanan terhadap customer 
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 Selalu update akan teknologi yang digunakan, seperti software dan 

hardware 

 Membudayakan tepat waktu dalam segala hal berlaku untuk semua 

karyawan dan memberlakukan sanksi apabila ada keterlambatan. 

 Belajar dari pengalaman demi meningkatkan kualitas penanganan 

proyek yang akan datang 

 Mengelola SDM dengan baik dengan menjaga loyalitas, kesejahteraan, 

dan membangun atmosfir kerja yang serius namun santai. 

 Memberikan pelatihan khusus untuk SDM tentang pengelolaan dan 

desain interior restoran multi-outlet dan waralaba. 

 Memberikan reward sekaligus pelatihan untuk SDM berupa wisata 

kuliner baik di dalam maupun luar negeri dan kunjungan ke restoran-

restoran waralaba yang terkenal. 

 Selalu update portfolio baik di website maupun sosial media agar 

calon klien mengetahui perkembangan perusahaan. 

 Mengikuti sayembara dan pameran interior guna memperluas koneksi 

dan membuat nama perusahaan lebih dikenal masyarakat luas. 

 Mengikuti pameran restoran dan waralaba untuk mempertajam 

keahlian dalam merancang interior bidang tersebut. 

 Menerima kritik dan saran dari semua pihak secara terbuka 
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1.2.  Ringkasan Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

AR Interior merupakan biro konsultan desain interior yang dimiliki dan 

didirikan oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh atas segala usaha bisnis 

yang dijalankan. AR Interior memiliki sumber pemodalan yang berasal dari dana 

pribadi dan pinjaman dari pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk usaha AR 

Interior adalah perseorangan. 

 

1.2.2. Fase Usaha 

Fase Usaha AR Interior teragi menjadi 3 fase. Berikut merupakan 

rinciannya: 

Tabel 1.2. Fase Wirausaha 

 Fase 1 

2021 - 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 - ____ 

Pendanaan Menggunakan dana 

pribadi ditambah 

dengan pinjaman 

pihak ketiga. 

Menggunakan dana 

hasil keuntungan 

yang telah diperoleh. 

Menggunakan dana 

hasil keuntungan yang 

telah diperoleh 

Bentuk Badan 

Usaha 

Perseorangan Perseorangan Perseorangan 

SDM 
Principal Designer 

(1) 

- Principal (1) 

- Project 

Manager (1) 

- Interior 

Designer (1) 

- Graphic 

Designer (1) 

 

- Principal (1) 

- Project 

Manager  (1) 

- Senior Interior 

Designer (1) 

- Interior 

Designer (4) 

- Graphic 

Designer (1) 

- Marketing (1) 

- Admin & 

Finance (1) 
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Tabel 1.2. Fase Wirausaha (Sambungan) 

 Fase 1 

2021 - 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 - ____ 

Strategi Bisnis 

Melalui media 

online: 

- Website dan 

media sosial 

(Instagram, 

Facebook) 

Melalui media 

offline: 

- Word of 

Mouth 

- Membuat 

portofolio 

dan  business 

card 

- Membangun 

relasi dengan 

pebisnis di 

bidang 

komersial, 

residensial, 

dan 

hospitality 

Melalui media 

online: 

- Website dan 

media sosial 

(Instagram, 

Facebook) 

Melalui media 

offline: 

- Word of 

Mouth 

- Memperbaru

i portfolio  

- Mengikuti 

pameran 

interior 

- Membangun 

relasi dengan 

pebisnis di 

bidang 

restoran 

Melalui media online: 

- Website dan 

media sosial 

(Instagram, 

Facebook) 

Melalui media offline: 

- Word of 

Mouth 

- Memperbarui 

portfolio 

- Mengikuti 

pameran 

interior 

- Membangun 

relasi dengan 

pebisnis di 

bidang 

restoran 

Lokasi 

Kantor akan 

menyewa garasi dari 

rumah orang tua 

owner AR Interior di 

Jl. Ketintang Permai 

BD-30, Surabaya. 

Kantor akan berada 

di SUB.CO Co-

working Space di 

Spazio, Surabaya 

dengan sistem sewa 

per bulan. 

AR Interior akan 

menyewa bangunan 

kantor di Jl. Embong 

Cerme No.15, 

Surabaya yang akan 

menjadi kantor tetap 

perusahaan. 

Segment 

Market 

Mass Market. 

Menerima jenis 

proyek komersil, 

residensial, dan 

hospitality. 

Perusahaan di bidang 

restoran yang sedang 

berkembang, telah 

berdiri selama 

minimal  5 tahun, 

memiliki ciri khas 

usaha, dan ingin 

membuka gerai baru 

atau waralaba, 

konsultan restoran 

dan konsultan 

waralaba 

Perusahaan di bidang 

restoran yang sedang 

berkembang, telah 

berdiri selama minimal  

5 tahun, memiliki ciri 

khas usaha, dan ingin 

membuka gerai baru 

atau waralaba, 

konsultan restoran dan 

konsultan waralaba 
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Tabel 1.2. Fase Wirausaha (Sambungan) 

 Fase 1 

2021 - 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 - ____ 

Sistem IT 

- PC (1) 

- Laptop 

ASUS (1) 

- Software 

Autocad (1) 

- Software 

Google 

Sketchup (1) 

- Software 

Adobe (1) 

- Software 

Microsoft 

Office (1) 

- Windows X 

(1) 

- Printer (1) 

- PC (2) 

- Software 

Autocad (2) 

- Software 

Google 

Sketchup (2) 

- Software 

Adobe (3) 

- Software 

Microsoft 

Office (1) 

- Windows X 

(2) 

- Printer (1) 

- PC (10) 

- Software 

Autocad (8) 

- Software 

Google 

Sketchup (8) 

- Software 

Adobe (3) 

- Software 

Microsoft 

Office (1) 

- Windows X 

(10) 

- Printer (3) 

- Telepon (1) 

Biaya 

Pengeluaran: 

- Biaya sewa 

garasi 

sebagai 

ruangan 

untuk kantor 

- Biaya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor 

- Biaya 

operasional 

dan 

marketing 

Pendapatan: 

- Konsultasi 

jasa desain 

interior dan 

supervisi 

Pengeluaran: 

- Biaya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor 

- Biaya 

operasional 

dan 

marketing 

- Gaji pegawai 

- Biaya sewa 

kantor 

- Biaya 

pemakaian 

listrik, 

maintenance, 

dll 

Pendapatan: 

- Konsultasi 

jasa desain 

interior dan 

supervisi 

Pengeluaran: 

- Biaya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor 

- Biaya 

operasional 

dan marketing 

- Gaji pegawai 

- Biaya beli 

bangunan  

kantor 

- Biaya 

pemakaian 

listrik, 

maintenance, 

dll. 

Pendapatan: 

- Konsultasi 

jasa desain 

interior dan 

supervisi 

Segmentasi 

Geografis 
Jawa Timur Pulau Jawa dan Bali. Indonesia 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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1.3. AR INTERIOR 

1.3.1. Gambaran Usaha 

 
Gambar 1.4. Logo AR Interior 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

AR Interior adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa,yaitu 

konsultan perancangan interior yang merupakan badan usaha perseorangan. Latar 

belakang didirikannya perusahaan ini ialah pendidikan pemilik perusahaan yang 

merupakan lulusan sarjana desain interior, sehingga kemampuan dan pengalaman 

yang telah didapat menjadi dasar dalam mendirikan usaha ini. Pada 

perkembangannya, AR Interior akan memfokuskan diri pada perancangan  restoran 

multi-outlet dan waralaba.  

Nama perusahaan AR Interior diambil dari inisial nama owner, yaitu 

Adhelia Rizky (AR) dan kata “interior” yang mencerminkan bidang bisnis yang 

dijalani. Tujuan didirikannya perusahaan ialah untuk menyelesaikan permasalahan 

klien dengan solusi terbaik sesuai kebutuhan dan tanpa mengesampingkan 

keinginan klien. Dengan dicapainya hal tersebut, akan timbul kepercayaan dari 

klien. Selain itu, perusahaan bertujuan untuk memperluas networking. Pada awal 

berdiri, AR Interior akan menargetkan segmen pasar mass market, karena 

perusahaan masih mencari pengalaman sehingga akan menerima proyek dari 

bidang komersil, residensial, dan hospitality. Namun seiring dengan 
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perkembangan, AR Interior akan memfokuskan segmen pasar perusahaan di 

bidang restoran yang sedang berkembang, memiliki ciri khas, yang ingin membuka 

gerai baru atau waralaba untuk bisnisnya dan membutuhkan jasa perancangan 

interior untuk gerai tersebut. Selain itu, AR Interior menargetkan segmen pasar 

konsultan restoran dan konsultan waralaba. 

 

1.3.2. Layanan Usaha 

Layanan  usaha yang ditawarkan oleh AR Interior adalah konsultasi jasa 

desain interior. Pada fase awal yaitu fase I, AR Interior akan menerima semua 

proyek yang didapat. Selanjutnya pada fase kedua dan ketiga, dimana perusahaan 

telah menerima banyak proyek restoran,  akan  mulai fokus untuk menerima 

proyek restoran  yang sedang berkembang dan hendak membuka gerai/outlet baru 

atau waralaba untuk bisnisnya. Dalam merancang proyek restoran multi-outlet dan 

waralaba, AR Interior akan menciptakan standar desain interior kelak akan  

dijadikan acuan dalam mendesain gerai atau waralaba yang akan dibuat di waktu 

yang akan datang. 

 

1.3.3. Spesifikasi Produk 

AR Interior menawarkan produk berupa jasa perancangan interior dengan 

melalui proses konsultasi, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

dan kebutuhan klien tanpa mengesampingkan keinginan klien. Pada fase pertama, 

AR Interior menerima jenis proyek komersil, residensial, dan hospitality. Pada 

fase kedua, AR Interior masih menerima jenis proyek yang sama seperti fase 
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pertama, namun akan 70% fokus pada proyek restoran multi-outlet dan waralaba, 

dan pada fase ketiga perusahaan hanya fokus dengan proyek  restoran multi-outlet 

dan waralaba. Produk yang ditawarkan pada fase 2 dan 3 adalah produk standar 

desain interior pada restoran yang sedang berkembang. Standar desain inilah yang 

akan menjadi acuan apabila pengusaha restoran tersebut hendak membuka gerai 

baru atau waralaba. 

Spesifikasi produk AR Interior mengacu pada buku panduan HDII 

mengenai spesifikasi produk jasa konsultan interior, yaitu sebagai berikut: 

a. Pradesain 

o Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek 

(Terms of Requirements/ T.O.R) serta membuat daftar 

pertanyaan tertulis atau kuisioner untuk melengkapi data 

yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan desain 

interior. 

o Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan 

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa 

gagasan. 

o Perwujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi 

ruang, gambar denah dan peletakan perabot utama, citra 

ruang yang akan diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi, 

skema warna dan material yang akan dipakai, serta 

estimasi awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan 

sebagai bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi 
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Tugas. 

o Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

b. Pengembangan Desain 

Setelah pradesain disetujui oleh klien, Desain interior melanjutkan 

pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan gambar-gambar 

denah seperti: 

 Gambar denah sesuai dengan kondisi eksisting 

 Perencanaan furnitur 

 Perencanaan plafon 

 Perencanaan titik lampu 

 Perencanaan titik elektrikal 

 Perencanaan telepon atau telekomunikasi 

 Rencana pemakaian material 

 Rencana partisi berikut kusen dan pintu 

 Finishing dinding, lantai dan plafon, pola lantai 

 Skema material dan warna.  

 Gambar tampak potongan interior, gambar detil 

 Pengolahan (treatment) khusus  

c. Tahap pembuatan dokumen pelelangan 

Setelah tahap pengembangan desain sudah disetujui oleh klien, 

maka dibuat dokumen pelelangan: 

  Gambar kerja 
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  RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat) 

  Spesifikasi teknik 

  Lingkup dan volume pekerjaan (Bill of Quantity) 

d. Tahap pelelangan 

Desainer interior membantu Pemberi Tugas dalam mempersiapkan 

dan menyelenggarakan pelelangan dengan cara: 

 Melakukan prakualifikasi dan kualifikasi pendahuluan dari calon 

kontraktor yang diundang 

 Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon kontraktor yang 

diundang 

 Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan 

untuk persiapan penawaran calon kontraktor 

 Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, dan 

negosiasi terhadap penawaran peserta lelang 

 Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada Pemberi 

Tugas 

e. Pengawasan berkala 

Setelah dilakukan penunjukkan kontraktor secara resmi oleh 

Pemberi Tugas, Desainer Interior memiliki tugas untuk melakukan 

pengawasan secara berkala sebagai berikut: 

 Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan dan memimpin rapat 

awal koordinasi dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan 



16 

 

pihak lain yang sangat terkait dalam pelaksaan dan penyelesaian 

proyek. 

 Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan 

kualitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

 Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila diperlukan, 

tetapi tidak berfungsi sebagai konsultan pengawas. 

 Membuat gambar-gambar penjelasan tambahan yang dianggap 

perlu untuk lebih bisa dimengerti dan menjelaskan apa yang sudah 

dinyatakan dalam gambar-gambar kerja pada dokumen 

pelaksanaan. 

 Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan 

pengawas terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor 

mendapatkan haknya atas tahap pembayaran sesuai dengan prestasi 

yang telah dicapai. 

 Desainer Interior berhak menolak hasil pekerjaan yang ternyata 

tidak sesuai dengan desian interior dan wajib memberikan solusi di 

lapangan melalui rapat koordinasi dengan konsultan pengawas. 

 Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, pelengkapan, dan 

penyesuaian pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai dengan 

ketetapan terhadap desain interior yang harus dilaksanakan. 

 Dalam pengawasan berkala, desainer interior bertindak mewakili 

pemberi tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam empat minggu 

dan sebanyak-banyaknya seminggu sekali. 
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1.3.4. Inovasi Usaha 

Pada fase pertama, AR Interior masih menawarkan jasa seperti konsultan 

desain interior pada umumnya, yaitu jasa perancangan interior. Namun pada fase 

kedua akhir dan fase ketiga, AR Interior akan memfokuskan diri dalam merancang 

proyek restoran multi-outlet dan waralaba. Untuk menunjang fokus ini, AR Interior 

akan memberikan satu standar desain untuk gerai klien yang  dijadikan acuan 

dalam mendesain gerai atau waralaba yang akan dibuat di waktu yang akan datang. 

 

1.4.  Analisa Industri dan Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.1. Kompetensi Industri 

Seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan majunya 

pendidikan juga teknologi, persaingan di bidang desain interior pun semakin 

sengit. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang biasa terjadi dalam setiap 

bisnis.  

Pada fase awal dimana AR Interior masih baru berdiri, pesaing yang ada 

merupakan konsultan desain interior yang telah berdiri, selain itu ada pula 

freelance. Sedangkan pada fase berikutnya, perusahaan akan bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan lain yang telah memiliki nama dan cukup dikenal oleh 

masyarakat. Beberapa pesaing industri di bidang konsultan desain interior adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3. Tabel Kompetitor Industri 

Nama Perusahaan Assa Interior Kezia Karin Domisilium Studio 

Tahun Berdiri 2006 2006 2009 

Layanan 

Desain interior, 

restorasi furniture 

antik, supervisi 

Desain interior, stylist, 

fine furniture 

Desain interior & 

arsitektur 
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Tabel 1.3. Tabel Kompetitor Industri 

Nama Perusahaan Assa Interior Kezia Karin Domisilium Studio 

Jam Operasional 09.00-17.00 08.00 – 17.00 09.00 – 18.00 

Lingkup Proyek 

Komersial, 

residensial, 

hospitality 

Komersial dan 

hospitality 

Komersial dan 

hospitality 

Marketing 
WOM, Instagram, 

website 
WOM, Website 

WOM, Instagram, 

Website, pameran, 

publikasi majalah. 

Media Sosial Instagram, website 
Instagram, Facebook, 

website 

Instagram, Facebook, 

website 

SDM 

Principal Designer, 

Interior Designer, 

Project Manager, 

Project Staff, Admin 

& Finance 

Principal Designer, 

Interior Designer, 

Drafter, Graphic 

Designer, Project 

Staff, Studio Manager 

Principal Designer, 

Architect, Senior 

Designer, Interior 

Designer, Junior 

Interior Designer, 

Admin, Office Boy 

Kelebihan 

- Ciri khas desain 

mewah dan young 

- Menawarkan added 

value pada bisnis 

berupa restorasi 

furniture antik 

- Owner memiliki 

pengalaman kerja di 

luar negeri 

- Ciri khas berupa 

desain mewah 

- Selalu detail dalam 

pengerjaan dan 

memikirkan/mengolah 

setiap sudut dalam 

ruangan 

- Ciri khas desain 

yang mewah 

- Menghargai karya 

desainer (tidak 

menggunakan 

produk replika) 

- Owner memiliki 

pengalaman kerja di 

luar negeri 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki kelebihan 

masing-masing. Assa Interior menawarkan jasa restorasi furnitur antik serta 

desain interior yang mewah dan young. Kezia Karin yang terkenal dengan 

desainnya yang mewah dan detail, juga Domisilium Studio yang cukup terkenal di 

Indonesia, menawarkan jasa desain yang mewah dan menghargai karya desainer 

dengan tidak menggunakan produk replika dalam desainnya. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah AR Interior memiliki kedudukan 

yang lemah dikarenakan kurangnya pengalaman dan belum dikenalnya nama 

perusahaan di masyarakat. AR Interior harus mampu memberikan pelayanan yang 

profesional dan maksimal, desain yang menyelesaikan permasalahan, dan 
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tentunya membuat inovasi untuk menciptakan desain yang orisinil dan bermutu. 

Selain itu, AR Interior akan mengutamakan promosi dan marketing untuk 

mendukung eksistensi perusahaan di masyarakat. 

 

1.4.2. Konsumen 

a. Business to Customer (B2C) 

Berikut ini merupakan perencanaan klien AR Interior yang 

terbagi menjadi 3 fase, yaitu: 

- Fase Pertama (2021-2022) 

- Wilayah  : Jawa Timur, khususnya 

Surabaya 

- Usia  : 21 tahun keatas 

- Segmentasi : Mass market, dengan 

pendapatan Rp 4.000.000 – Rp 10.000.000 

- Proyek  : residensial 

- Fase Kedua (2023-2025) 

- Wilayah  : Jawa dan Bali 

- Usia  : 25 tahun keatas 

- Segmentasi : Mass market, dengan 

pendapatan Rp 8.000.000 – Rp 20.000.000 

- Proyek  : residensial 

b. Business to Business (B2B) 

- Fase Pertama (2021-2022) 
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- Perusahaan yang baru berdiri atau start-up 

business di bidang komersial atau hospitality 

dengan penghasilan cukup besar dan 

membutuhkan jasa perancangan interior untuk 

bisnisnya, seperti kantor, café, dll. 

- Segmen perusahaan dengan kelas menengah. 

- Fase Kedua (2023-2025) 

- Perusahaan yang telah berdiri dan hendak 

melakukan renovasi atau membangun outlet 

baru untuk bisnisnya, seperti restoran, lobby 

hotel, kantor, dll. 

- Perusahaan di bidang restoran yang sedang 

berkembang, telah berdiri selama minimal  5 

tahun, memiliki ciri khas usaha, dan ingin 

membuka gerai baru atau waralaba. 

- Fase Ketiga (2026-…) 

- Perusahaan di bidang restoran yang sedang 

berkembang, telah berdiri selama minimal  5 

tahun, memiliki ciri khas usaha, dan ingin 

membuka gerai baru atau waralaba. 
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1.4.3. Produk Substitusi 

Di jaman modern ini, dimana teknologi semakin canggih, kebanyakan dari 

masyarakat memilih untuk menghemat pengeluaran dan tidak menggunakan jasa 

konsultan desain interior. Beberapa produk dan jasa yang dapat menjadi subtitusi 

dari jasa konsultan desain interior adalah: 

 

Tabel 1.4. Kelebihan dan Kelemahan Produk Subtitusi 

Produk Subtitusi Kelebihan Kelemahan 

Inspirasi desain dari 

berbagai macam media 

(Majalah, Serial TV 

tentang dekorasi, dll.) 

 Gratis 

 Tema cukup variatif 

 Mudah didapat 

Semua hal yang dimuat pada 

media tersebut tidak dapat 

diaplikasikan langsung tanpa 

pemikiran lanjut dan studi 

yang mendalam. 

Perusahaan penyedia 

furniture / showroom 

furniture 

 Barang ready stock 

 Jenis furniture 

dikelompokkan per-jenis 

 Menyediakan furniture 

yang dijual per-set (set 

ruang tv, ruang makan, 

dll.) 

Suasana ruang  yang ingin 

dicapai oleh customer tidak 

bisa terbentuk secara 

keseluruhan dengan hanya 

membeli produk interior saja. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Dilihat dari tabel diatas, kedudukan AR Interior adalah diatas produk 

subtitusi. Hal ini disebabkan oleh layanan yang diberikan AR Interior tidak bisa 

digantikan oleh produk subtitusi diatas. Jasa konsultan desain interior memiliki 

nilai lebih dari segi kualitas produk dan juga pelayanan profesional. 

 

1.4.4. Pemasok / Supplier 

Dalam sebuah perusahaan tentunya diperlukan kerja sama dengan beberapa 

pihak untuk mendukung berjalan dan berkembangnya usaha yang dijalani. Hal ini 

disebabkan oleh perusahaan yang masih baru berdiri dan masih berada di tahap 



22 

 

awal memulai binsis, sehingga memerlukan pihak pendukung yaitu pemasok atau 

supplier. Berikut ini adalah tabel supplier untuk perusahaan AR Interior: 

Tabel 1.5. Tabel Analisa Supplier Perusahaan 

Nama Perusahaan Produk Bargaining 

Power 

Fase I 

Bargaining 

Power 

Fase II - III 

Freelance  Tambahan drafter fase 1) 

dan graphic designer 

(fase 2) based on project 

Kuat Kuat 

Kontraktor Interior Partner perusahaan untuk 

merealisasikan produk 

yang telah didesain 

Lemah Kuat 

Konsultan Restoran dan 

Waralaba 

Partner sekaligus klien 

perusahaan dalam 

merancang interior suatu 

proyek restoran multi-

outlet dan waralaba 

Lemah Kuat 

Digital Printing (Superstar 

Printing, Xerox) 

Digital Printing, 

photocopy 

Lemah Kuat 

Pemasok alat tulis kantor Kertas, stationery Lemah Kuat 

Pemasok material interior Sample materials untuk 

showroom, pemasok 

material interior 

Lemah Kuat 

THEMA Home Furniture dan dekor Lemah Kuat 

VIVERE Interior Accessories dan 

dekor 

Lemah Kuat 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

Posisi AR Interior adalah sebagai berikut: 

a. Fase I 

Pada fase pertama, kedudukan perusahaan masih lemah karena 

perusahaan masih dalam tahap awal berdiri dan baru memulai 

usaha. Mau tidak mau, perusahaan yang harus menyesuaikan 

budget dengan barang kebutuhan. Hal ini menyebabkan kedudukan 

supplier menjadi lebih tinggi daripada perusahaan. 
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b. Fase II dan III 

Pada fase kedua dan ketiga, perusahaan sudah mulai berkembang 

dan memiliki banyak proyek sehingga mulai dikenal oleh 

masyarakat. Perusahaan akan bekerja sama dengan supplier dan 

membangun hubungan baik dengan supplier, sehingga dapat saling 

menguntungkan. 

 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan jasa interior di seluruh dunia 

juga semakin meningkat. Semakin banyaknya orang yang mengambil profesi di 

bidang desain interior juga dapat dilihat sebagai jawaban dari kebutuhan akan jasa 

interior tersebut. Apabila kebutuhan ini semakin meningkat di waktu yang akan 

datang, maka pertumbuhan profesi desain interior juga akan meningkat. 

 
Gambar 1.5. Pertumbuhan Profesi Desain Interior di Dunia 

Sumber: http://joboutlook.gov.au/ 

 

Data diatas menunjukkan pertumbuhan profesi desain interior didunia dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, dan diprediksikan akan semakin 
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mengingkat hingga tahun 2020 mendatang dengan lahirnya desainer-desainer 

baru.  

Pada fase awal, ancaman yang dimiliki perusahaan adalah sesama fresh 

graduate dengan latar belakang pendidikan desain interior. Kedudukan 

perusahaan dengan fresh graduate bisa dibilang sama, bahkan bisa jadi masih 

lemah, karena perusahaan belum memiliki inovasi pada awal berdiri. Pada fase 

selanjutnya, perusahaan akan berfokus pada added value yang dapat menguatkan 

kedudukan perusahaan diatas pesaing. AR Interior akan memfokuskan diri pada 

spesialis desain restoran multi-outlet (banyak gerai) dan waralaba atau franchise. 

Perusahaan akan mengutamakan pelayanan yang profesional dengan 

tambahan fokus tersebut, AR Interior akan memiliki kesempatan besar untuk 

berkedudukan diatas pesaing pendatang baru, sehingga masyarakat akan lebih 

percaya dan yakin untuk menggunakan jasa konsultan AR Interior. 

Adapula kesimpulan Five Forces AR Interior yang tertera dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.6. Kesimpulan Five Forces 

Kategori Fase 1 Fase 2 dan 3 

Kompetisi Industri Kuat Lemah 

Konsumen Kuat Lemah 

Produk Subtitusi Lemah Lemah 

Pemasok / Supplier Lemah Lemah 

Ancaman Pendatang Baru Kuat Kuat 

    Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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1.4.6. Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.6.1. Competitive Advantage Strategy 

Menurut Michael Porter (2012), Competitive Advantage Strategy 

dapat ditemukan dari tabel Generic Strategy Framework seperti berikut: 

 
Tabel 1.7. Generic Strategy Framework 

Cost Leadership Differentiation 

Cost Leadership Focus Differentiation Focus 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

  

 

AR Interior memilih differentiation strategy, hal ini disebabkan oleh 

persaingan yang cukup tinggi di bidang desain interior. Yang dimaksud  

differentation strategy adalah menggunakan strategi berbeda dengan 

perusahaan lain sehingga strategi tersebut menjadi keunggulan dari 

perusahaan sendiri. Strategi diferensiasi AR Interior adalah memfokuskan 

diri pada proyek bidang restoran multi-outlet (banyak gerai) atau waralaba. 

 

a. Strategi Memasuki Pasar 

o Melakukan studi tentang kondisi, kebutuhan, dan selera 

pasar saat ini 

o Membuat akun instagram dan website untuk publikasi 

karya desain / portfolio. 

o Menerima proyek-proyek sesuai segmentasi yang dituju 

guna menambah pengalaman dan portfolio 

o Menjadi anggota Himpunan Desainer Interior Indonesia 

(HDII) 
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o Mengikuti sayembara atau lomba di bidang desain interior 

untuk menambah pengalaman dan portfolio 

o Mengikuti pameran interior di kota-kota besar 

o Memperluas koneksi serta bekerja sama dengan konsultan 

restoran dan waralaba untuk mendapat proyek restoran 

multi-outlet dan restoran waralaba 

o Mengikuti  pameran  restoran dan bisnis waralaba  

b.  Strategi Menghadapi Pesaing 

o Mengetahui kelebihan dan  kelemahan kompetitor 

o Mengikuti workshop atau sertifikasi untuk menambah skill 

o Strategi harga, semakin luas proyek yang didesain akan 

semakin murah. Selain itu, AR Interior menawarkan 

negosiasi harga  

o Mendalami inovasi usaha yang dimiliki perusahaan, 

sehingga sulit untuk dikalahkan kompetitor 

o Mengikuti pameran interior di kota-kota besar sehingga 

nama perusahaan lebih dikenal luas 

 

1.5. Rencana Pemasaran 

1.5.1. Strategi Pemasaran 

a.  Segmentation 

Segmentasi pasar yang dituju AR Interior pada fase awal adalah 

pengusaha start-up business di bidang komersial, residensial, dan 



27 

 

hospitality. Sedangkan pada fase kedua dan ketiga, AR Interior akan fokus 

dengan segmentasi perusahaan di bidang restoran yang sedang berkembang, 

konsultan restoran dan konsultan waralaba. 

Terdapat dua macam konsumen perusahaan AR Interior, yaitu B2C 

(klien dari kalangan menengah sampai keatas, yang membutuhkan jasa 

perancangan interior untuk proyek residensial dan B2B yaitu perusahaan di 

bidang komersil dan hospitality (fase 1 dan fase 2 awal), konsultan restoran, 

konsultan waralaba, perusahaan di bidang restoran multi-outlet dan waralaba 

(fase 2 akhir dan fase 3) 

Ada pula 4 variabel dalam segmentasi: 

a. Segmentasi Geografis 

 Fase 1 : Jawa Timur, khususnya Surabaya 

 Fase 2 : Jawa dan Bali 

 Fase 3 : Indonesia 

b. Segmentasi Demografis 

 Fase 1 

- Pria dan wanita 

- Usia 21 tahun keatas 

- Pengusaha start-up business  

- Tidak ada minimal pencapaian pendidikan 

 Fase 2 

- Pria dan wanita 

- Usia 25-35 tahun 
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- Memiliki pekerjaan tetap (wirausaha, pegawai 

swasta, dsb.) 

- Tidak ada minimal pencapaian pendidikan 

 Fase 3 

- Pria dan wanita 

- Usia 28 tahun keatas 

- Memiliki pekerjaan tetap sebagai wirausaha di 

bidang restoran dan sejenisnya 

- Tidak ada minimal pencapaian pendidikan 

c. Segmentasi Psikografis 

 Fase 1 : status sosial menengah 

 Fase 2 : status sosial menengah keatas 

 Fase 3 : status sosial menengah keatas 

 Tertarik pada seni dan desain 

 Mengikuti perkembangan zaman 

 Tertarik untuk membuka outlet baru untuk bisnisnya 

atau franchised dalam bidang restoran 

d. Segmentasi Perilaku 

 Berpikiran terbuka  

 Mementingkan citra/image 

 Menghargai nilai desain dan tidak meremehkannya 

 Mengetahui pentingnya pengaplikasian desain dalam 

pelaksanaan bisnisnya 
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b.  Targeting 

Dari kesimpulan segmentation diatas, diketahui bahwa target pasar 

di tiap fasenya mengalami perbedaan sehingga marketing yang paling baik 

adalah Concentrated Marketing. Hal ini disebabkan karena AR Interior 

menuju segmentasi yang berbeda pada fase awal, kedua, dan ketiga. Berikut 

ini adalah bagan targeting pada fase 1: 

 

 

 

Bagan 1.1. Bagan Concentrated Marketing pada Fase 1 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Dari bagan diatas, dapat diketahui bahwa pada fase 1, perusahaan 

akan menerima proyek pada bidang komersil, residensial, dan hospitality 

dengan status sosial kelas menengah. Selain itu, ada pula penjelasan 

targeting perusahaan di fase 2 dan 3 yang tertera pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

Bagan 1.2. Bagan Concentrated Marketing pada Fase 2 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.3. Bagan Concentrated Marketing pada Fase 3 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

Concentrated 

Marketing 
Komersil, Residensial, 

Hospitality 

Concentrated 

Marketing 

Komersil, Residensial, Hospitality 

70% fokus pada proyek restoran 

multi-outlet dan waralaba 

 

Concentrated 

Marketing 

Fokus pada proyek restoran 

multi-outlet dan waralaba 
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c.          Positioning 

Berikut adalah bagan  pemetaan positioning dari AR Interior dengan 

kompetitor yaitu Assa Interior, Kezia Karin , Domisilium Studio, dan 

freelance desain interior berdasarkan harga, kualitas desain, pengalaman, 

serta servis perusahaan pada fase pertama, kedua, dan ketiga: 

Bagan 1.4. Pemetaan Positioning Pesaing berdasarkan Harga dan Kualitas Desain 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Bagan 1.5. Pemetaan Positioning Pesaing berdasarkan Harga dan Pengalaman 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Bagan 1.6. Pemetaan Positioning Pesaing berdasarkan Harga dan Servis 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.5.2. Bauran Pemasaran (4P/7P) 

a. Product 

Berdasarkan segmentasi pasar yang dituju, maka layanan yang 

ditawarkan oleh AR Interior adalah jasa konsultasi desain. Menurut HDII, 

produk yang diberikan oleh seorang desainer interior adalah: 

 Layanan konsultasi desain interior 

 Data proyek lengkap yang meliputi gambar kerja, penjelasan 

konsep, visualisasi 3d (rendering), material board, dan RAB. 

 Layanan supervisi proyek 

 Layanan interior build, untuk membuat realisasi produk yang 

telah didesain melalui kerja sama dengan kontraktor interior 

Seluruh dokumen karya yang dihasilkan AR Interior akan diberi 

logo perusahaan sehingga AR Interior akan dikenal masyarakat luas. 
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b. Price 

Menurut buku HDII, ada beberapa klasifikasi proyek yang 

diterapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan kreatifitas dalam desain dan 

perencanaaan. Hal ini menentukan jenis dan kelompok proyek yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi satu 

Jenis proyek ini memiliki tingkat penanganan khusus dalam 

desain, baik antar bagian pekerjaan interior, maupun keterkaitan 

dengan pekerjaan displin lain seperti arsitektur, struktur mekanikal, 

elektrikal, plumbing, pencahayaan, telekomunikasi, teknologi 

informasi, keselamatan, keamanan, dan disiplin penunjang lainnya. 

Klasifikasi proyek ini meliputi museum, gedung konser, opera, 

istana negara, residensial.  

Memerlukan penanganan khusus dan spesifik terhadap 

pertimbangan penyelesaian teknis antara lain gerakan, getaran, 

benturan. Klasifikasi proyek ini meliputi kapal laut, pesawat 

terbang pribadi, gerbong kereta, bus pribadi (private coach), bus 

eksklusif (coach), karavan (recreation vehicle – RV) 

b. Klasfikasi dua 

Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas 

desain yang tinggi serta teknis pekerjaan yang sangat erat 

hubungannya, baik antar bagian pekerjaan interior sendiri, maupun 

keterkaitan dengan pekerjaan disiplin lain seperti arsitektur, 
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struktur mekanikal, elektrikal, plumbing, pencahayaan, 

telekomunikasi, teknlogi informasi, keselamatan, keamanan, dan 

disiplin penunjang lainnya.  

Klasifikasi proyek ini meliputi auditorium, balai sidang, 

gedung lembaga tinggi negara, hotel, club house, spa, restoran, 

fasilitas hiburan dan rekreasi (diskotek, pub, karaoke), kasino, 

pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, laboratorium), pusat 

rehabilitasi, fasilitas keamanan. 

c. Klasifikasi tiga 

Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas 

desain sedang serta berhubungan dengan disiplin lainnya seperti 

arsitektur, struktur, mekanikal – elektrikal sistem pencahayaan dan 

disiplin lainnya.  

Klasifikasi proyek ini meluputi perkantoran, bank, balai 

sidang galeri ruang pameran, bandara, pusat perbelanjaan, motel, 

bioskop. 

d. Klasifikasi empat 

Bangunan dengan detail desain interior sederhana, namun 

mempertimbangkan juga hubungan dengan disiplin desain lain 

seperti arsitektur, struktur, mekanikal – elektrikal, sistem 

pencahayaan, dan disiplin pelabuhan laut, lembaga pendidikan 

(perguruan tinggi dan sekolah), sarana olahrgam asrama, 

perpustakaan, kafetaria. 
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 Ada Pula, tahap pembayaran imbalan jasa perusahaan mengacu 

pada pedoman HDII, sebagai berikut: 

- Tahap “Persetujuan” setelah Pemberi Tugas menerima dan 

menyetujui penugasan dan lingkup pekerjaan Desainer Interior”. 

Desainer Interior dibayarkan 10% dari imbalan jasa bersamaan 

dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK). 

- Tahap “Pra Desain” dibayarkan 35% setelah tahapan pekerjaan ini 

selesai dan setujui dengan penerbitan berita acara. 

- Tahap “Pengembangan Desain”, dibayarkan 25% setelah tahapan 

pekerjaan selesai dan setujui dengan penerbitan berita acara. 

- Tahap “Dokumen Pelaksanaan” dibayarkan 20% setelah tahapan 

pekerjaan selesai, dinyatakan lengkap dan diterima dengan 

penerbitan berita acara. 

- Tahap “Pelelangan” dibayarkan 5% setelah tahapan pekerjaan ini 

selesai dan sebelum proses penunjukan kontraktor oleh Pemberi 

Tugas penerbitan berita acara. 

- Tahap pengawasan berkala dibayarkan 5% setelah serah terima 

kedua pekerjaan. 

o Selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) bulan setelah serah terima 

pertama pekerjaan. 

o Jika Pemberi Tugas tidak melaksanakan pekerjaan pelaksanaan 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahap pelelangan 

selesai maka: 
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 Desainer Interior berhak mendapat pembayaran 50% 

dan 5% imbalan jasa pengawasan berkala. 

 Jika ternyata pelaksanaan pekerjaan tetap tidak 

dilaksanakan, maka Pemberi Tugas berkewajiban 

mengadakan pembayaran 25% dari 5% imbalan jasa 

berkala. Selambatnya 1 (satu) bulan setelah 

pembayaran 50% terdahulu. Selanjutnya diberlakukan 

sama. 

o Imbalan Jasa berkala akan diberlakukan baik besaran dan 

sistim pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

   Tabel 1.8. Tabel Tahapan Pembayaran HDII 

Tahap Perkerjaan 
Prosentase 

Bobot 

Kesepakatan pemberian pekerjaan – Surat 

perintah kerja 

10% 

Pra-desain – pengelolahan data 35% 

Pengembangan desain  25% 

Dokumen pelaksanaan  20% 

Pelelangan  5% 

Pengawasan berkala (tahap pelaksanaan proyek di 

lapangan) 

5% 

Jumlah total  100% 

   Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

Dari data-data diatas, AR Interior menetapkan untuk melayani jasa 

desain interior klasifikasi 2,3, dan 4 pada setiap fase perusahaan dari fase 

pertama, kedua, dan ketiga. Selain itu, AR Interior juga menetapkan 

perhitungan harga dengan perhitungan per-meter persegi berdasarkan 

klasifikasi proyek. 
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Tabel 1.9. Rincian Harga Per-meter Persegi AR INTERIOR pada Fase I 

Luas Proyek Harga 

< 100m
2
 Rp. 150.000 – Rp 200.000 

100 m
2
 – 300 m

2
 Rp 130.000 – Rp 150.000 

>300 m
2
 Rp 130.000 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Tabel 1.10. Rincian Harga Per-meter Persegi AR INTERIOR pada Fase II 

Luas Proyek Harga 

< 100m
2
 Rp. 300.000 – Rp 350.000 

100 m
2
 – 300 m

2
 Rp 200.000 – Rp 300.000 

>300 m
2
 Rp 200.000 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Tabel 1.11. Rincian Harga Per-meter Persegi AR INTERIOR pada Fase III 

Luas Proyek Harga 

< 100m
2
 Rp. 400.000 – Rp 500.000 

100 m
2
 – 300 m

2
 Rp 350.000 – Rp 400.000 

>300 m
2
 Rp 300.000 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

AR Interior menerapkan sistem customize price, yaitu harga yang 

diberikan lebih murah apabila proyek yang dikerjakan memiliki luasan yang 

besar. Sistem pembayaran terbagi menjadi 3 termin yaitu:  

1. Termin pertama sebesar 50% setelah klien menyetujui penugasan dan 

lingkup pengerjaan desain interior dan penerbitan SPK 

2. Termin kedua sebesar 40% saat pengembangan desain, setelah revisi 

desain kedua 
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3. Tahap ketiga sebesar 10% setelah pembangunan selesai 

c.          Promotion 

Pada fase pertama, sarana promosi yang digunakan oleh AR 

Interior adalah online portfolio yang dapat diakses melalui website 

perusahaan dan akun instagram perusahaan. Hal ini ditujukan untuk 

memudahkan klien untuk mengakses tanpa harus memberi effort berlebih. 

Selain itu, word of mouth akan menjadi sarana promosi offline dalam 

melakukan promosi di fase ini. 

Untuk fase kedua dan ketiga, akan menganut cara yang sama 

seperti sebelumnya, namun ditambah dengan mengikuti pameran-pameran 

interior dan sayembara interior. 

d. Place 

Pada fase I, AR Interior akan menyewa garasi rumah pribadi 

orang tua owner sebagai sarana kerja. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan 

dan pekerjaan yang masih sedikit. Ada pula media online sebagai tempat 

untuk berkomunikasi dengan klien yang akan berlanjut dengan pertemuan di 

suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Pada umumnya, café 

menjadi tempat tujuan untuk berdiskusi dengan  klien. 

Untuk fase kedua, AR Interior akan menyewa ruangan kantor di 

SUB.CO Co-working Space di Surabaya Barat. Hal ini disebabkan oleh 

potensi calon klien yang besar di daerah tersebut. Kemudian pada fase 

ketiga, AR Interior akan berpindah ke bangunan kantor di Jl. Embong 

Cerme No.15 Surabaya Pusat agar lokasi lebih mudah dijangkau dari 
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manapun. Walaupun kedepannya AR Interior telah memiliki kantor sendiri, 

namun tidak menutup kemungkinan untuk klien yang ingin berdiskusi / 

berkonsultasi di café atau restoran. Hal ini dapat mencairkan suasana juga 

memberikan klien design experience, terutama apabila café/resto yang 

dipilih merupakan saya satu desain karya perusahaan. 

e.            People 

AR Interior merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, 

sehingga SDM yang dimiliki merupakan aset dan kunci keberhasilan 

perusahaan. Setiap SDM yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat dari 

perusahaan, antara lain harus ahli pada job desk yang diberikan, disiplin dan 

tepat waktu, dan mampu bekerja dalam tim terutama pada divisi desain. 

Selain itu, SDM tersebut juga harus berperilaku baik, sopan, ramah kepada 

sesama pekerja dan klien. 

Pada divisi desain, perusahaan akan sangat selektif dalam 

menyeleksi. Pada fase 2 dimana perusahaan sudah mulai merekrut desainer, 

desainer yang dipilih adalah desainer yang berlatar pendidikan yang tinggi 

pada bidang desain interior, memiliki kemampuan dalam bidang desain 

interior tertutama dalam merancang restoran, mahir dalam mengoperasikan 

program desain, serta memiliki taste desain yang bagus. 

Selain divisi desain, ada pula marketing yang harus memiliki skill 

komunikasi yang bagus, etika dan perilaku yang sopan, ramah, baik,  dan 

mampu memberikan strategi promosi yang berguna untuk perusahaan. 

Divisi admin & finance juga berperan penting dalam perusahaan, yang harus 
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dimiliki oleh divisi admin & finance adalah well-organized, memiliki skill 

komunikasi yang baik, ramah dan beretika. 

f.          Proccess 

Dalam suatu perusahaan AR Interior memiliki beberapa proses untuk 

mencapai visi misi, yaitu sebagai berikut: 

 Merekrut SDM yang berkualitas, profesional, sesuai 

dengan kriteria dan visi misi perusahaan 

 Melakukan promosi online melalui website dan instagram, 

serta promosi offline yaitu word of mouth 

 Memberikan pelatihan khusus untuk SDM guna 

meningkatkan skill 

 Mengikuti pameran interior agar nama perusahaan lebih 

dikenal masyarakat luas 

 Berpartisipasi dalam pameran restoran dan waralaba untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam merancang 

proyek di bidang tersebut 

g. Physical Evidence 

AR Interior memiliki bukti fisik, yaitu: 

o Kantor berupa ruangan / bangunan 

o Portfolio desain karya AR Interior 

o Peralatan digital yang mendukung proses kerja AR Interior, 

seperti komputer, software, printer, dll. 
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1.5.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

a. Marketing Plan 

Marketing Plan perusahaan AR Interior terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu marketing plan rutin dan non-rutin. Dibawah ini merupakan  

marketing plan perusahaan pada tiap fase: 

Tabel 1.12. Tabel Marketing Plan Non-Rutin dan Rutin (Fase I) 

Non-Rutin 

No. Kegiatan Harga 

1. Pembuatan website perusahaan Rp. 5.000.000,- 

2. Pembuatan business card Rp. 100.000,- 

3. Mengikuti lomba desain interior Rp. 800.000,- 

Total Biaya Rp. 5.900.000,- 

 

Rutin 

1. Biaya domain website Rp. 300.000,- 

2. Biaya hosting website Rp. 1.000.000,- per tahun 

Total Biaya Rp. 1.300.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Tabel 1.13. Tabel Marketing Plan Non-Rutin dan Rutin (Fase II-III) 

Non-Rutin 

No. Kegiatan Harga 

1. Upgrade desain website Rp. 3.000.000,- 

2. Pembuatan marketing kit (business card, 

portfolio book) 

Rp. 500.000,- 

3. Mengikuti lomba desain interior Rp. 800.000,- 

4. Mengikuti pameran interior Rp. 2.000.000,- 

5. Mengikuti pameran restoran dan waralaba Rp 2.000.000,- 

Total Biaya Rp. 8.100.000,- 

 

Rutin 

1. Biaya domain website Rp. 300.000,- 

2. Biaya hosting website Rp. 1.000.000,- per tahun 

Total Biaya Rp. 1.300.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Pada fase pertama, pembuatan website merupakan hal yang cukup 

dilakukan sekali saat perusahaan baru didirikan, sehingga proses ini masuk 

dalam kategori biaya non-rutin. Begitu pula dengan pembuatan business 

card dan biaya mengikuti lomba. Kemudian, ada biaya rutin yang terdiri 

dari biaya domain website yang dibayar tiap bulannya dan biaya hosting 

website yang dibayar setiap tahun. 

Pada fase kedua dan ketiga, dimana perusahaan sudah mulai 

dikenal masyarakat dan telah menangani banyak proyek, maka biaya non-

rutin yang dikeluarkan adalah biaya untuk upgrade desain website agar 

tidak ketinggalan zaman seiring berjalannya waktu. Selain itu, pembuatan 

marketing kit berupa business card dan portfolio book, mengikuti pameran 

interior, dan lomba interior juga penting untuk sarana promosi offline. AR 

Interior juga akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.000.000,- untuk 

mengikuti pameran tentang restoran dan waralaba yang dapat mendukung 

pelayanan  yang dimiliki perusahaan. Biaya rutin yang dikeluarkan pada 

fase kedua dan ketiga masih sama dengan fase pertama, yaitu biaya domain 

dan hosting website. 

 

b. Sales Forecast 

Rencana sales forecast perusahaan terbagi menjadi tiga fase 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.14. Tabel Sales Forecast 

Fase Tahun Perkiraan 

Klien 

Perkiraan Total 

Luasan/Tahun 

Perkiraan Harga Pendapatan 

1 
2021 8 2310 m

2
 Rp. 130.000,- Rp. 346.500.000,- 

2022 9 2420 m
2
 Rp. 150.000,- Rp. 325.500.000,- 

2 

2023 12 3084 m
2 

Rp. 200.000,- Rp. 616.800.000,- 

2024 15 4512 m
2
 Rp. 250.000,- Rp. 1.128.000.000,- 

2025 18 5720 m
2
 Rp. 280.000,- Rp. 1.716.000.000,- 

3 2026 24 8580 m
2
 Rp. 300.000,- Rp. 3.003.000.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Berdasarkan  tabel diatas, pada fase pertama AR Interior belum 

memiliki banyak klien dikarenakan nama belum dikenal. Namun seiring 

berjalannya waktu, AR Interior terus belajar menambah koneksi dengan 

mengikuti pameran interior sehingga nama perusahaan lebih dikenal 

masyarakat. Hal ini tentunya akan menguntungkan pada fase berikutnya, 

kemudian pada fase kedua dan ketiga, klien yang didapat akan semakin 

bertambah. 

 

1.6. Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1. Personel dan Uraian Pekerjaan 

 

Tabel 1.15. Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan 

Jabatan Fase I Fase II Fase III Deskripsi Pekerjaan 

Principal - 1 1 • Pimpinan perusahaan yang 

bertanggung jawab dalam 

memimpin perusahaan dengan 

prinsip dan disiplin. 

• Menjalankan visi dan misi 

perusahaan 

• Menjadi teladan bagi karyawan 

• Bertemu dengan klien 

• Sosialisasi proyek dengan tim 

desainer 

• Memeriksa laporan keuangan 
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Tabel 1.15. Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan (Sambungan) 

Jabatan Fase I Fase II Fase III Deskripsi Pekerjaan 

Project Manager - 1 1 • Pimpinan proyek desain yang 

bertanggung jawab di lapangan 

• Melakukan survey di lapangan 

dengan designer in charge 

• Koordinasi dengan tim desain 

• Memeriksa hasil dan dokumen 

kerja 

Senior Interior 

Designer 

- - 1 • Mendampingi principal untuk 

presentasi pada klien 

• Mengepalai tim desain 

• Menerima proyek dari principal  

• Menyampaikan briefing proyek 

pada tim desain 

• Membuat konsep desain serta 

proses perancangannya 

• Melakukan  revisi desain  

Interior Designer - 1 4 • Mendampingi principal untuk 

presentasi pada klien 

• Melakukan observasi pada situs 

proyek 

• Membuat konsep desain serta 

proses perancangannya 

• Melakukan  revisi desain  

Graphic Designer - - 1 • Melakukan observasi tentang brand 

klien 

• Membuat konsep perancangan 

grafis yang mendukung dalam 

sebuah proyek, contoh: font untuk 

signage, grafis untuk dinding dan 

elemen interior lain. 

• Bekerja sama dengan tim interior 

designer dalam perencanaan grafis 

interior 

• Melakukan revisi desain 

Marketing - - 1 • Mengatur hubungan internal dan 

eksternal perusahaan seperti 

kontrak kerja 

• Mencari peluang untuk mendapat 

profit yang lebih banyak 

Administration & 

Finance 

- - 1 • Membuat surat jalan 

• Membuat perencanaan dan 

pengolahan pemasukan – 

pengeluaran perusahaan 

• Menyelenggaraan pengeluaran kas 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Berikut merupakan struktur organisasi AR Interior pada fase I, II, dan III: 
 

Bagan 1.7. Struktur Organisasi Fase I 

 

 
 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

Bagan 1.8. Struktur Organisasi Fase II 

 
 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Bagan 1.9. Struktur Organisasi Fase III 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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1.6.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

 Recruiting 
Tabel 1.16. Tabel Recruiting Criteria 

Job Desk Criteria 

Project 

Manager 

- Pendidikan minimal S1 Interior Designer/Arsitektur 

- Menguasai program AutoCAD, 3DsMax, Photoshop 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, tepat waktu 

- Mampu mengawasi proyek langsung di lapangan 

- Mampu bekerja sama dengan tim 

- Memiliki pengalaman di bidang desain interior minimal 3 tahun 

- Bersedia bekerja full-time 

Senior Interior 

Designer 

- Pendidikan minimal S1 Interior Designer/Arsitektur 

- Menguasai program AutoCAD, 3DsMax, Photoshop 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, tepat waktu 

- Mampu bekerja sama dengan tim 

- Memiliki pengalaman di bidang desain interior minimal 3 tahun 

- Bersedia bekerja full-time 

Interior 

Designer 

- Pendidikan minimal S1 Interior Designer/Arsitektur 

- Ahli dalam mendesain restoran 

- Menguasai program AutoCAD, 3DsMax, Photoshop 

- Diutamakan fresh graduate 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, tepat waktu 

- Mampu bekerja sama dengan tim 

- Telah berpengalaman / magang di bidang desain interior 

- Bersedia bekerja full-time 

Graphic 

Designer 

- Pendidikan minimal S1 Desain Komunikasi Visual atau Desain 

Grafis 

- Menguasai software Adobe Illiustrator, Photoshop, Corel Draw 

- Diutamakan fresh graduate 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, tepat waktu 

- Mampu bekerja sama dengan tim 

- Telah berpengalaman / magang di bidang desain grafis 

- Bersedia bekerja full-time 

Finance & 

Admin 

- Pendidikan minimal S1 Akutansi/Ekonomi 

- Bertanggung jawab & bekerja disiplin 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Memiliki skill komunikasi yang baik 

- Memiliki pengalaman bekerja min. 1 tahun 

- Menguasai Microsoft Office dan program keuangan seperti 

Accurate 
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Tabel 1.16. Tabel Recruiting Criteria (Sambungan) 

Marketing - Pendidikan minimal S1 Manajemen 

- Bertanggung jawan dan bekerja disiplin 

- Memiliki skill komunikasi yang baik 

- Fasih berbahasa Inggris 

- Memiliki pengalaman bekerja min. 3 tahun 

- Menguasai Microsoft Office 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 Training  

Seiring dengan perkebangan jaman yang semakin modern, AR Interior 

akan kerap memberikan sistem training untukcalon-calon pegawai yang 

melamar dan juga pegawai tetap. Tujuan dari training ini adalah untuk 

meningkatkan performa kualitas kerja, meningkatkan sikap dalam  melayani 

konsumen, dan juga untuk memberi motivasi kerja pada pegawai. Adapula 

sistem training AR Interior untuk calon  pegawai: 

 Melakukan masa pelatihan dalam waktu 3 bulan kepada pegawai baru 

 Mensosialisasikan standar produk dalam perusahaan 

 Mensosialisasikan cara menghadapi klien 

 Untuk pegawai tim desain, akan  mendapat training desain berupa 

seminar dan workshop, selain itu akan ada pelatihan software. 

 Pelatihan SDM tentang restoran dan waralaba pada fase kedua dan 

ketiga, dimana perusahaan telah fokus pada spesialisasi desain proyek 

restoran multi-outlet dan waralaba. 

 Rewarding 

AR Interior akan  memberikan apresiasi terhadap effort yang 

diberikan oleh pegawai. Bentuk dari apresiasi ini berupa makan bersama 
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pada saat special occasion, seperti hari raya atau hari kemerdekaan. Hal 

ini ditujukan untuk menimbulkan rasa kekeluargaan dalam perusahaan. 

Selain itu, juga ada special reward untuk pegawai yang memberikan 

kinerja terbaik dalam perusahaan. Special reward ini berupa bonus wisata 

ke salah satu destinasi di Indonesia, akomodasinya meliputi tiket pesawat 

dan hotel. 

 

 Pemberhentian SDM 

Apabila ada ketidakcocokan dalam cara bekerja atau perilaku SDM 

dengan perusahaan, maka SDM tersebut akan diberhentikan. 

Pemberhentian SDM terjadi apabila karyawan yang bersangkutan telah 

melanggar peraturan yang telah disepakati sejak awal perekrutan, kinerja 

karyawan kerap menurun, dan berperilaku tidak baik kepada sesama rekan 

kerja maupun atasan. 

Adapula tahapan peringatan sebelum terjadinya pemberhentian 

SDM, antara lain: 

1. Peringatan secara lisan 

2. Surat Peringatan 1 (SP 1) 

3. Surat Peringatan 2 (SP 2) 

4. Pemberhentian SDM 
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1.7. Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.7.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen (Konsep 

Integrasi) 

Saat ini dimana jaman sudah modern dan canggih, apabila kita tidak 

mengikuti perkembangan jaman tersebut akan sangat terbelakang. Maka dari itu, 

teknologi merupakan salah satu komponen penting dalam perusahaan, yang akan 

memudahkan aktivitas pekerjaan dan juga memasuki pasar yang dituju. 

AR Interior akan  menggunakan teknologi berupa komputer yang 

menunjang kebutuhan mendesain serta software seperti Autocad, Google Sketchup, 

3Ds Max, dan Adobe Photoshop. Perusahaan menggunakan teknologi-teknologi 

tersebut untuk membantu setiap proses pekerjaan, mulai dari tahapan desain, 

analisis, studi, sampai dengan presentasi kepada klien 

 

Tabel 1.17. Tabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 

No Jabatan Teknologi (software) 

1 Principal  Autocad, SketchUp, 3dsMax, 

Photoshop,  Microsoft Office 

2 Project Manager, Senior Interior 

Designers, Interior Designers 

Autocad, 3ds max, sketch up, 

Photoshop, Microsoft (word, 

excel, powerpoint) 

3 Graphic Designer Adobe Illustrator, Photoshop, 

Corel Draw 

4 Marketing Microsoft Office, Photoshop 

5 Administration & Finance Microsoft Office 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.7.2. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki serta Persiapannya 

Dengan memiliki sistem teknologi yang terorganisir, akan sangat 

membantu meningkatkan produktivitas dan kecepatan kerja. Selain itu, bisa 
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memepengaruhi hasil desain yang dibuat. Berikut merupakan rincian teknologi 

yang digunakan AR Interior: 

Tabel 1.18. Rincian Teknologi Informasi di Fase I 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Principal  / Owner (1) Hardware: 

 Desktop 

 Printer 

 Laptop 

Software: 

 Operating System 

 AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, 

Adobe Photoshop, Microsoft Office 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

 

Tabel 1.19. Rincian Teknologi Informasi di Fase II 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Principal  / Owner (1) Hardware: 

 Desktop 

Software: 

 Operating System 

 Software: AutoCad, SketchUp, 3Ds 

Max, Adobe Photoshop, Microsoft 

Office 

 

1 

 

 

1 

1 

Project Manager (1) Hardware: 

 Desktop 

 Printer 

Software: 

 Operating System 

 AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, 

Adobe Photoshop, Microsoft Office 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Interior Designer (1) Hardware: 

 Desktop 

 Printer 

Software: 

 Operating System 

 Software: AutoCad, SketchUp, 3Ds 

Max, Adobe Photoshop, Microsoft 

Office 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.20. Rincian Teknologi Informasi di Fase III 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Principal  / Owner (1) Hardware: 

 Desktop 

Software: 

 Operating System 

 Software: AutoCad, SketchUp, 

3Ds Max, Adobe Photoshop, 

Microsoft Office 

 

1 

 

 

 

1 

1 

Project Manager (1) Hardware: 

 Desktop 

 Printer 

Software: 

 Operating System 

 Software: AutoCad, SketchUp, 

3Ds Max, Adobe Photoshop, 

Microsoft Office 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Senior Interior Designer 

(1) 

Hardware: 

 Desktop 

Software: 

 Operating System 

Software: AutoCad, SketchUp, Adobe 

Photoshop, Microsoft Office 

 

1 

 

 

1 

1 

Interior Designer (4) Hardware: 

 Desktop 

 Printer A3 

 Printer 

Software: 

 Operating System 

Software: AutoCad, SketchUp, Adobe 

Photoshop, Microsoft Office 

 

4 

1 

1 

 

 

4 

4 

Graphic Designer (1) Hardware: 

 Desktop 

 Printer 

Software: 

 Operating System 

Software: Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Corel Draw 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.20. Rincian Teknologi Informasi di Fase III (Sambungan) 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Marketing (1) Hardware: 

 Desktop 

Software: 

 Operating System 

 Microsoft Office 

Adobe Photoshop 

 

1 

 

 

1 

1 

Admin & Finance (1) Hardware: 

 Desktop 

 Printer & Scanner 

Software: 

 Operating System 

Microsoft Office 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

 
Tabel 1.21. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki 

Aktivitas Peralatan 

Desain Interior  PC (komputer) 

 Operating System 

 Software Desain: AutoCad, SketchUp, Adobe 

Photoshop, Microsoft Office 

 Printer A3 

 Printer 

Desain Grafis  PC (komputer) 

 Operating System 

 Software Desain: Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Corel Draw 

 Printer 

Marketing  PC (komputer) 

 Operating System 

 Microsoft Office 

 Pelengkap: Adobe Photoshop 

Administration & 

Finance 
 PC (komputer) 

 Operating System 

 Software: Microsoft Office 

 Printer A4 & scanner 

Lain-lain  Fingerprint Scan 

Sumber: Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 



52 

 

1.8. Sistem Operasi / Produksi 

1.8.1. Pertimbangan Operasi 

a. Product 

AR Interior merupakan sebuah konsultan desain interior yang 

menawarkan produk berupa jasa konsultasi desain interior. Jenis proyek 

yang ditargetkan pada fase awal adalah proyek di bidang komersial, 

residensial dan hospitality. Pada fase kedua, perusahaan akan tetap 

menerima proyek dalam bidang tersebut, namun mulai fokus 70% menerima 

proyek restoran multi-outlet dan waralaba. Sedangkan pada fase ketiga, 

dimana perusahaan telah menangani banyak proyek restoran, perusahaan 

akan berspesialisasi pada proyek restoran multi-outlet dan waralaba saja. 

Produk yang dihasilkan adalah perancangan desain interior sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, dan batas budget klien dengan mengutamakan 

kenyamanan dan kualitas. 

 

b. Process 

AR Interior yang merupakan biro konsultan desain interior, termasuk 

proses by project. Proses perkembangan perusahaan AR Interior terbagi 

menjadi 3 fase. Fase I dimana AR Interior masih baru berdiri dan belum 

memiliki keungglan baik pada sisi marketing, jumlah pekerja, channel, dan 

juga value proporsition. Di fase berikutnya yaitu fase II, AR Interior sudah 

mulai berkembang dan memiliki added value yaitu spesialisasi di proyek 

komersil khususnya restoran. Sedangkan di fase akhir yaitu fase III,  AR 
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Interior sudah berkembang dalam segala hal termasuk sumber daya, jumlah 

pekerja, dan added value. 

Proses pekerjaan di AR Interior adalah: 

 Pertemuan awal dengan klien, mencatat kebutuhan, 

permasalahan, dan keinginan klien hingga mencapai 

kesepakatan untuk melakukan kontrak kerja. 

 Proses pra-desain, yaitu proses dimana kedua belah pihak 

telah mengerti kebutuhan dan alur proyek, ketentuan 

pembayaran, yang disertai dengan visualisasi desain awal. 

Apabila ada revisi dari klien, desainer lekas menyelesaikan 

revisi tersebut. 

 Proses pengembangan desain hingga menghasilkan desain 

akhir dan disetujui oleh klien. 

 Memiliki dokumen kontrak kerja beserta syarat dan 

rencananya, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan bill of 

quantity. 

 Melakukan supervisi di lapangan, juga koordinasi dengan 

kontraktor. 

 Melakukan technical meeting secara rutin antara perusahaan 

dan tenaga kerja. 

 Mengatur teknik marketing dan promosi untuk memajukan 

perusahaan. 
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c. Location 

Di fase awal, AR Interior akan menggunakan garasi dari rumah 

pribadi orang tua owner sebagai sarana untuk bekerja. Hal ini disebabkan 

karena pekerjaan yang masih sedikit dan mengurangi initial budget 

perusahaan. Pembayaran sewa menggunakan sistem kontrak yang dibayar 

per tahunnya. Namun, memasuki fase kedua, AR Interior akan menyewa 

ruangan kantor yang disewakan oleh SUB.CO Co-working Space untuk 

menghemat pengeluaran biaya. Adapula sistem sewa dari SUB.CO Co-

working Space yang dibayar per tahun. Dan pada fase ketiga, AR Interior 

akan menyewa bangunan kantor di Jl. Embong Cerme No. 15 Surabaya. 

Lokasi ini dipilih karena letaknya yang strategis yaitu di pusat kota 

Surabaya sehingga dapat menjangkau seluruh area Surabaya. Di sekitar 

lokasi juga terdapat banyak pusat perbelanjaan, perkantoran dan café serta 

restoran. Tiap tahunnya perkembangan tempat-tempat tersebut semakin 

meningkat yang menyebabkan semakin banyaknya usaha baru yang dibuka. 

 

 
Tabel 1.22. Tabel Pertimbangan Lokasi 

Pertimbangan Score 

(%) 

Surabaya 

Barat 

Surabaya 

Pusat 

Surabaya  

Selatan 

Kemudahan Akses  20%  75 15 95 19 75 15 

Transportasi 

Umum  

 

5%  80  4 85  4.25  75  375  

Segmentasi pasar  25%  85 1.25  90  22.5 80  20  

Key Resource  10%  85  8.5 80  8  80  8  

Ketersediaan 

Outsource  
15%  80  12  80  12 80  12  

Tingkat Kemacetan  25%  80  20  85 21.25  70  17.5  

Total  100%  80.75  87 76.25    

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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d. Quality Control 

Kualitas desain yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan klien. Setiap tahapan pekerjaan harus dilakukan pengawasan, 

supaya kualitas produk yang dihasuilkan konsisten dan bermutu tinggi. Pada 

tahap desain, direktur yang akan melakukan pengawasan dan bertanggung 

jawab dalam memberikan persetujuan pada desainer sebelum desain akhir 

akan diberikan pada klien. Pelayanan kepada klien juga akan selalu ditinjau, 

karena AR Interior akan selalu memberikan kualitas pelayanan yang baik, 

ramah dan terbuka. 

 

e. Inventory 

File perusahaan akan disimpan rapi dan aman. Seluruh dokumen dan 

arsip tiap klien akan ditempatkan dalam 1 file. Untuk data softcopy akan 

disimpan di komputer, dengan back up data pada external hard disk dan 

penyimpanan cloud yaitu Google Drive. Seluruh perlengkapan kantor 

berupa komputer dan printer akan disimpan di dalam kantor. 

Selain itu, ada pula beberapa alat dan bahan untuk mendukung 

proses kerja dalam kantor AR Interior, diantaranya adalah  meja kerja, kursi, 

dan lemari penyimpanan. Untuk menjaga kebersihan kantor, terdapat alat 

kebersihan seperti sapu dan kain pel yang disimpan dalam gudang. 
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f. Layout 

Pada fase ketiga, AR Interior telah berpindah lokasi ke Jl. Embong 

Cerme No.15 Surabaya. Pada lantai 1 bangunan terdiri dari area public, 

semi-private dan private. Area public meliputi lobby atau area resepsionis, 

area semi-private meliputi meeting room, dan area private meliputi 

brainstorming lounge, dapur dan mushola.  

Selain itu, lantai 2 bangunan akan menjadi area private, yang terdiri 

dari ruangan kantor, ruang principal, dan internal meeting room. Kantor ini 

didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk meningkatkan 

kenyamanan dan produktivitas kerja pengguna didalamnya. 

 

Gambar 1.6. Layout Lantai 1 dan Lantai 2  

Sumber: Dokumen Pribadi (2017) 
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g. Human Resources 

Dalam menjalankan usaha desain AR Interior, dibutuhkan sumber 

daya manusia yang dapat mendukung visi dan misi perusahaan. SDM yang 

dimiliki harus berkualitas, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan 

tentang desain yang luas, tepat waktu dan mampu bekerja sama dengan 

orang lain. SDM juga harus berkomitmen tinggi pada perusahaan, ramah 

kepada semua orang dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapa 

saja terutama klien. Proses perekrutan SDM akan ditentukan dengan proses 

wawancara dengan principal secara langsung. 

 

1.8.2. Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi/SOP) 

Waktu operasional kerja kantor pada fase kedua dan ketiga adalah: 

 Hari : Senin – Jumat 

 Jam : 08.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

a. SOP untuk Produksi Desain 

Bagan 1.10. SOP Alur Produksi 

 

 

  Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menerima order dari 

calon klien 

Principal meeting 

dengan klien

Deal proyek dan 

penawaran SPK 

Principal telah 

melakukan pembagian 

tugas 

Principal dan Designer 

in charge yang telah 

ditunjuk melakukan 

pengambilan data ke 

site 

Designer interior in 

charge akan review 

bersama tim 

Melakukan observasi, 

analisa, analisa 

problem dan isnpirasi 

Pembuatan konsep oleh 

designer interior in 

charge 

Pembuatan gambar 

visualisasi perspektif 

Acc konsep dengan 

direktur 

Revisi dan 

pengembangan hasil 

desain 

Presentasi kepada klien 

Pembuatan gambar 

kerja 

Pelelangan 

YES NO 

Pembuatan konsep oleh 

designer interior in 

charge dan graphic 

designer 
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b. SOP Implementasi Desain 

Bagan 1.11. SOP  Implementasi Desain 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

c. SOP Penerimaan Komplain 

Bagan 1.12. SOP  Penerimaan Komplain 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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d. SOP Marketing Service 

Bagan 1.13. SOP Marketing Service 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018 

 

 

e. SOP Finance 

Bagan 1.14. SOP Proses Pembayaran Proyek 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat marketing kit 

berupa media promosi 

Perusahaan 

mengenalkan diri pada 

masyarakat 

Perusahaan 

menawarkan jasa 

desain interior yang 

berkualitas 

Menjalin hubungan 

baik dengan klien, 

diharapkan untuk 

jangka panjang 

Follow up dengan klien 

 

Setelah proyek deal 

dan sepakat mengenai 

SPK, pembayaran 

pertama 50% 

Admin & Finance 

mencatat pemasukan 

desain 

Admin & Finance akan 

memberi reminder 

untuk pembayaran 

selanjutnya sebesar 

40% 

Admin & Finance 

mencatat pemasukan 

desain 

Desainer membuat 

gambar kerja 

Admin & Finance 

menagih pembayaran 

akhir sebesar 10% 

Admin & Finance 

mengetahui  bahwa 

pembayaran belum 

dilakukan 

Admin & Finance 

menagih pembayaran 

kepada klien 

Proses desain akan 

diberhentikan hingga 

klien melunasi 

pembayaran yang 

disepakati sebelumnya 
NO 

NO 

YES 

YES 
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Bagan 1.15. SOP Pengeluaran 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff perusahaan 

membutuhkan perlengkapan 

yang menunjang aktivitas 

perusahaan 

Admin & Finance 

mencatat kebutuhan 

staff perusahaan 

Admin & Finance 

melaporkan laporan 

kebutuhan staff pada 

Principal 

Admin & Finance 

mengeluarkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan 

tersebut 

Admin & Finance 

membuat laporan 

keuangan perusahaan 

Admin & Finance 

memberikan laporan 

keuangan setiap minggu dan 

melaporkannya pada 

Principal 

Admin & Finance tidak 

bisa mengeluarkan uang 

untuk kebutuhan tersebut 

YES 

NO 
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f. SOP Penerimaan Pegawai 

 Bagan 1.16. SOP  Penerimaan Pegawai 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.9.  Rencana Keuangan 

1.9.1. Laporan Rugi Laba 

Beberapa komponen dari laporan rugi laba adalah pendapatan usaha, biaya 

fixed cost, variable cost, initial investment dan jumlah laba bersih. Pada fase 

pertama sampai dengan fase kedua awal, pendapatan usaha AR Interior didapat 

dari biaya jasa perancangan proyek komersil, residensial, dan hospitality. 

Sedangkan pada fase kedua akhir sampai dengan fase ketiga, pendapatan didapat 

dari biaya jasa perancangan interior proyek restoran multi-outlet dan waralaba. 
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Biaya fixed cost pada fase pertama cukup besar dikarenakan adanya 

pelunasan pinjaman secara cicilan beserta bunga sebesar 10% per tahun. Kemudian 

di fase kedua, jumlah fixed cost menurun karena pinjaman telah dilunasi pada 

bulan ke 12 di fase pertama. Pada fase ketiga, biaya fixed cost naik drastis karena 

adanya penambahan pegawai yang cukup banyak dan biaya sewa bangunan kantor 

di Surabaya Pusat yang mahal.  

Pada fase pertama, biaya variable cost yang dikeluarkan cukup besar 

karena bonus pegawai dari proyek yang didapat dan pembayaran gaji outsource 

drafter untuk proyek yang luasannya diatas 300m
2
. Di fase kedua, variable cost 

nya menurun, karena perusahaan tidak lagi menggunakan jasa outsource sebanyak 

di fase pertama. Di fase ketiga dimana perusahaan merekrut banyak tambahan 

pegawai, variable cost ikut berpengaruh karena mengeluarkan biaya bonus 

pegawai yang meningkat. 

Initial investment di fase pertama terdiri dari pembelian teknologi yang 

menunjang proses desain dan biaya renovasi kantor. Ada pula penambahan sedikit 

teknologi di fase kedua untuk digunakan oleh pegawai tambahan. Pada fase ketiga, 

jumlah initial investment bertambah drastis dikarenakan bertambahnya pegawai, 

tambahan itu terdiri dari teknologi, renovasi bangunan kantor, dan fingerprint scan 

untuk memudahkan absensi. 

Untuk selengkapnya, laporan laba dan rugi dapat dilihat pada lampiran 1 
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1.9.2. Cash Flow dan Pay Back Period 

Cash Flow berisikan laporan keuangan operasional perusahaan setiap 

tahunnya yang dirinci secara detail untuk menjadi patokan dalam pertimbangan 

operasional di tahun selanjutnya. Isi dari laporan cash flow sendiri adalah 

pendapatan perusahaan, fixed cost, variable cost, dan initial investment yang 

dijabarkan secara detail tiap bulannya di fase pertama.  

Jumlah pendapatan perusahaan setiap tahunnya meningkat, didukung 

dengan semakin banyaknya pengalaman dan meningkatnya keahlian dalam 

mendesain. Biaya fixed cost yang dikeluarkan pada fase 1 sempat naik di awal, 

namun turun di fase 1 akhir. Kenaikan ini disebabkan oleh pelunasan dana pinjaman 

pihak ketiga beserta bunga sebesar 10% per tahun. Kemudian di fase kedua dan 

ketiga mengalami peningkatan tiap tahunnya yang disebabkan oleh penambahan 

pegawai yang berdampak pada pengeluaran untuk gaji pegawai, dan biaya sewa 

kantor yang semakin mahal. Variable cost di fase pertama dan kedua cenderung 

stabil, walaupun mengalami penururan dan kenaikan sebesar Rp 5.000.000,-. 

Namun pada fase ketiga, variable cost mengalami kenaikan karena banyaknya 

pegawai yang direkrut, sehingga biaya bonus pegawai semakin banyak pula. Pada 

initial investment, di fase pertama ke fase kedua mengalami sedikit penambahan 

teknologi, lalu di fase kedua ke fase ketiga mengalami kenaikan drastis karena 

adanya renovasi bangunan kantor dan banyaknya penambahan teknologi untuk 

pegawai. 

Selisih kas setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 

pertama ke tahun kedua. Hal ini disebabkan karena pada tahun pertama perusahaan 
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masih memiliki dana pinjaman sehingga keuangan cukup terbantu, namun di fase 

kedua dimana pinjaman tersebut telah lunas, perusahaan mengalami penyesuaian 

pendapatan yang hanya didapat dari pendapatan usaha sehingga timbul penurunan 

tersebut. 

Laporan cash flow secara detail dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

1.10.  Kesimpulan 

1.10.1. Implikasi Manajerial 

Dalam membangun AR Interior sebagai sebuah konsultan interior yang 

reputasinya baik dan sesuai visi misi perusahaan, AR Interior menerapkan beberapa 

langkah yaitu: 

 Memberikan pelayanan yang profesional, tanggap, dan tepat waktu 

 Memberikan hasil desain yang menjawab permasalahan klien, tanpa 

mengesampingkan keinginan dan estetika untuk memajukan bisnis 

klien 

 Merekrut SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan luas 

terutama di bidang restoran multi-outlet / restoran waralaba, sesuai 

dengan visi misi perusahaan dan kriteria rekruitmen 

 Melakukan promosi perusahaan ke klien yang berpotensi, terutama 

pada konsultan restoran dan konsultan waralaba (fase 2 akhir – fase 

3) 

 Pengawasan langsung oleh principal 
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 Memberikan pelatihan khusus untuk menambah keahlian SDM, 

seperti berpartisipasi pada pameran restoran dan pameran waralaba. 

 Menambah koneksi terutama pada bidang restoran multi-outlet dan 

waralaba 

 

1.10.2. Implikasi Desain 

Pada fase pertama sampai dengan fase kedua awal, AR Interior melayani 

proyek komersil, residensial, dan hospitality yang didukung oleh segmentasi B2C 

untuk residensial dan B2B untuk start-up business di bidang komersil juga 

hospitality. Sedangkan pada fase kedua akhir dan fase ketiga, AR Interior akan 

fokus menangani proyek restoran multi-outlet dan waralaba yang didukung oleh 

segmentasi pengusaha restoran yang sedang berkembang, konsultan restoran dan 

konsultan waralaba. Setiap desain yang dihasilkan akan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan klien, terutama pada proyek komersil, hospitality dan 

restoran yang desainnya akan mencerminkan merek dari bisnis tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


