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BAB 1 

BUSINESS PLAN JEANSTUDIO 

1.1 Ringkasan Umum 

1.1.1 Gambaran Bisnis Secara Keseluruhan 

Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan manusia akan barang dan 

jasa semakin meningkat. Salah satunya adalah perkembangan dalam industri kreatif 

yang juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan 

manusia dalam industri kreatif dapat dilihat dari banyaknya profesi untuk desain, 

arsitektur, fotografi, fashion dan sebagainya.  

Mengikuti perkembangan jaman, pola pikir masyarakat berubah ke arah 

yang lebih modern, menyebabkan gaya hidup masyarakat ikut berubah. Dahulu 

masyarakat dapat menata sendiri bagian interior ruangan mereka, tetapi sekarang 

sebagian besar masyarakat berpandangan perlu untuk menggunakan jasa desain 

interior terlebih khusus bagi golongan menengah ke atas yang kebanyakan 

memandang barang atau jasa tidak hanya dari fungsi primernya saja. Hal ini 

disebabkan juga oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang cukup meningkat 

setiap tahun. 

Laju pertumbuhan penduduk kota Palopo yang mencapai 2,79 persen 

dilaporkan tertinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. 

Kepala Badan Pusat Statisitik (BPS) Sulawesi Selatan, Bambang Suprijanto di 

Makassar, Rabu, angka itu di peroleh dari hasil analisis BPS selama sepuluh tahun 

terakhir sejak tahun 2006 hingga 2015 yang mencatat laju pertumbuhan Sulsel 

mencapai 1,17 persen. 
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"Meski pun Kota Makassar memiliki jumlah penduduk terbesar, namun laju 

pertumbuhan penduduknya masih berada di bawah kota Palopo, Kabupaten Luwu 

Timur dan kabupaten Gowa," kata dia. Bambang menambahkan, data itu di peroleh 

dari hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) 2010 yang mencatat jumlah penduduk 

di Sulsel saat ini 8.032.551 jiwa yang terdiri 3.921.543 laki-laki dan 4.111.008 

perempuan. Pertumbuhan penduduk di kota Palopo terus meningkat dari tahun 2011 

sampai 2015, hal ini menyebabkan banyaknya pendatang dari luar yang membawa 

pengaruh bagi masyarakat Palopo dalam kemajuan pola gaya hidup bermasyarakat.  

 

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penduduk di Palopo pada tahun 2011-2015 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan memiliki pola yang hampir sama 

dengan pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional. Sulawesi mengalami 

pertumbuhan yang cukup tinggi dari tahun 2015 ke tahun 2016, hal itu 

menunjukkan bahwa peluang bisnis di Sulawesi Selatan ini semakin besar.  

 

Penulis bisa melihat bahwa laju peningkatan ekonomi di Sulawesi Selatan 

terus meningkat tiap tahunnya. Sektor paling besar dipegang oleh sektror pertanian, 

industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restaurant. Dari data tersebut, 

penulis bisa melihat apabila sektor perdagangan, hotel & restaurant semakin 

meningkat, maka kebutuhan akan jasa desain interior juga semakin meningkat.  

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2012-2016 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan data-data diatas, penulis dapat melihat peluang yang 

didapatkan dari profesi desain interior di bidang commercial dan hospitality. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin banyaknya bisnis – bisnis (brand) bermunculan 

Gambar 1. 3 Struktur Ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Gambar 1. 4 Pertumbuhan Horeka (Hotel, Restoran, dan Kafe) pada tahun 2009-2016 

Sumber : Badan Pusat Statistik 



5 

 

baik itu dari bisnis startup maupun bisnis yang sudah berkembang. Merek (brand) 

merupakan salah satu aset tidak berwujud dan bagi perusahaan merupakan aset 

yang paling penting karena merupakan dasar keuntungan kompetitif dan sumber 

pendapatan di masa yang akan datang. Sehingga munculah persaingan antar 

perusahaan, Tingginya tingkat persaingan, menimbulkan banyaknya merek (brand) 

terhadap produk sejenis yang beredar di pasaran. Di situasi ini, konsumen memiliki 

sebuah sikap terhadap sebuah merek (brand) dimana konsumen cenderung 

mempelajari dan mengevaluasi sebuah merek yang disukai maupun tidak disukai. 

Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah perusahaan menciptakan brand image 

(citra merek) yang baik di mata konsumen 

 Dari permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut, dan tingginya 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini, maka terbentuklah perusahaan desain 

interior JEANSTUDIO Architect & Interior Design. Perusahaan menawarkan jasa 

desain dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi problem yang dihadapi oleh 

klien serta memberikan memberikan layanan branding stationery  (logo, kartu 

nama, brosur, flyer, katalog,, voucher gift card, notepad, quote card, letterheads & 

envelope), dengan menganalisa bisnis klien, guna membantu kegiatan promosi 

brand perusahaan. JEANSTUDIO Architect & Interior Design menerapkan sistem 

kontrak kerja dimana pembayaran jasa konsultan dilakukan secara bertahap. 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design berlokasi di Jl. Mangga No. 46, Palopo, 

dan bergerak dibidang komersial dan hospitality.  

Tabel 1. 1 Problem, Opportunities, dan Solution 

PROBLEM SOLUTION 

Kurangnya profesionalitas jasa interior 

 

 

Pengawasan rutin terhadap seluruh 

kegiatan perusahaan agar SOP yang 

telah ditentukan dapat dipastikan 
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Sumber : Wawancara dengan Ibu 

Veronica Hosea (2017) 

berjalan dengan baik. SOP juga 

diterapkan dalam hal penanganan klien 

dan proyek. Selain itu diterapkan pula 

standard Human resources yang 

bergabung dengan perusahaan dimana 

standard tersebut tidak hanya dalam hal 

desain namun juga dari service quality 

terhadap klien untuk menjaga 

profesionalitas perusahaan. 

Kurangnya perhatian dari jasa konsultan 

interior terhadap kualitas desain yang 

sedang direalisasikan 

JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design berkomitmen untuk selalu 

menjaga kualitas desain dan kesesuaian 

pekerjaan kontraktor dengan desain 

yang dibuat, dengan cara selalu 

mengadakan quality control atau site 

visit pada saat proses pembangunan 

dilaksanakan. 

Peluang jasa desain interior di Palopo 

sangat terbuka. Beberapa daerah di 

Palopo sedang mengarah ke tahap 

pembangunan. Perumahan serta gedung 

bertingkat sedang gencar-gencarnya 

dibangun. 

 

Sumber: 

sulsel.fajar.co.id/2017/01/24/bisnis-

properti-tak-ada-matinya 

 

JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design menjadi konsultan interior yang 

melayani pada bidang interior bidang 

komersial dan hotel.  

Banyaknya bermunculan bisnis (brand) 

yang sejenis serta pertumbuhan 

fenomenal perusahaan startup yang 

membutuhkan mitra pemasaran 

 

Sumber : 

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/1

2/05/130000526/ingin-membangun-

startup-hal-penting-ini-perlu-

diperhatikan 

JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design menjadi konsultan yang 

melayani desain untuk interior yang 

nyaman dan unik, sekaligus 

memberikan layanan desain branding 

stationery guna mempromosikan brand 

dari bisnis customer 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

1.1.2 Visi Perusahaan  

Visi dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design adalah menjadi 

konsultan interior yang  terkemuka di Indonesia Timur, dengan fokus proyek di 

bidang commercial dan hospitality.  

 

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/05/130000526/ingin-membangun-startup-hal-penting-ini-perlu-diperhatikan
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/05/130000526/ingin-membangun-startup-hal-penting-ini-perlu-diperhatikan
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/05/130000526/ingin-membangun-startup-hal-penting-ini-perlu-diperhatikan
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/05/130000526/ingin-membangun-startup-hal-penting-ini-perlu-diperhatikan
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1.1.3 Misi Perusahaan 

Misi dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design untuk mewujudkan 

visi tersebut adalah sebagai berikut : 

 Menjalankan kewajiban sebagai konsultan interior dengan 

komitmen tinggi dan menjunjung profesionalitas, dengan upaya 

menjaga ketepatan waktu pengerjaan dan konsistensi kualitas hasil 

pekerjaan demi terwujudnya kepuasan pelanggan. 

 Membantu klien untuk dapat merealisasikan identitas dan konsep 

bisnis yang dimiliki dengan desain interior serta branding 

stattionary (logo, kartu nama, brosur, flyer, katalog,, voucher gift 

card, notepad, quote card, letterheads & envelopes) yang 

dihasilkan. 

 Mengembangkan tenaga kerja yang mencerminkan profesionalitas 

perusahaan yang berspesialisasi pada proyek commercial dan 

hospitality. 

 

1.1.4 Tujuan Perusahaan 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

adalah: 

 Menjadi pelopor utama konsultan interior di Indonesia Timur 

dengan spesialisasi di bidang commercial dan hospitality.  

 Membantu meningkatkan brand maupun image bisnis maupun 

usaha yang dijalankan oleh klien, melalui desain interior maupun 

media promosi (Marketing Kit: logo, kartu nama, brosur, flyer, 
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katalog,, voucher gift card, notepad, quote card, letterheads & 

envelopes). 

 

1.1.5 Kunci Keberhasilan Usaha 

 Berikut adalah berbagai macam faktor yang merupakan kunci keberhasilan 

dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design: 

 Mengikuti perkembangan trend desain, teknologi, material dan 

aspek – aspek penunjang desain lainnya sehingga dapat 

menyesuaikan desain dengan perkembangan jaman serta keinginan 

klien 

 Menjaga kualitas hasil dan ketepatan waktu dalam pengerjaan 

dengan cara memilih SDM maupun partner seperti supplier, 

workshop, serta kontraktor yang terpercaya dan profesional 

 Memilih Startup Business dan Growth Business sebagai  target 

penunjang dalam layanan branding statinery. 

 Mengikuti seminar – seminar maupun pelatihan mengenai visual 

branding, sehingga memperkuat pengetahuan dalam hal branding 

stationery.  

 Menjaga relasi yang baik dengan klien, partner kerja, serta antar 

pegawai dalam perusahaan. 

 

1.2 Ringkasan Usaha 

1.2.1 Kepemilikan Perusahaan 

  Setelah menempuh pendidikan pada jenjang strata satu jurusan Interior 

Arsitektur di Universitas Ciputra, penulis melihat peluang yang cukup besar 
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dibidang Interior terlebih di daerah Sulawesi Selatan, terlebih khusus Palopo. 

Perusahaan biro konsultan bernama JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

merupakan perusahaan biro konsultan interior yang berpekemilikan secara individu 

yang dimiliki oleh Jeannie Wirasugianto, yang bertanggung jawab penuh dalam 

menjalankan bisnis tersebut. Modal awal yang ditanamkan berasal dari modal 

pribadi pemilik. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisirkan perselisihan – 

perselisihan yang dapat timbul dari perbedaan pendapat antar dua atau lebih bila 

pemilik lebih dari satu. 

1.2.2 Fase Usaha 

  Dalam menjalankan bisnis ini, JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

membagi perkembangan  perusahaan menjadi 3 fase, yaitu : 

Tabel 1. 2 Fase Wirausaha 

 Fase 1 

2020 - 2022 

Fase 2 

2023 - 2025 

Fase 3 

2026 

Kepemilikan 
Owner sebagai pemilik tunggal dari perusahaan 

Waktu 

Operasional 

Hari Kerja : 

Senin – Jumat; Sabtu, Minggu, dan hari besar tutup. 

Jam Kerja : 08.00 – 17.00 

Pendanaan Dana awal merupakan 

dana pribadi dan 

bantuan dari pihak 

ketiga yaitu orang tua 

Dana berasal dari 

keuntungan yang diperoleh 

fase pertama 

Dana berasal dari 

keuntungan yang 

diperoleh fase pertama 

dan kedua 

Layanan 

produk dan 

jasa 

Konsultasi dan perancangan desain eksterior dan interior, disertai dengan 

standarisasi style modern minimalis, luxury, modern tropis desain, kontemporer 

dan industrial untuk bidang komersial dan hospitality. Penambahan layanan 

branding stationery 

SDM Owner : Desainer 

interior dan grafis, 3D 

artist, finance, 

marketing. 

 

 

 

Outsource : 

Drafter (1 orang) 3D 

artist (1 orang) 

Owner : Desainer interior, 

marketing, purchasing 

Project manager (1 orang) 

Tim Desainer (2 orang) 

Divisi grafis  (1 orang) 

Divisi Drafter (2 orang) 

Finance & Administration 

(1 orang) 

HRD (1 orang) 

 

Owner : Desainer 

interior 

Marketing (1) 

Project manager (2 

orang) 

Site supervisor (2) 

Tim Desainer ( 4 

orang) 

Divisi grafis  (2 orang) 

Divisi Drafter (4 

orang) 

Finance & 

Administration (2 

orang) 



10 

 

Tax (1 orang) 

HRD (2) 

Inventory (1) 

Purchasing (2) 

Estimator (1) 

Strategi 

Bisnis 

Melalui media online: 

 website & media 

sosial (facebook, 

instagram) 

Melalui media offline: 

 word of mouth 

 Membuat buku 

portofolio & 

business card 

 Koran, brosur, 

majalah 

 Berpartisipasi 

pada acara bisnis 

maupun seminar 

untuk 

memperkuat 

koneksi 

 

Melalui media online: 

 website & media sosial 

(facebook, instagram) 

Melalui media offline: 

 word of mouth 

 membangunan 

hubungan dengan 

developer ruko/mall. 

  Membuat buku 

portofolio & business 

card 

 Mengikuti pameran 

interior 

 Berpartisipasi pada 

acara bisnis maupun 

seminar untuk 

memperkuat koneksi 

 

 

Melalui media online: 

 website & media 

sosial (facebook, 

instagram) 

Melalui media offline: 

 word of mouth 

  membangunan 

hubungan dengan 

developer 

ruko/mall. 

 Membuat buku 

portofolio & 

business card 

 Mengikuti 

pameran interior 

 Berpartisipasi pada 

acara bisnis 

maupun seminar 

untuk memperkuat 

koneksi 

 

Lokasi  Rumah pribadi Jl. Mangga no. 46, Palopo Jl. Mangga no. 46, 

Palopo 

Jenis Proyek Komersial, hotel, 

resort  

Lebih terfokus pada proyek 

komersial (restoran, cafe, 

retail, bar) dan hotel serta 

resort 

Lebih terfokus pada 

proyek komersial 

(restoran, cafe, retail, 

bar) dan hotel serta 

resort 

Segmen 

market 

Mass Market  Segemeted Market  

1. Startup Bisnis 

2. Growth (Bisnis yang 

sudah berkembang) 

Segemeted Market  

1. Startup Bisnis 

2. Growth (Bisnis 

yang sudah 

berkembang) 

Sistem IT ⦁    Printer (1) 

⦁    PC (1) 

⦁    Laptop Asus (1) 

⦁    Software Autocad  

(Student Version) (1) 

⦁    Software Sketchup 

(1) 

⦁    Printer (2) 

⦁    Komputer (6) 

⦁    Software Autocad (6) 

⦁    Software Sketchup (6) 

⦁    Software Accurate (1) 

⦁    Telpon 

⦁    Printer (4) 

⦁    Komputer (11) 

⦁    Software Autocad 

(10) 

⦁    Software Sketchup 

(10) 

⦁    Software Accurate 

(1) 

⦁    Telpon (1) 

⦁    Projektor (1) 

Biaya Pengeluaran: 

⦁    Biaya peralatan & 

perlengkapan kantor 

⦁    Biaya operasional 

& marketing 

⦁    Gaji pegawai 

Pendapatan: 

⦁    Konsultasi jasa  

desain interior 

Pengeluaran: 

⦁    Biaya peralatan & 

perlengkapan kantor 

⦁    Biaya operasional & 

marketing 

⦁    Gaji pegawai 

Pendapatan: 

⦁    Konsultasi jasa desain 

interior 

Pengeluaran: 

⦁    Biaya peralatan & 

perlengkapan kantor 

⦁    Biaya operasional 

& marketing 

⦁    Gaji pegawai 

Pendapatan: 

⦁    Konsultasi jasa 

desain interior 
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⦁   Biaya layanan 

branding stationery 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
 

1.3 Usaha JEANSTUDIO Interior Architect Consultant 

1.3.1 Gambaran Usaha 

 JEANSTUDIO Architect & Interior Design merupakan sebuah perusahaan 

yang menyediakan jasa konsultan desain di bidang interior yang didirikan oleh 

penulis yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan formal dalam 

bidang desain interior arsitektur. JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

menangani berbagai proyek commercial, dan hospitality, akan tetapi lebih berfokus 

pada restoran, cafe, bar, retail, resort dan hotel. JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design juga memiliki keunggulan dalam memberikan solusi dan menjawab 

masalah yang dihadapi oleh klien secara profesional. Penentuan fee desain akan 

dihitung berdasarkan ketentuan HDII. Segmentasi dari perusahaan ini dimulai dari 

kalangan pebisnis baik itu melalui Startup Busniness yang memiliki kebutuhan 

untuk membuka usaha baru, pengusaha yang ingin membuka cabang baru di bidang 

komersial, serta untuk pembangunan hotel dan resort, maupun pengusaha (Growth 

Business) yang sedang mengembangkan bisnis yang telah ada. 

Kesuksesan perusahaan banyak ditentukan dari prestasi di bidang 

pemasaran. Pemasaran memegang fungsi yang sangat kompleks dan menyangkut 

secara keseluruhan kepentingan pada suatu usaha, melihat hal tersebut perusahaan 

juga menawarkan layanan untuk branding stationery, yang bertujuan untuk 

membantu sebuah usaha maupun perusahaan untuk dapat membangun brand yang 
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yang tepat dan efektif. Proses branding ini mencakup perancangan identitas 

perusahaan yang jelas dan sesuai dengan image dan visi misi perusahaan hingga 

media dan strategi promosi yang tepat untuk dapat menjangkau dan menarik 

perhatian khalayak target sasaran serta dapat menimbulkan brand awareness di 

benak masyarakat. 

 

1.3.2 Layanan Usaha 

 JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan memberikan layanan 

berupa jasa konsultan desain interior serta pengawasan lapangan, after sales service, 

serta branding stationery. Layanan branding stationery ini dibuat karena 

kebanyakan konsumen akan berasal dari kalangan pebisnis, yang membutuhkan 

branding terhadap bisnis yang akan dijalankan. JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design memiliki keahlian dalam mendesain dengan konsep yaitu modern luxury, 

minimalis, industrial, kontemporer dan modern tropis.  

Selain itu JEANSTUDIO Architect & Interior Design juga memberikan 

pelayanan mulai dari konsultasi mengenai kebutuhan dan keinginan klien, dimulai 

dari observasi lokasi, kontrak kerja kerjasama, konsep desain, alternatif desain, 

pengerjaan gambar kerja 2D dan 3D, melakukan revisi, memberikan daftar gambar 

dan material yang akan digunakan, rencana anggaran biaya (RAB), pengecekan 

Gambar 1. 5 Logo JEANSTUDIO 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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berkala pada proses tahapan pengerjaan di lapangan, serta mempublikasikan hasil 

desain ke website, media sosial maupun media cetak, sebagai media portofolio 

perusahaan, publikasi sekaligus untuk mempromosikan perusahaan dan proyek 

klien, hal ini dilakukan berdasarkan dari ijin klien/pemilik. Pada awalnya 

perusahaan JEANSTUDIO Architect & Interior Design belum memiliki kontraktor 

rekanan sendiri untuk memproduksi dan pemasangan di lokasi, maka dari itu 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan melakukan kerjasama dengan 

workshop atau kontraktor untuk membantu proses perealisasian di lapangan. 

Saat proses perealisasian yaitu proses produksi dan pemasangan di lokasi 

tim desain dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design juga akan tetap 

melakukan pengawasan pengerjaan sehingga desain dapat terealisasikan sesuai 

dengan desain yang telah dibuat.  

 

1.3.3 Spesifikasi Produk 

 Beradasarkan buku pedoman Hubungan Kerja Sama antara desainer Interior 

dan Pemberi Tugas (2006) dari organisasi HDII Indonesia, merupakan spesifikasi 

produk dan jasa konsultan interior yang diberikan, sebagai berikut: 

1. Tahap Pradesain  

• 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 
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• Membuat program ruang, skematik desain dan penjelasan 

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa 

gagasan. 

• 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 Tugas. 

• Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

2. Tahap 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.  
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⦁    Gambar tampak potongan interior, gambar detil 

⦁    Pengolahan (treatment) khusus  

3. 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 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. 
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 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. 

Spesifikasi produk untuk layanan jasa konsultasi desain interior dan 

branding stationery terdapat produk yang akan diberikan oleh JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design, yakni sebagai berikut : 

1. Tahap Pradesain  

 Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms 

of Requirements/TOR) serta membuat kuisioner untuk 

melengkapi data yang diperlukan, antara lain mengenai 

brand perusahaan klien, kebutuhan klien, keinginan klien, 

kondisi site, dsb. 

 Membuat program ruang, skematik desain dan penjelasan 

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa 

gagasan. 
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 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 Tugas. 

 Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 Pembahasan mengenai branding stationery meliputi konsep 

bisnis dengan tim desainer grafis 

2. Pengembangan desain 

Setelah pradesain disetujui oleh pemberi tugas, desainer interior 

melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan 

gambar – gambar denah seperti : 

 General layout 

 Ceiling plan 

 Ceiling lighting plan 

 Lighting plan 

 Floor plan 

 Mechanical electrical plan 

 Plumbing 

 Mvac plan 

 Wall finish plan 

 Furniture plan 

 Section plan 
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 Material plan 

3. Desain Grafis Stationary 

 Membuat skematik desain grafis stationary, yaitu logo, kartu 

nama, brosur, flyer, katalog,, voucher gift card, notepad, 

quote card, letterheads & envelopes yang berhubungan 

dengan branding stationery. 

 Membuat presentasi untuk klien dan presentasi untuk 

desainer grafis serta interior. 

4. Pengawasan berkala 

Proses pengawasan berkala terhadap kontraktor yang terpilih 

sama seperti pada layanan konsultasi desain interior 

 

1.3.4 Inovasi Usaha 

  JEANSTUDIO Architect & Interior Design memiliki value added yaitu 

layanan untuk branding stationery. Hal itu mendasari pemilihan segmentasi pasar 

dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design yang tergolong dalam jenis badan 

usaha Startup Business dan Growth business yang membutuhkan branding terhadap 

bisnis yang dijalankan. Hal ini juga didasari akibat dari persaingan bisnis yang 

semakin ketat seperti saat ini, sehingga pelaku bisnis selalu berusaha untuk 

mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang direncanakan. 

Desain yang dihasilkan oleh JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan 

dikhususkan sesuai kebutuhan dan ciri khas klien sehingga memberikan identitas 

usaha yang unik dan konsisten yang akan menjadi diferensiasi di antara pesaing 

serupa dalam pasar. 
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 Pada fase pertama perusahaan akan melakukan banyak kegiatan pemasaran  

untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat, sehingga memiliki image 

yang baik terhadap perusahaan, dan masyarakat memberikan kepercayaan pada 

potensi dan kualitas perusahaan (baik kualitas pekerjaan maupun pelayanan). Pada 

fase selanjutnya, perusahaan akan menawarkan kualitas yang lebih diakui oleh 

masyarakat, untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

 

1.4 Analisa Industri 

1.4.1 Kompetisi Industri 

Kompetisi yang dihadapi dalam usaha ini utamanya berasal dari 

persaingan antara penyedia jasa konsultan desain interior lainnya, terutama 

yang sudah berpengalaman dalam bidang ini serta jumlah lulusan sarjana desain 

interior yang semakin banyak. Berdasarkan pengamatan, konsultan desain yang 

telah memiliki nama di bidang ini tentu lebih banyak pengalaman baik dalam 

hal jenis proyek maupun dalam hal keberagaman klien. Target pasar yang dituju 

juga menjadi lebih jelas, jika dibandingkan dengan konsultan desain yang masih 

dalam tahap pengembangan usaha awal. Selain itu, konsultan desain dalam fase 

ini bukan lagi mencari konsumen tetapi giliran konsumen yang memilih untuk 

menggunakan jasanya dalam menangani proyek yang dimiliki. 

Perusahaan JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan memiliki 

pesaing, baik perusahaan yang baru maupun pesaing yang telah lama berdiri. 

Berikut adalah uraian mengenai kompetitor yang dimiliki oleh perusahaan 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design pada fase pertama, yaitu : 

a. Interior Designer – Fresh Graduate (mahasiswa yang baru saja 

lulus) dari seluruh universitas adalah kompetitor utama. Layanan 
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yang diberikan oleh fresh graduate adalah konsultasi desain 

interior. Biasanya dengan harga yang sesuai standar HDII, namun 

ada juga yang mematok harga dibawah standar HDII. Fresh 

graduate biasanya mengerjakan semuanya sendiri, sehingga waktu 

yang diperlukan cukup lama. Posisi JEANSTUDIO Interior 

dibanding kompetitor adalah lebih tinggi atau kuat karena pesaing 

tersebut tidak memiliki layanan tambahan seperti branding 

stationery  dan juga lebih duluan dikenal oleh masyarakat. 

b. Freddy Kho (Kontraktor dan desain) 

 Pemilik            : Freddy Kho 

 Layanan           : Kontraktor pembangunan dengan desain interior 

 Lokasi              : Palopo 

 Tahun Berdiri   : 2008 

Spesialisasi    : Retail interior design, residential design, 

commercial design. 

 Segmentasi Geografis : Palopo 

 Operasional          : Proses pradesain (T.O.R), proses desain 

(desain, hingga revisi), presentasi kepada klien (gambar 3D, 

gambar kerja, dan gambar presentasi), pembuatan aksesoris 

interior, pemasangan dan pengawasan di lapangan. 

Pada fase kedua dan ketiga kompetitor perusahaan akan meningkat tingkat 

kesulitannya, yaitu dengan kantor-kantor konsultan atau desainer interior senior 

yang sudah lama berkarir dalam bidang ini. Perusahaan senior akan lebih susah 

disaingi karena sudah lebih banyak pengalaman, namun hal ini dapat diatasi dengan 
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cara memiliki kualitas yang setara dengan desainer senior namun memasang harga 

yang lebih rendah dengan desainer senior. Berikut ini adalah uraian kompetitor 

yang dimiliki oleh perusahaan JEANSTUDIO Interior pada fase kedua, yaitu : 

a. Methapor 

 Pemilik   : James Wijaya 

 Layanan Usaha : Konsultan interior, interior styling, grafis 

 Lokasi   : Jakarta dan Singapura 

 Lama berdiri : 12 tahun 

 Spesialisasi  : retail interior design, commercial interior 

design, restaurant interior, bar café interior design, hospitality 

interior design, and office design 

 Segmentasi geografis : Internasional 

 Segmentasi psikologis & behavioural : masyarakat ekonomi 

kalangan atas 

 Operasional  : Proses pradesain (T.O.R), proses desain 

(pembuatan konsep, desain, hingga revisi), presentasi kepada 

klien (gambar 3D, gambar kerja, dan gambar presentasi), 

pembuatan aksesoris interior, pencarian aksesoris interior di 

pasaran, dan pengawasan di lapangan. 

Berdasarkan data yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa 

kedudukan JEANSTUDIO Architect & Interior Design berada di posisi 

lebih rendah karena koneksi, portofolio, dan pengalaman yang dimiliki 

masih belum terlalu banyak. Oleh karena itu, JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design harus bekerja keras memperbanyak portofolio, promosi dan 
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selalu berkomitmen dan konsisten untuk mengerjakan seluruh proyek 

dengan maksimal dan profesional. Selain itu, JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design harus lebih meningkatkan kualitas untuk menguatkan brand 

yang dimiliki sehingga perusahaan dapat membangun kepercayaan dan 

memperkuat identitas perusahaan pada masyarakat luas. 

 

1.4.2 Konsumen 

Dalam produk, brand merupakan perhatian dan juga pertimbangan 

konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian, dimana setiap produk 

memiliki kualitas yang berbeda-beda. Konsumen benar-benar memilih 

produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dimana 

pada suatu produk terdapat image yang melekat, dengan begitu perusahaan 

harus mampu memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen.  

Oleh karena itu perusahaan harus membangun image yang lebih 

menonjol dari pada pesaing yang akan membuat konsumen menjadi loyal 

dalam menggunakan produk tersebut secara berkala atau setidaknya 

konsumen puas, dengan begitu perusahaan dapat mempertahankan pangsa 

pasar yang akan membangun image positif pada konsumen. Semakin kuat 

brand dibenak konsumen maka semakin kuat pula rasa percaya diri 

pelanggan untuk tetap loyal atau setia terhadap produk yang dibelinya, 

sehingga hal tersebut dapat mengantar sebuah perusahaan untuk tetap 

mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu.  
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Hasil survei menunjukkan, rata-rata rasio pengeluaran konsumsi 

masyarakat pada September 2017 sebesar 66,4%, atau meningkat 

dibandingkan 63,8% pada bulan sebelumnya. (Sumber : Koran Kompas, 

2017) 

Seperti yang telah disampaikan, bahwa konsumsi masyarakat di 

Indonesia cukup tinggi. Maka dari itu tingkat ekonomi masyarakat di 

Indonesia dan khususnya di daerah Sulawesi Selatan berada di tingkat 

menengah hingga menengah ke atas. Golongan masyarakat tersebut, 

kebanyakan lebih berani untuk menggunakan jasa konsultan desain interior 

dalam membangun rumah dan proyek bisnisnya. Pada zaman yang sedang 

berkembang seperti saat ini, pasar pengguna jasa desainer interior memiliki 

jenis proyek yang semakin beragam. Oleh karena itu, calon konsumen 

biasanya akan membandingkan harga serta melihat hasil kerja antara 

perusahaan jasa desain interior satu dengan yang lainnya, maupun melihat 

kualitas, brand, dan image yang dimiliki oleh perusahaan. 

Target pasar yang akan dituju oleh JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design yaitu segmen B2B dengan fokus pengusaha muda (startup 

business) maupun pengusaha yang usahanya telah berkembang (growth) 

yang memiliki bisnis di bidang commercial seperti café dan restoran 

maupun retail, dan pengusaha bisnis di bidang hospitality seperti hotel dan 

resort. 

Pada fase awal JEANSTUDIO Architect & Interior Design, 

konsumen akan lebih unggul karena masyarakat belum mengenal 

perusahaan di bidang  interior, sehingga perusahaan memerlukan konsumen 
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sebagai penunjang keberlangsungan usaha serta sebagai salah satu media 

promosi. 

Pada fase kedua dan ketiga, posisi JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design sudah setara dengan konsumen karena sudah memiliki 

banyak portofolio dan masyarakat sudah mempercayai perusahaan. 

 

1.4.3 Produk Substitusi 

Dalam bisnis konsultan ini tentunya terdapat berbagai macam 

pesaing. Selain sesama konsultan terdapat pula pesaing berupa produk 

subtitusi dari konsultan sendiri, dikarenakan masing – masing konsultan 

berlomba – lomba untuk memberikan pelayanan dan hasil yang terbaik. 

Berikut beberapa penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan produk 

substitusi sebagai berikut : 

Tabel 1. 3 Produk Substitusi 

Produk Subtitusi Kelemahan 

Referensi dari media 

sosial, internet, 

majalah, dll 

Biasanya internet, media sosial, majalah, dll, hanya 

bisa dijadikan referensi untuk mendesain, referensi 

tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan kedalam 

desain klien karena layout tiap ruang pasti berbeda dan 

inovasi desain tidak orisinil karena sama dengan 

plagiarisme sehingga tidak dapat menggantikan peran 

konsultan interior.  

Application design 

(3D Modelling) 

Dengan adanya aplikasi games yang membuat 3D 

modelling interior ruang secara mudah dan hasilnya 

bagus, maka membuat orang mudah beralih ke aplikasi 

tersebut daripada jasa konsultan interior. 

Toko pendukung 

elemen interior (mis 

: GOODRICH, 

Desain interior akan menjadi kurang maksimal karena 

klien tidak dapat menciptakan konsep secara 

keseluruhan tanpa tahap desain yang benar. 
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NIPPON PAINT, 

dll) 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Kedudukan produk subtitusi adalah weak subtitutes terhadap 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design. Hal ini dikarenakan jika 

menggunakan jasa konsultan, klien tidak perlu lagi repot-repot untuk 

mewujudkan desain impiannya. Selain itu juga desainer yang bekerja 

tentunya merupakan lulusan sekolah desain yang mengerti kaidah desain 

sehingga dapat menghasilkan desain yang berkualitas dan bekerja secara 

profesional. 

 

1.4.4 Pemasok / Supplier 

Pemasok atau Supplier sangat dibutuhkan pada tahap awal bisnis ini. 

Kebutuhan kerjasama ini disebabkan karena pihak perusahaan yang masih 

baru tentunya juga masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam hal 

perwujudan desain. Mencari key partner sangat dibutuhkan untuk 

membantu berjalannya operasional perusahaan. Dengan adanya banyak 

kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain maka secara otomatis 

bargaining power dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design bisa lebih 

tinggi daripada key partner. Berikut adalah analisa kebutuhan kerjasama 

dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design : 

Tabel 1. 4 Analisa Pemasok JEANSTUDIO Interior 

Pemasok Produk yang ditawarkan Analisa 

Drafter Tenaga pembuatan gambar 

kerja dan presentasi desain 

Kerjasama dalam hal 

perwujudan produk desain 

berupa shop drawing 

Printing Digital printing dan fotokopi Percetakan dokumen sesuai 

kebutuhan  
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Kontraktor Estimasi biaya, pengerjaan 

dan pengawasan lapangan 

Kerjasama dalam hal teknis 

pengerjaan lapangan 

Pemasok material 

dan furnitur 

Flooring, Wallpaper, 

Lighting, Fabric, blinds and 

curtain, bedding dan 

furniture  

Kerjasama dalam hal 

pemasok kebutuhan 

perwujudan desain. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

1.4.5 Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru akan selalu ada bila bisnis yang dijalankan memiliki 

prospek pendapatan yang bagus sehingga akan banyak orang yang ingin 

terjun ke dalam bisnis tersebut. Untuk jenis usaha bisnis konsultan desain 

sendiri, ancaman pendatang baru yang ada akan semakin meningkat karena 

bisnis jenis ini tidak harus memerlukan modal awal yang terlalu besar 

sehingga persaingan yang ada akan semakin ramai, serta pengaruh 

peningkatan dalam pembangunan infrastruktur dalam bidang perdagangan 

dan perhotelan sehingga memerlukan jasa konsultan desain untuk 

memperkuat brand / image / identitas dari perusahaan.  

Ancaman lainnya dapat berupa mahasiswa yang baru saja lulus dari 

seluruh universitas adalah kompetitor utama. Layanan yang diberikan oleh 

fresh graduate adalah konsultasi desain interior dengan harga lebih murah. 

Fresh graduate biasanya mengerjakan semuanya sendiri, sehingga waktu 

yang diperlukan cukup lama. 

Agar tidak kalah dengan pendatang baru, maka JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design harus berusaha untuk bisa menjadi perusahaan 

desain interior yang profesional dan dipercaya serta memberikan layanan 

yang lebih dari pendatang baru. Kepercayaan tersebut bisa dibangun dengan 
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cara memberikan pelayanan yang terbaik. Kesimpulan yang dapat ditarik 

dari analisa 5 forces akan dijelaskan melalui tabel berikut, yaitu : 

Tabel 1. 5 Kesimpulan 5 forces 

Forces JEANSTUDIO 

Bargaining power of suppliers Posisi JEANSTUDIO dengan supplier lebih 

tinggi karena kebutuhan pemasok yang 

diperlukan tidak terlalu banyak dan memiliki 

banyak cadangan supplier. 

Bargaining power of buyer Pada fase awal, posisi JEANSTUDIO masih 

berada di bawah customer karena brand / image 

perusahaan belum dikenal oleh masyarakat dan 

juga belum mendapatkan kepercayaan dari 

customer. 

Akan tetapi pada fase kedua dan ketiga, posisi 

JEANSTUDIO sudah setara dengan konsumen 

karena telah memiliki banyak portofolio dari 

jasa yang digunakan serta brand dan 

kepercayaan yang kuat dari masyrakat. 

Threats of new entrants Posisi JEANSTUDIO masih berada diatas 

pendatang baru karena perusahaan lebih duluan 

terjun kedalam bisnis konsultan, juga 

JEANSTUDIO lebih dikenal oleh masyarakat 

luas, serta mendapatkan kepercayaan dari klien. 

Threats of substitute Posisi JEANSTUDIO masih berada diatas 

produk subtitusi, dikarenakan pengalaman dan 

kualitas produk maupun layanan yang lebih 

profesional. 

Competitive rivalry Posisi JEANSTUDIO masih berada dibawah 

kompetitor karena perusahaan tersebut sudah 

berdiri cukup lama dan dikenal luas oleh 

masyrakat. Oleh karena itu, JEANSTUDIO 

harus lebih bekerja keras dalam membangun 

kepercayaan kepercayaan serta memperkuat 

brand yang dimiliki perusahaan. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

1.4.6. Competitive Advantage Strategy 

Menurut Porter (2012), dalam analisanya tentang Competitive Advantage 

Strategy memperkenalkan tabel Generic Strategy Framework seperti 

dibawah ini : 
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Tabel 1. 6 Generic Strategy Framework 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Dalam menjalankan usaha, JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

menggunakan Differentiation sebagai salah satu strategi bisnisnya. Strategi ini 

diterapkan melihat bahwa bisnis yang dijalankan oleh JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design masih sejenis dengan bisnis lain di bidang yang sama. Oleh karena 

itu diferensiasi akan terlebih dahulu diterapkan pada beberapa aspek usaha sebagai 

keunggulan dan added value dari perusahaan sendiri. Strategi tersebut diwujudkan 

melalui penyediaan layanan jasa desain branding stationery guna membantu 

kegiatan promosi. Dengan adanya layanan tersebut diharapkan dapat mendukung 

brand yang dirancang oleh JEANSTUDIO Architect & Interior Design. Selain itu, 

terdapat juga layanan After sales service yang berupa garansi 3 bulan setelah 

pemasangan serta pengawasan berkala akan dilakukan pada saat proyek sedang 

dalam proses pembangunan, sehingga realisasi desain berjalan sesuai dengan 

rencana dan klien mendapatkan kepuasan dari layanan JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design berikan. 

 

1.4.7. Strategi Memasuki Pasar dan Menghadapi Pesaing 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan 

berkembang; tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan 
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danmeningkatkan tingkat keuntungan/laba perusahaan. Usaha ini hanya dapat 

dilakukan, apabila perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

penjualannya, melalui usaha mencari dan membina langganan, serta usaha 

menguasai pasar. 

Tujuan ini hanya dapat dicapai, apabila bagian pemasaran perusahaan 

melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan kesempatan atau 

peluang yang ada dalam pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di 

pasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan. 

Dengan perkataan lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 

alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan 

dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Dengan adanya strategi tersebut dapat 

menjadi upaya perusahaan untuk dapat tetap berjalan dan berkembang. Hal yang 

akan dilakukan oleh JEANSTUDIO Architect & Interior Design untuk memasuki 

pasar adalah : 

a. Memperkuat ilmu dalam bidang interior 

b. Membuat website dan media sosial lainnya yang memuat portofolio hasil desain 

sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengetahui profil perusahaan 

c. Mengerjakan banyak proyek untuk publik dengan sebaik-baiknya guna 

memperbanyak portofolio 

d. Dikarenakan pendatang baru, maka dibutuhkan adanya jejaring kerjasama 

dengan pihak supplier, kontraktor, arsitek, dan sumber daya manusia yang 

berkompeten dan mendukung kinerja perusahaan 
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e. Memiliki supplier yang terpercaya serta channel dalam melakukan penjualan 

dan  pemasaran produk 

f. Mampu menanggapi dan mengatasi komplain dari klien secara baik dan tepat 

g. Selalu konsisten dengan hasil kerja meskipun telah mendapatkan popularitas 

dan bertambah banyaknya proyek yang didapat namun kualitas kerja dan 

kepuasaan klien tetap menjadi prioritas 

h. Menjalin hubungan yang baik dengan klien (customer relationship) meskipun 

proyek yang dikerjakan telah selesai 

i. Mengikuti perkembangan jaman dan selalu mengasah kreatifitas sehingga 

proyek  yang dihasilkan dapat menjadi desain yang unik. 

 

Adapun strategi untuk menghadapi pesaing adalah sebagai berikut : 

a. Mengindentifikasi kekuatan, kelemahan, serta strategi yang dijalankan oleh 

pesaing 

b. Memberikan inovasi usaha yang tidak dimiliki kompetitor, termasuk teknik 

promosi/pemasaran sehingga perusahaan memiliki keunggulan dibanding 

dengan kompetitor 

c. Mengutamakan kualitas sebagai prioritas bisnis yang dapat menyaingi pesaing 

d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap operasional perusahaan, menerima 

kritikan dan saran, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan untuk 

berkembang 

 

1.5 Rencana Pemasaran 

1.5.1 Strategi Pemasaran  
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1.5.1.1 Segmentation 

  Pengguna jasa konsultan desain interior dapat dibedakan menurut 

demografik, psikografik, geografik, tipe industri, benefit, dan pola pengguna 

yang dimana masing–masing dapat mempengaruhi strategi marketing. 

Segmentasi pasar JEANSTUDIO Architect & Interior Design adalah klien 

(end user) dan pebisnis dengan modal pribadi maupun berasal dari sebuah 

badan usaha.  Berikut penjabaran secara umum : 

• Klien B2B 

a. Demographic Segmentation  

Pengguna jasa konsultan desain interior umumnya adalah 

masyarakat usia > 20 tahun karena merupakan usia yang produktif 

dan sudah memiliki kemampuan memilih keputusan bijak dan 

dewasa, dengan profesi bermacam-macam. Dengan fokus utama 

pada pengusaha – pengusaha yang baru memulai usaha (Startup 

Business) maupun yang sudah memiliki bisnis. 

b. Psychographic Segmentation 

Pembagian segmentasi psikologikal dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

 Lifestyle    : mengikuti perkembangan teknologi, ingin 

mengikuti  tren yang sedang booming di masyarakat, 

mementingkan prestige. 

 Criteria    : berpikiran terbuka, menyukai dan mengikuti  

perkembangan desain, pengusaha baru yang ingin membuat 

usaha komersial seperti restoran, café, bar, retail store, 
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maupun company owner dari usaha hosipitality seperti hotel 

dan resort. 

c. Geographical Segmentation 

 Fase pertama : Sulawesi Selatan 

 Fase kedua : Pulau Jawa & Bali (Kota-kota besar yang 

berkembang) 

 Fase ketiga : Seluruh Indonesia, dan tidak menutup 

kemungkinan menerima klien internasional 

 

1.5.1.2 Targetting 

Berdasarkan segmentasi yang sudah ditetapkan, maka 

strategi marketing yang digunakan adalah concentrated marketing 

dimana fokus market yang lebih jelas dan spesifik. Perusahaan 

menggunakan concentrated marketing karena fokus market sudah 

jelas pada bidang komersial dan hospitality seperti restoran, 

pertumbuhan usaha ini bertumbuh 23 persen dengan kenaikan omset 

sekira 5,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Itu dapat dilihat dari 

bertambahnya pajak daerah (PPN 10%) restoran dari Rp1,6 miliar 

per Desember 2016 menjadi Rp1,7 miliar per 20 Oktober 2017. 

(sumber : Palopo Pos, 2017) 

Dalam hal ini, pemilihan segmen market menengah ke atas 

dapat dilaksanakan karena melihat dari pertumbuhan omset yang 

terjadi. 
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Gambar 1. 6 Target Marketing Stategies 

Sumber : Hasil presentasi dosen (2017) 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3 Positioning 

1. Fase I (2020 - 2022) 

Pesaing industri : Start-up business sejenis 

Peluang : Masih dalam tahap publikasi 

Harga : Rp. 150.000,- per meter persegi 

Berdasarkan skema bagan positioning pesaing Fase I disimpulkan 

bahwa JEANSTUDIO Interior memiliki pelayanan yang lebih baik 

dibandingkan pendatang baru dan pesaing lokal. Namun JEANSTUDIO 

mampu bersaing dengan pesaing lokal karena memberikan harga yang 

lebih kompetitif dengan pelayanan yang lebih baik. 

 

     HIGH PRICE 

         

               

       

 

 

   

      SERVICE - - SERVICE+ + 

            

 

 

 

 

 

              LOW PRICE  

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

Metaphor 

Freddy 

Kho 

JEANSTUDIO 

INTERIOR Fresh 

Graduate 

Bagan 1. 1 Bagan Positioning Pesaing Fase I 
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2. Fase II (2023 – 2025) 

Pesaing Industri : start-up business sejenis, Freddy Kho Konsultan 

Peluang : Pengembangan brand image dan pembuktian kualitas desain 

Harga ; Rp. 250.000,- per meter persegi 

Berdasarkan bagan positioning pesaing Fase II, JEANSTUDIO dapat 

menandingi pesaing lokal dan pesaing pendatang baru karena sudah 

memiliki kualitas desain yang lebih baik dan sudah banyak diketahui 

oleh calon konsumen. 

 

              GOOD DESIGN 

         

               

       

 

   

 

                                                          

LOW  HIGH 

              QUALITY QUALITY  

                  

 

 

 

 

 

         COMMON DESIGN 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

3. Fase III (2025) 

Pesaing Industri : Methapor Interior Architecture 

Peluang : Mulai merambah pasar nasional dan sekitar 

Harga : Rp. 350.000,- per meter persegi 

Metaphor 

Freddy 

Kho 

JEANSTUDIO 

INTERIOR 

Fresh 

Graduate 

Bagan 1. 2 Bagan Positioning Pesaing Fase II 
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Pada fase III JEANSTUDIO telah memiliki banyak portfolio sehingga 

sudah dikenal di daerah lokal maupun nasional. Dengan tercapainya hal 

tersebut maka JEANSTUDIO sudah hampir setara dengan pesaing 

METAPHOR yang sudah lebih lama berdiri dan memiliki banyak 

proyek didalam maupun diluar negeri.  

 

Bagan 1.3   

              GOOD DESIGN 

         

               

       

                  

 

  

            LOW HIGH  

            QUALITY QUALITY 

 

 

 

 

 

COMMON DESIGN 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

1.5.2 Bauran Pemasaran (4P/7P) 

1.5.2.1 Product 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design dapat menerima 

berbagai pengerjaan desain interior dengan fokus pada bidang komersial 

dan hospitality. Selain itu JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

juga menerima pembuatan branding stationery yang dapat membantu 

meningkatkan image usaha yang dijalankan serta spesialis interior 

dengan gaya modern tropis, modern minimalis, modern luxury, industrial 

Metaphor 

Freddy 

Kho 

JEANSTUDIO 

INTERIOR 

Fresh 

Graduate 

Bagan 1. 3 Bagan Positioning Pesaing Fase III 
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dan kontemporer. Berdasarkan dengan segmentasi pasar yang dituju, 

maka layanan yang ditawarkan oleh JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design adalah jasa konsultan desain interior dan branding stationery. 

Sebagai konsultan interior, produk yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut : 

 Gambar kerja (general layout, layout ceiling, furnitur, lighting, 

electrical, pola lantai, potongan hingga gambar detail) 

 Visualisasi prototype 3D berupa rendering desain dan pemilihan 

material 

 Bill of Quantity 

 Pemasangan dan pembangunan 

 Produk branding stationery (logo, kartu nama, brosur, banner, 

artikel, katalog maupun booklet) 

Semua hasil produk dari JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

akan ditandai dengan logo perusahaan, sebagai identitas dari mana 

produk – produk tersebut berasal sehingga JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design diketahui oleh masyarakat luas termasuk supplier dan 

kontraktor yang mengerjakan proyek.  

  

 1.5.2.2  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: 
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 Klasifikasi 1  

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) 

 Klasifikasi 2  

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

rehabilitasi, fasilitas keamanan. 

 Klasifikasi 3 

Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas 

desain sedang serta berhubungan secukupnya dengan disiplin 

lainnya seperti arsitektur, struktur, mekanikal - elektrikal sistem 

pencahayaan dan disiplin lainnya. Klasifikasi proyek ini meliputi 

perkantoran, bank, balai sidang, galeri ruang pameran, bandara, 

pusat perbelanjaan, motel, bioskop. 

 Klasifikasi 4 

Bangunan dengan detail desain interior sederhana, namun 

mempertimbangkan juga hubungan dengan disiplin desain lain 

seperti arsitektur, struktur, mekanikal - elektrikal, sistem 

pencahayaan dan disiplin lainnya. Klasifikasi proyek ini meliputi 

terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, lembaga 

pendidikan (perguruan tinggi dan sekolah), sarana olahraga, 

asrama, perpustakaan, kafetaria. 

Tabel 1. 7 Rincian harga meter persegi JEANSTUDIO Interior Fase I 

Luas Proyek Harga 

<100 m2
 Rp. 150.000,00 – Rp. 200.000,00 

100 m2 – 300 m2
 Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00 

>300 m2
 Rp. 100.000,00 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1. 8 Rincian harga meter persegi JEANSTUDIO Interior Fase II 

Luas Proyek Harga 

<100 m2
 Rp. 300.000,00 – Rp. 350.000,00 

100 m2 – 300 m2
 Rp. 200.000,00 – Rp. 300.000,00 

>300 m2
 Rp. 200.000,00 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

Tabel 1. 9 Rincian harga meter persegi JEANSTUDIO Interior Fase III 

Luas Proyek Harga 

<100 m2
 Rp. 500.000,00 – Rp. 600.000,00 

100 m2 – 300 m2
 Rp. 350.000,00 – Rp. 500.000,00 

>300 m2
 Rp. 350.000,00 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

Tabel 1. 10 Tahapan Pembayaran HDII 

Tahap Pekerjaan Prosentase Bobot 

Kesepakatan pemberian pekerjaan – Surat Perintah 

Keja 

10% 

Pra Desain 

1. Pengolahan Data 

1.1 Program ruang 

1.2 Sketsa Gagasan 

 

35% 

2. Konsep Final Desain  

  Pengembangan Desain 25% 

  Dokumen Pelaksanaan 20% 

 Pelelangan 5% 

 Pengawasan Berkala (Tahap pelaksanaan Proyek) 5% 

  Jumlah Total 100% 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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JEANSTUDIO Architect & Interior Design menargetkan kelas 

ekonomi menengah ke atas, sehingga dengan dengan harga imbalan jasa 

dari tabel di atas, harga tersebut sesuai dengan target atau pangsa paasar 

dari perusahaan. JEANSTUDIO Architect & Interior Design juga akan 

menerapkan sistem customize price, dimana harga yang diberikan lebih 

murah jika proyek yang dikerjakan memiliki luasan yang semakin besar. 

 

1.5.2.3 Promotion 

Pada bagian promosi, untuk menjangkau segmentasi yang dituju 

oleh perusahaan, maka JEANSTUDIO Architect & Interior Design memulai 

melakukan promosi dengan cara mengandalkan dukungan channel kerabat 

maupun kelurga serta word of mouth. hal lain yang dapat dilakukan yaitu 

melalui media sosial dan website, media sosial yang utama digunakan 

adalah instagram dan facebook, hal ini dikarenakan bahwa komunikasi foto 

yang dikemas secara kreatif menjadi salah satu faktor yang cukup penting 

dalam menarik perhatian konsumen terhadap tren maupun informasi. 

Aplikasi media sosial Instagram yang menonjolkan sharing foto atau 

gambar terbukti punya korelasi kuat dalam memengaruhi minat beli 

konsumen. Media sosial lainnya yaitu pinterest, media ini lebih dijadikan 

sebagai sumber referensi dan ide dasar keinginan dan kebutuhan klien, 

sehingga pinterest juga menjadi salah satu media promosi yang tepat. 

Perusahaan juga menggunakan media massa seperti koran dan 

majalah interior untuk memasarkan jasa desain perusahaan JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design. Adapun menggunakan website, website 
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perusahaan akan dibuat semenarik dan seinformatif mungkin sesuai ciri 

khas perusahaan sebagai jasa konsultan desain dengan layanan branding 

stationery, melalui melampirkan portofolio – portofolio desain proyek yang 

telah dikerjakan oleh JEANSTUDIO Architect & Interior Design. 

Selain itu, perusahaan juga melakukan promosi dengan 

memasukkan artikel karya perusahaan pada majalah interior ternama dan 

mengikuti berbagai pameran interior, hal ini akan sangat membantu 

mengangkat nama perusahaan menjadi lebih dikenal. 

 

1.5.2.4. Place  

Untuk fase pertama, perusahaan akan menggunakan rumah pribadi 

yang berlokasi di Jl. Kelapa Baru No. 84 sebagai kantor. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan maupun pekerjaan masih belum memerlukan tempat serta tidak 

mengeluarkan dana yang besar. Selain itu juga, dengan memakai rumah 

pribadi maka calon konsumen dapat diambil dari kerabat atau tetangga 

terdekat terlebih dahulu.  

Untuk fase kedua dan ketiga, karena pekerjaan sudah mulai banyak 

dan dibutuhkan tenaga SDM yang tinggi, maka lokasi kantor akan pindah 

ke Jl. Mangga No. 46, Palopo. Lokasi tersebut dipilih karena letak strategis, 

pada daerah sekitar terdapat banyak pembangunan baru dan cukup banyak 

lahan untuk membuka wirausaha baru. 
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1.5.2.5. People 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang lain seperti 

modal. Setiap organisasi bisnis membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kompeten dalam menggerakkan roda operasional 

perusahaan. Perusahaan JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan 

memilih karyawan dengan tidak memandang latar belakang, sehingga 

semakin beragam maka semakin baik hasil yang didapat karena masing-

masing dapat memberikan masukan yang dapat membantu proses desain.  

Pada fase kedua dan ketiga, perusahaan akan melakukan perekrutan 

untuk setiap divisi yang akan digunakan melalui Human Resource 

Developement dengan ketentuan karyawan yang diterima harus memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan seperti memiliki etika yang baik, profesional, 

jujur, mampu bekerja sama dalam tim serta memiliki pengetahuan yang luas 

mengenai desain. 

Perusahaan JEANSTUDIO Architect & Interior Design juga 

memiliki team marketing yang dapat membantu pemasaran jasa desain dari 

perusahaan untuk mendapatkan klien. Team marketing itu sendiri juga 

diharuskan memahami mengenai dasar – dasar desain arsitektur interior 

maupun branding stationery.  Hal ini dapat diatasi dengan adanya training 

bagi team marketing, diharapkan perusahaan dapat terus berkembang 

menjadi perusahaan yang dapat mewujudkan visi dan misinya. 
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 1.5.2.6 Process 

Berdasarkan segmentasi pasar yang dituju yaitu pengusaha di bidang 

commercial dan hospitality, maka layanan yang ditawarkan oleh 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design mempunyai tahapan proses 

yang disesuaikan dengan standar pekerjaan professional. Proses yang 

dibutuhkan untuk menciptakan perusahaan yang dikenal secara luas di 

Indonesia di antaranya: 

 Merekrut SDM yang berdedikasi tinggi dan professional sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan 

 Mengupdate portofolio perusahaan di media social seperti instagram 

dan website sebagai marketing utama perusahaan. 

 Menunjukkan image perusahaan sebagai jasa konsultan interior dengan 

spesialisasi commercial dan hospitality.  

 Mengenali calon klien dan proyek yang akan ditangani agar dapat 

menciptakan desain yang sesuai harapan klien dan memahami segala 

kebutuhan dan keinginan klien. 

 Memiliki jasa layanan branding stationery. Tujuan utama dari 

dibuatnya perancangan branding ini adalah untuk menyusun dan 

merencanakan strategi branding yang efektif dan menarik sehingga 

mampu menciptakan brand awareness di benak masyarakat serta 

peningkatan keuntungan bagi perusahaan customer. Layanan ini akan 

dikenalkan melalui pendekatan pada segmen perusaahan yaitu startup 

business dan growth business. 
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 Membangun hubungan dengan para developer ruko, melalui seminar 

bisnis maupun pameran, ikut berpartisipasi dalam proyek pemerintah. 

 Melakukan supervise proyek untuk pengawasan dilapangan secara 

berkala. 

 

1.5.2.7 Physical Evidence 

Bukti fisik yang dimiliki JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

adalah kantor yang berada di Jl. Mangga No. 46, Palopo, yang digunakan 

untuk tempat bekerja para karyawan JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design serta menerima tamu (calon klien/klien) di ruang meeting atau di 

ruang direktur, sesuai dengan perjanjian. Bukti fisik lainnya diantaranya 

adalah, perangkat pemasaran yang berupa foto – foto yang dicantumkan 

pada website dan media sosial, marketing kit, buku portofolio yang berisi 

mengenai gambaran konsep visualisasi proyek. 

Selain itu portofolio perusahaan berupa hasil rendering maupun foto 

perealisasian secara lengkap dapat dilihat langsung pada saat melakukan 

meeting dengan pemimpin perusahaan. Bukti – bukti fisik lainnya juga 

dapat ditemui di majalah – majalah interior ternama di Indonseia yang 

memiliki artikel tentang proyek yang dikerjakan, melalui proyek – proyek 

komersial dan hospitality, yang ditujukan untuk umum sehingga baik itu 

calon klien maupun bukan dapat menyaksikan langsung hasil karya 

perusahaan. 

 

1.5.3 Marketing Plan dan Sales Forecast 
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1.5.3.1 Marketing Plan 

Dalam dunia usaha strategi ataupun taktik sangat multak diperlukan 

untuk menunjang kemajuan perusahaan. Sama halnya dengan biro konsultan, 

marketing atau kegiatan pemasaran merupakan hal terpenting dalam 

menjalankan bisnis ini.  

JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan melakukan 

pendekatan dengan mempublikasikan hasil-hasil desain pribadi pada social 

networks. Social networks akan dilengkapi dengan identitas perusahaan dan 

tawaran produk jasa desain perusahaan. Setalah itu dilanjutkan dengan 

pendekatan secara langsung pada para teman kerja dan teman-teman orang 

tua. 

Tabel 1. 11 Marketing Plan 
 

No. Kegiatan Tujuan Keterangan 

1. Promosi melalui media 

Sosial (Facebook, 

Instagram, pinterest, issu) 

website perusahaan serta 

pembuatan buku portofolio 

karya perusahaan. 

Publikasi (portofolio dan 

identitas perusahaan) dan 

periklanan online dengan 

jangkauan wilayah yang lebih 

luas, serta menjawab 

pertanyaan klien secara online. 

Pembaruan setiap dua 

minggu sekali 

2 Mencetak kartu nama dan 

marketing kit. 

Sarana mengenalkan klien 

pada perusahaan, dibagikan di 

partner seperti marketing 

mall/ruko, toko furniture 

maupun toko aksesoris elemen 

interior 

Name card dan marketing kit 

dibuat semenarik mungkin, 

disesuaikan dengan ciri khas 

perusahaan 
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3 Mengikuti komunitas sosial Sarana untuk menambah 

channel sesuai segmentasi 

yang telah dituju 

Komunitas sosial seperti 

HDII, komunitas gereja, dsb 

4 Mengikuti pameran interior 

dan menjadi sponsor majalah 

interior middle-up. 

Menjangkau segmentasi pasar, 

lebih dikenal masyarakat & 

menambah channel 

Booth/exhibition stand 

dibuat semenarik mungkin 

sesuai ciri khas perusahaan 

5  Berpartisipasi pada acara 

bisnis maupun seminar yang 

berkaitan dengan bisnis 

 

Sarana untuk menambah 

koneksi serta membantu 

mengenalkan  identitas 

perusahaan JEANSTUDIO ke 

klien. 

Membangun hubungan yang 

kuat dengan pembeli agar 

dapat  menjadi customer 

yang loyal, serta dapat 

meningkatkan minat 

customer untuk 

menggunakan jasa 

perusahaan 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.5.3.2 Sales Forecast 

Perencanaan sales forecast dibagi menjadi tiga fase dengan keterangan 

sebagai berikut:  

Tabel 1. 12 Sales Forecast 

Fase Tahu

n 

Perkira

an Klien 

Perkiraan 

Total  Luasan/ 

Tahun 

Perkiraan 

Harga 

Pendapatan 

1 2020 10 1.500 m2 Rp. 150.000,- Rp. 225.000.000,- 

2021 12 3.200 m2 Rp. 200.000,- Rp. 544.000.000,- 

2022 15 4.000 m2 Rp. 250.000,- Rp.800.000.000,-  

2 2023 18 5.000 m2 Rp. 300.000,- Rp. 1.500.000.000,- 



47 

 

2024 21 5.500 m2 Rp. 1.650.000.000,- 

2025 23 6.000 m2 Rp. 1.800.000.000,- 

3 2026 27 6.600 m2 Rp. 600.000,- Rp. 3.960.000.000,- 

 Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 Perkiraan lingkup sales forecast pada JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design adalah pada fase pertama berada di area Pulau Sulawesi, Khususnya Palopo 

dan Makassar, pada fase kedua berada pada wilayah Indonesia, dan pada fase ketiga 

berada di seluruh wilayah Indonesia dan mencoba merambah ke internasional. 

 

1.6 Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1. Personil dan Uraian Pekerjaan 

Tabel 1. 13 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan 

Jabatan Fase I Fase II Fase III Deskripsi Pekerjaan 

Project 

Manager 

- 1 2 - Pimpinan proyek desain yang 

bertanggung jawab di lapangan 

- Melakukan survey di lapangan 

dengan designer in charge 

- Koordinasi dengan tim desain 

- Memberi hasil revisi pada tim 

designer dari klien 

- Mendapat laporan dari site 

supervisor 
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Site 

Supervisor 

- - 2 - Melakukan pengawasan pekerjaan 

yang dilakukan di lapangan 

- Menanggapi segala masalah 

pekerjaan dari customer/ kontraktor 

apabila ada pertanyaan atas proses 

pekerjaan 

- Mempertimbangkan hasil pekerjaan 

atau mengecek pekerjaan pada 

badan tertentu 

- Mengetahui tujuan segala pekerjaan 

di lapangan 

Marketing - - 2 - Mengatur dan membuat promosi dan 

pemasaran perusahaan 

- Mengupdate website perusahaan 

- Memantau jadwal-jadwal pameran 

interior terbaru 

- Mengatur seluruh kegiatan pameran 

interior  

- Berhubungan dengan klien & 

menjaga relasi dengan klien 

- Mengupdate social media dengan 

portofolio terbaru 

Administrati

on & 

Financial 

- 1 4 - Membuat surat jalan 
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- Melakukan perencanaan dan 

pengelolahan pemasukkan dan 

pengeluaran perusahaan 

- Menyelengaraan pengeluaran kas 

HRD - 1 2 - Membantu melakukan rekruitmen 

dan seleksi tenaga kerja 

- Membantu pengembangan dan 

evaluasi karyawan 

- Pemberian kompensasi dan proteksi 

pada pegawai 

Inventory - - 1 - Melakukan pengecekan barang di 

gudang untuk kebutuhan proyek 

Purchasing - - 2 - Mencari dan menganalisa calon 

supplier yang sesuai dengan 

material yang dibutuhkan  

- Melakukan koordinasi dengan pihak 

supplier mengenai kelengkapan 

dokumen  

- Memastikan kesedian 

barang/material melalui mekanisme 

audit / control stock. 

- Bersedia melakukan pembelian 

dilapangan / keluar kantor  
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Estimator - - 1 - Menghitung volume dan kebutuhan 

material bangunan yang digunakan 

dalam proyek 

- Menghitung biaya perhitungan tiap 

proyek 

Graphic 

Designer 

- 1 2 - Membuat desain yang mengandung 

unsur seni, visual dan bahasa 

- Membuat segala keperluan graphic 

untuk kebutuhan kantor (marketing 

kit, board pameran) serta kebutuhan 

layanan branding stationery. 

- Membuat desain yg informative dan 

persuasif 

Architects 

Designer 

- 1 2 - Bertemu dengan klien 

- Menerima tugas proyek dari direktur 

- Mengukur dan observasi pekerjaan 

- Membuat konsep desain 

- Pengembangan desain 

- Melakukan revisi dari klien 

- Presentasi dengan klien 

Interior 

Designer 

- 1 2 - Bertemu dengan klien 

- Menerima tugas proyek dari direktur 

- Mengukur dan observasi pekerjaan 

- Membuat konsep desain 

- Pengembangan desain 
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- Melakukan revisi dari klien 

- Presentasi dengan klien 

Drafter - 2 4 - Menerima tugas dari designer  

- Membuat semua gambar kerja dan 

3D render dan diserahkan pada 

designer 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan JEANSTUDIO Architect 

& Interior Design pada fase I,II,III: 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Tabel 2.15 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan (Sambungan) 

Principal Designer 

Freelance Drafter 

Bagan 1. 4 Struktur Organisasi Fase I 

Bagan 1. 5 Struktur Organisasi Fase II 
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Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.6.2 Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

1.6.2.1 Recruiting 
 

Tabel 1. 14 Tabel Recruiting 

Job Desk Criteria 

Project Manager - Pendidikan minimal S1 Interior 

Designer/Arsitektur, berpelangaman 

dibidangnya 

- Menguasai program AutoCAD, 

3DsMax, Photoshop 

- Usia maksimal 35 tahun 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, 

tepat waktu 

- Mampu mengawasi proyek langsung di 

lapangan 

Site Supervisor - Pendidikan minimal S1 Interior 

Designer/Arsitektur 

- Usia maksimal 35  tahun 

Arsitektur 

Bagan 1. 6 Struktur Organisasi Fase III 
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- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, 

tepat waktu, teliti dan rajin 

- Mampu mengawasi proyek langsung di 

lapangan dan dapat memahami 

permasalahan atau keadaan lokasi serta 

menyampaikan keadaan secara jelas 

dan benar 

Inventory - Pendidikan minimal S1  

- Usia maksimal 30 tahun 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, 

bertanggung jawab, bekerja disiplin, 

tepat waktu, dan teliti 

Purchasing - Pendidikan minimal S1  

- Usia maksimal 30 tahun 

- Diutamakan wanita yang teliti dalam 

setiap pekerjaannya 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, 

bertanggung jawab, bekerja disiplin, 

tepat waktu 

Marketing - Wanita / Pria (usia maksimal 30 tahun) 

- Pendidikan minimal S1 

- Berpenampilan menarik (good looking 

sangat diutamakan) 
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- Mampu bekerja dibawah tekanan, 

bertanggung jawab, bekerja disiplin & 

berpenampilan menarik 

- Fasih berbicara dalam bahasa inggris 

HRD - Pendidikan minimal S1 Akutansi 

- 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 

Financial & Administration - Pendidikan minimal S1 Akutansi dan 

Ekonomi 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, 

bertanggung jawab, bekerja disiplin & 

berpenampilan menarik 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Memiliki skill komunikasi yang baik 

- Memiliki pengalaman bekerja min. 3 

tahun 

- Menguasai Microsoft Office dan 

program keuangan seperti Accurate 

Graphic Designer - Pendidikan minimal S1 Graphic 

Design 
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- Menguasai program Adobe Photoshop, 

Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe 

Indesign 

- Memahami graphic standard manual 

(GSM) 

- Kreatif, teliti, rajin, energik, pekerja 

keras dan inovatif 

- Mampu bekerja sama dengan tim 

- Berpengalaman kurang lebih 3 tahun 

pada bidang grafis 

Interior Designer - Pendidikan minimal S1 Interior 

Deisgner 

- Menguasai program AutoCAD, 

3DsMax, Sketchup, Photoshop 

- Berpengalaman dalam bidangnya 

kurang lebih dari 2 tahun 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, 

tepat waktu, berpenampilan menarik 

- Memiliki product knowledge yang 

beragam serta pengetahuan desain 

yang luas 

- Kreatif, teliti, rajin, energik, pekerja 

keras dan inovatif 

- Fasih berbicara dalam bahasa inggris 
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Architecture Designer - Pendidikan minimal S1 Architecs 

Deisgner 

- Menguasai program AutoCAD, 

Skecthup, Photoshop 

- Berpenampilan menarik 

- Bertanggung jawab, bekerja disiplin, 

tepat waktu, dan mampu bekerja sama 

dengan tim 

- Berpengalaman kurang lebih dari 5 

tahun pada bidang arsitektur 

- Serta terbuka untuk fresh graduates 

- Memiliki pengetahuan desain yang 

baikk 

Drafter - Pendidikan minimal STM / S1 Interior 

Deisgner/Arsitektur 

- Menguasai program AutoCAD, 

3DsMax, Photoshop 

- Pria/wanita maksimal 35 tahun 

- Menguasai pembuatan gambar kerja & 

3D render 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, 

bertanggung jawab, bekerja disiplin & 

berpenampilan menarik 

- Memiliki pengetahuan desain yang 

baik 
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Estimator - Pendidikan minimal S1 Akutansi 

- Memiliki pengalaman bekerja min. 1 

tahun 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Menguasai Microsoft Office dan 

program keuangan seperti Accurate 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, 

bertanggung jawab, bekerja disiplin 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

1.6.2.2 Training 

Pelatihan SDM bertujuan agar setiap pekerja dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya, karena dengan 

meningkatnya persaingan dan semakin berkembangnya jaman, para pekerja 

dituntut yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya 

agar tidak ketinggalan dari pesaing. Dan secara otomatis dengan 

meningkatnya performa pekerja akan berakibat baik pada perkembangan 

perusahaan. Pengelolaan SDM yang baik harus dilaksanakan secara 

berkesinambungan melalui rangkaian aktivitas yang terintegrasi. Dengan 

pengelolaan SDM yang baik maka dapat diciptakan SDM yang profesional 

dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian yang dibutuhkan sesuai 

tuntutan perkembangan usaha, sehingga tercapai produktivitas SDM yang 

optimal dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi yang telah 

ditetapkan 

Menurut ahli MSDM Gary Dessler (2016), Training atau Pelatihan 

adalah proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru dan 
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lama untuk melakukan pekerjaannya. Tujuan daripada Training adalah untuk 

mendapatkan karyawan yang mampu melakukan pekerjaan yang akan 

ditugaskan kepadanya dan untuk menghindari semaksimal mungkin 

kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan untuk meningkatkan 

produktivitas dalam pekerjaannya sesuai dengan standar perusahaan.  

Sistem training yang dilakukan oleh JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design adalah sebagai berikut: 

- Melakukan masa pelatihan selama tiga bulan kepada pegawai baru dan 

melakukan evaluasi pekerjaan tiap bulannya selama tiga bulan pertama. 

Evaluasi rutin ini akan dilakukan tiap tiga bulan. 

- Memberikan pelatihan kepada pegawai tim grafis untuk menambah 

wawasan dan memperkuat skill mengenai branding stationery 

menggunkan panduan graphic standard manual. 

- Pegawai tim desain mendapatkan training berupa seminar dan pelatihan 

khusus program software. 

- Pegawai mengikuti training berupa seminar maupun service of 

excellence untuk meningkatkan public speaking 

1.6.2.3 Rewarding 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan memberikan 

reward pada pegawai yang menunjukkan kinerja baik bagi perusahaan dan 

mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Reward dapat berupa 

bonus dan tempat wisata di Indonesia maupun diluar Indonesia yang 

memiliki unsur interior yang bagus untuk menambah inspirasi dan 
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pengetahuan interior. Tujuan memberikan reward adalah untuk menambah 

semangat serta kegairahan kerja mereka, sehingga karyawan terpacu untuk 

lebih berprestasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

1.7 Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.7.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen 

Pengertian Teknologi Informasi (TI) adalah suatu teknologi yang 

digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, 

akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, 

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan 

keputusan. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi 

komputer (software & hardware) yang digunakan untuk memproses atau 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi 

untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999). 

Penerapan Teknologi Informasi banyak digunakan para usahawan. 

Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha 

merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. 

 Dalam menjalankan bisnisnya, JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design perlu memanfaatkan teknologi untuk menunjang pekerjaannya 

dibidang konsultan interior. Teknologi informasi ini berguna untuk 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan, selain itu dengan 
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menggunakan teknologi informasi klien dapat sangat terbantu dalam 

proses pelayanan. 

 

1.7.2. Peralatan dan Sistem yang akan dimiliki serta Persiapannya 

Sistem teknologi yang dimanfaatkan JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design berupa system online dan juga system offline dalam 

menjalankan bisnis dan proses produksinya. Penggunaan kedua system 

tersebut diharapkan meningkatkan kinerja dan efisiensi pekerjaan sehingga 

makin maksimal serta dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi klien. 

Untuk itu, system teknologi yang akan digunakan JEANSTUDIO Architect 

& Interior Design harus memiliki kualitas dan kuantitas yang terbaik. 

Tabel 1. 15 Rincian Teknologi Informasi 

Keperluan  Peralatan dan Sistem 

Desain  Komputer dengan software Autocad, 

3DSmax, Sketchup, Adobe, Microsoft Office 

 Modem, wifi 

 Printer All in one 

 Proyektor 

Finance  Komputer dengan system keuangan 

(OmegaStock, Accurate) 

 Modem, wifi 

 Printer, scanner 

Lain – lain   Mesin sidik jari 

 Smartphone 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Berikut rincian system dan peralatan yang akan digunakan oleh 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design pada fase I: 

Tabel 1. 16 Rincian Teknologi Informasi Fase I 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Direktur Hardware: 

 PC + Laptop 

 Printer A3 & Scanner 

Software: 

 Operating System 

 Microsoft Office, 

AutoCad, Sketchup, 3Ds 

Max, Adobe Suites 

 

2 

1 

 

2 

2 

 

Drafter Hardware: 

 PC 

 Printer A3 & Scanner 

Software:  

 Operating System 

 Microsoft Office, 

AutoCad, Sketchup, 3Ds 

Max, Adobe Suites 

 

- 

- 

 

- 

- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Berikut rincian system dan peralatan yang akan digunakan oleh 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design pada fase II & III: 
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Tabel 1. 17 Rincian Teknologi Informasi Fase II & III 

Jabatan Peralatan dan Sistem Jumlah 

Direktur Hardware: 

 PC + laptop 

 Printer A3 & Scanner 

Software: 

 Operating System 

 Microsoft Office, AutoCad, Sketchup, 

3Ds Max, Adobe Suites 

 

2 

1 

 

2 

2 

Project Manager Hardware: 

 PC 

Software:  

 Operating System 

 Microsoft Office, AutoCad, Sketchup, 

Adobe Suites 

 

2 

 

2 

2 

Interior Designer & 

Graphic Designer 

Hardware: 

 PC 

 Printer A3 & Scanner 

Software:  

 Operating System 

 Microsoft Office, AutoCad, Sketchup, 

3Ds Max, Adobe Suites 

 

5 

2 

 

5 

5 

Architects Designer Hardware: 

 PC 

 Printer A3 & Scanner 

 

2 

2 
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Software:  

 Operating System 

 Microsoft Office, AutoCad, Sketchup, 

Adobe Suites 

2 

2 

 

HRD & Inventory  Hardware: 

 PC 

Software: 

 Operating System 

 Microsoft Office 

 

2 

 

2 

2 

Financial & 

Administration, 

Purchasing 

Hardware: 

 PC 

 Printer A4 & Scanner 

 Mesin sidik jari 

 

Software:  

 Operating System 

 Microsoft Office 

 

4 

1 

1 

 

 

4 

4 

Drafter Hardware: 

PC 

Software: 

 Operating System 

 Microsoft Office, AutoCad, Sketchup, 

3Ds Max, Adobe Suites 

 

4 

 

4 

4 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1. 18 Jumlah Rincian Teknologi Informasi 

   

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.8. Sistem Operasi / Produksi 

    1.8.1   Pertimbangan Operasi 

a. Product 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design adalah layanan 

jasa konsultan interior untuk memberikan solusi desain yang 

berfokus pada proyek, cafe, bar, retail, restoran, hotel, dan resort, 

dengan menggunakan gaya modern minimalis, luxury, modern 

tropis, kontemporer dan industrial serta pembahan layanan branding 

stationery (logo, kartu nama, brosur, flyer, katalog,, voucher gift 

card, notepad, quote card, letterheads & envelope).  

Sehingga produk akhir berupa hasil pelayanan jasa 

konsultasi interior dan layanan branding stationery, layanan ini akan 

menggunakan graphic standard manual sebagai acuan untuk 

No Peralatan dan sistem 
Fase Harga per 

buah I II III 

1. Komputer dengan spesifikasi untuk pekerjaan 

desain. 

2 5 5 Rp. 16.500.000 

2. Laptop Macbook Pro  1 - - Rp. 27.000.000 

3 PC Administrasi - 1 1 Rp. 5.000.000 

3. Printer A3 dan Scanner 1 1 2 Rp. 6.500.000 

4. Printer A4 dan Scanner 1 1 1 Rp. 2.600.000 

5. Operating System 2 8 11 Rp. 1.600.000 

6. Microsoft Office 1 6 11 Rp. 1.100.000 

7. Software Autodesk Autocad - 2 3 Rp. 17.300.000 

8. Software Sketchup + Vray 1 2 3 Rp. 9.000.000 

9. Software 3Ds Max + Vray - 2 3 Rp. 13.500.000 

10 Software Adobe Suites 1 2 3 Rp. 9.700.000 

11 Mesin Sidik jari - 1 - Rp. 1.400.000 

12. Wifi 1 1 1 Rp. 650.000 

13 CCTV - 1 set - Rp. 2.500.000 

14 Telepon 1 - 1 Rp. 200.000 

15 TV LED 1 - 1 Rp. 2.650.000 
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menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga 

konsistensi maupun acuan pembuatan identitas agar tetap tampil 

baik dan tidak salah dalam penenmpatannya pada berbagai media 

branding. Pedoman identitas juga dapat berfungsi untuk mengecek 

dan mengukur keaslian sebuah identitas, untuk menghindari 

pembajakan. Pedoman ini berisikan ketentuan umum (logoram & 

logotype), makna dan filosofi logo, minimum clear area, , logo in 

grid & scale, logo hitam putih, logo grayscale, layout penerapan 

identitas, standard warna, standard tipografi, logo konfigurasi. 

b. Process 

Proses awal yang akan dilakukan adalah proses pemasaran 

dengan tujuan agar  JEANSTUDIO Architect & Interior Design 

memiliki keredibilitas dan popularitas di masyarakat. 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design memiliki satu pola 

proses pengerjaan suatu proyek, dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Proses perkenalan dengan klien, sebelum tanda tangan kontrak 

kerja, maka harus melakukan pertemuan dengan calon klien dan 

membahas proyek hingga keingan dari calon klien. Jika ada 

dealing, maka akan dibuatkan kontrak kerja langsung di tempat, 

kontrak kerja ditanda-tangani bersamaan dengan penyetujuan 

down payment sebesar 10%. 

2. Observasi : peninjauan lokasi proyek sehingga dapat 

mengevaluasi beberapa faktor yang dapat bepengaruh terhadap 

perancangannya. 
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3. Perancangan dan pengembangan desain : pembuatan solusi-

solusi dari masalah yang sudah dikumpulkan berupa konsep-

konsep alternative yang kemudian akan ditunjukan kepada klien. 

Revisi akan dibatasi sebanyak tiga kali dan jika lebih maka akan 

dikenakan biaya tambahan. 

4. Pengerjaan : Kontraktor yang mengerjakan produk hasil desain 

dengan pengawasan oleh JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design agar klien mendapatkan kualitas produk yang jelas dan 

terjamin. 

5. Memberikan penawaran layanan jasa branding stationery, guna 

membantu meningkatkan brand maupun image bisnis maupun 

usaha yang dijalankan oleh klien, melalui desain interior 

maupun media promosi (logo, kartu nama, brosur, flyer, katalog, 

voucher gift card, notepad, quote card, letterheads & envelope). 

Perancangan branding stationery berasal dari sumber data 

primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data dari 

pihak yang langsung bersangkutan ataupun dari wawancara 

terhadap koresponden. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang berasal dari sumber data yang telah dipublikasikan ke 

umum seperti buku atau dokumen, data tentang kompetitor 

perusahaan. Setelah mendapatkan informasi, maka akan 

dilakukan perancangan berdasarkan graphic standard manual 

oleh divisi graphic designer. 
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6. Pemberian Garansi selama 3 bulan setelah tahap pembangunan 

selesai. 

 

c. Location 

Pada fase kedua dan ketiga JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design akan memiliki bangunan mandiri sebagai tempat 

produksi desain. Lokasi ini merupakan sebuah rumah tinggal yang 

diubah menjadi sebuah kantor, lokasi kantor berada di Palopo, 

karena di Palopo merupakan kota yang sedang mengalami 

perkembangan, selain itu masyarakat yang berada di Palopo masih 

awam mengenai estetika desain. Kantor ini berada di daerah pusat, 

sehingga dekat dengan keramaian kota dan bangunan komersial. 

Selain itu lokasi kantor masih mudah dijangkau oleh pegawai yang 

akan bekerja di perusahaan karena kemudahan untuk mencari 

transportasi di wilayah ini 

Tabel 1. 19 Pertimbangan Lokasi 

Pertimbangan  Score (%)  Kecamatan 

Wara Utara  

Kecamatan 

Wara  

Kecamatan 

Wara Timur 

Kemudahan Akses 20% 75 15 95 19 75 15 

Transportasi 

Umum 

10% 70 7 85 8.5 75 7.5 

Segmentasi pasar 25% 70 17.5 90 22.5 65 16.2 

Key Resource 10% 60 6 80 8 70 7 
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Ketersediaan 

Outsource 

20% 70 14 80 16 80 16 

Tingkat 

Kemacetan 

15% 80 20 85 21.25 70 17.5 

Total 100% 79.5 95.25 79.2 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

d. Quality Control 

Kualitas desain yang dihasilkan diharapkan bisa sesuai 

dengan harapan dan keinginan klien. Hal ini dilakukan pada awal 

proses desain maupun pada awal proses gambar kerja, keduanya 

harus diberikan pengawasan, agar kualitas produk yang diberikan 

konsisten selalu yang terbaik. Pada proses desain, Principal akan 

melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan pada desainer 

sebelum hasil desain diberikan oleh klien. Pada tahap proses 

produksi juga harus diawasi oleh Project Manager dan Designer in 

charge yang memegang proyek agar hasil produksi sesuai dengan 

desain dan tidak mengecewakan klien. Selain kualitas desain, 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design juga memberikan 

kualitas servis yang baik, ramah, dan mengutamakan kepentingan 

klien diatas kepentingan perusahaan. 

 

e. Supply Chain 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design memiliki data 

supplier material, kontraktor, dan furnitur untuk memiliki sistem 
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long term partnership dengan pemberian harga khusus maupun 

diskon untuk pembelian produk bagi kebutuhan klien. Hal ini akan 

menguntungkan kedua belah pihak, dimana JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design akan memberikan rekomendasi material 

sehingga hasil desain dengan produk yang dihasilkan akan sesuai 

perencanaan dan penggambarannya. Sedangkan kontraktor adalah 

untuk menjaga kualitas dan kebenaran hasil produk desain karena 

sudah menjadi partner kerja yang dapat saling mengerti. Selain itu, 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design akan melakukan strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan melalui 

media sosial, website perusahaan, maupun secara langsung ke relasi 

– relasi yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan. 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

f. Inventory 

Inventory perusahaan berupa perabotan cadangan (bila 

diperlukan) yang digunakan untuk menyimpan stock kebutuhan – 

kebutuhan perlengkapan kantor. Untuk berkas softcover akan 

disimpan dikomputer server perusahaan. Untuk hardcopy disimpan 

Bagan 1. 7 Supplier JEANSTUDIO 
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Gambar 1. 7 Denah lantai 1 

Sumber : Data olahan pribadi (2017)  

di lemari arsip perusahaan. Laporan keuangan akan disimpan di 

komputer direktur dan juga bagian finance. Sedangkan untuk 

koleksi buku-buku interior untuk sumber inspirasi akan diletakkan 

di library milik perusahaan sehingga mempermudah proses 

perancangan desain. 

 

g. Layout 

Layout kantor dibagi sesuai kebutuhan yang akan dipakai 

didalam kantor, yaitu: 

1) Area Lobby : tempat public dimana klien dapat melihat 

portofolio hasil karya JEANSTUDIO Architect & Interior 

Design (resepsionis, ruang tunggu, serta galleries portofolio) 

2) Area Rapat : tempat dimana owner/desainer dan staff/calon klien 

untuk melakukan rapat. 

3) Area Kerja : tempat untuk para staff bekerja 

4) Area Direktur : tempat untuk pimpinan perusahaan bekerja 

5) Area Entertain : tempat untuk para staff beristirahat (pantry, 

brainstorming area) 

6) Area Library : tempat untuk para staff bekerja individu maupun 

kelompok. 
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h. Human Resources 

Untuk menjalankan usaha desain JEANSTUDIO Interior 

maka dibutuhkan sumber daya manusia yang harus bisa 

menampilkan visi dan misi perusahaan. Kritera sumber daya 

manusia yang diingakan, diantaranya memiliki kulitas pekerjaan 

yang cekatan, open minded, kreatif, bertanggung jawab dan juga 

disiplin sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu sehingga tidak 

mengecewakan klien. Selain itu sikap dari pekerja di JEANSTUDIO 

Interior juga harus berstandar tinggi, harus memiliki komitmen yang 

tinggi pada perusahaan, ramah, dan juga bisa berkomunikasi dengan 

klien maupun orang luar. 

 

 

 

Gambar 1. 8 Denah lantai 2 

Sumber : Data olahan pribadi (2017)  

Gambar 1. 9 Denah lantai 3 

Sumber : Data olahan pribadi (2017)  
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    1.8.2   Rencana Persiapan Operasi 

Waktu operasional kantor pada fase kedua hingga ketiga adalah : 

 Hari: Senin – Jumat 

 Jam: 09.00 – 19.00 

a) SOP Alur Produksi Arsitektur Interior 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Bagan 1. 8 SOP Alur Produksi Arsitektur Interior 
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b) SOP Alur Produksi Arsitektur Interior dan Branding Stationery 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Bagan 1. 9 SOP Alur Produksi Arsitektur Interior 
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c) SOP Proses Desain dan Quality Control 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

d) SOP Marketing 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

e) SOP Finance 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Bagan 1. 10 SOP Proses Desain dan Quality Control 

Bagan 1. 11 SOP Marketing Service 

Bagan 1. 12 SOP Finance 
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f) SOP Pengeluaran 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

g) SOP Penerimaan Komplain  

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Bagan 1. 13 SOP Pengeluaran 

 

Bagan 1. 14 Penerimaan Komplain 
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1.9. Rencana Keuangan 

Pada fase pertama, dimana perusahaan masih berlokasi di tempat 

tinggal owner, cost structure alat lebih dihemat karena untuk beberapa 

variabel seperti biaya listrik, air telepon, maintenance tidak harus dibayar 

secara penuh oleh perusahaan. Selain itu pada fase pertama perusahaan 

juga belum masuk ke dalam fixed cost perusahaan serta belum memiliki 

banyak karyawan. 

 

1.9.1.  Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba rugi adalah dalah bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga 

menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design sebagai perusahaan desain,  memiliki pemasukan yang 

berasal dari pembuatan desain dan konsultasi untuk proyek komersial 

seperti restoran, café, hotel, resort dan lain-lain. Sumber dari desain dan 

jasa konsultan menjadi sumber utama selama tiga fase bisnis yang ada. 

Sehingga pada fase pertama sampai ketiga pemasukan hanya berasal dari 

biaya desain. Pada fase pertama memang terdapat pemasukan dari 

pinjaman bank, namun hal tersebut tidak masuk sebagai pendapatan 

melainkan hutang bank yang nanti akan dibayarkan beserta bunga sebesar 

8,6% selama satu tahun yang dilunasi pada fase kedua awal. 

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan ini merupakan biaya 

yang secara rutin dikeluarkan untuk membiayai operasional kantor. Biaya 

tetap pada fase pertama masih minim dikarenakan operasional perusahaan 
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yang masih baru. Sehingga biaya yang dikeluarkan belum banyak. Hanya 

yang menambah besarnya biaya tetap atau fixed cost adalah pembayaran 

cicilan dan bunga pinjaman bank. Pada fase kedua terjadi peningkatan 

jumlah biaya tetap sebesar 47,6% karena operasional yang mulai berjalan 

secara optimal dengan penambahan pegawai tetap dan . Pada fase ketiga 

dengan semakin bertambah pegawai dan berbagai peralatan, 

mengakibatkan peningkatan jumlah biaya tetap. 

Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara proporsional 

dengan aktivitas bisnis. Pada fase pertama biaya variabel yang lebih 

banyak porsi dipakai untuk mempromosikan perusahaan, mengingat 

perusahaan JEANSTUDIO Architect & Interior Design baru berdiri 

sehingga membutuhkan perkenalan untuk calon konsumen. Selainitu pada 

fase pertama, perusahaan masih menggunakan tenaga pegawai honorer 

sehingga. Pada fase kedua terjadi peningkatan sebesar 20,2% pada jumlah 

biaya variabel. Pada fase kedua dan ketiga sudah tidak ada lagi biaya gaji 

pegawai honorer (outsource) selain itu tidak terjadi perubahan signifikan 

dalam hal jenis biaya yang dikeluarkan.  

Initial investment atau investasi dilakukan oleh JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design di setiap awal fase berjalan. Pada fase pertama 

dilakukan investasi sebesar Rp. 95.400.000 sebagai modal awal 

perusahaan dalam menjalankan usaha. Pada fase kedua dilakukan kembali 

penambahan peralatan sebesar Rp.219.150.000 untuk menunjang kinerja 

pegawai. Pada awal fase ketiga juga dianggarkan untuk penambahan 

hardware sebesar Rp. 284.200.000. 
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1.9.2. Cash-Flow dan Pay-back Period 

Cash Flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan 

yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran 

masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Cash flow terdiri dari beberapa 

unsur utama yaitu pemasukan, investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan 

lain-lain tergantung pada perusahaan itu sendiri.  

Pada fase pertama perusahaan khususnya pada tahun 2020 yang 

merupakan awal pendirian, pendapatan yang diperoleh perusahaan sudah 

bisa mencukupi operasional perusahaan dan menutupi pengeluaran untuk 

investasi dan pinjaman modal usaha dari bank. Namun pendapatan ini 

belum memberikan profit yang besar karena tercatat diperkirakan saldo 

akhir selama tahun 2020 adalah Rp50,505,000. Pada tahun berikutnya 

pada fase yang sama, dengan pengeluaran biaya variabel dan biaya tetap 

sudah tidak dibebani dengan pembayaran pinjaman bank serta initial 

investment sehingga pada akhir tahun 2022 diperkirakan peningkatan 

total saldo menjadi Rp1,154,825,000 dalam tiga tahun. 

Pada fase kedua, keadaan keuangan menjadi lebih stabil 

dikarenakan sudah tidak lagi menggunakan pinjaman modal usaha dari 

bank dan pengeluaran investasi sebesar Rp.219.150.000 untuk 

penambahan hardware , software dan alat untuk keperluan administrasi 

mengingat perusahaan harus lebih profesional dalam menyelesaikan 

proyek. Pengeluran untuk initial investment ini sesuai dengan pendapatan 

dari biaya desain yang telah meningkat. Hal ini dapat dicapai karena pada 

fase pertama perusahaan cukup gencar melakukan pemasaran, sehingga 
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diharapkan  pada fase kedua sudah lebih banyak calon konsumen yang 

mengetahui JEANSTUDIO Architect & Interior Design. Ditargetkan 

pada fase kedua pada awal fase (2023) adalah Rp2,329,547,000 dan saldo 

akhir JEANSTUDIO Architect & Interior Design adalah 

Rp5,114,841,000. Dari akhir fase pertama ke akhir fase kedua naik 

sebanyak 342%. 

Pada fase ketiga dibuat hanya tahun pertama saja yaitu tahun 

2026, investasi sebesar Rp. 284.200.000 dikeluarkan perusahaan untuk 

melengkapi perangkat yang ada mengingat perusahaan telah menerima 

pegawai lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk menambah tenaga drafter 

dan desainer untuk mempercepat target kerja dan memberikan pelayanan 

terbaik kepada konsumen karena pada fase ini diharapkan perusahaan ini 

telah dikenal baik oleh konsumen. Ditargetkan pada fase ketiga ini saldo 

akhir JEANSTUDIO Architect & Interior Design adalah 

Rp8,208,388,000 dan jika dibandingkan dengan saldo akhir fase ketiga 

maka presentase kenaikan yang diperoleh adalah senilai 60,4%. 

 

1.10. Kesimpulan 

1.10.1. Implikasi Manajerial 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design merupakan perusahaan 

di bidang jasa konsultan arsitektur dan interior, yang berfokus pada 

desain komersial dan hospitality. Konsep dan ide desain selalu berasal 

dari pemimpin perusahaan selaku principal designer untuk setiap proyek 

yang dikerjakan agar gaya desain yang dimiliki oleh JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design Interior tidak hilang atau tergantikan 
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sehingga setiap karya yang dihasilkan memiliki ciri khas tersendiri bagi 

pelanggan. 

 Perkembangan fase dari perusahaan ini dibagi menjadi tiga fase. 

Untuk mengatasi ancaman pendatang baru, JEANSTUDIO Architect & 

Interior Design menggunakan differentation strategy dengan 

penambahan added value yaitu branding stationery dengan 

menggunakan graphic standard manual sebagai acuan untuk 

menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi 

maupun acuan pembuatan identitas agar tetap tampil baik dan tidak salah 

dalam penenmpatannya pada berbagai media branding. Pedoman 

identitas juga dapat berfungsi untuk mengecek dan mengukur keaslian 

sebuah identitas, untuk menghindari pembajakan. 

Dalam segi marketing, perusahaan akan melakukan promosi melalui 

media sosial, website dan menjalin kerjasama dengan partnership 

maupun networking. Pada fase kedua, perusahaan akan melakukan 

spesifikasi dan pemilihan jenis proyek yang akan ditangani serta 

pembangunan office building, serta mepublikasikan JEANSTUDIO 

Architect & Interior Design ke dalam majalah interior. Fase ketiga dari 

bisnis ini akan difokuskan pada pengembangan jenis proyek serta 

portofolio untuk memperluas nama perusahaan.  

 Dalam setiap proyek yang telah dikerjakan maupun sedang 

dikerjakan akan dilakukan sistem evaluasi proyek sehingga terjadinya 

perkembangan setiap penanganan proyek. Perusahaan juga akan 

mengadakan training untuk memperkuat skill serta pengetahuan 
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mengenai desain maupun teknologi, dan mengadakan seminar dengan 

mengundang motivator terkenal, agar pribadi setiap karyawan yang 

bekerja di JEANSTUDIO Architect & Interior Design dapat terus 

berkembang dan semakin kompeten. 

 

1.10.2. Implikasi Desain 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design mengimplikasikan 

desainnya terhadap setiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan 

segmentasi pasar yang dimiliki yaitu kalangan pebisnis / pengusaha yang 

berfokus pada bidang commercial dan hospitality. Melayani beragam 

proyek seperti, cafe, restoran, retail, bar, hotel dan resort dengan 

menawarkan beberapa konsep desainnya yang bergaya modern tropis, 

modern minimalis, modern luxury, industrial dan kontemporer.  

Perusahaan memberikan layanan jasa desain branding stationery 

untuk membantu kegiatan promosi brand perusahaan. Layanan 

pembuatan desain branding stationery dibuat karena kebanyakan 

konsumen akan berasal dari kalangan pebisnis, yang membutuhkan 

branding terhadap bisnis yang akan dijalankan, sehingga membantu 

meningkatkan image dari perusahaan klien maupun perusahaan 

JEANSTUDIO Architect & Interior Design yang dapat merealisasikan 

identitas dan konsep bisnis yang dimiliki klien dengan desain interior 

yang dihasilkan. 

 

 


