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BAB I 

BUSINESS PLAN”Star Go” Home Decor 

 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Di Indonesia Industri Kreatif biasa disebut juga dengan Industri budaya atau 

ekonomi kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan 

yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan 

baru. Industri kreatif merupakan hasil dari kreatifitas dan daya cipta setiap 

individu. Industri kreatif juga memberikan peranan penting terhadap 

perekonomian suatu negara. Peran industri kreatif bisa meningkatkan 

ekonomi secara global. Ada beberapa pendapat bahwa kreativitas manusia 

adalah sumber daya ekonomi utama. Sehingga saat ini banyak sektor industri 

yang lahir dan semakin meningkat. 

Pertumbuhan industri kreatif mengalami peningkatan yang bervariatif dari 

berbagai sector dan di dorong dari berbagai sektor. Peranan industri kreatif 

sangat berperang penting terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, baik 

ekonomi makro ataupun UKM. 

Tabel 1.1 Perkembangan Ekonomi Kreatif Dari Berbagai Sektor 2011-2015 

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Industri Makanan dan Minuman 5,24% 5,31% 5,14% 5,32% 5,61% 

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1,38% 1,35% 1,36% 1,32% 1,21% 

4 
Industri Kulit, Barang dari Kulit 

dan Alas Kaki 
0,28% 0,25% 0,26% 0,27% 0,27% 

5 

Industri Kayu, Barang dari Kayu 

dan Gabus dan Barang Anyaman 

dari Bambu, Rotan dan Sejenis 

0,76% 0,70% 0,70% 0,72% 0,67% 

6 Industri Furnitur 0,28% 0,26% 0,26% 0,27% 0,27% 

7 Ekspor Kerajinan Tangan – 15.54% 17.77% 20.18% 21.72% 

8 fashion dan kerajinan  44,3% 24,8% – – 

9 Industri Periklanan 15% 20% – – – 

Sumber: BPS, Pusdatin Kemenperin 
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Banyak negara yang memiliki industri kreatif yang unik, khas, dan terkenal. 

Sehingga industri kreatif menjadi bagian dari identitas negara tersebut. Selain 

terkenal industri ktratif tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang 

signifikan bagi negara tersebut karena dikonsumsi dan tentunya dibeli secara 

luas oleh baik secara lokal maupun internasional. (www.agribisnis.co.id; industri-

kreatif) 

Indonesia juga memiliki industri kreatif yang dapat kontribusi di ekonomi 

negara, yaitu industri kerajinan tangan. Industri kerajinan tangan merupakan 

kontribusi paling besar untuk nilai ekspor terbesar kedua untuk rumah tangga.  

Table 1.2 Hasil Studi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2014 

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 

Nilai Ekspor 
Miliar 

Rupiah 
15.540 17.773 20.176 21.724 

Pertumbuhan Nilai Ekspor Persen – 14,37 13,52 7,67 

Nilai Konsumsi Rumah 

Tangga 

Miliar 

Rupiah 
110.447 121.994 133.549 145.268 

Pertumbuhan Nilai 

Konsumsi Rumah Tangga 
Persen – 10,45 9,47 8,77 

Sumber : prodesina.com 

Dalam segi ekspor terkait permintaan produk-produk kerajinan tangan 

Indonesia terhadap ekspor terus mengalami peningkatan, dari Rp 15,5 triliun 

tahun 2010, nilai ekspor industri kerajinan tangan Indonesia telah mencapai 

Rp 21,7 triliun tahun 2013, yang mengalami peningkatan rata-rata 11,85 

persen dalam setahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor yang berkontribusi 

sebesar 18,26 persen terhadap ekspor sektor ekonomi kreatif, dan 1,04 persen 

terhadap total ekspor Indonesia yang merupakan kontribusi terbesar ketiga 

dari industri kreatif Indonesia secara keseluruhan. 

Untuk industri kerajinan dalam negeri, Indonesia juga tidak kalah. 

Berdasarkan sumber data yang sama, konsumsi berbasis rumah tangga untuk 

produk kerajinan tangan juga meningkat tiap tahunnya, dari Rp 110,4 triliun 

pada tahun 2010 menjadi Rp 145,2 triliun tahun 2013, rata-rata naik 9,57 

persen setiap tahun. Pada tahun 2013 juga lebih besar dari angka konsumsi 

rumah tangga dari industri kreatif lain. 

http://www.agribisnis.co.id/
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Gambar 1.1 Grafik Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Indonesia 2014 

 

Sumber : prodesina.com 

Berdasarkan grafik di atas, dapat di pahami meskipun sudah memiliki potensi 

yang besar Indonesia masih memilik banyak hal yang perlu dibenahi dalam 

industri kerajinan untuk dapat meningkatkan potensi yang lebih bagus. 

Dengan potensi yang ada di industri kerajinan tangan Indonesiadapat untuk 

terus berkembang. (www.prodesina.com; 2017) 

“Star Go” Home Decor merupakan sebuah bisnis di dalam bidang industri 

kreatif yang mencakup proses desain hingga tahapan produksi produk, pendiri 

usaha bisnis “Star Go” Home Decor adalah Eva Nurdiana. 

Usaha bisnis ”Star Go” Home Decor merupakan usaha yang bergerak di 

bidang desain produk serta pembuatan produk-produk interior. Usaha ini 

menawarkan desain yang eksklusif dan modern, kata eksklusif yang 

dimaksud adalah desain yang limited dengan seri yang terbatas ataupun 

dibuat dengan jumlah yang terbatas serta sebagian besar menggunakan sistem 

produksi handmade, dimana guna untuk meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) terkait pengrajin di Indonesia. 

Menurut Jones Lang Lasalle (2013), mengatakan bahwa pada tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016, jumlah kondominium di Jakarta dapat meningkat 

http://www.prodesina.com/
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61,4% sehingga dapat memberi peluang bagi ”Star Go” Home Decor untuk 

melanjutkan bisnis usaha di bidang design product Home decoration and 

accessoris.  

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki populasi penduduk 

yang sangat pesat dan terus meningkat setiap tahun. Populasi yang terus 

melonjak sehingga jumlah kebutuhan lapangan kerja terus meningkat setiap 

tahun. Rumah tinggal merupakan kebutuhan utama/primer yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat. Design product Home decoration and accessoris  

dalam rumah tidak hanya sebagai sebuah kebutuhan melainkan sudah 

menjadi gaya hidup tersendiri bagi masyarakat Surabaya. 

Selain dari peluang tersebut, ”Star Go” Home Decor terinspirasi dari 

problem-problem yang terdapat di masyarakat antara lain :   

Tabel 1.3 Problem dan Peluang 

Problem Peluang 

Meningkatnya jumlah pembangunan 

tempat tinggal serta kebutuhan untuk 

segera menempati tempat tinggal, 

sehingga kebutuhan masyarakat untuk 

membeli produk furniture 

Menyediakan berbagai design product 

home decoration and accessoris untuk 

memudahkan dalam mengisi / menghias 

ruangan ataupun rumah dengan indah dan 

menarik. 

Keinginan merubah suasana kamar 

maupun ruangan sesuai keinginanan 

pembeli 

Memberi jasa pembuatan desain produk 

secara custom ataupun produk jadi 

Menurunnya tingkat pemasokan bahan 

baku kayu, namun permintaan dalam 

pembuatan produk berbahan kayu 

semakin meningkat 

Sumber: Data Olahan Mentri Perindustrian 

(2011) 

Memanfaatkan material lain seperti 

Plywood serta memaksimalkan 

penggunaan material sisa maupun tidak 

terpakai baik untuk produk jadi maupun 

produk prototype 

Jumlah luasan hutan produksi dan 

keseluruhan semakin menurun setiap 

tahunnya 

Sumber: jurnal.ugm.ac.id tentang industri 

furniture 

 

Sumber : Data olahan pribadi 
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Beberapa problem diatas berdasarkan dengan data olahan Mentri 

Perindustrian 2011 yang menyebutkan bahwa sumber mahan baku yang 

melimpah di Indonesia menjadi ciri khas dan kekuatan tersendiri bagi industri 

furnitur indonesia. Namun beberapa bahan baku saat ini mulai mengalami 

penurunan pasokan ataupun suplier sumber daya terutama pada bahan baku 

kayu. 

Selain itu, menurut jurnal yang dipelajari oleh penulis tentang industri 

furniture yang dilakukan oleh Kuncoro Harto Widodo, dkk menunjukan 

bahwa luasan hutan produksi dan hutan keseluruhan setiap tahunnya akan 

semakin menurun (gambar 1.1.1.2) 

Gambar 1.2 Luas Hutan Produksi dan Hutan Keseluruhan 

 
Sumber: jurnal.ugm.ac.id 

Dari data yang diperoleh penulis, maka penulis memikirkan akan sebuah 

peluang industri yang bergerak di bidang industri kreatif terkait design 

product home decoration dan product home accessoris dengan 

memaksimalkan upaya penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan 

maupun wasted sebagai material dalam pembuatan desain produk. Dalam 

upaya untuk meningkatkan produk ramah lingkungan industri kayu lapis 

diperlukan karena tingginya limbah industri kayu lapis di Indonesia. Salah 

satunya dengan pembuatan kayu lapis yang terbuat dari potongan-potongan 

pinggir kayu lapis. Pemanfaatan limbah sebagai bahan baku kayu lapis 

merupakan salah satu alternatif pemecah masalah kekurangan bahan baku 

kayu berkualitas tinggi dan dapat menambah nilai tambah industri kayu lapis. 
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Penelitian kreatif dan inovatif tentang pemanfaatan limbah kayu lapis sebagai 

bahan baku pembuatan kayu lapis berkualitas tinggi merupakan usaha yang 

sangat baik dalam rangka mengatasi kekurangan bahan baku serta dapat 

menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah kayu (Cahya, Metya Tri 

Septiani Hermawan, Dede).  

Dalam pemberian finising pada produk terutama yang berbahan dasar kayu 

perlu dipertimbangkan dengan baik. Secara umum, kualitas pelapis kayu 

menggunakan water based lebih unggul dari pelapis kayu menggunakan 

solvent based. Salah satu faktor yang menyebabkan Pelapis kayu water based 

lebih unggul adalah kelenturan pelapis kayu berpelarut air yang lebih tinggi, 

lapisan pelapis kayu berpelarut air yang diaplikasikan di permukaan kayu 

akan ikut memuai dan mengerut bersama kayu saat terjadi perubahan suhu, 

sehingga tidak mudah pecah dan dapat memberikan proteksi maksimal. 

sedangkan pelapis kayu solvent based yang tidak ikut memuai sehingga 

mudah rusak akibat terjadinya perubahan suhu. Selain kualitasnya lebih baik, 

pelapis kayu water based juga lebih aman digunakan dibanding pelapis kayu 

solvent based. Pelarut solvent pada pelapis kayu solvent based memiliki 

kandungan berupa Volatile Organic Compounds (VOC) atau senyawa 

organik mudah menguap yang sangat membahayakan. Senyawa-senyawa 

tersebut akan tertinggal pada lapisan finishing dan menguar pada jangka 

waktu yang relatif lama, sebaiknya penggunaan pelapis kayu solvent based 

dihindari. Gunakanlah pelapis kayu water based seperti Biocolours Wood 

Putty untuk hasil finishing solid dan Biocolours Wood Filler untuk hasil 

finishing yang transparan.(sumber : www.catkayu.net) 

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya penulis akan 

mendirikan usaha bisnis ini lebih dari sekedar terkait design product home 

decoration maupun product home accessoris, yang juga mengarah kepada 

produk-produk kerajinan lain yang ditawarkan serta penggunaan bahan 

finising yang tidak mengandung senyawa organik yang membahayakan. 
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1.1.2. Visi 

Menjadikan perusahaan ”Star Go” Home Decor sebuah bisnis desain home 

decoration dan accessories yang ternama di Indonesia, serta sadar terhadap 

lingkungan, memiliki proses kerja yang efisien dan terus menciptakan ide-ide 

kreatif dan inovatif. 

 

1.1.3. Misi 

Dalam upaya untuk mencapai visi yang diinginkan dengan melalui misi 

sebagai berikut : 

- Meningkatkan ide-ide kreatif dengan mengolah berbagai kerajinan dari 

sampah yang bisa menjadi komuditas tinggi yang bisa di manfaatkan 

sebagai penghias rumah, hiasan pintu kamar dll 

- Terus mengenbangkan inovasi yang dapat terus meningkatkan proses dan 

/ atau hasil dari pengembangan desain produk dalam keterampilan 

(termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan 

atau mengembangkan dan memperbaiki produk dan proses produksi 

- Meningkatkan kreatifitas dan hubungan kerja staf “Star Go” Home 

Decor dengan memberi pelatihan ataupun seminar guna untuk 

meningkatkan kemampuan dan hubungan kerja yang baik. 

- Meningkatkan hubungan networking dengan menjalin hubungan baik 

dengan Customer, suplayer, pengrajin, dan desainer. 

- Menjaga kualitas produk ”Star Go” Home Decor dengan cara selalu 

meningkatkan quality control menjadi lebih baik, serta selalu berupaya 

menggunakan bahan material yang ramah lingkungan. 

- Menerapkan penggunaan system hemat energi pada pengelolaan sumber 

daya dalam perusahaan, serta memaksimalkan pengelolaan sampah-

sampah yang ada, seperti meminimalakan penggunaan kertas berlebih, 

memaksimalkan penggunaan cahaya alami dll. 

- Terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk terus 

meningkatkan desain, produksi maupun efisiensi kerja untuk 

pengembangan bisnis ”Star Go” Home Decor di Indonesia. 

 



Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XVIII – Ganjil 2018 - 2019 8 

1.1.4. Tujuan 

- Dapat mengembangkan bisnis terkait industri kreatif dalam bidang home 

decoration dan accessories di Indonesia. 

- Dapat mampu menyalurkan minat, bakat dan ide-ide kreatif dalam 

mengembangkan terkait ilmu serta pengetahuan dalam desain. 

- Mengenalkan ilmu serta ide-ide kreatif melalui karya-karya yang di 

ciptakan oleh ”Star Go” Home Decor kepada seluruh masyarakat 

Indonesia. 

 

1.1.5. Kunci Keberhasilan 

- Bekerjasama dengan biro desain, interior design, workshop serta suplier 

guna untuk mendekatkan diri kepada customer yang sesuai. 

- Membuat dan meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat melalui 

media sosial (seperti WebSite, instagram dan facebook). 

- Terus meningkatkan dan menjaga karakteristik desain yang akan menjadi 

identitas dan branding bagi perusahaan. 

- Meningkatkan proses produksi, sehingga quality control selalu terjaga 

dan dalam pengawasan secara rutin. 

- Terus mengikuti perkembangan zaman terkait teknologi dan tren yang 

ada dalam meningkatkan ide-ide kreatif dan inovasi dalam meningkatkan 

brenchmark ”Star Go” Home Decor dengan kompetitor lain. 

- Memiliki tim desain dan staf yang mampu bekerja sama serta memiliki 

sikap dan komunikasi yang baik dalam menjawab kebutuhan pasar. 

 

1.2. Ringkasan Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan  

Perusahaan menggunakan sistem personal ownership. Aset dan property 

dimiliki oleh pendiri perusahaan yang berperan sebagai pihak pertama. Segala 

keputusan dibuat dan harus berdasarkan persetujuan oleh pimpinan / pemilik 

perusahaan. Pembelian aset dan properti diambil dari modal awal perusahaan 

yaitu asset pemilik perusahaan. Perluasan direncanakan dilakukan setelah 

cashflow dan revenues lebih tinggi dibandingkan dari yang sebelumnya. 
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1.2.2. Fase Usaha 

Fase Pertama 

Pada fase pertama, pelaku usaha ”Star Go” Home Decor yang berperan 

sebagai pihak pertama atau owner, menjalankan usaha dengan cara freelance, 

serta menjalin kerja sama dengan pihak kedua sebagai  pemberi pinjaman 

modal dalam menjalankan bisnis. Pada fase pertama ini guna untuk 

meningkatkan skill desain serta meningkatkan portfolio yang dimiliki, juga 

untuk memperkenalkan produk ”Star Go” Home Decor pada masyarakat 

terutama masyarakat Surabaya. Selama fase pertama ini ”Star Go” Home 

Decor hanya melayani dalam bentuk online dengan beberapa produk 

Accessories yang merupakan hasil karya pihak pertama atau owner, selain itu 

selama fase pertama Ni ada beberapa produk yang dijual secara online akan 

dibuat oleh owner sendiri dan  berapa produk juga akan di buat melalui 

workshop yang berperan sebagai partner bisnis. 

Segmen pasar yang dicakup ”Star Go” Home Decor masih dalam lingkup 

masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dikarenakan terbatasnya link 

yang dimiliki oleh penulis, serta tidak adanya toko atau showroom sebagai 

display produk pendukung. Selama fase pertama ini owner melakuan 

penjualan dan pemasaran dengan menggunakan media sosial (seperti 

WebSite, instagram dan facebook) dan rumah tinggal sendiri sebagai tempat 

kerja guna memperkecil pembengkakan biaya pengeluaran yang dibutuhkan 

dalam menjalankan bisnis. 

 

Fase Kedua 

Fase kedua merupakan pengembangan dari fase pertama. Pada fase ini mulai 

di kembangkan dalam bentuk toko atau showroom dengan penambahan 

beberapa SDM sebagai pelaku pemasaran serta terus meningkatkan jumlah 

hubungan kerja sama dengan beberapa workshop yang berperan penting 

sebagai partner bisnis, selain itu bangunan toko atau showroom ”Star Go” 

Home Decor bersifat kontrak. 
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Pada fase kedua ini ”Star Go” Home Decor mulai meningkatkan pelayanan 

serta kategori produk yang berupa design product home decoration dan 

product accessoris, serta produk yang di buat masih hanya mengutapakan 

desain produk dengan sistem knockdown/folding/stacking sehingga dapat 

membuat desain produk flatpack. Modal pada fase ini diperolek dari pihak 

kedua sebagai penberi modal dan pendapatan dari fase pertama yang 

merupakan pengembangan branding dan akan terus meningkatkan Band 

“Star Go” Home Decor. 

 

Fase Ketiga 

Fase ketiga merupakan lanjutan sekaligus pengembangan dari fase kedua. 

Dalam memasuki fase ketiga ini akan dilakukan pendaftaran badan usaha 

berupa CV (Commanditaire vennotschap). Pada fase ketiga ini bangunan toko 

atau showroom ”Star Go” Home Decor sudah bersifat permanen, serta 

meningkatkan SDM yang ada dengan adanya penambahan staf desiner, 

Finance  dan memiliki mini workshop sendiri duna untuk membuat prototipe atau 

contoh produk. Media promosi yang digunakam selain menggunakan media sosial 

(seperti WebSite, instagram dan facebook) dan media cetak. Pada fase ini 

dengan keikutsertaan”Star Go” Home Decor pada pameran yang diadakan di 

seluruh Indonesia, untuk dapat memperkenalkna hasil karya desainer terkait 

home doecoration and accessories yang terus dikembangkan dengan sistem 

knockdown/ folding/ stacking, serta terus meningkatkan pemanfaatan material 

wasted, baik sebagai material utama untuk produksi maupun sebagai material 

untuk membuat prototype, selain itu pada fase ketiga ini juga memberikan 

beberapa jasa untuk membuat desain produk custom maupun redesain produk 

lama yang mungkin masih bisa digunakan lagi.  

Tabel 1.4 Fase Usaha 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

SDM 1 pimpinan  
1 pimpinan  

Freelence, Makerting  

1 pimpinan  

2 Desainer, Makerting,  

Finance dan Produksi  
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Pendanaan 
Dana milik penulis 

Dana dari pihak ke 2 

Revenues dan profit 

perusahaan 

Revenues dan profit 

perusahaan 

Badan Usaha - - CV 

Layanan 

Produk dan 

Jasa 

Produk accessories 

Produk home 

decoration dan 

accessories 

Produk home 

decoration dan 

accessories 

Produk interior custom 

Lokasi Rumah tinggal Showroom  
Kantor, Showroom dan 

workshop 

Marketing 
WebSite dan 

Exhibition / pameran 

WebSite,  media cetak, 

Showroom dan 

Exhibition / pameran  

WebSite,  media cetak, 

Showroom dan 

Exhibition / pameran  

Operation SOP SOP  SOP 

IT 

Hardware:  

PC, printer, internet 

Software:  

Auto CAD, 3D Max, 

SketchUp, hotoshop 

Hardware:  

PC, printer, Internet 

Software:  

Auto CAD, 3D Max, 

SketchUp, Photoshop 

Hardware:  

PC, printer, internet 

Software:  

Auto CAD, 3D Max, 

SketchUp, Photoshop 

Besar 

Market 
50 pcs/bulan 70 pcs/bulan 100 pcs/bulan 

Sumber : Data olahan pribadi 

 

1.3. Usaha “Star Go” Home Decor 

1.3.1. Gambaran Usaha 

Nama Star Go diambil dari kata Star berarti bintang yang sering digunakan 

sebagai istilah keahlian maupun artis seperti super star, sedangkan kata Go 

berarti pergi, sehingga nama Star Go bertujuan untuk para pengrajin maupun 

seniman yang ada terutama di dalam perusahaan ”Star Go” Home Decor ini 

dapat maju dengan kreasi dan inovasi yang terus berkembang. 

 “Star Go” Home Decor merupakan bisnis baru yang bergerak dalam bidang 

industri kreatif yang terus dikembangkan hingga bertaraf nasional, dimana 
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menggunakan system kepemilikan yang bersifat personal ownership yang 

merupakan penulis sendiri.  

Gambar 1.3 Logo ”Star Go” Home Decor 

 

Sumber : data olahan pribadi 

”Star Go” Home Decor memiliki bentik logo dengan bentuk bintang yang 

melaju ke atas yang melambangkan seluruh anggota ”Star Go” Home Decor 

yang terusberupaya dalam berkembang dan bentuk bintang yang 

melambangkan seluruh anggota ”Star Go” Home Decor yang terus terbang 

tinggi untuk menjadi yang lebih baik serta terus optimis, semangat dan dapat 

bekerja sama dengan baik. Serta selalu berupaya yang terbaik dalam 

pengembangan ide-ide kreatif dan inovasi. 

Dalam usaha bisnis ”Star Go” Home Decor terus berusaha dalam 

pengembangan tempat kerja dan showroom yang ramah lingkungan sehingga 

menjadi eco-office yang meminimalis penggunaan kertas maretial berlebih 

baik dalam proses kerja desain maupun produksi serta meminimalis 

penggunaan listrik yang berlebih, dengan mengupayakan penerapan sistem 

stakeholder yang dapat diartikan sebagai individu maupun kelompok yang 

memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau 

perusahaan, sehingga penerapan eco-office dapat berjalan dengan baik dan 

maksimal. 

Layanan yang diberikan oleh ”Star Go” Home Decor pada usaha bisnis ini 

adalah design product home decoration dan accessoris yang terus 

berkembang dengan mengupayakan penggunakan sistem knockdown/ 

folding/ stacking sehingga memiliki beberapa desain produk dengan sistem 

flatpack dan menciptakan beberapa dalam seri terbatas, serta memiliki 

kerjasama dengan biro desain interior dan workshop yang berperan sebagai 

partner bisnis. 
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Ciri khas dari produk ”Star Go” Home Decor adalah sebagian besar design 

product home decoration and accessoris yang sebagian besar menggunakan 

material yang ramah lingkungan berupa kayu maupun playwood serta bahan 

baku lain sebagai material utama maupun material pendukung. 

Selain itu ”Star Go” Home Decor tidak menuntut kemungkinan untuk 

kedepannya menggunakan material maupun teknologi yang ramah 

lingkungan sebagai alat maupun bahan baku yang maupun sebagai 

pendukung lain seperti rotan dimana dapat bertujuan untuk membantu 

meningkatkan pengrajin maupun seniman lokal, selainitu dalam penentuan 

harga produk ”Star Go” Home Decor berdasarkan tingkat kesulitan desain 

dan sifat limited dan eksklusif yang dibuat. 

 

1.3.2. Layanan Usaha 

Dalam bisnis layanan yang diberikan sangat penting namun sering dilupakan. 

Menurut Levy dan Barton (1995), aspek-aspek Pelayanan yang dievaluasi 

Konsumen antaralain: 

- Aspek yang jelas tampak oleh mata seperti penampilan toko, apakah 

terang, berantakan atau rapi dan menyenangkan, bagaimana mengatur 

display dan rak barang. Bagaimana penampilan karyawan tampak segar, 

rapi dan wangi. 

- Memberikan perhatian kepada konsumen, dapat lebih baik lagi bila bisa 

mengenal pelanggannya.  

- Perilaku yang sopan, baik dan bersahabat dapat membuat konsumen 

senang berbelaja di tempat, dengan mendengarkan dan memperhatikan 

ketika diajak berbicara oleh konsumen. 

- Keamanan, keamanan lainnya adalah terjaganya kerahasian transaksi 

konsumen. 

- Kredibilitas adalah sangat penting, bagaimana reputasi toko dalam 

menjalankan komitmennya. Misalnya bagaimana kebijakan bila ada 

barang yang rusak atau waktu pengembalian barang. 
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- Reliability, bagaimana keakuratan bon pembelian, bagaimana petugas 

toko dapat melayani dengan cepat sehingga tidak perlu menunggu terlalu 

lama. 

- Akses, bagaimana toko anda diakses oleh pelanggan. Kemudahan dalam 

bertransaksi.  

- Kemampuan atau pengetahuan dalam menjual produk itu sangat penting, 

bisa menjawab setiap pertanyaan pelanggan dan bila tidak bisa menjawab 

tahu harus mengatakan bagaimana agar terlihat sopan. 

- Responsiveness, ketika pelanggan membutuh bantuan penjaga toko 

harus segera memenuhi panggilan pelanggan. 

 

Selain layanan yang ada ”Star Go” Home Decor sendiri juga menawarkan 

beberapa edisi design product home decoration and accessoris yang bersifat 

limited dan eksklusif sehingga memiliki sifat yang terbatas pada event-event 

tertentu, serta menawarkan jasa design custom maupun redesain dan 

pembuatan desain produk. Selain itu customer dapat melakukan pembelian 

secara online dengan pelayanan pengiriman yang cepat dan murah. 

Bekerja sama dengan beberap jasa pengiriman untuk memudahkan 

pengiriman pesanan barang dengan cepat dan mudah baik pembelian 

ditempat maupun secara online. 

Desain yang ditawarkan ”Star Go” Home Decor sebagian besar 

menggunakan sistem flatpack dan pembuatan homemade, namun apabila 

dibutuhkan produksi masal tidak menutup kemungkinan untuk melakukan 

produksi dengan bantuan teknologi mesin yang tersedia. Hal tersebut 

dilakuakn tekait dengan jumlah produk yang akan diproduksi, dan juga guna 

untuk mempersingkat waktu dalam memproduksi produk dalam jumlah 

besar. 

 

1.3.3. Spesifikasi Produk 

Berikut merupakan gambar-gambar contoh ide-ide desain produk yang di 

tawarkan dalam bisnis “Star Go” Home Decor, antaralain: 
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Tabel 1.5 Produk 

Jenis Gambar Material 
Harga 

(Rp) 

Furmiture 

Meja 

   

  

   

Kayu 

Playwood 

Akrilik 

800.000 - 

2.000.000 

Tempat 

duduk 

  

   

   

Kayu 

Kain /kulit  

Rottan  

500.000 – 

8.000.000 

Storage 

       

Playwood, 

Akrilik, 

Kayu,MDF

,Rottan, 

Bambu 

150.000 – 

2.000.000 
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Interior 

accessories 

Lampu 
   

   

Playwood, 

Akrilik, 

Kayu, 

MDF, 

Rottan, 

Bambu 

50.000 – 

800.000 

Bantal 
   

   

Kain 

Spon 

200.000 – 

600.000 

Hiasan 
   

  

Kayu, 

Playwood, 

Akrilik, 

MDF, 

Besi, 

Kanvas 

20.000 – 

800.000 
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Lain-lain 

   

   

    

   

   

   

Kain 

Kayu 

Keramik 

Besi 

Bambu      

 

 

15.000 – 

200.000 

Sumber : Data Olahan Pribadi dan www.Pinterest.com 

 

1.3.4. Inovasi Usaha 

“Star Go” Home Decor menggunakan material yang dapat di daur ulang baik 

material baru maupun dengan memanfaatkan material bekas dengan 

semaksimal mungkin serta produk-produk lama yang dapat dimanfaatkan 

kembali, dan dapat dikembangkan menjadi berbagai design product home 
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decoration and accessoris lainnya. Memberikan layanan jasa dalam 

pembuatan desain custom maupun redesain, serta beberapa desain produk jadi 

yang memiliki desain yang bersifat limited atau eksklusif pada event-event 

tertentu, serta memberi garansi produk kepada cutomer. 

Usaha bisnis ”Star Go” Home Decor juga memiliki dampak positif bagi 

masyarakat sekitar, dalam upaya untuk mencapai eco-office”Star Go” Home 

Decor, memulai dengan cara pengurangan penggunaan kertas serta 

memanfaakan kertas bekas dengan baik, mengupayakan penghematan 

penggunaan listrik dengan mengunakan elektronik yang hemat energi, serta 

membuat desain Office maupun showroom yang memaksimalkan 

pemanfaatan sirkulasi udara sehingga dapat mengurangi jumlah pemakaian 

AC, juga membuat desain tanaman vertikal untuk memaksimalkan area hijau 

pada kantor. 

Usaha bisnis ”Star Go” Home Decor juga memiliki dampak positif bagi 

masyarakat sekitar, dalam upaya mencapai desain yang ramah lingkungan 

dengan penggunaan material serta sistem pembuatan yang menggunakan 

sistem homemade sehingga akan dapat membantu pengrajin sekitar dengan 

membuka lapangan pekerjaan baru. Serta penggunaan material ramah 

lingkungan sebagai bahan baku memiliki dampak positif bagi lingkungan, 

dimana tidak ada penambahan jumlah limbah melainkan membantu 

mengurangijumlah limbah yang ada. Sedangkan dalam penggunaan material 

playwood baru juga merupakan kayu yang bersifat resmi, dimana kayu yang 

ditebang akan selalu ada penggantinya sehingga membantu menjaga 

lingkungan. 

Desain produk ”Star Go” Home Decor menggunakan sistem stacking, 

folding maupun knockdown untuk memudahkan pengguna untuk menyimpan 

dan mudah memindahkan maupun membawa produk yang di belinya, selain 

itu sistem knockdown juga digunana untuk memudahkan dalam pengiriman 

dan meningkatkan jumlah volume dalam pengiriman yang biasa kita sebut 

dengan sistem flatpack, yang dapat menekan biaya pengiriman dalam jumlah 

banyak. 
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1.4. Analisa Industri 

Ready to assemble furniture (RTA), juga dikenal sebagai Kock 

down  Furniture (KD), flat pack  furniture atau kit furniture, adalah bentuk 

furnitur yang memerlukan perakitan. Komponen dalam bentuk terpisah 

dikemas dalam karton yang juga berisi instruksi perakitan. Furnitur umumnya 

sederhana untuk dirakit dengan peralatan dasar seperti obeng yang sering kali 

disertakan. 

Ready to assemble furniture populer di kalangan konsumen yang ingin 

menghemat uang dengan merakit produk sendiri dan menghemat biaya 

pengiriman. 

Produsen dan pedagang mendapat manfaat dari penjualan furnitur RTA 

karena furnitur yang sudah dirakit cenderung besar dan lebih mahal dalam 

pengiriman maupun untuk disimpan. Karena pekerjaan perakitan dilakukan 

oleh konsumen bukan dari pabrik, sehingga lebih murah untuk diproduksi. 

Industri jasa perakitan mebel telah berkembang, di mana konsumen dapat 

mempekerjakan seseorang untuk merakit perabotan milik mereka, untuk 

mereka. 

Furnitur Knockdown memiliki sejarah panjang, dengan preseden yang jelas 

dalam campaign furniture. The American Cyclopaedia Baru dari tahun 1859 

furnitur knockdown terdaftar sebagai "penemuan Amerika“ mengambil 

keuntungan dari kemudahan pengirima, tetapi contoh furnitur di perdagangan 

Cina dari abad sebelumnya menunjukkan fitur yang sama. Furnitur yang 

dirancang untuk perjalanan atau penyimpanan yang menggunakan prinsip 

desain yang sama selama berabad-abad. Pada awal tahun 1878, AS merebut 

dasar hak cipta desain kock down: "Penemuan ini berhubungan dengan kelas 

furnitur yang diciptakan  sehingga dapat dikemas dan diangkut dalam bentuk 

bagian-bagian, dan disatukan untuk digunakan oleh orang yang terampil 

maupun yang tidak terampil”. (en.wikipedia.org; Ready to assemble furniture) 

 

1.4.1. Kompetisi Industri 

Kompetisi industri yang memiliki target pasar yang sama antara lain: 

IKEA  



Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XVIII – Ganjil 2018 - 2019 20 

IKEA merupakan perusahan furnitur raksasa yang sudah merabah tidak hanya 

furnitur,melainkan sampai dengan aksesoris, tekstil, dsb. Dengan dimulai dari 

sebuah perusahaan furnitur saja, dan sampai akhirnya menjadi ikonfurnitur, 

IKEA memiliki beberapa kelebihanantara lain, Range Product yang banyak 

dan sudahdikelompokan secara sistematis sehingga pembeli dapat mencari 

dengan mudahmelalui online serta akan mendapatkan beberapa preferences 

yang cocok dengan produk tersebut. Flat-packed, produk dapat di-assembly 

sendiri oleh pembelidengan instruksi yang mudah dimengerti, serta 

pengiriman dapat lebih banyak dan tetap lebih murah. Sustainable-minded, 

setiap produk IKEAdiusahakan untuk selalu murah dan berusaha 

mengembangkan sistem yang lebih baik dari sebelumnyasupaya masyarakat 

dapat menggunakanlebih mudah dan tanpamerusaklingkungan sekitar. 

Pemikiran ini akan selalu ditulis dalam “IKEA’s neverending list”.  

 

VL BRIO 

Target pasar VL Brio adalah keluarga atau masyarakat baru yang menempati 

apartemen. Furnitur yang dimiliki oleh VL Brio beraneka macam dan 

bervariasi dari segi warna dan bentuk. Pemilihan warna dan bentuk 

disesuaikan dengan target market yaitu masyarakat muda. Kelebihan VL 

Brioantara lain, Wide Range Products, produk yang dimilikimeripakan range 

dari produk-produk home living dari furniture sampai aksesoris, dengan style 

yang mengacu pada bentuk floral. Youthful Furniture, bentuk dan warna-

warna yang digunakan berkonsep youthful yang disebabkan dari target pasar 

yang di pilih adalah masyarakat muda yang baru menempati rumah baru 

mereka.  

 

VIVERE 

VIVERE memiliki target pasar yang kurang lebih sama dengan VL BRIO.  

Namun lebih kearah Sophisticated ethnic. VIVERE menonjolkan furnitur 

dengan style yang mewah dengan sentuhan ethnic. Furnitur yang dimiliki 

VIVERE lebih mengesankan ‘berat’ dibandingkan dengan VL BRIO. 

Sehingga lebih cocok untuk diletakkan di dalam rumah dengan ruang yang 
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cukup besar, kelebihan dari VIVERE antara lain, konsep furnitur yang 

terkesanmewah. Wide Range Products, beberapa furnitur yang dimiliki 

VIVERE merupakanhasil desain dari desainer ternama Indonesia seperti Yuni 

Jie, dan Leonard Theosabrata (Accupunto). Sehingga dapat meningkatkan 

pemasaran dan reputasi dari VIVERE sendiri. Produk-produk yang 

ditawarkan mulai dari asesoris sampai dengan furnitur dengan menonjolkan 

kesan ethnic Indonesia. Network yang luas, VIVERE telah memiliki banyak 

pelanggan tetap dan kerjasama dengan desainer-desainer yang mendunia. Hal 

ini akan menaikanpamor dari VIVERE sendiri. 

 

Dari data yang didapatkan di atas dapat kita simpulkan disetiap perusahan 

memiliki style yang berbeda serta target market yang berbeda pula, 

denganmunculnyabanyak pemain baru dalam bidang furnitur dan aksesoris 

maka pesingan dalam industri inin semakin ketat. Dari penjelasan berbagai 

hal terkait bisnis dibidang furnitur dan aksesoris dapat menjelaskan bahwa 

produk yang memiliki karakter dan ciri khas akan bertahan dalam sebuah 

persainga di industri ini. Pada fase awal dan fase kedua kedudukan ”Star Go” 

Home Decor dalam perkembangan bisnis masih tergolong lebih lemah dari 

perusahan lain dikarenakan pengalaman yang lebih sedikit daripada 

perusahan lain, dan pada fase ketiga posisi ”Star Go” Home Decor sudah 

dapat mulai ikut bersaing. 

 

1.4.2. Konsumen 

Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu: 

konsumen individu dan konsumen organisai. Konsumen individu membeli 

barabg dan jasa untuk digunakan sendiri. Misalnya membeli pakaian, 

makanan dan sebagainya. Konsumen organisai antara lain adalah organisasi 

bisnis, kantor pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga lain seperti rumah 

sakit dan sekolah (Sumarwan,2004:24). 

Konsumen merupakan salah satu pemegang peran penting dalam suatu 

industri, termasuk industri kreatif. Sebuah industri tidak akan mampu berjalan 

dengan baik tanpa adanya konsumen. Namun tinggi rendahnya pengaruh 
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yang dibawa oleh konsumen juga bergantung pada industri kreatif itu sendiri. 

Sebuah industri dapat mempengaruhi konsument, atau justru sebaliknya. 

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

menurut Kotler dan Armstrong (2001) : 

- Faktor budaya merupakan bentuk paling dasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Budaya meliputi nilai-nilai dasr, persepsi, pilihan, 

dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga dan institusi penting 

lainnya. Sub kebudayaan adalah budaya di dalam suatu budaya yang 

memiliki nilai dan gaya hidup yang berbeda dan dapat berdasarkan 

apapun mulai dari unsur sampai etnis. 

- Faktor sosial juga mempengaruhiperilaku pembeli. Kelompok acuan 

seseorang seperti keluarga, rekan, organisaisi sosial, asosiasi profesi 

dengan kuat mempengaruhi pemilihan produk dan merek. 

- Faktor pribadi mempengaruhi seseorang pembeli dalam membuat 

keputusan. Karakteristik pribadi itu meliputi umur, tahapan siklus hidup, 

pekerjaan, lingkungan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian. 

- Faktor pskiologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar dan 

keyakinan juga mempengarugi perilaku pembelian konsumen. 

 

Dalam pengupayaan pengembangan bisnis ”Star Go” Home Decor 

mengaplikasikan strategi pemasaran yang beragam antaralain melalui worth 

fo mouth, pemasaran dengan visual yang menarik melalui media online 

maupun offline serta melalui keikutsertaan dalam berbagai macam pameran 

yang sesuai dengan target Market ”Star Go” Home Decor sehingga dapat 

memberikan pengalaman langsung terhadap konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Selama proses penjalanan bisnis ”Star Go” Home Decor pada fase pertama 

hingga fase ketiga sudah mampu sejajar dengan kompetitor dan benchmark 

yang ada, dikarenakam oleh eksistensi brand yang telah dibangun dari awal 

hingga dapat mencapai pada fase ketiga sudah dikenal oleh pasar dan 

memiliki nama, serta mampu mengadakan maupun melakukan pameran yang 

diadakan di seluruh Indonesia. 
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1.4.3. Produk Substitusi 

Produk substitusi yang terjadi pada Indonesia misalnya adalah, untuk 

memenuhi banyaknaya kebutuhan design product home decoration and 

accessoris seperti yang terdapat dalam data yang diambil penulis, 

menyatakan bahwa pemasok kebutuhan design product home decoration and 

accessoris dalam negri masih didominasi produk dari china dan beberapa 

negara lain. 

Dalam industri design product home decoration and accessoris memiliki 

beberapa pesaing. Pesaing tersebut dapat dilihat dari segi desain maupun dari 

segi pelayanan, misalnya:  

- Bahan material alami yang dapat digantikan dengan material sintetis 

maipun buatan disebabkan oleh faktor perawatan yang lebih mudah. 

Contoh rotan diganti dengan besi, dan anyaman rotan dinganti dengan 

anyaman sintetis. 

- Banyaknya tutorial di media sosial memudahkan masyarakat untuk 

membuat design product home decoration and accessoris memilikinya 

sendiri tanpa harus membeli produk jadi, sehingga hal ini dapat 

mengganggu peran bisnis industri kreatf sebagai penyedia produk jadi. 

- Adanya sebuah brand design product home decoration and accessoris 

yang memiliki nama dengan produk yang menggunakan malerial non-

natural dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang 

sedang. 

- Adanya suatu sistem pelayanan serta produksi yang jauh lebih baikdan 

memudahkan konsumen sehingga untuk dapat menggantikan performa 

perusahaan yang menggunakan sistem homemade. 

Sehubung dengan adanya subtitusi tersebut akan membuat desainer produk 

terutama di Indonesia untuk meningkatkan value dari perusahaan dan 

meningkatkan karakter desain yang ada. Dengan begitu akan memudahkan 

konsumen untuk memilih desainer mana yang mampu untuk membuat produk 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 
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Sehingga ”Star Go” Home Decor memilih untuk menggunakan material 

wasted yang akan dikembangkan menjadi sebuah design product home 

decoration and accessoris. Dimama produk subtitusi untuk material yang 

terkait masih sangat minim terutama di Surabaya. Selain itu ”Star Go” Home 

Decor aka selalu terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan value 

dari perusahaan dalam negri baik dalam segi desain maupun pelayanan 

kepada pelanggan sehingga konsumen tetep terus percaya dan setia 

menggunakan jasa maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan ”Star 

Go” Home Decor. 

 

1.4.4. Pemasok/Supplier 

Salah satu kelangsungan hidup industri kreatif sangat dipengaruhi oleh peran 

suplier, terutama dalam proses produksi. Proses produksi pada industri kreatif 

sanggat dipengaruhi oleh pasokan bahan baku. Tanpa adanya bahan baku, 

dapat mengakibatkan industri kreatif tidak dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan siklusnya. 

Pemasok yang diperlukan dalam usaha bisnis ”Star Go” Home Decor adalah 

pemasok material playwood / multiplek, kayu solid, textil, material besi, dan 

pemasok material finishing, serta memiliki beberapa tempat yang dapat 

mengumpulkan sampah industri yang dapat dimanfaatkan lagi atau di 

daurulang sebagai bahan pembuat produk baru. 

Biasanya dalam industri kreatif yang masih dalam prosses start-up lebih 

sering berperan sebagai pemulai kerjasama terhadap pemasok maupun 

suplier. Sehingga dalam saat ini andil dalam industri kreatif lebih besar 

dibanding dengan andil dari pemasok maupun suplier. 

Selain itu tidak memnutup kemungkinan adanya kasus yang berbeda, terdapat 

pula industri kreatif yang masih baru namun sudah dapat mampu mengambil 

andil dari pemasok maupun suplier. Hal tersebut dapat terjadi karena 

networking yang sudah dibangun sebelumnya maupun dengan sebab lain. 

Selain suplier material ”Star Go” Home Decor membutuhkan bantuan 

kerjasama workshop yang bertujuan menbantu dalam proses produksi. Untuk 

workshop yang ada disekitar penulis dan telah menjalin hubungan yang baik 
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pada proses fase pertama terdapat beberapa workshop yang telah menjalin 

relasi dengan penulis sehingga akan lebih mudah dalam melakukan quality 

control terhadap proses pembuatan produk. 

Oleh karena itu ”Star Go” Home Decor terus berupaya dapat mengambil 

andil dari pemasok dikarenakan penulis sebagai pemilik usaha ”Star Go” 

Home Decor telah menjalin hubungan relasi kerjasama dengan beberapa 

workshop. Selain itu pada fase kedua dan ketiga akan mulai mampu untuk 

memasok material bahan baku sendiri yang akan disimpadi gudang workshop 

milik perusahaan. Sehingga ”Star Go” Home Decor selau siap sedia dalam 

membuat produk-produk barunnya. 

 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Setiap tahunnya indutri kreatf memiliki pendatang baru yang semakin banyak 

sehingga menjadi sebuah ancaman bagi industri-industri sebelumnya. Namun 

karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka semakin banyak 

pula jumlah permintaan design product home decoration and accessoris. 

Sehubung minimnya kompetitor design product home decoration and 

accessoris berbahan material bekas di Surabaya, keberadaan ”Star Go” 

Home Decor mampu untuk bersaing terutama di lingkup wilayah atau lokasi 

yang sama. Ketika saat itu ”Star Go” Home Decor sudah berkembang dan 

menjadi sebuah badan usaha yang sangat berkembang. 

Kesimpulan, ”Star Go” Home Decor akan menjadi promotor desainer design 

products home decoration dan accesories yang dapat memaksimalkan 

penggunaan material ramah lingkungan, material sisa maupun material 

wasted. Untuk menjaga usaha bisnis ”Star Go” Home Decor dari pendatang 

baru dengan upaya terus berinovasi dalam setiap  produk dan jasa yang 

ditawarkan. Terus meningkatkan srategi marketing hingga taraf nasional. 

1.5. Strategi Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing menurut Porter (1986) adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih 

oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif senantiasa memiliki kemampuan dalam memahami 
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perubahan struktur pasar dan mampu memilih strategi pemasaran yang efektif. 

Berikut yang mendukung strategi keunggulan bersaing dalam perusahaan. 

 

1.5.1. Competitive Advantage Strategy 

Terdapat empat jenis Competitive Advantage Strategy, antara lain Cost 

Leadership, Diferentiation, Cost Focus, dan Diferentiation Focus. Usaha 

bisnis ”Star Go” Home Decor menggunakan Diferentiation Focus, dimana 

pada bisnis ini pemiliki beberapa perbedaan yang bisa menjadi ciri khas 

perisahaan dibandingkan perusahaan lainnya. 

Meskipun tidak memiliki perbedaan secara menyeluruh dalam semua hal 

aspek dengan kompetitor, namun ”Star Go” Home Decor memiliki beberapa 

perbedaan dengan perusahaan kompetitor lain seperti dalam hal material yang 

akan digunakan. 

Selain menjaga kualitas kerja, ”Star Go” Home Decor juga selalu menjaga 

kualitas produk guna untuk menjaga image dan selalu menjaga hubungan baik 

dengancustomer. Dengan kualitas produk yang bagus dan memaksimalkan 

penggunaan material ramah lingkungan dan proses sistem pembuatan yang 

homhmade serta pemanfaatan kemampuan pengrajin lokal dengan baik, maka 

”Star Go” Home Decor berusaha menciptakan dampak positif yang tidak 

hanya untuk masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan produk, 

namun juga terhadap aspek lingkungan. 

 

1.5.2. Strategi Memasuki Pasar dan Menghadapi Pesaing 

Strategi memasuki pasar yang dilakukan “Star Go” Home Decor adalah:  

- Mengenali kebutuhan pasar dan menjawab permasalahan dan kebutuhan 

yang ada di dalam pasar saat ini. 

- Menambah wawasan desain dengan explorasi material dan pengetahuan 

dalam industri kreatif 

- Melakukan promosi guna mbertujuan untuk membantu branding 

perusahaan ”Star Go” Home Decor  

- Membuka diri untuk mengikuti pameran yang sesuai dengan segment 

market yang dituju 
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- Bekerja sama dengan perusahaan yang mencakup segment market yang 

sesuai dengan perusahaan dan telah memiliki eksistensi yang tinggi 

- Mengadakan event yang dapat mampu mengenalkan perusahaan serta 

produk dan jasa yang disediakan. 

 

Strategi dalam menghadapi pesaing didalam industri kreatif, perlu dibutuhkan 

strategi yang sesuai. Strategi yang dilakukan adalah strategi Diferentiation 

Focus, dimana perusahaan meningkatkan kinerja SDM serta beberapa ciri 

khas perusahaan. Berikut adalah ciri khas yang diberikan perusahaan sebagai 

pembeda dalam industri Kreatif:  

- Mengutamakan pembuatan produk dengan sistem produksi handmade 

guna untuk menjaga kualitas yang diberikan serta meningkatkan 

pemanfaatan pengrajin lokal terutama di Surabaya 

- Berupaya memaksimalkan penggunaan materia yang bersifat ramah 

lingkungan  

- Memberikan beberapa desain secara eksklusif dan memiliki jumlah 

ataupun seri yang terbatas 

- Menerima jasa pembuatan maket ataupun miniatur 

- Mengadakan maupun mengikuti event-event yang dapat memberikan 

wawasan mengenai produk yang dimiliki perusahaan 

 

1.6. Konsep Pemasaran dan Penjualan 

1.6.1. Marketing Strategy  

Strategi pemasaran selain menggunakan media massa yang dilakukan oleh 

”Star Go” Home Decor juga melalui promosi dari mulut ke mulut ataupun 

personal branding dari desainer dan dengan meningkatkan kerjasama dengan 

berbagai pihak pendukung lainnya. Dengan mengadakan atau memberikan 

penawaran yang dapat menarik perhatian konsumen, seperti penawaran jasa 

pembuatan maket atau miniatur dan beberapa saran/konsiltasi untuk 

konsumen yang bingung dalam peletakan maupun pemilihan barang yang 

akan dibeli. Seta adanya jasa delivery untuk memudahkan konsumen 

berbelanja secara online maupun offline. 
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Segmentation 

Segmentasi pasar menurut Kotler (1994) adalah “suatu proses untuk membagi 

pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, dimana 

tiap kelompok konsumen dapat dipillih sebagai target pasar untuk dicapai 

perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. 

Pasar terdiri dari para pembeli, setiap pembeli berbeda dalam satu atau 

banyak hal. Hal-hal tersebut dapat digunakan untuk memisahkan pasar atau 

segmentasi pasar. 

Hal-hal yang Dipakai dalam mensegmentasi Pasar antaralain : 

- Segmentasi Geografik Membagi pasar menjadi beberapa unit secara 

geografi seperti Negara, regional, Negara bagian, kota atau komplek 

perumahan. 

- Segmentasi Demografik Membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan 

pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus 

kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan 

kebangsaan 

- Segmentasi Psikorafik Membagi pembeli menjadi kelompok berbeda 

berdasarkan pada karakteristik kelas social, gaya hidup atau kepribadian. 

- Segmentasi Perilaku Mengelompokkan pembeli berdasarkan pada 

pengetahuan,sikap, penggunaan atau reaksi mereka terghadap suatu 

produk. (www. faizfzz.wordpress.com) 

 

Dalam menetukan segmentasi pasar ”Star Go” Home Decor dengan  

melakukan segmentasi secara B2C (Bussiness to Customer) berdasarkan :  

Segmentasi Geografis 

pada fase pertama masih menargetkan pada pasar masyarakat Surabaya 

dan akan terus melakukan pengembanggan hingga pada fase ketiga ”Star 

Go” Home Decor dapat terus meningkat pada pasar seluruh masyarakat 

di Indonesia. 
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Segmentasi Demografis 

Produk yang ditawarkan ”Star Go” Home Decor mampu memenuhi 

kebutuhan maupun keinginan semua gender baik pria maupun wanita 

dengan usia produktif (sekitar usia 15-60 tahun). 

 

Segmentasi Psikografis 

Produk ”Star Go” Home Decor yang ditawarkan kepada customer yang 

memiliki ketertarikan terhadap desain produk home decoration maupun 

produk accessories. 

 

Segmentasi Perilaku  

Produk-produk ”Star Go” Home Decor yang ditawarkan kepada 

customer yang memiliki selera dan apresiasi baik terhadap desain produk 

serta memperhatikan kualitas produk pada saat membeli. 

 

Targeting 

Berdasarkan segmentasi yang sudah ditentukan dalam sebuah bisnis dapat 

memiliki targeting yang berbeda-beda di setiap bidang bisnis dalam industri 

kreatif. ”Star Go” Home Decor menggunakan tingkatan skmetai pasar 

dengan Nice marketig dengan lebih fokus terhadap pasar yang belum dilayani 

dengan baik. 

Jenis penawaran yang diberikan ”Star Go” Home Decor berupa produk jadi, 

dengan target pasar yang akan dituju yaitu Bussiness to Customer (B2C). 

Segmen pasar yang dituju meripakam pas masyarakat yang membuhtukan 

desain produk maupun produk jadi yang dapat memenuhi kebutuhan ruang 

maupun untuk mempercantik ruangan. Berdasarkan pengelompokan target 

pasar berdasrkan hargayang ditawarkandapat dibedakan menjadi dua 

antaralain masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan masyarakat 

dengan kelas ekonomi menegah ke atas. 

 

Positioning 
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Setelah mengetahui segmentasi dan targeting pasar, suatu industri harus dapat 

menentukan posisi yang akan ditempati untuk mengetahui siapa saja yang 

akan menjadi kompetitornya. 

Dalam industri furnitur dan home aksesoris, terdapat banyak posisi yang 

dapat ditempati oleh bidang-bidang usaha didalamnya. Posisi tersebut dapat 

memperhatikan kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan pada hal 

tertentu, diantaranga adalah ciri khas desain, harga, dan kualitas pelayanan. 

Faktor-faktor tersebut dapat dikatakan sebagai penentu dan gambaran arah 

perkembanga yang terjadi pada suatu perisahaan. Berdasarkan pengalaman 

yang dilakukan penulis, posisi tiap bidang usaha yang terdapat didalam 

industri furnitur dan industri home aksesoris adalah sbagai berikut: 

Bagan 1.1 Positioning Berdasarkan Ciri khas dan Harga 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi 

Fase pertama ”Star Go” Home Decor berada di harga yang masih 

rendah dan kualitas desain yang masih standart. Fase kedua ”Star Go” Home 

Decor memiliki peningkatan kualitas desain dan harga ditingkat yang lebih 

tinggi. Fase ketiga ”Star Go” Home Decor memiliki kualitas desain dan 

harga yang cukup tinggi, pada fase ini ”Star Go” Home Decor bersaing 

dengan IKEA, VL BRIO, dan VIVERE. 

 

1.6.2. Marketing Mix 

Untuk menentukan konsep pemasaran dan panjualan yang tepat dengan 

melakukan identifikasi terhadap 7P yang dimiliki oleh ”Star Go” Home 

Decor, serta harus mengerti perencanaan bisnis ini dan tidak menutup 

kemungkinan berkembang seiring perjalanan bisnis ”Star Go” Home Decor. 

Harga - Harga + 

Ciri khas + 

Ciri khas  - 

STAR GO 

fase 3 

IKEA 

VIVERE 

VL BRIO 

STAR GO 

fase 2 STAR GO 

fase 1 
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Price 

Harga merupakan suatu pokok penting dalam sebuah produk. Untuk 

memasang sebuah harga pada sebuah produksi dibutuhkan strategi-strategi 

supaya dapat menignkatkan minat pasar di masyarakat. Terdapat beberapa 

strategi penetapan harga, yaitu: 

- Strategi penetapan harga produk baru. Terdiri dari:  

- Penetapan harga memerah pasar (skimming pricing) adalah strategi 

menetapkan harga yang tinggi pada produk baru, dengan disertai 

promosi yang besar-besaran. Kemudian semakin lama, harganya 

dapat semakin turun.  

- Penetapan harga dengan penetrasi pasar (penetration pricing) adalah 

strategi menentukan harga awal yang lebih rendah rendah dari 

hargaproduk-produk pesaing untuk dapat menembus pasar. 

 

- Strategi penetapan harga bauran produk. Terdiri dari:  

1. Penetapan harga lini produk (product line pricing) adalah strategi 

menggunakan titik harga atau menentukan jenjang harga produk atau 

jasa yang memang sudah ditetapkan untuk produk oleh lini 

perusahannya sendiri. 

2. Penetapan harga produk tambahan (optional product pricing) adalah 

strategi yang menawarkan untuk menjual produk tambahan atau 

pelengkap beserta produk utama. 

3. Penetapan harga produk terkait (captive product pricing) adalah saat 

Produk tambahan yang menjadi keuntungan terbesar dibandingkan 

produk pertama penetapan harga. 

4. Penetapan harga produk sampingan (by-product pricing) adalah 

penetapan harga produk sampingan mulai diterapkan saat produk 

sampingan menambahkan cost ke dalam perusahaan dan biasanya 

berupa produk sisa atau buangan. 
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5. Penetapan harga paket produk (product bundle pricing) adalah 

penetapan harga paket produk saat produk produk dari perusahaan 

di satukan dan ditawarkan dengan harga yang realtif murah. 

 

- Strategi penyesuaian harga. Terdiri dari:  

- Penetapan diskon dan potongan harga adalah mengurangi harga 

untuk menghargai pelanggan yang memberikan respons seperti 

membayar lebih awal atau mempromosikan produk. 

- Penetapan harga tersegmentasi (segmented pricing) adalah 

menyesuaikan harga agar ada perbedaan untuk pelanggan, produk, 

atau lokasi. 

- Penetapan hargapsikologis (psychological pricing) adalah 

pendekatan penetapan harga yang mempertimbangkan psikologis 

harga dan bukan hanya ekonomi. 

- Penetapan harga promosi (promotional pricing) adalah penetuan 

harga sementara dengan mengurangi harga untuk menaikan 

penjualan jangka pendek. 

- Penetapan harga geografis (geographical pricing) adalah 

Menyesuaikan harga untuk memperhitungkan lokasi geografi 

pelanggan. 

- Penetapan harga berdasarkan nilai adalah menyesuaikan 

harga  untuk menawarkan kombinasi yang tepat dari mutu dan 

pelayanan dengan harga yang wajar. 

- Penetapan harga internasional (international pricing) adalah 

penyesuaikan harga untuk pasar internasional. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, ”Star Go” Home Decor memanfaatkan 

beberapa strategi yang diaplikasikan terhadap penentuan harga produk 

dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pasar antara lain adalah segmented 

price: harga yang disesuaikan dengan pembagian segmen berdasrkan kelas 

ekonomi menengah dan menengah keatas, serta promotional pricing: harga 

produk yang diberikan khusus dalam rangka event pameran, terutama yang 
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memungkinkan terjadi transaksi jual beli di dalamnya. Harga tersebut 

disesuaikan dengan biaya desain dan produksi yang dikeluarkan. 

Perbedaanharga yang diberikan mempengaruhi segi desain maupun kualitas 

produk. 

 

Product  

Sebuah produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik 

dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, dan garansi 

agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk 

tersebut.  

“Star Go” Home Decor merupakan usaha bisnis yang menawarkan desain 

produk jadi kepada pasar serta Ida menuntut kemungkinan untuk memberikan 

layanan tambahan berupa jasa redesain produk lama maupun desain Custom. 

Beberapa desain produk hasil produksi ”Star Go” Home Decor bersifat 

terbatas, produk yang disediakan ”Star Go” Home Decor berupa : desain 

produk furnitur, asesoris rumah, dan beberapa hasil kerajinan tangan, serta 

memberikan berapa garansi pada produk yang di tawarkan, produk jadi yang 

di tawarkan kepada pasar sudah melalui proses quality control yang cukup 

panjang untuk menjaga kualitas yang diberikan kepada pasar. 

 

Promotion 

Proses melakukan pemasaran produk-produk ”Star Go” Home Decor dengan  

cara offline dan Online, terus menciptkan karya-karya baru untuk 

meningkatkan karya yang ada dan sebagai data-data portofolio ”Star Go” 

Home Decor guna untuk terus meningkatkan produk yang berkualitas dan 

memiliki cirikas yang menjadi branding perusahaan. Pada tahap awal memulai 

bisnis ini hingga mencapai pada fase ketiga melalui sistem worth of mouth 

dan juga melalui media sosial dan WebSie biasa yang terus dikembangkan 

hingga menjadi sebuah WebSite yang besar dan menarik kepada pasar 

masyarakat sekitar terutama masyarakat Surabaya maupun media sosial 

lainnya, sehingga memudakan masyarakat dalam membeli produk jadi 

memlalui Online menjadi lebih mudah dan menyenangkan. 
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Selain itu perusahaan “Star Go” Home Decor juga terus aktif dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan dalam komunitas ataupun bergabung dalam 

sebuah organisasi seperti organisasi HDMI (Himpunan Desainer Mebel 

Indonesia), dan selalu ikut serta dalam kegiatan pameran yang terkait dalam 

bidang usaha ”Star Go” Home Decor. Dalam mengikuti pameran yang 

diadakan tidak menuntut kemungkinan untuk memmbuat media promosi 

seperti brosur, flayer dan kartu nama untuk memudahkan pasar untuk mencari 

info terkait produk, layanan yang diberikan  dan lokasi toko / showroom yang 

dimiliki ”Star Go” Home Decor. 

 

Place 

Lokasi bisnis ”Star Go” Home Decor berpusat di kota Surabaya, mulai dari 

Office, showroom, dan workshop untuk melakukan proses produksi.  

Pada fase pertama untuk menjalankan usaha bisnis ”Star Go” Home Decor 

akan dijalankan melalui media sosial maupun WebSie dan kantor ”Star Go” 

Home Decor masih berlokasikan di rumah tinggal dikarenakan masih belum 

memiliki dana untuk memperkerjakan karyawan maupun untuk menyewa 

tempat untuk showroom.  

Pada fase kedua bisnis ”Star Go” Home Decor mulai membuka sebuah 

showroom kecil  yang berlokasi di daerah ketintang selatan Surabaya.  

Pada fase ketiga bisnis ”Star Go” Home Decor mulai membangun Office dan 

showroom menjadi satu lokasi di darea Surabaya yang beralamatkan di Blok 

AD No., Ketintang Selatan IX Blok AD No.1, Karah, Jambangan, Kota SBY, 

Jawa Timur 60232.  

Gambar 1.4 Lokasi 

 
Sumber : maps.google.com 
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Bangunan ruko ini memiliki luas bangunan 374𝑚2, 2 lantai dan menghadap 

utara dan pintu masuk utama menghadap barat. 

 

People  

Perusahaan ”Star Go” Home Decor memiliki tim markeing untuk membantu 

perusahaan dalam menciptakan Ide-ide kreatif dan memperkenalkan produk-

produk yang sudah jadi milik perusahaan berdasarkan kebutuhan customer 

yang ada. Selain itu untuk mendukung pemasaran produk kepada pasar ”Star 

Go” Home Decor juga memiliki tim desain dan produksi untuk menghasilkan 

produk yang menarik dengan kualas yang bagus untuk memenuhi kebutuhan 

customer. Dalam tujuan untuk  meningkatkan kemampuna dan kerja sama 

dalam tim maupun kerja sama antar tim yang ada dengan sering mengadakan 

training dan pelatihan. 

Pentingnya perhatian terhadap sumbar daya manusia yang mengerti akan 

ramah lingkungan dan terus berupaya dalam menjaga lingkungan.  

 

Process  

Berdasarkan segmen-segmen yang dituju ”Star Go” Home Decor antaralain 

masyarakat ekonomi menengah dan masyarakat ekonomi menegah ke atas, 

produk-produk yang ditawarkan perusahaan memiliki beberapa tahapan 

proses kerja yang disesuaikan dengan jenis dan kualitas produk yang 

ditawarkan kepada pasar serta berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

Proses dalam pembuatan desain produk maupun proses pembuatan produk 

jadi sangat diperhatikan, sehingga perusahaan ”Star Go” Home Decor 

memiliki keyakinan yang kuat terhadap kualitas produk yang dibuat sehingga 

dapat memberikan layanan garansi terhadap beberapa produk guna untuk 

menjaga kualitas produk dan hubugan baik dengan pasar masyarakat di 

Indonesia. 

 

Physical 

Berikut bukti fisik dari ”Star Go” Home Decor antara lain : 
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- Portfolio desain baik dalam bentuk produk maupun gambar desain hasil 

dari ide-ide kreatif dan inovasi dari ”Star Go” Home Decor 

- Kartu nama yang dimiliki seluruh anggota karyawan ”Star Go” Home 

Decor 

- Showroom, mini workshop dan kantor ”Star Go” Home Decor yang 

berada dalam satu tempat 

- Seluruh anggota karyawan yang bekerja di dalam perusahaan ”Star Go” 

Home Decor 

 

1.6.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

Dalam marketing Plan dapat membantu mengatur strategi-strategi yang 

dilakukan untuk melakukan pemasaran  produk maupun  jasa yang diberikan 

sekaligus untuk identifikasi dan kreasi keunggulan kompetetif.sehingga pada 

akhirnya akan terbentuk sebuah kepercayaan dari masyarakat untuk 

menggunakan produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Perencanaan 

pemasaran merupakan bentuk nyata perusahaan untuk memberikan 

tanggapan strategis pada pola persaingan global. 

Langkah-langkah yang dilakukan ”Star Go” Home Decor adalah dengan 

melakukan marketing Research dengan beberapa metode yang tepat untuk 

mencapai target pasar yang sesuai. Setelah ”Star Go” Home Decor 

melakukan analisis industri yang diawali dengan analisis produk yang akan 

ditawarkan hingga perencanaan keuangan perusahaan, serta menganalisa 

lingkungan bisnis semisal kompetitor perusahaan. Sehingga dapat 

menempatkan diri dalam industri yang sejenis. 

“Star Go” Home Decor pada langkah awal berjalannya bisnis akan 

menawarkan produk atau jasa kepada orang-orang sekitar seperti kerabat dan 

teman terdekat, sehingga akan terjadi promosi dari Mulut ke mulut dan juga 

melakukan promosi melalui media sosial dan membuat Web Sie milik ”Star 

Go” Home Decor sendiri. Selain itu ”Star Go” Home Decor akan sering 

mengikuti pameran-pameran bisnis maupin furnitur dimulai dari tingkat 

regional hingga tingkat nasional. Konsep pemasaran  dari waktu ke waktu 
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terus berkembang dengan apa yang akan dilakuakan dan yang akan dihadapi 

dalam pasar masyarakat Indonesia. 

Sales Forecast merupakan perkembangan keuangan perusahaan dari waktu 

ke waktu, berikut adalah tabel keuangan untuk sale forecast ”Star Go” Home 

Decor hingga fase ketiga.  

(Tabel 1.6.3.1 sale forecast ”Star Go” Home Decor; halaman 34; tabel chas flow, Bay Black 

periode dan tabel laba rugi ada pada lampiran) 

Tabel 1.6 sale forecast ”Star Go” Home Decor 

Fase Tahun Layanan yang diberikan Pendapatan 

1 2019 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Bantal, 

frame, jempal, kotak perhiasan, gelas, lampu meja, 

alas makan, tas, hiasan meja, hiasan dinding dan 

tempat tissu 

Rp 81.461.000 

1 2020 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Bantal, 

frame, jempal, kotak perhiasan, gelas, lampu meja, 

alas makan, tas, hiasan meja, hiasan dinding dan 

tempat tissu 

Rp 81.461.000 

2 2021 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Kursi, 

bantal, frame, rak buku, alas makan, jam, kotak 

perhiasan, lampu, gelas, tas, tissu, jempal, hiasan 

dinding, hiasan meja, cermin 

Rp 307.971.000 

2 2022 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Kursi, 

bantal, frame, rak buku, alas makan, jam, kotak 

perhiasan, lampu, gelas, tas, tissu, jempal, hiasan 

dinding, hiasan meja, cermin 

Rp 307.971.000 

2 2023 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Kursi, 

bantal, frame, rak buku, alas makan, jam, kotak 

perhiasan, lampu, gelas, tas, tissu, jempal, hiasan 

dinding, hiasan meja, cermin 

Rp 307.971.000 

3 2024 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Meja, 

cofe table, kursi, sofa, bantal, frame, lemari, rak 

buku, kotak perhiasan, jam, lampu, gelas, alas 

makan, tas, jempal, tissu, cermin, hiasan dinding, 

hiasan meja, dst 

Rp 820.975.000 

3 2025 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Meja, 

cofe table, kursi, sofa, bantal, frame, lemari, rak 

buku, kotak perhiasan, jam, lampu, gelas, alas 

makan, tas, jempal, tissu, cermin, hiasan dinding, 

hiasan meja, dst 

Rp 820.975.000 
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3 2026 

penjualan produk kerajinan tangan berupa: Meja, 

cofe table, kursi, sofa, bantal, frame, lemari, rak 

buku, kotak perhiasan, jam, lampu, gelas, alas 

makan, tas, jempal, tissu, cermin, hiasan dinding, 

hiasan meja, dst 

Rp 820.975.000 

Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

1.7. Ringkasan Manajemen Sumber Daya  

1.7.1. Personel dan Uraian Pekerjaan 

Tabel 1.7 Personel dan Uraian Pekerjaan 

Jabatan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Deskripsi 

Direktur 

(owner) 
1 1 1 

Bertanggung jawab akan semua keputusan 

yang ada di perusahaan 

Keputusan harus melalui rapat perusahaan  

Mengawasi pekerjaan semua staf 

Design 

Departement 
1 2 3 

Bertanggung jawab akan tugas ide-ide 

desain produk dan mengembangkan serta 

membuat prototype 

Terdiri dari : desainer,drafter, pengrajin 

Makerting - - 1 

Bertanggung jawab atas promosi 

perusahaan serta penjuaman produk 

perusahaan 

Financial and 

Accounting 
- - 1 

Bertanggung jawab terhadap keuangan 

perusahaan, pencatatan cashflow 

perusahaan, pemasukan dan pengeluaran 

serta pajak perusahaan 

Kasir - 1 1 

Bertugas untuk menjaga toko/showroom 

serta bertanggiung jawab atas penjualan 

produk 

OB - 1 2 
Bertanggung jawab atas kebersihan 

perusahaan 
Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

Struktur organisasi 

Fase Pertama 

Pada fase pertama ini owner bekerja sendiri dalam prosespengembangn bisnis 

dan proses pengenalan bisnis ”Star Go” Home Decor kepada pasar surabaya. 

Bagan 12 fase Pertama 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi 

Direktur Desainer (direktur sendiri)
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Fase Kedua 

Pada fase kedua  struktur organisasi yang dimiliki oleh ”Star Go” Home 

Decor sudah mulai berkembang, sebab sudah mulai memiliki karyawan 

karena sudah mampu membuka sebuah toko/showroom milik”Star Go” 

Home Decor sendiri meskipun hanya sebatas karyawan marketing saja. 

Bagan 1.3 fase Kedua 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

Fase Ketiga 

Pada fase ketiga ini”Star Go” Home Decor sudah berkembang dengan baik, 

serta memiliki beberapa divisi yang berada dibawah naungan owner. Owner 

hanya berhubungan langsung dengan setiap kepala divisi. Perkembanga 

perusahaan sangat dipengaruhi juga dengan jumlah karyawan yang 

dibutuhkan. 

 

 

Bagan 1.4 fase Ketiga 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

1.7.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, dan Rewarding 

Recruiting 

Recruiting merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi para 

calon karyawan yang memenuhi syarat serta potensial untuk menjadi 

karyawan. Ada beberapa macam sistem recruiting antara lain :  

Opened System (sistem terbuka) 

Direktur

Design (direktur sendiri) Markerting (kasir) OB

Direktur

Design desainer

Drafter

Pengrajin
Keuangan

Markerting

Financial and 

Accounting

kasirOB
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Suatu sistem dimana apabila ada lowongan kerja didalam organisasi yang 

bersangkutan maka lowongan tersebut dapat diisi baik dari tenaga yang 

ada dalam organisasi maupun dari luar organisasi. 

Closed System (sistem tertutup) 

Suatu sistem dimana bila suatu organisasi membutuhkan tenaga kerja 

maka lowongan yang ada harus diisi oleh orang dalam yang bersangkutan 

dengan organisasi. 

 

“Star Go” Home Decor sendiri lebih menggunankan closed system untuk 

meningkatkan kinerja yang ada di dalam bisnis ini, serta tanpa menggangu 

sistem kerja di bagian yang lainnya. 

Table 1.8 Recruiting 

Design dan 

drafter 

Pendidikan S1, loyal, jujur dan dapat dipercaya, bias bekerja dalam 

tim, berpenampilan menarik dan rapi serta mampu menguasai 

AUTO CAD, 3D Max, Photoshop 

Makerting 

Pendidikan S1, berpenampilan menarik dan rapi, Sabar, ramah dan 

murah senyum, loyal, jujur dan dapat dipercaya 

Mampu menggunakan komputer, serta memiliki pengalaman dalam 

pemasaran dan pembukuan 

Financial 

and 

Accountung 

Pendidikan S1, Loyal, jujur dan dapat dipercaya, berpenampilan 

menarik dan rapi 

Mampu menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, Memiliki 

pengalaman dalam mengurus pajak 

Kasir 

Loyal, jujur dan dapat dipercaya, berpenampilan menarik dan rapi, 

ramah dan murah senyum, pendidikan minimal SMA/sederajat 

Mampu menggunakan computer, Memiliki pengalaman dalam 

pemasaran dan  pembukuan 

OB 
Loyal, jujur dan dapat dipercaya, berpenampilan menarik dan rapi 

Pendidikan SMA/SMK, Jujur, kompeten dalam bidangnya 
Sumber : Data Olahan Pribadi 

Pada fase pertama segala sesuatu yang berhubungan dengan peerusahaan 

akan dilakuakan sendiri oleh pemilik perusahaan dan proses produksi melalui 

beberapa partner workshop, dalam proses produksi pimpinan hanya 

melakukan pengawasan.  

Pada fase kedua perusahan melakukan perekrutan karyawan, untuk mengisi 

divisi pemasaran atau marketing. 
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Pada fase ketiga perusahaan akan mulai merekrut karyawan guna untuk 

mengisi divisi desainer, untuk meningkatkan kerja dan proses pembuatan 

desai produk. Serta sudah memiliki banyak kerjasama dengan pwngrajin 

ataupun memiliki workshop sendiri guna untuk meningkatkan proses 

produksi di ”Star Go” Home Decor. 

 

Training  

Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan yang terlatih dan berkompeten 

agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar. Dalam upaya 

mencapai tujuan tersebut, maka ”Star Go” Home Decor memberikan proses 

training untuk meningkatkan kemampian setiap karyawan. 

Training yang akan diberikan berupa skill dan manajement. Training 

dalammeningkatkan skill ada dua  yaitu soft skill dan hard skill. Soft skill 

diberikan berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi 

dan bersosialisasi dengan baik serta dapat memiliki etika yang baik. Hard 

skill juga diberikan dalam bentuk pelatihan software seperti Auto CAD, 3D 

software. Training soft skill dan hard skill akan diadakn satu kali dalam satu 

tahun. Training soft skill diberikan dalam bentuk acara outbond atau dalam 

bentuk lain seperti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). 

 

Rewarding 

Tujuan dari pengelolaan sistem rewarding adalah untuk menarik dan 

mempertahankan sumber daya manusia (SDM), dikarena dalam satu bisnis 

memerlukannya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sebagai 

timbal balik dari upaya prestasi yang diperoleh karyawan dan usah menjaga 

tingkat prestasi yang tinggi sehingga motivasi dan komitmen karyawan perlu 

ditingkatkan. Rewarding dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reward intrinsik 

yang merupakan reward yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri dan 

reward ekstrinsik yang mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak 

langsung dan reward bukan berupa uang. Reward diberikan berdasarkan 

presentasi setiap karyawan yang berupa  THR,  uang lembur, ketepatan waktu 
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dalam datang kerja, kenaikan jabatan maupun uang bonus berdasarkan upaya 

yang dilakukan setiap karyawan. 

 

1.8. Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi  

1.8.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen 

Perkembangan Teknologi Informasi pada zaman modern sekarang ini 

sangatlah berkembang dengan pesat bagi kehidupan manusia baik dalam 

sehari-hari maupun dalam bisnis. 

Perkembangan suatu bisnis sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan 

Teknologi Informasi baik untuk pemasaran maupun dalam mendesain produk 

dan mempermudah proses produksi. 

Dalam menjalankan bisnis ”Star Go” Home Decor diperlukan pemanfaatan 

Teknologi Informasi untuk menunjang proses desain, produksi, dan 

penjualan, serta memudahkan pembeli untik mempeeroleh informasi ataupun 

pelayanan dari ”Star Go” Home Decor. 

Table 1.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen 

Desain 

Mengunakan software yang terbaru untuk memudahkan seluruh 

desainer untuk membuat desain, serta dapat menciptakan kualitas 

gambar yang baik. 

Keuangan 

Mengunakan software yang dapat memudahkan untuk pencatatan dan 

pengolahan data pengeluaran dan penjualan 

Memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran 

Marketing 

Mengunakan software dan WebSite untik memudahkan melakukan 

penjualan maupun pengenalan produk Star Go kepada masyarakat serta 

memudahkan pembeli melakukan pemesanan ataupun kritik dan saran. 

Produksi 

Menguakan beberapa software yang dibutuhkan dalam mengoperasikan 

beberapa teknologi mesin yang  dapat memudahkan dalam pembuat 

prototype dan produk-produk jadi sehingga menjadi lebih cepat. 
Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

1.8.2. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki Serta Persiapannya 

“Star Go” Home Decor memiliki teknologi informasi yang berifat online dan 

offline untuk memaksimalkan efisiensi pekerjaan dan dapat memperoleh hasil 

yang maksimal. 
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Table 1.10 Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki Serta Persiapannya 

Keperluan Peralatan dan Sistem Persiapan 

Desain 

Hadware:  

PC/Laptop, Wi-Fi, proyektor, 

Pinter A3, Scanner 

Software:  

Auto CAD, 3D Max, Sketch Up, 

Photoshop, Corel Draw 

Menyiapkan ruang /area untuk 

divisi desain 

Menyediakan kebutuhan 

penunjang (meja, kursi) 

Menyediakan dana untuk 

membuat prototype 

Administrasi 

Hadware:  

PC/Laptop, Wi-Fi, Pinter A3 

Software: 

Microsoft Word, Microsoft Excel 

Menyiapkan ruang/area untuk 

kerja 

Lain-lain 
Smartphone, alat absensi 

kehadiran, CCTV 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi 

Pada tahap awal memlai bisnis ”Star Go” Home Decor masih belum 

memiliki tempat sebagai kantor maupun showroom, sehingga dalam tahap 

awal ini ”Star Go” Home Decor bekerja di rumah tinggal dan hanya 

menggunakan hardware : komputer dan printer, software : Sketch Up, Auto 

CAD dan Photoshop. Pada tahap fase kedua ”Star Go” Home Decor sudah 

dapat memiliki showroom sehingga memerlukan tambahan teknologi berupa 

CCTV pada showroom. Pada fase ketiga ”Star Go” Home Decor sudah 

memiliki beberapa tim yang dapat terus mendukung perkembangan 

perusahaan serta memerlukan peningkatan kebutuhan teknologi yang ada 

berupa hardware : Wi-Fi, proyektor, sprinter, scanner, laptop, absensi 

pegawai dan alat komunikasi, software : Auto CAD, 3D Max, Sketch Up, 

Photoshop, Corel Draw, Microsoft Word dan Microsoft Excel. 

 

1.9. Sistem Operasi / Produksi 

1.9.1. Pertimbangan Operasi  

Product 

Produk (product) adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler & Armstrong, 2001: 346).  



Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XVIII – Ganjil 2018 - 2019 44 

“Star Go” Home Decor menawarkan produk-produk hasil dari pengrajin, 

berupa produk-produk home decoration dan furnitur interior yang mayoritas 

bersifat knockdown, folding dan stacking untuk memberikan kemudahan, 

solusi dan ide desain pada pelanggan untuk memilih dan mendesain sendiri 

kamar ataupun setiap ruangan rumah mereka sendiri. 

Pada fase pertama dalam upaya pengembanga bisnis ”Star Go” Home Decor 

produk akan di buat sendiri oleh penulis serta pembuatan di workshop yang 

sudah menjalin kerja sama. Pada fase kedua terus mengmbangkan perusahaan 

serta terus meningkatkan jalinan kerja sama dengan workshop sekitar untuk 

terus meningkatkan jenis-jenis prodak dan kuantitinya. Pada fase ketiga ”Star 

Go” Home Decor sudah memiliki Office dan showroom sendiri yang terdapat 

workshop milik perusahaan sehingga pada saat proses desain maupun 

produksi dapat melakuka pembuatan prototype untuk menguji kualitas dan 

spesifikasi produk, sebelum melakukan pembuatan produk jadi yang akan 

dipasarkan. 

 

Prosess 

Dalam proses produksi pada fase pertama ”Star Go” Home Decor masih 

sangat minim dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai dan sumber daya 

sehingga pada fase ini proses pembuatan produk sebagian besar dilakuakn 

oleh penulis sendiri.  

Pada fase kedua perusahaan sudah mengalami perkembangan dalam proses 

produksi sudah mulai dilakukan dengan pengrajin-pengrajin lokal dan 

beberapa workshop yang sudah menjalin hubungan kerja sama dan sudah 

dapat mengeluarkan beberapa desain produk yang terbatas pada event-event 

tertentu.  

Pada fase ketiga perusahaan”Star Go” Home Decor sudah memiliki sistem 

operasional yang maksimal sehingga sudah dapat memiliki sistem produksi 

yang dapat mendukung kinerja perusahaan, dan sudah dapat memiliki Office 

dan showroo yang bersifat ramah lingkunga, serta memiliki dua proses desain 

produk antara lain continuous dan by project. Continuous adalah proses 

produksi yang dilakukan secara masal/bayak, produk yang melalui prosess 
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continuous merupakan produk dari supplier dan produk hasil karya desainer 

Star Go. By project adalah prosess produksi produk dengan jumlah terbatas, 

melalui  prosess by project Star Go merupakan layanan desain produk custom 

dan redesain kepada customer yang menginginkannya.  

 

Location 

Lokasi kantor ”Star Go” Home Decor pada fase pertama berada di 

Internasional Village 2 H6/17 Citraland Surabaya yang merupakan rumah 

tinggal owner/director ”Star Go” Home Decor.  

Pada fase kedua mulai menambahkan sebuah toko /showroom yang berada di 

Ketintang Selatan IX Blok AD No.1, Karah, Jambangan, Kota Surabaya. 

Pada fase ketiga, letak kantor dan toko /showroom Star Go menjadi satu di 

Ketintang Selatan. 

Tabel 1.11 Pertimbangan lokasi 

Pertimbanga Score (%) SBY Selatan SBY Pusat SBY Timur 

Kemudahan Akses 30% 85 25,5 80 24 80 24 

Transportasi Umum 10% 80 8 85 8,5 75 7,5 

Segmen Pasar 30% 85 25,5 70 21 70 21 

Key Resource 10% 70 7 75 7.5 70 7 

Tingkat Kemacetan 20% 80 16 85 17 85 17 

Total 100%  82  78  76,5 

Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

Quality Conrol 

Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk membuat dan mengolah 

barang atau jasa untuk mempertinggi kuantitas suatu barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Banyak faktor yang sangat berperan dalam 

memperoleh kuantitas dan kualitas produksi yang baik, dimana yang menjadi 

faktor utamanya adalah sumber manuasia, sumber daya alam dan sumber 

daya keuangan yang baik. 

Quality Control adalah suatu kegiatan untuk meneliti, mengembangkan, 

merancang dan memenuhi kepuasan konsumen, memberi pelayanan yang 
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baik dimana pelaksananya melibatkan seluruh kegiatan dalam perusahaan 

mulai dari pimpinan teratas sampai karyawan pelaksana (Dr. K. Ishikawa). 

Quality control yang dimiliki ”Star Go” Home Decor antara lain adalah cost 

control untuk menekanbiaya produksi seminimal mungkin sehinga 

menghasilkan harga yang terjangkau, namun tetap menjaga kualitas yang ada. 

Production control untuk mejaga qualitas hasil produksi setiap produk sama 

dan saat produksi berjalan lancar.  

 

Inventory 

Inventory yang dimiliki ”Star Go” Home Decor berupa perabot/item yang 

digunakan didalamnya dan berada diarea perusahaan. Yang berada 

didalamnya adalah material-material sisa produksi, aksesoris furnitur, 

material bahan untuk finising pembuata produk, dan juga peralatan kantor 

masih  termasuk dalam inventor, serta produk yang telah di letakan di dalam 

showroom. Selama pada fase pertama dan fase kedua penyimpanan bahan 

mentah dan material bahan sisa lainnya disimpan di dalam workshop. 

Pada fase ketiga ”Star Go” Home Decor sudah memperoleh tempat yang 

menetap sebagai tempat office, showroom,  dan workshop. Tempat untuk 

menyimpan material atau bahan sisa akan di letakan di dalam workshop untuk 

memperlancar sistem pembuatan produk. Sedangkan untuk menyimpan data 

perusahaan ”Star Go” Home Decor berupa softcopy akan disimpan di 

komputer perusahaan, sedangkan untuk data yang berupa hardcopy akan 

disimpan di dalam lemari arsip perusahaan. Buku-buku dan majalah interior 

disimpan di area library. Selain itu perlengkapan dan bahan pembuatan 

prototype disimpan di dalam workshop kantor. 

 

Layout 

Pada fase kedua dan fase seterusnya, ”Star Go” Home Decor akan 

mengembangkanperusahaan dan sudah dapat memiliki kantor dan galeri 

sendiri di dalam satu tempat/bangunan. Adapun kebutuhan ruang tersebut 

antara lain : 
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- Ruang pimpinan, Sebagai ruang kerja utama yang digunakan oleh 

pemilik perusahaan, dimana pimpinna dapat melakukan kegiatan 

mendesain  maupun brainstorming di ruangan pimpinan. 

- Desing Area, merupakan ruangan desain ini digunakan sebagai tempat 

kerja bagi senior desainer dan junior desainer, serta di area ini para 

desainer dapat berbagi pendapat dalam proses penyelesaian desain 

produk yang sedang dikerjakan. 

- Lounge Area, dimana tempat untuk semua karyawan dapat berkumpul 

dan dapat melakukan berbagai kegiatan, namun tidak menuntut 

kemungkinan bahwa area ini digunakan sebagai area meeting atau 

melakukan breafing. 

- Workshop Area, area ini digunakan oleh seluruh staf desain untuk 

membuat prototype produk untuk dapat memudahkan desainer untuk 

menguji kualitas produk maupun konstruksi produk untuk menjadi 

lebih baik. 

- Lobby Area, area ini berada di dekat pintu masuk utama dan showroom 

yang digunakan sebagai display produk utama yang ditawarkan oleh 

”Star Go” Home Decor. 

- Area Kasir, area ini terletak di dekat lobby maupun showroom yang 

selalu digunakan untuk  bertransaksai maupun untuk mencari informasi 

terkait produk yang ditawarkan. 

- Showroom, area ini merupakan area utama untuk para calon pembeli 

untuk melihat produkproduk yang ditawarkan oleh ”Star Go” Home 

Decor. 

 

Denah kantor dibuat sesuai dengan kebutuhan area yang akan digunakan oleh 

para karyawan di kantor, yaitu: Area Kerja, Area Kerja Direktur, Area Rapat, 

Area Workshop, Area Toko/Showroom 
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Gambar 1.5 Denah Lantai 1 

 

 

Gambar 1.6 Denah Lantai 2 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi 
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Human Resources 

Sumber Daya Manusa (SDM) sangat membantu dalam perjalanan sebuah 

perusahaan. SDM yang diperlukan dalam operasional perusahaan tentunya 

harus memiliki kualitas pekerjaan yang disiplin dan dapat 

menyelesaikantugas dengan tepat waktu. SDM yang dibutuhkan untuk 

menjalankan ”Star Go” Home Decor antara lain : pimpinan perusahaan, 

desainer, kasir dan resepsionis, cleaning service, dan finance & accounting. 

 

1.9.2. Rencana persiapan Operasi 

Setiap perusahaan memiliki perencanaan alur dalam setiap prosesnya supaya 

dapat berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh perusahaan. 

Pada tahap pertama ”Star Go” Home Decor hanya perusahaan kecil yang 

baru dijalankan guna untuk mengenalkan produk pada masyarakat, serta 

tempat untuk bekerja masih berada di rumah tinggal dan produk yang 

ditawarkan masih ditampilkan dalam rupa gambar yang dipasarkan melalui 

WebSite ”Star Go” Home Decor sendiri dan media Sosial, namun untuk 

menjalankan perusahaaan yang dapat berkembang menjadi lebih baik. 

Pada fase kedua dan ketiga perusahaan ”Star Go” Home Decor terus 

berkembang hingga dapat memiliki tempat untuk menampilkan produk dalam 

bentuk produk jadi yang di pamerkan pada showroom milik ”Star Go” Home 

Decor sendiri dan kantor sendiri. 

Sistem waktu operasional kerja yang biasa dan memiliki sistem lembur guna 

untuk mengikuti pamerang yang sering diselenggarakan di Indonesia yang 

memiliki aturang jam kerja yang berbeda. 

Fase pertama  

Waktu operasional kerja pada fase pertama: 

Hari Senin – Jumat Pukul: 09.00 – 17.00 WIB  

Hari Sabtu Pukul: 09.00 – 12.00 WIB 

 

Fase kedua dan Fase ketiga 

Waktu operasional kantor pada fase pertama hingga ketiga: 

Hari: Senin – Jumat Pukul: 09.00 – 17.00 WIB  



Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XVIII – Ganjil 2018 - 2019 50 

 

Waktu operasional toko/showroom fase kedua hingga ketiga: 

Hari Senin – Jumat Pukul: 09.00 – 17.00 WIB  

Hari Sabtu Pukul: 09.00 – 12.00 WIB  

 

Alur Produksi / SOP 

Proses produksi ”Star Go” Home Decor 

Proses produksi dilakukan oleh tim disain dalam proses pembuatan ide desain 

produk dan dilanjutkan oleh tim produksi produk. 

Bagan 1.5 Proses Produksi ”Star Go” Home Décor 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi 

 

meeting/breafing seluruh staf 

(untuk menentukan konsep desain produk) 

 

Pembagian tugas 

 

membuat desain produk 

home decoration 

 

membuat desain produk 

accessories 

 

perbaikan 

menentukan produksi melalui 

Workshop atau pabrik 

membuat produk prototype 

 

Melakukan produksi 

Pengemasan dan pemasaran 

melakukan uji kualitas produk dan design 

(dalam uji coba prototype seluruh staf 

dapat memberi kritik, saran dan ide) 

 

perbaikan 

disetujui 
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Proses produksi customer special order 

Proses produksi dilakukan oleh tim disain dalam proses pembuatan ide desain 

yang melibatkan customer produk dan dilanjutkan oleh tim produksi produk.  

Bagan 1.6 Proses Produksi Customer Special Order 

  

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi 

 

SOP pemesanan dan penerimaan bahan baku material 

Dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar kerja produksi ”Star 

Go” Home Decor memiliki aturan tahapan proses pemesan dan penerimaan 

bahan baku produksi, sebagai berikut: 

Bagan 1.7 SOP Pemesanan dan Penerimaan Bahan Baku Material 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi 

 

Meetig dengan klien 

 

Membuat ide desain produk / 

redesain produk lama 

 

 

Melakukan proses produksi 

ya 

tidak 

Mengajukan ide desain 

lama 

 

desainer menyerahkan 

gambar kerja kepada 

pengrajin 

 

pengrajin 

menyerahkan daftar 

bahan kepada kepala 

workshop 

penerimaan bahan 

pembayaran bahan 

menyerahkan bahan 

kepada pengrajin 

Tidak sesuai 

penerimaan surat 

penawaran workshop 

kepala workshop 

melakukan 

pemesanan bahan 

workshop 
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SOP Produksi 

Bagan 1.8 SOP Produksi 

  

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi 

 

SOP SDM 

Bagan 1.9 SOP SDM 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi 

 

1.10. Rencana Keuangan 

Pada fase pertama ”Star Go” Home Decor pemasukan yang ada diperoleh 

dari hasil penjualan jasa pembuaan maket/miniatur dan hasil penjualan 

beberapa hasil kerajinan tangan yang dibuat dan dipasarkan melalui media 

sosial, sehingga tidak memerlukan kantor untuk menjalankan operasional 

persahaan. 

Pada fase kedua dan fase ketiga pendapatan yang diperoleh semakin besar, 

yang disebabkan oleh peningkatan jumlah produk yang ditawarkan dan 

penjualan yang semaki luas dengan adanya showroom untuk memudahkan 

pembeli untuk melihat produk. 

Rencana keuangan ”Star Go” Home Decor diawali dengan modal pemilik 

dan pinjaman dana dari pihak kedua. Setelah peningkatan penjualan ”Star 

Go” Home Decor memiliki dana sendiri yang diperoleh dari cashflow 

pengrajin menerima 

gambar 3D dan 

gambar kerja 

 

pengrajin membuat 

prototype 

 

pengecekan kualitas 

produk 

produksi produk sesuai 

dengan jumlah yang 

diminta 

 

Tidak sesuai 

Perekrutan SDM 

interview calon staf 

 

memberi 

pengumuman / 

informasi  

penerimaan staf 

 

pembagian devisi 

kerja 

melakukan 

training / seminar 
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perusahaan dan keuntungan yang diperoleh. Detail laporan cas flow dan laba 

rugi dapat dilihat pada lampiran. 

 

1.11. Kesimpulan 

1.11.1. Implikasi Manajemen 

Perkembangan usaha bisnis industri kreatif di Indoneia sedang mengalami 

perkembangan, seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi yang terus 

berkembang, serta berkembangnya tingkat properti di Indonesia. Sehingga 

membuka peluang kepada perusahaan ”Star Go” Home Decor untuk 

membuka usaha di industri kreatif di bidang home decoration dan 

accessories serta mampu dalam mencapai segmen-segmen yang telah 

ditentukan. 

Segmen yang dituju adalah masyarakat menengah dan menengah keatas, 

terutama kepada orang-orang yang ingin melengkapi kebutuhan ruangan 

mereka tanpa harus menunggu proses pembuaan maupun desain, sehingga 

mereka tidak perlu menunggu waktu lama untuk menempati atau 

menggunakan ruangan tersebut, ataupun melengkapi kebutuhan rumah 

mereka secara bertahap beradasarkan dana yang mereka miliki. Tidak 

menuntut kemungkinan untuk segmentasi yang ditujukan kepada desainer-

desainer interior di Indonesia. 

Dalam menjalankan dan pengembangan bisnis ”Star Go” Home Decor 

dibutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi standar yang diinginkan. 

Sumber daya yang diperlukan meliputi desainer, admin, pengrajin dan 

cleaning Service. 

Perkembangan perusahaan ”Star Go” Home Decor dibagi menjadi tiga fase. 

Pada fase pertama akan melakukan fokus pada pengembangan skill dan 

karakter desain dari perusahaan dan juga memperkuat branding ”Star Go” 

Home Decor. 

Pada fase kedua dilakuakn tahap pengembangan perusahaan, dimana ”Star 

Go” Home Decor sudah memiliki kemampuan untuk membuka 

showroom/gallery sendiri di area Surabaya. Selain itu juga dapat memulai 
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membuat dan meningkatkan jangkauan kerja samadengan beberapa 

supplyer dan workshop yang di Surabaya. 

Pada fase ketiga melakukan pengembangna berupa Office, showroom dan 

workshop menjadi satu dalam satu bangunana, serta semangkin 

meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia untuk membantu jalanya 

sistem rasional perusahaan dengan baik. Selain itu terusmeingkatkan 

jangkauan bisnis hingga seluruh Indonesia. 

 

1.11.2. Implikasi Desain 

“Star Go” Home Decor merupakan usaha bisnis yang bergerak dibidang 

industri kreatif terkait home decoration dan accessories, dengan 

memaksimalkan upaya penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan 

tidak menuntut kemungkinan untuk menggunakan material lain sebagai 

material pendukung. 

“Star Go” Home Decor menggunakan sistem knockdown/ folding/ stacking, 

sehingga dapat menggunakan packaging dengan sistem flatpack dan dapat 

memudahkan pengguna untuk membawa ataupun menyimpan produk 

dengan lebih mudah dan tidak menggunakan space yang banyak. 

Desain yang ditawarkan mencerminkan karakter perusahaan ”Star Go” 

Home Decor, juga menyesuaikan dengan selera pasar/konsumen baik dalam 

desain, fungsi dan kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




