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BAB 1 

BUSINESS PLAN •ABD’S INTERIOR DESIGN & WORKSHOP 

Interior Consultant 

 

1.1. Ringkasan umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Desainer interior adalah “Perorangan atau Badan Usaha yang mempunyai 

kualifikasi dan bersertifikat profesi dari HDII, mempergunakan keahliannya 

berdasarkan tahapan desain interior, serta memberikan nasihat atau konsultasi dan 

atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan desain interior” yang dituliskan 

menurut Buku Pedoman HDII. 

Desainer interior sendiri adalah sebuah profesi yang banyak menerima 

permintaan dari masyarakat mengingat besarnya pertubuhan masyarakat. 

corexpo.it (2016) menyatakan bahwa perkembangan jumlah penduduk dan 

ekonomi di Indonesia diprediksi akan terus meningkat ke arah yang positif.  

 

 

Grafik 1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia 

(Sumber: corexpo.it, 2016) 

 

Meningkatnya ekonomi Indonesia berarti meningkatnya daya beli dari 

masyarakatnya juga mengakibatkan demand yang sebelumnya tidak ada menjadi 

ada. Ini adalah sifat dasar manusia yang selalu menginginkan hal yang lebih. 

Maka dari itu bisa dilihat bahwa potensi dari jasa desain interior juga akan naik 

seiring dengan perkembangan ekonomi dari masyarakat di Indonesia. 

Kemudian membicarakan jasa desain interior maka tidak bisa lepas dari 

furnitur atau perabot interior. Sebanding dengan terus berkembangnya permintaan 
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untuk jasa desain interior, permintaan untuk furniture pun juga ikut naik. Tidak 

hanya di dalam negeri, produk furnitur ini juga memiliki pasar bahkan di skala 

mancanegara. Afiq (2016) menyatakan bahwa peningkatan pasar ekspor furnitur 

dari indonesia meningkat secara signfikan sesuai dengan tabel di bawah ini.  

Tabel 1.1. Peran Subsektor Industri Furnitur Terhadap Total Ekspor Dalam Hasil Industri 

(Sumber: Afiq, 2016) 

 
 

 Tidak hanya  itu, argumen tersebut juga diperkuat oleh data milik United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang menunjukkan 

bahwa performa ekspor dari creative goods atau barang dari industri kreatif 

berkembang pesat dari beberapa tahun sebelumnya. Barang-barang tersebut dibagi 

menjadi beberapa objek seperti kerajinan tangan, audio visual, seni lukis, dan juga 

desain. Grafik ini menunjukkan bahwa pasar dari desain  baik untuk interior, 

furnitur maupun arsitektur itu sendiri memiliki pasar yang sangat besar dan terus 

berkembang sehingga peluang jika ingin membuka usaha baru berupa jasa desain 

interior maupun furnitur, potensinya cukup besar. 

 

Grafik 1.2. Indonesia creative trade performance 2003-2012 

(Sumber: UNCTAD, 2016) 
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Survey secara pribadi pun dilakukan menggunakan metode kuantitatif 

kepada 110 orang yang dipilih secara acak. Dari hasil survey tersebut (hasil 

survey secara detail akan dimasukkan ke dalam lampiran) ada beberapa poin vital 

yang menjadi kunci dari bisnis yang akan dijalani. Berikut adalah hasil dari 

survey yang dilakukan: 

− Price-to-performance adalah salah satu faktor terpenting dalam 

memilih biro desain interior 

− RAB adalah poin kedua tertinggi yang dipilih setelah gambar desain, 

kemudian diikuti oleh perangkat interior (aftermarket) pada posisi ke 

tiga dan furnitur kustom pada posisi ke empat. 

− Jasa tambahan diluar desain interior yang paling diminati berurutan 

dari yang paling tinggi adalah furnitur kustom, garansi material, dan 

reparasi dan restoraasai furnitur pemilik. 

Dari hasil tersebut bisa dilihat apa saja yang diinginkan klien ketika 

menggunakan jasa interior dan dari survey tersebut maka muncullah ide bisnis 

yang akan dilakukan. Jasa yang ditawarkan sesuai dengan hasil survey dimana 

selain gambar desain, perusahaan juga menawarkan jasa workshop untuk kustom 

furnitur maupun reparasi dan restorasi furnitur milik klien. 

•abd’s Interior Design & Workshop merupakan perusahaan konsultan 

desain interior juga workshop pernik interior dan furniture. •abd’s Interior Design 

& Workshop lebih berfokus pada proyek residensial, namun juga menerima 

proyek berkategori komersil seperti cafe dan kantor. •abd’s Interior Design & 

Workshop berdomisili di Sidoarjo dengan rencana membangun kantor dengan 

workshop di Sidoarjo dan menambah beberapa kantor cabang di Sekitar pulau 

Jawa, juga beberapa workshop untuk mengerjakan permintaan furniture dalam 

proyek. 

•abd’s Interior Design & Workshop memilih lokasi di Sidoarjo, lebih 

tepatnya di kompleks pergudangan, karena selain mengerjakan desain interior, 

•abd’s juga mengerjakan desain furniture dan pernik sehingga sebagian dari 

gudang bisa digunakan sebagai workshop, selain itu lokasi berada di kompleks 

gudang dimana akses untuk suplier dalam jumlah besar cukup mudah karena 
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lokasi memang didedikasikan untuk kendaraan besar berlalu-lalalng 

mengantarkan barang mentah.  

•abd’s Interior Design & Workshop menganalisa beberapa problem, dan 

solusi yang diprediksi dan direncanakan dalam perusahaan yaitu: 

Tabel 1.2.  tabel problem & solution 

Permasalahan (Problem) Solusi (Solution) 

• Penggunaan jasa desain interor bagi 

klien lebih mengutamakan 

pengalaman kerja atau pun 

rekomendasi pihak ketiga. 

• Timeline kerja yang tidak tepat 

waktu. 

• Biaya desain masih dianggap relatif 

mahal. 

• Adanya produk subtitusi yang lebih 

mudah dijangkau seperti showroom 

perabot dan pelengkap interior 

ataupun referensi dari internet. 

• Memperluas network dimulai dari 

yang paling dekat, seperti kerabat 

atau teman sehingga dengan hasil  

yang kita beri kepada koneksi 

terdekat kita, mereka bisa 

memberikan rekomendasi kepada 

orang lain yang dekat dengannya 

sehingga rentetan rekomendaasi 

akan membangun branding dan 

reputasi dari perusahaan. 

• Selalu memperhatikan timeline 

sehingga keterlambatan bisa 

dihindari. 

• Mengedukasi calon kustomer 

dengan contoh kasus sehingga 

calon kustomer akan mengerti 

keuntungan dan kelebihan dari 

menggunakan jasa desain interior.  

• Menunjukkan eksistensi dengan 

mengikuti  lomba dan pameran 

sehingga masyarakat lebih bisa 

mengenal perusahaan dan 

memberi gambaran tentang proyek 

interior pada masyarakat awam. 

Sumber : Olahan data pribadi (2018) 

 

Tabel 1.2.  tabel problem & solution (Sambungan) 



5 
 

Peluang (Oportunity) Solusi (Solution) 

• Permintaan furniture tetap tinggi 

mengingat banyaknya 

pembangunan apartment maupun 

rumah terutama di kota-kota besar 

(Jawa Pos, 05 Maret 2018) 

• Pemerintah banyak melakukan 

pembangunan fisik dimana 

membuka peluang bagi arsitek dan 

desainer interior 

(indonesia-investments.com, 

diambil pada 27 Juni 2018) 

• Meningkatkan kualitas produk 

interior sehingga bisa diterima 

masyarakat baik di kota-kota 

dalam Indonesia bahkan luar 

negeri 

• Menjalin hubungan dengan para 

developer perumahan hingga 

investor untuk bekerjasama dalam 

proyek interior dan produk. 

Sumber : Olahan data pribadi (2018) 

1.1.2. Visi 

Menjadi perusahaan desan interior di Indonesia yang unggul dalam 

menciptakan desain yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari klien 

menggunakan desain yang selaras dan efisien. 

1.1.3. Misi 

Dalam mewujudkan Visi •abd’s Interior Design & Workshop maka ada 

beberapa misi perusahaan, antara lain : 

1. Terus meningkatkan kualitas Workshop dengan peralatan yang lebih 

modern. 

2. Terus belajar dan berkembang dengan bereksperimen menggunakan 

material-material baru. 

3. Memberi layanan yang baik dengan menggunakan software yang 

sesuai dengan kebutuhan dan zaman. 

4. Memberikan kepuasan klien yang sudah memilih menggunakan jasa 

•abd’s Interior Design & Workshop. 

1.1.4. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh •abd’s Interior Design & Workshop, 

yaitu:  
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1. Menciptakan desain-desain rumah tinggal dan komersil yang terjamin 

orisinalitasnya baik di sisi eksterior maupun interior. 

2. Menyalurkan potensi dan kreatifitas SDM dalam dunia Interior Design 

dan Architecture. 

3. Membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik di Surabaya-Sidoarjo 

maupun kota-kota lainnya. 

1.1.5. Kunci Keberhasilan 

Kunci keberhasilan yang terdapat di •abd’s Interior Design & Workshop, 

yaitu: 

1. Selalu berpegang teguh pada Visi dan Misi perusahaan. 

2. Hubungan dengan klien dan Suplier harus terjaga dengan baik. 

3. Team yang solid, kompak, dan kondusif. 

4. Menjaga kualitas dari desain yang dihasilkan. 

5. Adanya hubungan yang baik dengan perusahaan pendukung (supplier). 

1.2. Ringkasan Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Usaha 

•abd’s Interior Design & Workshop merupakan perusahaan biro konsultan 

interior yang juga menyediakan jasa workshop untuk kemudahan, yang 

merupakan perusahaan perorangan yang dimiliki, dipimpin oleh satu orang yang 

juga berlaku sebagai sebagai kepala desain dimana disain yang keluar dan akan 

diajukan kepada klien harus melalui persetujuan dari kepala desain. Sehingga 

kepemilikikan dari saham perusahaan 100% milik satu orang. 

Alasan untuk menjadikan perusahaan ini milik perorangan antara lain: 

a. Modal yang berasal dari perorangan 

b. Mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan 

c. Mempermudah pengolahan finansial 

d. Pertanggung jawaban perusahaan juga lebih mudah. 

1.2.2. Fase Usaha 

Berikut dijelaskan planning pada fase-fase perkembangan perusahaan yang 

dibagi menjadi dua faase yang kemudian dari dua fase tersebut dibagi lagi 

menjadi dua dalam tabel 2.1 :  
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Tabel 1.3. Fase usaha 

 

 

0-3 Tahun 3-5 Tahun 5-10 Tahun +10 Tahun 

Customer 

Segment 

Residential 

Space  

Residential 

Space 

Residential 

Space & 

Commercial 

Space 

Residential 

Space  & 

Commercial 

Space 

Modal Pribadi + Pihak 

ke 3 

Pribadi + Pihak 

ke 3 

Pribadi Pribadi 

Lokasi Sidoarjo (Kantor 

pusat & 

workshop) 

Sidoarjo (Kantor 

pusat & 

workshop)  

Sidoarjo (Kantor 

pusat & 

workshop)  

Sidoarjo (Kantor 

pusat & 

workshop)  

Layanan Konnsultan 

interior dan 

kustom furnitur 

Konnsultan 

interior dan 

kustom furnitur 

Konnsultan 

interior dan 

kustom furnitur 

Konnsultan 

interior dan 

kustom furnitur 

Tenaga Kerja Principal 

designer 

(direktur), 

Desainer (2), 

tukang (3) 

Principal 

designer 

(direktur),  

Desainer(3), 

tukang (4), 

Finance, 

Purchasing, 

Admin (2) 

Principal 

designer 

(direktur),  

Desainer(3),  

tukang (5), 

Finance, 

Purchasing, 

Admin (2) 

Principal 

designer 

(direktur),  

Desainer (4), 

tukang (6), 

Finance, 

Purchasing, 

Admin (2)  

Klasifikasi 

per Proyek 

250-300 m2  300 – 400 m2 400 – 1000  m2 400 – >1000 m2 

Penjualan per 

Tahun 

3-5 proyek 8 proyek 10 proyek +10 proyek 

Promosi Word of mouth 

& Kompetisi 

Word of mouth 

& Kompetisi 

fair & 

Exhibition, 

Word of mouth 

fair & 

Exhibition, 

Word of mouth 

Sumber : Data olahan pribadi 
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Fase pertama merupakan 5 tahun pertama yang dibagi menjadi 2 lagi. 

Tidak ada yang beda dari 2 sub-fase tersebut kecuali  jumlah karyawan, serta 

target jumlah dan luasan proyek. Begitu demikian dengan fase kedua yaitu 5 

tahun setelahnya dimana dibagi menjadi 2 sub-fase lagi dimana sama dengan fase 

pertama, yang membedakan hanyalah jumlah karyawan serta target jumlah dan 

luasan proyek. 

Berikut adalah penjelasan secara mendetail tentang fase usaha perusahaan: 

a. Fase pertama 

Pada fase pertama perusahaan akan berfokus pada produk  

residensial. Segala modal berasal dari dana priadi dan pinjaman dari 

pihak ke 3. Lokasi sudah berada di kompleks gudang yang berada di 

Lingkar Timur Sidoarjo. Bangunan gudang ini nanti akan difungsikan 

sebagai kantor dan workshop yang akan memproduksi barang-barang 

interior yang akan digunakan dalam proyek. 

 Jumlah dari karyawan pada 3 tahun pertama masa fase pertama 

berjumlah 6 yang beranggotakan CEO, Desainer dan Tukang. 

Sedangkan jumlah dan luasan proyek ditargetkan sekitar 3-5 proyek 

dengan luasan 250-300m2. Media promosi yang digunakan adalah word 

of mouth yang juga dibantu dengan kompetisi untuk menunjukkan 

eksistensi dari perusahaan kepada publik sehingga masyarakat mulai 

sadar akan eksistensi dari perusahaan. 

 Sedangkan untuk 2 tahun setelahnya terdapat peningkatan pada 

jumlah staff dan keanggotaan menjadi 12 orang. Difisi yang bertambah 

antara lain Purchasing, Finance, dan Admin. Target proyek pun 

bertambah yang menjadi 5-7 proyek dengan luasan kurang lebih 300-

400m2 untuk tiap proyeknya. 

 

b. Fase kedua 

Pada fase kedua yang banyak berubah adalah produk desain dan 

pendanaan. produk yang sebelumnya berfokus di residensial saja kini 

akan menerima proyek komersil seperti toko, kantor, ataupun cafe. 

Kemudian diharapkan pada fase ke 2 dana dari pihak ke-3 sudah bisa 
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dikembalikan dan bisa berdiri secara independen dengan modal dari 

perusahaan sendiri. Jumlah karyawan pun bertambah lagi menjadi 

setidaknya 13 orang dimana yang bertambah adalah tukang atau 

desainer. Target jumlah proyek pun bertambah menjadi 7-10 proyek 

dengan luasan 400-1000m2 untuk tiap proyeknya, sedangkan 

diharapkan setelah lewat 10 tahun berdirinya perusahaan jumlah 

karyawan bisa mencapai 15 termasuk CEO dengan target proyek diatas 

10 buah dengan luasan >1000m2 untuk tiap proyeknya. Untuk media 

promosi akan mengikuti fair & exhibition  selain dari word of mouth 

1.3. •abd’s Interior Design & Workshop 

1.3.1. Gambaran Usaha 

•abd’s Interior Design & Workshop merupakan perusahaan konsultan 

desain interior juga workshop pernik interior dan furniture. •abd’s Interior Design 

& Workshop lebih berfokus pada proyek residensial, namun juga menerima 

proyek berkategori komeril seperti cafe dan kantor. •abd’s Interior Design & 

Workshop berdomisili di Sidoarjo dengan rencana membangun kantor dengan 

workshop di Sidoarjo dan menambah beberapa kantor cabang di Sekitar pulau 

Jawa, juga beberapa workshop untuk mengerjakan permintaan furniture dalam 

proyek. 

Interior Architect adalah keahlian didalam mendesain dengan dua 

keterampilan dimana terbagi dengan dua suku kata. Interior di kamus KBBI adalah 

bagian dalam gedung (ruang dan sebagainya), tatanan perabot seperti hiasan dan 

sebagainya. Arsitek sendiri di kamus KBBI adalah ahli dalam merancang dan 

menggambar bangunan, jembatan, dan sebagainya, biasanya sekaligus penyedia 

konstruksinya dan perencana. 
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Gambar 1.3. Logo Perusahaan •abd’s Interior Design & Workshop 

  

 

Workshop untuk pernik dan furnitur kustom dipilih sebagai value perusahaan 

karena merupakan minat dari owner, juga bisa memperluas bentuk desain karena bisa 

mengkustom sendiri, juga bisa menghemat biaya karena bisa memproduksi sebuah 

produk sendiri, bukan membeli atau kustom di tempat lain. Adapun value lain yang 

ditawarkan kepada klien yaitu jasa reparasi dan restorasi dari furnitur milik klien. 

 

1.3.2. Layanan Usaha 

Layanan usaha berfokus pada residensial & bangunan komersial dimana 

produk yang ditawarkan adalah konsultasi dan produk desain yang meliputi 

gambar kerja dan gambar presentasi. Selain itu workshop juga menjadi salah satu 

layanan yang bisa ditawarkan. Untuk detail dari produk dan layanan akan 

dijelaskan pada bagian 1.3.3. 

 

1.3.3. Spesifikasi Produk 

Berikut penjelasan mengenai spesifikasi produk yang ditawarkan oleh 

•abd’s Interior Design & Workshop yang sesuai dengan Spesifikasi desain 

interior yang merupakan lingkup pekerjaan pokok dan utama  (HDII, 2006) : 

A. Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

1. Pra Desain 
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- Mengolah data atas dasar informasi tetang proyek serta membuat 

daftar kuisioner untuk melengkapi data yang diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaan desain interior. 

- Perwujudan konsep pradesain berupa bagan organisasi ruang, 

gambar denah, dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan 

diwuudkan dalam 3D, skema warna, dan material yang dipakai. 

- Perkiraan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

2. Pengembangan Desain 

Setelah Pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer 

Interior melanjutkan pekerjaan pengemangan desain dengan 

kelengkapan gambar-gambar denah seperti kondi eksisting, furnitur, 

plafon, titik lampu, titik elektrikal, finishing  dinding dan plafon, 

pola lantai, serta skema material dan warna. 

3. Dokumen Pelelangan 

Atas dasar pengembangan desain yag telah disetujui, disusun 

dokumen pelelangan yang mencakup kelengkapan : 

a. Gambar kerja 

b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

c. Spesifikasi teknis 

d. Lingkup dan volume pekerjaan (Bill of Quantitiy) 

Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan yang telah 

disetujui oleh Desainer Interior dan Pemberi Tugas. Informasi 

yang telah dipersiapkan kemudian diterbitkan sebagai dokumen 

pelelangan atau dokemen lelang. 

4. Pelelangan 

Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam 

mempersiapkan dan menyelenggaran pelelangan dengan cara : 

a. Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari 

calon kontraktor yang akan diundang. 

b. Menyipakan dikumen lelang sesuai jumlah calon kotraktor yang 

diundang. 
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c. Memberi penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan 

untuk mempersiapkan penawaran calon kontraktor. 

d. Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, kalrifikasi, dan 

negosiasi terhadap penawaran peserta lelang. 

e. Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada 

Pemberi Tugas 

5. Pengawasan Pekerjaan 

Setelah dilakukan penunjukkan kontraktor secara resmi oleh 

Pemberi Tugas, Desain Interior mulai melakukan tugas pengawasan 

berkala dengan mengunjungi lokasi dan melakukan supervisi secara 

berkala. 

 

B. Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung 

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang 

mungkin diperlukan dalam keadaan tertentu unutk melenkapi dan 

mendukung pekerjaan desain, seperti maket studio, model 3D, 

gambar perspektif untuk keperluan tertentu, seperti publikasi , 

pemasaran, dan sebagainya. 

Biaya untuk melakukan kepentingan tersebut tidak termasuk 

dalam perjanjian kerja dan merupakan biaya tersendiri yang terpisah 

 

C. Lingkup Pekerjaan Khusus 

Merupakan pekerjaan lain yang memerlukan keahlian khusus 

diluar keahlian desain interior, seperti gambar dan perhitungan 

konstruksi, termasuk gambar instalasi teknis lainnya yang harus 

dibuat oleh para ahli khsusu dibidangnya yang telah dipercaya oleh 

desainer interior. Bila telah disepakati maka para ahli tersebut akan 

ditunjuk secara resmi oleh Pemberi Tugas.  

Bila para ahli tersebut bekerja atas nama desainer interior, 

maka pembayaran imbalan jasa ditentukan oleh desainer interior dan 

menjadi bagian dari imbalan jasanya. Dengan kata lainm desainer 

interior juga menjadi penanggung jawab dari seluruh pekerjaan 
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mereka sehigga semua ketentuan mengenai lingkup pekerjaan 

khusus didalam Buku Pedoman HDII tidak berlaku lagi bagi mereka. 

 

Tabel 1.4. Lingkup dan Tahap Pengerjaan (Sumber: Buku Pedoman Hubungan Antar Kerja 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas, 2006) 

 

1.3.4. Inovasi Usaha 

Workshop adalah media yang dipilih dan digunakan perusahaan untuk 

menjalankan value dari perusahaan. Selain bisa digunakan untuk memproduksi 

perangkat atau pernik dan furnitur yang dibutuhkan dalam proyek, workshop ini 

juga bisa digunakan untuk mereparasi ataupun merestorasi furnitur milik klien 

yang sudah rusak atau usang sehingga bisa digunakan kembali secara baik dan 

juga disesuaikan dengan konsep desain yang diterapkan pada proyek.  

1.4. Analisa Industi dan Strategi /keunggulan Bersaing 

1.4.1. Kompetisi Industri 

Tidak dapat dipungkiri bahwa berada di era globalisasi segalanya menjadi 

lebih mudah, terutama dalam hal mencari informasi, namun globalisasi tidak 

hanya memudahkan namun juga ada hal yang semakin sulit, yaitu persaingan. Era 

globalisasi membuat persaingan menjadi sangat ketat dan keras. Perlu usaha 

Tahap Pengerjaan Persentase Bobot 

Kesepakatan pemberian pekerjaan Surat Perintah 

Kerja (SPK) 

10% 

Pra Desain : 

1. Pengolahan data 

2. Program ruang 

3. Sketsa gagasan 

4. Konsep final desain 

35% 

Pengembangan Desain 25% 

Dokumen Pelaksanaan 20% 

Pelelangan 5% 

Pengawasan Berkala (Tahap Pelaksanaa Proyek) 5% 

Jumlah Total 100% 
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ekstra untuk dapat dikenal oleh masyarakat atau memberi value sehingga lebih 

bisa dilihat oleh masyarakat. Meng-update database dan style juga menjadi poin 

penting dalam era globalisasi karena terlihat kuno dan out of date bukanlah 

sebuah pilihan. 

Kompetisi di industri ini pada fase awal berasal dari Fresh Graduate, 

instansi desain interior yang sudah lebih berpengalaman dan perusahaan dan 

suplier furniture yang juga menyediakan jasa interior seperti themahome. Dengan 

banyaknya peminat yang bermain di sektor ini maka kompetisi tidak dapat 

dihindari. Target tidak hanya berhenti pada awal persaingan saja dimana 

kompetitor tidak terlalu besar, namun sampai perusahaan bisa melampaui 

perusahaan yang jauh lebih tinggi, atau yang sebelumnya menjadi benchmark dari 

perusahaan tersebut. 

Tabel 1.5. tabel kompetisi industri 

Kategori Fase Pertama Fase Berikutnya 

Contoh 

Kompetitior 

Freelance, Fresh Graduate, 

Instansi desain interior berskala 

menengah yang sudah berdiri lebih 

lama seperti CV. Asmuin Jaya 

Instansi desain interior berskala 

besar yang sudah berdiri lebih 

lama seperti HelloEmbryo dan 

Yellow Design Asociate 

Bidang 

Pekerjaan 

Konsultan desain interior Konsultan desain interior, 

workshop 

Segmen Menengah keatas Menengah keatas 

Keunggulan Price range tergolong rendah 

membuat kompetitor memiliki 

chance untuk mendapatkan klien 

lebih mudah. 

Nama yang sudah besar dengan 

portfolio yang sudah lebih 

banyak membuat orang percaya 

pada perusahaan. 

Kekurangan Wawasan yang mungkin tergolong 

kurang dibanding dengan konsultan 

desainer serupa yang sudah lebih 

lama berkecipung di bidang desain 

interior. 

Harga yang ditawarkan 

tergolong tinggi mengingat besar 

perusahaan 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Berikut adalah penjelasan tentang kompetitor secara lebih mendalam. 

a. Pada fase pertama: 

 

Tabel 1.6. tabel kompetisi industri fase I 

Nama 

Pesaing 

Layanan Kelebihan Target 

Pasar 

Kekurangan 

Bpk. Anotny 

(freelance) 

Konsultan 

arsitektur dan 

interior 

 

memfokuskan 

pada proyek 

residensial 

Harga desain 

yang cukup 

kompetitif 

 

Waktu 

pengerjaan yang 

cukup cepat 

Menengah Desain yang 

cenderung biasa 

dan monotone 

CV. Asmuin 

Jaya 

(Surabaya) 

Konsultan 

arsitektur, 

interior dan 

kontraktor 

Desain bisa 

disesuaikan 

dengan keinginan 

ataupun budget 

 

Harga yang 

cukup kompetitif 

Menegah 

ke atas 

Perbandingan 

desain satu dengan 

lainnya bisa sangat 

berbeda dalam hal 

kualitas merupakan 

efek pilihan budget 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

b. Pada fase kedua: 

Tabel 1.7. tabel kompetisi industri fase II 

Nama Pesaing Layanan Kelebihan Target 

Pasar 

Kekurangan 

Yellow Design 

Asociate 

(Jakarta) 

Konsultan 

Interior, 

workshop 

furniture 

Desain modern 

dengan bentukan 

yang selaras 

dengan tema.  

 

Memanfaatkan 

workshop untuk 

membantu desain 

Menengah 

ke atas 

Harga desain yang 

tinggi menjadi 

salah satu 

kekurangan dari 

perusahaan ini 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.7. tabel kompetisi industri fase II (sambungan) 

HelloEmbryo 

(Jakarta & 

Singapura) 

Konsultan 

Interior 

Desain yang 

luwes dan unik 

pada tiap 

proyeknya 

 

Desain yang 

moderen dan 

clean, cocok 

untuk negara 

tropis 

Atas (elit) Harga desain yang 

tinggi menjadi 

salah satu 

kekurangan dari 

perusahaan ini 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

 

 

Posisi •abd’s Interior Design & Workshop terhadap kompetitor pada fase 

pertama dinilai kurang baik atau lebih lemah karena pesaing memiliki pengalaman 

yang lebih dari jam terbang jika dibanding oleh •abd’s Interior Design & 

Workshop yang baru berdiri, sehingga persaingan dilakukan dari segi service dan 

kuliatas desain. •abd’s Interior Design & Workshop juga belum memiliki nama di 

fase awal sehingga kebanyakan orang akan cenderung mempertanyakan 

kemampuan dan hasil dari •abd’s Interior Design & Workshop. Namun seiring 

berjalannya waktu kepercayaan akan terbangun begitu juga degan brand yang 

sedikit-demi sedikit akan lebih dikenal masyarakat. Lalu likup kerja pun meluas 

dari yang awalnya hanya berfokus di Jawa Timur menjadi likup nasional. 

Kesimpulannya posisi •abd’s Interior Design & Workshop  pada fase 

pertama berada sedikit di bawah kompetitor, namun pada fase kedua posisi •abd’s 

Interior Design & Workshopsudah setara dengan kompetitor. 

1.4.2. Konsumen 

Pendekatan dengan klien adalah salah satu cara menghindari masalah dan 

miskomunikasi dengan klien. Dengan pendekatan akan muncul sebuah ikatan dan 

saluran informasi akan lebih mudah mengalir kepada perusahaan, juga 

meningkatkan rasa kepercayaan klien pada perusahaan. 
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•abd’s Interior Design & Workshop lebih berfokus pada jenis proyek 

residential space. Kategori tersebut dipilih dengan alasan dan pertimbangan 

bahwa residential space memiliki peuang yang cukup besar dan juga akan 

mengurangi beban kerja pengerajin di workshop. Faktor Ego manusia juga 

berperan penting di sini dikarenakan manusia akan lebih bangga jika memiliki 

barang yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, dalam artian spesial khusus hanya 

untuk dirinya. Maka dari itu masyarakat membutuhkan jasa konsultan untuk 

merenovasi rumahnya juga untuk furnitur kustom yang hanya akan menjadi milik 

satu orang. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk mengambil proyek 

berjenis komersil seperti coffee shop. 

Kesimpulannya adalah pada fase pertama posisi perusahaan berada di 

bawah konsumen, namun pada fase ke 2 posisi perusahaan sudah berada setara 

atau bahkan diatas konsumen 

1.4.3. Produk Subtitusi 

Tidak mudahnya untuk mempertahankan suatu brand menjadi masalah 

bagi setiap perusahaan. Tetapi dengan menanamkan image brand  yang berbeda 

dan berkualitas akan mereduksi ancaman dari produk pengganti. 

Produk substitusi yang bisa dapat dikategorikan sebagai pesaing 

diantaranya : 

1. Themahome – Themahome menyediakan jasa desain interior pada 

kliennya yang tidak inin repot-repot mendesain rumahnya sendiri, juga 

dengan menggunakan jasa ini akan ada diskon karena pasti akan 

membeli prodak dalam jumlah besar.  

2. IKEA – IKEA menata perabot yang dijualnya dalam bentuk satu set 

ruangan sehingga pelaggan dapat lebih mudah membayangkan 

bagaimana tatanan yang ideal untuk ruangan yang akan digunankan 

nantinya 

3. Majalah dan Internet – Masa globalisasi ini mempermudah setiap 

orang untuk mendapatkan informasi. Tidak lepas dari itu tiap orang 

dapat dengan mudah mendapat inspirasi tentang ruangan yang akan 

direnovasi dari majalah ataupun internet. Banyak juga web yang 

memang didedikasikan sebgai tempat untuk mencari inspirasi seerti 
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pinterest dimana pada web tersebut, pengaksesnya dapat mencari 

inspirasi berdasarkan tag. 

Kesimpulannya Posisi perusahaan dalam hal ini dinilai seimbang dengan 

subtitusinya. Themahome memberi harga yang cukup murah jika dibanding 

dengan konsultan interior pada umumnya, namun desain mereka cukup terbatas 

pada prodak furniture yang mereka miliki saja. Begitu pula dengan IKEA, mereka 

memiliki banyak pilihan furniture dan ditata sedemikian rupa sehingga 

pengunjung dan pembeli bisa langsung membayangkan bagaimana tatanan yang 

ideal untuk suatu ruangan, namun ruangan pada eksisiting dan display pasti 

tidaklah sama sehingga sangat memungkinkan untuk ukuran atau gaya dari 

furnitur tidak sama dengan ruangan eksisting. Yang terakhir yaitu media seperti 

majalah dan internet. Memang kedua media ini menawarkan banyak informasi 

dan inspirasi untuk pengaksesnya, namun kurangnya originalitas dan tanpa adanya 

analisa tempat eksisting dapat mengakibatkan ketidak cocokan antara gaya, 

ukuran, dan kebutuhan. Dari sini bisa dilihat bahwa produk subtitiusi memang 

menawarkan sesuatu yang lebih murah dan instan, namun kurangnya pendalaman 

analisa tentang ruang ataupun originalitas adalah kekurangan dari produk subtitusi 

tersebut jika dibandingkan dengan •abd’s Interior Design & Workshop. 

1.4.4. Pemasok 

Supplier perusahaan terdiri dari Supplier kayu, Besi, Multiplex, HPL, dan 

Finishing material untuk workshop, sedangkan suply kertas, buku, bulpen, dan 

peralatan kerja lainnya untuk desainer dan kantor. Pada fase awal mungkin posisi 

perusahaan akan rendah dikarenakan kurang pengalamannya perusahaan pada 

harga pasar, kurangnya kepercayaan supplier terhadap prusahaan dan jumlah 

supplier yang dimiliki. 

Kesimpuannya memang pada awalnya posisi •abd’s Interior Design & 

Workshop dari segi pemasok akan lemah di fase awal namun seiring waktu 

berjalan posisi •abd’s Interior Design & Workshop akan terus naik dan menjadi 

setara dengan supplier 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru dengan bidang yang sama akan datang setiap tahun tanpa 

pengecualian. Yang paling terlihat adalah berdirinya perusahaan konsultan baru 
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ataupun fresh graduate.  Tidak hanya itu, bahkan mahasiswa jurusan Arsitektur 

ataupun desain interior pada kisaran semester 6 dan 7 juga akan menjadi pesaing 

perusahaan karena sudah memiliki cukup kemampuan untuk mengambil proyek 

diluar mata kuliah. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil research dari 

joboutlook.gov.au yang menunjukkan angka dari orang yang memilih berprofesi 

sebagai Desainer interior di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian tersebut 

terdapat setidaknya 10.8 juta orang yang baru menjadi desainer interior pada 

tahun 2014, sedangkan diprediksi pada tahun 2019 akan ada setidaknya 12.4 juta 

desainer baru yang memasuki dunia industri. 

 

1.4.6. Analisa Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 

Berikut analisa SWOT •abd’s Interior Design & Workshop pada fase satu 

dan dua: 

Fase 1 

Tabel 1.8. tabel analisa SWOT FaseI 

 

 

Strength 

1. Adanya workshop untuk 

pembuatan perangkat 

interior sehingga biaya bisa 

diitekan 

2. Adanya garansi material 

untuk satu tahun dengan 

catatan kerusakan bukan 

kesalahan pemilik 

3. Memiliki pengetahuan dan 

pembelajaran mengenai 

arsitektur interior 

Weakness 

1. Koneksi masih kurang 

2. Branding yang belum 

kuat 

3. SDM yang masih belum 

memadai 

Opportunities 

1. Kebutuhan akan 

properti semakin 

meningkat. 

2. Interior menjadi 

lifestyle penunjang 

ekonomi dan bisnis 

3. Pesatnya 

perkembangan 

bisnis di kota 

Surabaya 

Strategi S – O 

1. Dengan cepat menyiapkan 

promosi pada masyarakat, 

melalui  Instagram, website, 

dan word of mouth. 

2. Membuat portofolio untuk 

menunjang proses 

marketing. 
3. Menjalin hubungan baik 

dengan klien, investor, dan 

perusahaan suplier, dan 

developer 

Strategi T – O 

1. Memperbanyak koneksi 

baik dari klien maupun 

suplier. 

2. Memperbaiki kinerja 

yang dirasa kurang dan 

marketing yang pada 

segmen yang dituju 

3. Membatasi proyek yag 

diambil untuk 

menghindari terjadinya 

overload yang aka 

berimbas pada kepuasan 

klien 
Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.8. tabel analisa SWOT FaseI (sambungan) 

Threats 

1. Pesaing substitusi 

semakin banyak dan 

semakin mudah 

untuk dijangkau 

masyarakat 

2. Banyak bisnis yang 

sudah terlebih dulu 

terjun, sehingga 

nama sudah jauh 

lebih dikenal, 

maupun bisnis baru 

serupa yang terus 

bermunculan 

dengan inovasi 

value yang tidak 

dapat diprediksi 

3. Terus 

berkembangnya 

pengetahuan 

mengenai arsitektur 

interior, baik dari 

material, hingga 

style, bahkan trend 

Strategi S – T 

1. Terus meningkatkan 

promosi marketing serta 

terus meningkatkan kualitas 

perusahaa dengan adanya 

pembelajaran material dan 

style baru. 

2. Memberikan value lebih dan 

terusmempertahankan 

kinerja perusahaan. Dalam 

pemberian garasi juga harus 

tetap bekerja secara 

professional dan melakukan 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Selalu memerbarui material-

material dan style sehingga 

tidak ketingalan jaman. 

Memelajari tentang trend 

yang sedang naik daun. 

Strategi W – T 

1. Mendorong promosi 

marketing dengan 

menambah jumlah 

suplier untuk menjadi 

salah satu penopang 

atau rekan perusahaan. 

2. Promosi marketing pada 

segment yang dituju 

dengan memberi service 
terbaik untuk 

memuaskan klien. 

3. Terbuka untuk desainer 

muda untuk bergabung 

dalam •abd’s Interior 

Design & Workshop. 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Fase 2 

Tabel 1.9. tabel analisa SWOT FaseII 

 

 

Strength 

1. Sumber Daya yang 

dimiliki sudah baik. 

2. Memiliki hubungan 

dengan klien maupun 

koneksi yang cukup luas 

3. Memiliki banyak 

portofolio. 

Weakness 

1. Koneksi masih kurang 

2. Branding yang belum 

kuat 

3. SDM yang masih belum 

memadai 

Opportunities 

1. Kebutuhan akan 

properti semakin 

meningkat. 

2. Interior menjadi 

lifestyle penunjang 

ekonomi dan bisnis 

3. Pesatnya 

perkembangan 

bisnis di seluruh 

Indonesia 

Strategi S – O 

1. Terus melakukan proses 

update melalui Instagram, 

website, dan word of mouth 

mengenai portofolio. 

2. Menjaga hubungan dengan 

klien lama dan suplier. 

3. Mengikuti pameran 

arsitektur dan interior. 

Strategi T – O 

1. Menjalin kerjasama 

dengan supplier untuk 

tetap menjaga kualitas 

desain dari perusahaan. 

2. Memperbaiki kinerja 

yang dirasa kurang dan 

marketing yang pada 

segmen yang dituju 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.9. tabel analisa SWOT FaseII (sambungan) 

Threats 

1. Pesaing substitusi 

semakin banyak dan 

semakin mudah 

untuk dijangkau 

masyarakat 

2. Terus 

berkembangnya 

pengetahuan 

mengenai arsitektur 

interior, baik dari 

material, hingga 

style, bahkan trend. 

Strategi S – T 

1. Terus meningkatkan 

promosi marketing serta 

terus meningkatkan kualitas 

perusahaa dengan adanya 

pembelajaran material dan 

style baru. 

2. Memberikan value lebih dan 

terusmempertahankan 

kinerja perusahaan. Dalam 

pemberian garasi juga harus 

tetap bekerja secara 

professional dan melakukan 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Selalu memerbarui material-

material dan style sehingga 

tidak ketingalan jaman. 

Memelajari tentang trend 

yang sedang naik daun. 

Strategi W – T 

1. Mendorong promosi 

marketing dengan 

menambah jumlah 

suplier untuk menjadi 

salah satu penopang 

atau rekan perusahaan. 

2. Promosi marketing 

pada segment yang 

dituju dengan memberi 

service terbaik untuk 

memuaskan klien. 

3. Terbuka untuk desainer 

muda untuk bergabung 

dalam •abd’s Interior 

Design & Workshop. 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

1.4.7. Strategi Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan Porter (2012), Competitive Advantage Strategy dapat 

ditemukan dengan menggunakan tabel Generic Strategy Framework seperti yang 

tertulis dibawah ini (yang diblok hitam merupakan yang dipilih) : 

Tabel 1.10. tabel strategi keunggulan bersaing 

Cost Leadership Differentiation 

Cost Leadership Focus Differentiation Focus 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Dalam bisnis biro konsultan interior persaingan yang muncul cukup tinggi 

sehingga membutuhkan strategi khusus untuk dapat terus bertahan dan juga 

berkembang. •abd’s Interior Design & Workshop memilih differentiation, dimana 

pada tabel diatas diblok hitam, yaitu memberikan jasa desain interior, produksi 

furnitur kustom, dan reparasi serta restorasi dari furnitur milik klien yang memilih 

untuk menggunakan jasa •abd’s Interior Design & Workshop. 

•abd’s Interior Design & Workshop juga menggunakan Differentiation, 

yaitu differentiation value. 

Competitive Advantage Strategy •abd’s Interior Design & Workshop yang 

meliputi differentiation value, yaitu : 
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a. Memberikan layanan desain arsitektur interior dan desain custom 

furniture dengan memanfaatkan workshop pribadi sehingga hubungan 

antara interior dan furniture bisa lebih dekat  

b. Layanan reparasi dan restorasi furniture untuk klien yang memiliki 

perabot furniture lama yang rusak atau usang dan ingin difungsikan 

kembali. 

c. Memberi garansi material pada perangkat interior dan furnitur kustom 

dengan catatan kerusakan bukan karena kesalahan dari klien. 

 

1.5. Rencana Pemasaran 

1.5.1. Strategi pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:38), inti dari pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi 

gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan 

individu dan organisasi. Konsep pemasaran terdiri dari tiga bagian utama, yaitu 

segmentation (segmentasi pasar), targeting (terget pasar), dan positioning (posisi 

perusahaan). 

Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha, •abd’s Interior Design & 

Workshop juga akan menggunakan strategi marketing guna menyampaikan value 

perusahaan kepada klien, yang akan dijabarkan dalam tiga bagian utama, yaitu : 

1) Segmentasi : 

Metode segmentasi yang digunakan oleh •abd’s Interior Design & 

Workshop adalah B2B dan B2C, sehingga dapat dilihat bahwaa Abd’s 

Interior Design & Workshop menarget user secara langsung dikarenakan 

target utama dari •abd’s Interior Design & Workshop adalah proyek berjenis 

residensial, namun masih menerima proyek komersil. 

a. Geographica Segmentation 

Pada fase pertama ini, perusahaan mengambil segmentasi 

nasional khususnya Surabaya-Sidoarjo, karena pembangunan di 

Surabaya-Sidoarjo sedang mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, serta letaknya yang cukup dekat dengan bandara internasional 

Juanda yang memudahkan calon klien yang berasal dari luar 
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surabaya untuk mendatangi •abd’s Interior Design & Workshop. 

•abd’s Interior Design & Workshop akan memulai dari rekan-rekan 

ataupun kerabat yang akan menggunakan jasa dari desainer interior 

dengan harapan akan ada bantuan promosi yang lebih luas (Word of 

Mouth). Untuk lebih memperkenalkan Abd’s Interior Design & 

Workshop kepada masyarakat luas, perusahaan akan membuat iklan 

serta account media sosial untuk lebih mendekatkan diri kepada 

masyarakat luas dengan mem-posting informasi mengenai tips-tips 

desain dan juga material. 

Pada fase selanjutnya (lima tahun kedua), Abd’s Interior 

Design & Workshop akan mengambil segmentasi national serta 

internasional. 

Tabel 1.11. segmentasi geografi 

Fase 1 (5 tahun pertama) Fase 2 

• Surabaya-Sidoarjo 

• Kota-kota besar 

• Nasional 

 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

B. Demographic Segmentation 

Segmentasi pasar yang diambil oleh •abd’s Interior Design & 

Workshop dibagi menjadi tiga yaitu proyek residensial, proyek 

komersil, dan produk. Setiap proyek tersebut juga memiliki 

spesifikasi klien yang berbeda. Spesifikasi tersebut akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

i. Residensial (Business to Cliet) 

− Usia  : 20 – 65 tahun 

− Jenis Kelamin : Laki-laki dan peremuan 

− Pekerjaan : Tidak ada batasan 

− Penghasilan : > Rp. 20.000.000 / bulan 

ii. Komersial (Business to Business) 

− Usia  : 20 – 65 Tahun 

− Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 
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− Pekerjaan : Pemilik bisnis 

− Penghasilan : > Rp. 30.000.000 / bulan 

iii. Produk (Business to Business & Business to Cliet) 

− Usia  : 20-65 Tahun 

− Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

− Pekerjaan : Tidak ada batasan 

− Penghasilan : > Rp. 10.000.000 / bulan 

 

C. Psychographic Segmentation 

•abd’s Interior Design & Workshop akan menargetkan 

masyarakat yang menginginkan desain yang baik dengan harga 

terjangkau, juga tingkat kustomisasi yang cukup tinggi mengingat 

•abd’s Interior Design & Workshop juga mengerjakan furniture dan 

pernik kustom di dalam proyek sehingga desain bisa lebih luwes dan 

barang tidak terpaku pada apa yang ada di pasar saja. Selain itu 

dengan mengerjakannya sendiri, biaya untuk membeli produk-prodk 

interior bisa ditekan sehingga hasilnya bisa lebih murah karena 

dikerjakan sendiri. 

2) Targeting : 

Berdasarkan dari nilai jual jasa, maka •abd’s Interior Design & 

Workshop mempunyai target pasar untuk masyarakat ekonomi menengah 

keatas. Metode marketingnya sendiri cukup mudah dengan mengikuti fair, 

dan komunitas orang-orang High end karena selain untuk mencari klien, juga 

bisa untuk memperkaya wawasan dan juga bisa menaikkan kelas •abd’s 

Interior Design & Workshop di kemudian hari. 

3) Positioning : 

Berikut merupakan pemetaan positioning •abd’s Interior Design & 

Workshop berdasarkan klasifikasi desain yang meliputi harga, desain, 

kualitas desain dalam artian kekompleksan, serta pengalaman kerja. 

Parameter yang digunakan disini adalah kekompleksan desain untuk 

desain. Seperti penggunaan elemen desain yang tidak biasa. Sedangkan harga 
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mengacu pada standar HDMI. Jika low maka dibawah standar atau sama, lalu 

jika high berarti lebih tinggi diatas harga HDMI 

Grafik 1.4. positioning Fase I 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

Pada fase pertama posisi perusahaan berada sedikit dibawah kompetitor 

yang sudah terlebih dahulu berkecipung di dunia interior seperti pada contoh 

yaitu CV Asmuin Jaya Interior. Namun posisi perusahaan berada sejajar 

dengan freelancer seperti bapak Antony dengan catatan harga sedikit berada 

di atasnya. 

 
 

Grafik 1.5. positioning Fase II 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Pada fase berikutnya •abd’s Interior Design & Workshop sudah dapat 

berada di posisi yang sama dengan kompetitor karena pengalaman kerja yang 

sudah mulai banyak dan juga sudah mulai dikenalnya •abd’s oleh masyarakat. 

DESIGN QUALITY LOW 

PRICE LOW PRICE HIGH 

•abd’s 

Yellow Design Asociate 

HelloEmbryo (Jakarta) 

DESIGN QUALITY HIGH 

DESIGN QUALITY LOW 

PRICE LOW PRICE HIGH 

•abd’s 

CV ASMUIN JAYA 

INTERIOR 

DESIGN QUALITY HIGH 

Freelance (bpk 

Antony) 
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1.5.2. Baruan Pemasaran (4P/7P) 

1.5.2.1.Product 

Produk yang ditawarkan oleh •abd’s Interior Design & Workshop adalah 

Desain dan prodak interior saja, sedangkan untuk permintaan Build, •abd’s 

Interior Design & Workshop memiliki rekan kerja yang berbeda dan tidak 

dikerjakan sendiri. Desain ini akan disampaikan dan diberikan kepada klien dalam 

bentuk 

• Perspektif (Hasil Desain) 

• Tampak 

• Potongan 

• Denah 

• Detail 

• RAB 

• Prodak interior (Furniture dan/atau Pernik interior) 

1.5.2.2.Price 

Harga yang ditetapkan oleh •abd’s Interior Design & Workshop 

tergantung pada tingkat kesulitan desain, kualitas material, serta keinginan dari 

klien dalam segi furniture. Untuk segi interiornya mengikuti standar HDII yaitu 

dari 100rb-300rb/m2 sedangkan harga untuk furnitur kustom menyesuaikan 

dengan bentukan dan penggunaan bahan. Segment yang dituju juga berasal dari 

kalangan menengah ke atas. Hal menandakan bahwa banyakan klien 

menginginkan bentukan desain yang bagus dengan harga yang bisa  terjangkau. 

Hal ini bisa diatasi dengan pemilihan bahan untuk furniture dan pernik interior. 

Untuk pembagian termin pada •abd’s Interior Design & Workshop dibagi 

menjadi empat termin untuk jasa Desain, yaitu : 

• 50% sebagai DP setelah conceptboard dan layouting selesai. 

• 20% saat asistensi pertama. 

• 10% saat semua dokumen sudah jadi 

• 20% saat presentasi final sebelum penyerahan dokumen. 

Untuk termin pembayaran sendiri bisa lebih fleksible dan disesuaikan 

berdasarkan besaran proyek. Adapun segala perjanjian akan tertera dalam surat 
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kontrak bertanda tangan diatas materai sehingga segala macam pelanggaran bisa 

dibawa ke meja hukum. 

Untuk pembagian termin jika hanya menggunakan jasa workshop dari 

•abd’s Interior Design & Workshop adalah dua termin, yaitu : 

• 50% pada saat deal dan perjanjian awal 

• 30% setelah pengerjaan furniture selesai. 

• 20% saat pengiriman barang. 

1.5.2.3.Promotion 

Promotion yang dilakukan oleh Abd’s pada fase awal adalah dengan 

menggunakan: 

- Word of mouth 

- Bergabung dengan organisasi Desainer Interior 

- Kartu nama 

- Bergabung dengan komunitas 

- Buku portofolio untuk ditunjukkan kepada klien 

- Online marketing (Website, sosial media) 

- Mengikuti kompetisi 

Pada fase kedua, media promosi yang digunakan oleh Abd’s adalah : 

- Word of mouth 

- Bergabung dengan organisasi Desainer Interior 

- Kartu nama 

- Buku portofolio untuk ditunjukkan kepada klien 

- Online marketing (Website, sosial media) 

- Exhibition & fair 

1.5.2.4.Place 

Pemilihan lokasi kantor •abd’s Interior Design & Workshop pertama 

berada di Lingkar Timur, Sidoarjo, tepatnya di Kompleks Gudang Safe N Lcock 

Blok O no. 1759, lingkar timur Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

bentuk dari perusahaan sendiri yang memiliki workshop untuk mengerjakan 

pengerjaan produk interior dalam skala yang tidak terlalu besar. Selain itu karena 

letaknya yang cukup dekat dengan bandara Juanda yang memudahakan klien dari 
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luar Surabaya-Sidoarjo untuk datang ke kantor •abd’s Interior Design & 

Workshop 

1.5.2.5.People 

Perusahaan •abd’s Interior Design & Workshop bergerak dibidang jasa, 

yaitu Biro Konsultan Interior dan Workshop, sehingga SDM (Sumber Daya 

Manusia) merupakan kunci dari keberhasilan perusahaan, baik dari kemampuan 

verbal yang baik, berperilaku ramah dan sopan serta tetap memandang 

profesionalitas dalam bekerja dengan cara memperlakukan klien dan non-klien 

secara sama, hingga kualitas kerja yang baik dan dapat diandalkan, sehingga 

menciptakan brand image yang baik di masyarakat umum. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam perusahaan ini, yaitu: 

- Owner : Memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan 

kepada klien, memberikan briefing kepada para designer, evaluasi 

kerja, serta bertanggung jawab besar kepada perusahaan. Owner 

juga harus selalu bersikap professional serta sigap karena owner 

merupakan pribadi pertama yang akan dilihat oleh masyarakat 

umum. 

- Project Leader : Memiliki kemamuan verbal yang baik sehingga 

dapat memberi arahandegan baik dan benar. Selain itu harus 

memiliki selera desain yang baik dan sistematika alur kerja dan 

logika desain yang baik. 

- Designer : Memiliki kemampuan verbal yang yang baik sehingga 

dapat dengan benar dan tepat mempresentasikan hasil dan solusi 

desain. Selalu berfikir kritis dan kreatif dengan keadaan yang ada 

pada lapangan. 

- Finance : Memiliki kemampuan verbal yang baik, memiliki 

ketelitian yang tinggi sehingga dapat menyajikan laporan keuangan 

dengan baik dan sistematis. 

- Marketing : Memiliki kemampuan verbal dan ketelitian yang baik, 

serta kemampuan untuk melihat peluang dan kreativitas yang tinggi 

sehingga dapat membuat rencana marketing yang baik.  
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- Purchasing : Memiliki kemampuan veral  yang baik dan ketelitian 

yang tinggi sehingga tidak melakukan kesalahan saat melakukan 

pembelian dan penjualan. 

- Tukang : memiliki kemampuan crafting yang tinggi dan ketelitian 

yang tinggi sehingga tidak membuat kesalahan yang fatal saat 

dalam proses pembuatan furnitur. 

1.5.2.6.Process 

Dalam proses pelayanan •abd’s Interior Design & Workshop akan selalu 

mengutamakan kepuasan klien serta profesionalitas dalam bekerja untuk 

mencapai desain akhir untuk memberikan solusi serta keinginan klien. 

Proses yang akan dilakukan oleh •abd’s Interior Design & Workshop 

dalam proses kerja dengan klien yaitu : 

- Memperkenalkan perusahaan kepada klien dengan menunjukkan 

layanan-layanan yang disediakan untuk digunakan oleh klien. 

- Menunjukkan portofolio kepada klien. 

- Brief dari klien tentang permasalahan dan/atau proyek yang 

diajukan oleh klien. 

- Sketching tentang gambaran besar proyek yang diinginkan klien. 

- Pengajuan Biaya.  

- Dealing. 

- Proses pengerjaan dan Quality Control. 

1.5.2.7.Physical evidence 

Sebelum klien menjalin hubungan kerja dengan •abd’s Interior Design & 

Workshop tentunya klien akan melihat bukti nyata (Physical Evidence) dari 

perusahaan biro konsultan arsitektur interior •abd’s Interior Design & Workshop, 

yaitu : 

Tabel 1.12. Tabel Physical evidence 

Physical Evidence Deskripsi 

Kantor Fisik Klien dapat langsung datang ke kantor •abd’s Interior 

Design & Workshop untuk konsultasi dan mencari 

informasi. 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.12. Tabel Physical evidence (sambungan) 

Kartu Nama Dibuat untuk memudahkan klien mencari kontak 

perusahaan yang dapat disimpan. 

Website Kecenderungan masyarakat jaman sekarang yang selalu 

mencari informasi terlebih dahulu melalui media 

internet, sehingga website dibuat dengan dan 

mencantumkan kontak, edukasi agar website sering 

dikunjungi, serta portofolio perusahaan. 

Media Sosial Menggunakan media sosial (LINE, Instagram, 

Facebook, dll) untuk mempermudah klien dalam 

menjangkau •abd’s Interior Design & Workshop. 

Portofolio Dicantumkan di website, dan media sosial lainnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan daya tarik serta rasa 

percaya akan •abd’s Interior Design & Workshop. 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

1.5.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

Salah satu kunci keberhasilan dari perusahaan yaitu dengan memanfaatkan 

marketing yang baik pula. Cara marketing yang akan dilakukan oleh ADJ Studio 

antara lain sebagai berikut : 

Tabel 1.13. Tabel marketing plan non-rutin 

Non Rutin 

No. Kegiatan Harga 

1. Mengikuti kegiatan pameran. 

Tujuan : Agar •abd’s Interior Design & Workshop 

bisa lebih dikenal masyarakat luas 

Waktu : Setiap ada kesempatan untuk mengikuti 

pameran (Decorintex, Megabuild Tech, 

Indobuildtech, SIAL, dll)  

Rp. 45.000.000,- 

Total biaya non-rutin Rp. 45.000.000,- 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

 



31 
 

Tabel 1.13. Tabel marketing plan rutin 

Rutin 

No.  Kegiatan Harga 

1. Pembuatan Kartu Nama 

Tujuan : untuk memerkenalkan •abd’s Interior 

Design & Workshop kepada calon klien 

Waktu : Setiap bulan 

Rp. 150.000,- 

2. Pembuatan Portofolio 

Tujuan : agar •abd’s Interior Design & Workshop 

dapat menunnjukkan hasil kerja dan progress yang 

telah berjalan dalam kunjung waktu tertentu. 

Waktu : Setiap 6 bulan 

Rp. 500.000,- 

3. Penyebaran Brosur 

Tujuan : untuk memerkenalkan •abd’s Interior 

Design & Workshop kepada calon klien 

Waktu : Setiap bulan 

Rp. 200.000,- 

4. Sewa domain Website 

Tujuan : agar •abd’s Interior Design & Workshop 

dapat diakses dengan mudah menggunakan media 

internet. 

Waktu : Setiap 1 tahun 

Rp. 210.000,- 

(Domain) 

Rp. 500.000,- 

(Hosting) 

5. Maintenance Website 

Tujuan : agar situs bisa berjalan dengan baik tanpa 

adanya bug yang mengakibatkan ketidak 

nyamanan bagi pengguna situs. 

Waktu: Setiap Bulan  

Rp. 150.000,- 

6. Dekorasi kantor sesuai event 

Tujuan : agar kien ataupun suplier dapat merasa 

nyman saat mengunjungi •abd’s Interior Design & 

Workshop dan tidak merasa bosan karena desain 

yang out of date 

Waktu : Setiap tahun 

Rp. 10.000.000,- 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.13. Tabel marketing plan rutin (sambungan) 

7. Biaya lain-lain 

Tujuan : antisipasi biaya tidak terduga pada saat 

proses marketing berjalan. 

Waktu : Setiap tahun. 

Rp. 10.000.000,- 

Total biaya rutin tiap tahun Rp. 27.710.000,- 

Total biaya rutin tiap bulan Rp. 2.310.000,- 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Perencanan biaya untuk marketing plan dari •abd’s Interior Design & 

Workshop sebesar Rp. 27.710.000,- setiap tahunnya dan Rp. 2.310.000,- setiap 

bulannya. 

Perencanaan Sales forecast •abd’s Interior Design & Workshop akan 

dibagi menjadi dua fase, yang akan dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 1.5.5 Sales forecast Fase I 

Tahun Perkiraan 

Klien 

Perkiraan 

Luasan 

Proyek 

Perkiraan 

Total 

Luasan 

Perkiraan 

Harga/m2 

Perkiraan 

Pendapatan Setiap 

Tahun 

2021 4 300 m2 1200 m2 Rp. 200.000,- Rp. 240.000.000,- 

2022 5 300 m2 1500 m2 Rp. 200.000,- Rp. 300.000.000,- 

2023 6 400 m2 2000 m2 Rp. 200.000,- Rp. 400.000.000,- 

2024 7 400 m2 2400 m2 Rp. 250.000,- Rp. 600.000.000,- 

2025 8 600 m2 4200 m2 Rp. 250.000,- Rp. 1.050.000.000,- 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Tabel 1.14. Sales forecast Fase II 

Tahun Perkiraan 

Klien 

Perkiraan 

Luasan 

Proyek 

Perkiraan 

Total 

Luasan 

Perkiraan 

Harga/m2 

Perkiraan 

Pendapatan Setiap 

Tahun 

2026 8 700 m2 5600 m2 Rp. 300.000,- Rp. 1.680.000.000,- 

2027 9 750 m2 6750 m2 Rp. 300.000,- Rp. 2.025.000.000,- 

2028 10 750 m2 7500 m2 Rp. 350.000,- Rp. 2.625.000.000,- 

2029 10 800 m2 8000 m2 Rp. 400.000,- Rp. 3.200.000.000,- 

2030 10 1000 m2 10000 m2 Rp. 400.000,- Rp. 4.000.000.000,- 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Perkiraan ruang lingkup dari sales forecast yang terdapat di •abd’s Interior 

Design & Workshop untuk fase I merupakan daerah Surabaya dan sekitarnya, 

Jawa Timur, dan nasional. Untuk fase II merupakan nasional. 

1.6. Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1. Personel dan Uraian Pekerjaan 

Bagan 1.6. struktur organisasi Fase I 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

Bagan 1.7. struktur organisasi Fase II 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.16. personel dan rangkaian pekerjaan 

Jabatan  Fase I Fase II Deskripsi Pekerjaan 

CEO 1 1 • Memegang kuasa penuh setiap 

pengambilan keputusan 

• Mengontrol dan mengawasi 

proses dan progress kerja tim 

desain dan produksi 

• Mengevaluasi kerja tim 

• Menemui dan negosiasi dengan 

klien dan partner perusahaan 

• Survey lokasi untuk lokasi 

pameran baru 

• Menyeleksi pegawai baru 

Finance 1 1 • Mengatur pembukuan 

perusahaan 

• Memberikan laporan rutin ke 

CEO 

• Meng-ACC setiap kebutuhan 

biaya yang keluar 

• Mengatur tagihan 

• Menggaji tukang 

Staff (Admin) 2 2 • Membuat laporan stok bahan 

& kebutuhan  

• Membuat surat jalan / 

kebutuhan pengiriman 

• Mengatur alur keluar masuk 

barang dari dan ke gudang 

• Membuat RAB produksi 

Purchasing 1 1 • Melakukan transaksi ke pihak 

luar perusahaan 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.16. personel dan rangkaian pekerjaan (sambungan) 

Purchasing 1 1 • Melakukan transaksi ke pihak 

luar perusahaan 

• Mengatur kebutuhan 

• Mengatur kebutuhan 

• Melakukan penagihan dan 

menerima konfirmasi 

pembayaran 

Project Leader 2 2 • Mengawasi kerja tim desain 

• Memberikan laporan ke CEO 

• Mengontrol kualitas kerja tim 

produksi 

• Koordinasi dengan Project 

Leader tim produksi 

• Melatih desainer baru 

Desainer 4 5 • Melakukan riset tentang trend, 

style, dan material terbaru 

• Mendesain 3D 

• Menyiapkan gambar presentasi 

yang akan diajukan ke klien 

Drafter 1 2 • Mem-breakdown gambar 3D 

untuk keperluan produksi 

• Membuat gambar teknik 

ketua produksi 1 1 • Mengawasi kerja tim produksi 

• Memberikan laporan ke CEO 

• Memberikan laporan bahan 

yang dipakai ke admin 

Tukang 5 9 • Melakukan kegiatan produksi 

• Melakukan instalasi dan 

pembongkaran 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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1.6.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

a. Sistem Recruiting 

Tabel 1.17. sistem recruiting 

Jabatan Kriteria 

Finance ✓ Pendidikan minimal S1 jurusan Akuntansi 

✓ Wanita usia maksimal 27 tahun 

✓ Jujur, teliti dan berintegritas 

✓ Disiplin dan tepat waktu 

✓ Menguasai Microsoft office dan software accurate 

✓ Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun di bidang 

yang sama 

Staff (Admin) ✓ Pendidikan minimal S1 

✓ Usia maksimal 27 tahun 

✓ Jujur, teliti, dan berintegritas 

✓ Disiplin dan tepat waktu 

✓ Menguasai Microsoft office 

Purchasing ✓ Pendidikan minimal S1 

✓ Usia maksimal 27 tahun 

✓ Jujur, teliti, dan berintegritas 

✓ Disiplin dan tepat waktu 

✓ Menguasai Microsoft office 

✓ Memiliki kendaraan pribadi 

Project Leader 

Tim Desain  

 

✓ Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain Interior 

✓ Usia maksimal 30 tahun 

✓ Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

✓ Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

✓ Memiliki leadership yang baik 

✓ Mampu bekerja overtime 

✓ Bersedia menerima kritik dan masukan 

✓ Disiplin dan tepat waktu 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.17. sistem recruiting (sambungan) 

Desainer ✓ Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain interior 

✓ Usia maksimal 27 tahun 

✓ Menguasai software perancangan (3Dmax, Sketchup) dan 

rendering 

✓ Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

✓ Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

✓ Mampu bekerja dalam tim 

✓ Mampu bekerja overtime 

✓ Bersedia menerima kritik dan masukan 

✓ Disiplin dan tepat waktu 

Drafter ✓ Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain interior 

✓ Usia maksimal 27 tahun 

✓ Menguasai software perancangan (Autocad) 

✓ Mampu membuat RAB 

✓ Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

✓ Mampu bekerja dalam tim 

✓ Mampu bekerja overtime 

✓ Bersedia menerima kritik dan masukan 

✓ Teliti, disiplin dan tepat waktu 

Pimpinan 

Produksi  

 

✓ Pendidikan minimal SMA atau sederajat 

✓ Usia maksimal 30 tahun 

✓ Menguasai kegiatan produksi 

✓ Mampu membaca gambar kerja 

✓ Memiliki leadership yang baik 

✓ Mampu bekerja overtime 

✓ Disiplin, tepat waktu, jujur, dan berintegritas 

✓ Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun dibidang yang 

sama 

Tukang ✓ Pendidikan minimal SMA atau sederajat 

✓ Usia maksimal 30 tahun 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.17. sistem recruiting (sambungan) 

Tukang ✓ Menguasai kegiatan produksi 

✓ Mampu membaca gambar kerja 

✓ Mampu bekerja overtime 

✓ Disiplin, tepat waktu, jujur, dan berintegritas 

✓ Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun dibidang yang 

sama 

✓ Bersedia dipimpin oleh Project Leader 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

b. Training 

✓ Training kompetensi desain (AutoCad, Sketchup, 3Dmax, dan 

vray) 

✓ Training public speaking 

✓ Seminar tentang kepribadian, stress management, dan time 

management 

✓ Seminar tentang marketing, promosi dan service of excellence 

✓ Seminar tentang teamwork 

c. Rewarding 

Abd’s Interior Design & Workshop akan mengadakan acara 

jalan bersama dalam jangka waktu setahun sekali kemungkinan pada 

awal atau akhir tahun. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk 

menjalin hubungan antar pekerja sehingga semakin kompak dan saling 

mengenal sebagai satu perusahaan. Selain itu, agar pikiran pekerja 

bisa lebih fresh tidak melulu terbebani pikiran proyek. 

Akan diberikan bonus berupa persentase sebesar 5% dari 

keuntungan yang didapat dari satu proyek kepada masing-masing tim 

produksi dan tim desain yang mengerjakan proyek tersebut dengan 

syarat tepat waktu dan tidak ada komplain dari pihak klien (hasil 

sangat memuaskan). 
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1.7. Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.7.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen (Konsep Integrasi) 

Teknologi adalah penunjang  kehidupan di saat ini, teknologi sendiri 

membantu setiap orang memudahkan pekerjaannya, tak terlepas Abd’s Interior 

Design & Workshop tentu membutuhkan teknologi-teknologi terkait yang dapat 

membantu pekerjaannya. Setiap departemen atau divisi bagian akan memakai 

teknologi yang berbeda-sesuai kebutuhan dan fungsi tiap divisi. Beberapa 

teknologi yang digunakan antara lain : 

Tabel 1.18. Pemanfaatan TI pada departemen 

Divisi Teknologi Pengguna 

Workshop  Mesin potong tukang 

Working bench tukang 

Drill  tukang 

Mesin penghisap tukang 

Mesin ampelas tukang 

kompresor tukang 

Air brush tukang 

Desain Komputer Desainer, Drafter, 

Project Leader 

Printer Desainer, Drafter 

Wi-fi Desainer, Drafter, 

Project Leader 

Office Komputer Semua staff 

Printer Finance & 

Administration 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.18 Pemanfaatan TI pada departemen (sambungan) 

 

Mesin copy  Finance & 

Administration 

Wi-fi Semua staff 

Check-lock Semua staff 

LCD TV Direktur, klien / 

pengunjung, pengguna 

ruang meeting 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

1.7.2. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki serta Persiapannya 

Setiap teknologi yang digunakan akan dipersiapkan sedemikian rupa agar 

sesuai dengan keperluan orang-orang yang menggunakan untuk mendukung 

kelancaran kinerja dari masing-masing pekerja yang ada di •abd’s Interior Design 

& Workshop. 

Tabel 1.19. peralatan dan sistem yang akan dimiliki 

Divisi Peralatan dan sistem yang digunakan 

workshop Peralatan woodworking seperti mesin 

potong, drill, bench working 

Desain • PC dengan software perancangan 

(Autocad, Sketchup, 3Dmax) 

• Software office (MS word, excel, 

powerpoint) 

• Software rendering dan editing (Vray, 

Lumion, Photoshop, CorelDraw) 

Mesin printer dengan ukuran maksimal A3 

dengan kemampuan print, copy, dan scan 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.19. peralatan dan sistem yang akan dimiliki (sambungan) 

 

Modem Wifi untuk keperluan akses 

informasi online 

Office PC / Laptop dengan software office (MS 

word, excel, powerpoint, Accurate) 

Mesin printer dengan ukuran maksimal A4 

dengan kemampuan print, copy, dan scan 

Modem Wifi untuk keperluan akses 

informasi online 

Check-lock yang terintegrasi langsung 

dengan computer  

LCD TV dengan USB reader dan 

connector ke laptop/PC 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

Seluruh peralatan, teknologi, dan sistem yang di sebutkan diatas adalah 

pada tahap fase 2. Semua itu tidak langsung pada awal fase, tetapi akan bertahap 

mengikuti perkembangan bisnis •abd’s Interior Design & Workshop per fase yang 

sudah di jelaskan di bab sebelumnya. 

Tabel 1.20. peralatan dan sistem yang akan dimiliki berdasarkan fase 

 Fase 1 

2021 – 2025 

Fase 2 

2026 - 2030 

Sistem IT 

- Printer (2) 

- Komputer (10) 

- Software Autocad (3) 

- Software Sketchup (2) 

- Wi-Fi (4) 

- Printer (3) 

- Komputer (+12) 

- Software Autocad (7) 

- Software Sketchup (5) 

- Software Lumion (5) 

- Projektor (2) 

- Wi-Fi (4) 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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1.8. Sistem Operasional Produksi 

1.8.1. Pertimbangan Operasi 

1) Product 

•abd’s Interior Design & Workshop menawarkan jasa konsultasi 

dengan memberikan solusi dalam mendesain interior bangunan dan 

produksi perangkat pelengkap interior yang diproduksi sendiri di 

dalam workshop. 

Selain itu terdapat worksop sendiri bisa digunakan sebagai salah 

satu pilihan jasa jika klien hanya ingin memroduksi furnitur yang telah 

didesain dalam jasa desain interior. 

Terakhir jasa yang ditwarkan berupa jasa reparasi dan restorasi dari 

furnitur milik klien sehingga furnitur lama milik klien yang mungkin 

memiliki sejarah dengan klien bisa digunakan kembali. 

2) Process 

Proses yang dijalankan •abd’s Interior Design & Workshop yaitu 

menggunakan sistem by project, dimana dalam pelayanan jasa design 

& furnitur kustom tidak dapat dipastikan, berapa projek yang 

didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Proses ini juga berlaku juga 

bagi karyawan yang terlibat dalam struktur organisasi perusahaan, 

seperti contohnya finance, admin, desainer, dll. 

3) Location 

Lokasi gudang pada fase pertama terdapat di kota Sidoarjo yang 

terletak di Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran, Safe & Lock Sektor 

B2327, karena kota Sidoarjo memiliki area akses yang mudah untuk 

dilalui kendaraan besar serta pengiriman barang dan memiliki tingkat 

kebisingan yang rendah. Selain itu lokasi ini dipilih karena akses untuk 

kendaraan besar cuku mudah sehingga mempermudah pengiriman 

bahan baku mentah untuk keperluan workshop. 
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Tabel 1.21. peratimbangan lokasi 

Pertimbangan Score 

(%) 

Sidoarjo Surabaya 

Kemudahan Akses 30 85 25.5 60 18 

Segmentasi Pasar 20 60 12 85 17 

Ketersediaan Outsource 35 75 26.25 90 28 

Tingkat Kebisingan 10 90 9 60 6 

Tingkat Kemacetan 5 80 4 60 3 

TOTAL 100  76.75  72 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

4) Quality Control 

Quality  Control dilakukan dari awal proses desain, gambar kerja, 

produksi furniture, hingga saat pengiriman dan instalasi. Kegiatan 

tersebut harus diberikan pengawasan, sehingga kualitas yang diberikan 

selalu konsisten agar klien puas terhadap hasil kerja yang telah 

dikerjakan 

5) Inventory 

Inventory perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu inventory 

keperluan operasional kantor dan inventory workshop. Inventory 

keperluan operasional kantor berupa pembukuan data klien, 

pembukuan keuangan, pembukuan data karyawan, jadwal proyek, dll. 

Untuk inventory yang di sebutkan di atas, akan di simpan di storage 

arsip di kantor. Sedangkan inventory workshop meliputi bahan mentah 

(baku),  alat-alat produksi, dan bahan-bahan pelengkap seperti cat, lem, 

paku, sekrup, dll. Untuk bahan mentah (baku) dan modul sisa pameran 

akan ada ruangan sendiri untuk menyimpan karena ukuran yang cukup 

besar sehingga akan memakan lahan yang cukup banyak. Sedangkan 

untuk bahan-bahan pelengkap akan ada ruangan khusus yang terkunci 
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untuk memudahkan orang admin dalam mendata bahan-bahan yang 

keluar dan terpakai sehingga pembukuan bisa di atur secara rapi dan 

tidak ada pembengkakan biaya karena penggunaan yang boros oleh 

orang produksi (tukang). Untuk alat-alat akan ada storage tersendiri 

yang bisa di akses secara langsung oleh orang produksi (tukang) 

6) Layout 

Denah kantor didesain dan ditata untuk memenuhi tiap kebutuhan 

ruang dan area yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan struktur 

organisasi perusahaan yang dijalankan. Ruangan-ruangan yang 

tersedia yaitu : 

• Area Tunggu (Waiting Area) 

• Library & Material Lab 

• Receptionist 

• Ruang Meeting (klien, internal, eksternal) 

• Ruang Finance 

• Ruang Purchasing 

• Ruang Admin 

• Fun Room 

• Ruang CEO 

• Studio Desainer 

• Pantry 

• Workshop 

• Inventory – Workshop 
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Gambar 1.8. Layout •abd’s Interior Design & Workshop 

Sumber : data olahan pribadi (2016) 

 

7) Suply Chain 

•abd’s Interior Design & Workshop akan menjalin kerjasama 

dengan supplier yang berkaitan dengan bahan penunjang, material, 

bahkan dengan perusahaan yang untuk membangun atau 

merealisasikan desain yang telah dihasilkan oleh •abd’s Interior Design 

& Workshop. Supplier yang diharapkan oleh •abd’s Interior Design & 

Workshop merupakan supplier yang dapat melakukan pembayaran 

yang mudah, tentunya harga yang tidak tinggi, dan mudah untuk 

didapatkan. 

8) Human Resource 

Untuk terus menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan oleh 

•abd’s Interior Design & Workshop maka kualitas dari Sumber Daya 

Manusia atau Human Resources dari •abd’s Interior Design & 

Workshop juga harus terus diperhatikan. Maka dari itu diadakannya 

sistem Recruiting untuk menseleksi SDM yang akan bergabung 

bersama •abd’s Interior Design & Workshop, Training, Rewarding, 
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serta Refreshing yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kinerja 

dari pekerja, meningkatkan rasa kekeluargaan, rasa kepemilikan 

terhadap •abd’s Interior Design & Workshop, serta rasa nyaman dalam 

bekerja. Hal penting yang harus dimiliki oleh staff •abd’s Interior 

Design & Workshop, yaitu dapat berperilaku sopan, baik dalam 

perkataan dan perbuatan, dapat bekerja dengan cepat dan tepat, 

memiliki kreatifitas tinggi, dan yang terpenting yaitu memiliki 

kemampuan untuk mendesain dan mengolah ruang. 

9) Maintenance 

Hasil dari pengerjaan proyek •abd’s Interior Design & Workshop 

disimpan secara softcopy dan hardcopy sebagai salah satu upaya untuk 

mengurangi kemungkinan rusaknya berkas ataupun data. Berkas-

berkas tersebut akan disimpan di ruang berkas yang berada di lantai 

dua, lalu data softcopy akan di simpan di database dan Cloud atau 

penyimpanan virtual milik perusahaan. Sedangkan untuk mendukung 

dan menjaga kinerja dari •abd’s Interior Design & Workshop, akan 

diadakan maintenance hardware setiap satu bulan sekali untuk 

memastikan keadaan hardware selalu siap untuk digunakan. 

Maintenance hardware akan dilakukan oleh teknisi freelancer. 
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1.8.2. Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi/SOP) 

1) Rencana Alur Kerja 

Alur kerja perancangan desain di studio. 

Bagan 1.9. SOP Alur kerja (Desain) 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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Alur kerja yang ditunjukkan di sini cukup simple. Pertama bertemu 

dengan client untuk membicarakan proyek, tentang problem apa saja 

yang dimiliki dan keinginan klien untuk proyek ini. Setelah brief dari 

klien sudah didapat, maka akan ada pengukuran site. Setelah site ini 

diukur maka akan ada angka terukur yang didapat yang kemudian 

menjadi acuam berapa biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan 

ukuran dan keinginan klien. Setelah diukur dengan daftar harga maka 

ditulislah kontrak terja bertanda tangan materai sehingga jika terjadi 

pelanggaran dari klien atau pun perusahaan bisa diselesaikan melalui 

jalur hukum. 

Masuk lah ke fase analisa dimana kemudian menghasilkan zoning 

yang dikembangkan menjadi beberapa concept board dan layouting. 

Setelah concept board jadi maka ada asistensi langsung degan klien 

dan klien membayar DP sesuai dengan perjanjian yaitu sekitar 50% 

pada umumnya atau menyesuaikan dengan besaran proyek. 

Setelah pembayaran DP selesai dan desain konsep sudah diterima 

maka dilanjutkan dengan proses desain yang lebih lanjut. 

Menghasilkan gambar render. Pada tahap ini klien kembali membayar 

biaya lanjutan desain sebesar 10%. Setelah semua produk selesai dan 

siap untuk diberikan kepada klien, maka klien harus melunasi biaya 

yang tersisa.  

Setelah pelunasan maka klien memiliki hak untuk memilih apakah 

menggunakan jasa workshop internal atau tidak. Biaya untuk jasa 

workshop sudah tercantum dalam berkas RAB yang diberikan kepada 

klien setelah pelunasan biaya jasa desain. 

Jika klien memutuskan untuk tidak memakai jasa workshop 

internal maka proses akan berlanjut ke pelelangan/tender dan 

kemudian ke pengawasa. Jika klien memilih untuk menggunakan jasa 

workshop internal maka proses akan berlanjut ke alur kerja workshop  

yag akan djelaskan lebih lanjut di bagan 8.2. di bawah. 
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Alur Kerja Workshop 

Bagan 1.10. SOP Alur kerja (Workshop) 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Setelah fase desain selesai maka masuklah ke fase workshop 

dimana proses produksi akan diakukan. Pertama akan dilakukan 

pemilihan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dari klien.  Setelah 

bahan dan finishing sudah terpilih maka akan dibuat kespakatan harga 

jika di rasa harga yang tertera di RAB masih sedikit mahal. Setelah 

harga dan waktu pengerjaaan sudah ditentukan makan klien membayar 

50% dari biaya total sebelum proses produksi dimulai. 

Setelah produksi selesai maka klien harus membayar 30% dari 

biaya total. Klien akan selalu mendapat update tentang pengerjaan 

furnitur sehingga ada peran dalam quality control. Setelah pembayaran 

30% maka barang akan siap dikirim dan pelunasan 20% dilakukan 

setelah instalasi selesai, paling lama 7 hari setelah instalasi selesai. 
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Akan ada garansi material yang diberikan selama 3-6 bulan 

tergantung besaran proyek. Garansi tidak berlaku bila kerusakan 

adalah akibat dari kesalahan klien. Garansi hanya berlaku jika terjadi 

kerusakan dikarenakan kesalahan produksi ataupun kesalahan instalasi. 

 

2) SOP Menerima Proyek dari klien 

Bagan 1.11. SOP menerima proyek 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

 

 Proses menerima proyek dari klien diawali dengan klien 

menghubungi kantor dan mengajukan proyek. Setelah memastikan 

luasan dan lingkup kerja, maka mulai  lah penjelasan dari klien tentang 

prolem yang dimilikinya. Kemudian dilajutkan dengan menunjukkan 

portofolio perusahaan untuk inspirasi desain yang mungkin dijadikan 

acuan untuk proyek. Setelah semua terselesaikan, budget adalah hal 

yang dibicarakan selanjutnya. Yang terakhir adalah membicarakan 

waktu pengerjaan desain  proyek. 
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3) Proses Desain dan Revisi 

Bagan 1.12. SOP proses desain dan revisi 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 

Proses desain sendiri cukup standard dimulai dari observasi dan 

analisa bangunan proyek, setelah itu dilanjutkan dengan brainstorming 

untuk menentukan konsep dan gambaran desain. Dilanjutkan dengan 

dikerjakannya desain dan revisi jika ada yang tidak sesuai. Setelah 

desain disetujui maka baruulah dibuat gabar kerjanya. 

4) SOP Proses Produksi 

Bagan 1.13. SOP proses produksi 

Sumber: data olahan pribadi (2018) 
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 Untuk produksi sendiri setelah mendapat detail gambar produk 

maka dikumpulkan materal yang akan digunakan diambil dari 

inventory yang keudian dipotong dan disatukan menjadi satu massa 

produk yang dipesan. Setelah melalui proses quality control, maka 

dilakukan proses finishing. Jika proses pengerjaan finishing dianggap 

lolos maka produk akan dikemas dan kemudian diantar kepada klien 

untuk instalasi. 

 

5) SOP penerimaan orang baru dan pelatihan 

Penerimaan orang baru        Perencanaan pelatihan  

 

      Bagan 1.14. SOP rekruitment     Bagan 1.15. SOP perencanaan pelatihan 

Sumber : data olahan pribadi (2018) 

 

Penerimaan orang baru dimulai dari pembukaan lowongan. Setelah 

menerima beberapa lamaran, maka akan dihubungi pelamar tersebut 

untuk di interview. Setelah interview selesai maka akan ditentukan 

apakah pelamar diterima atau tidak. Pelamar akan dihbungi H+2 

setelah interview berlangsung. 
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Adapun untuk pelatihan anggota baru yatu dengan membuat 

rencana pelatihan dan seminar, dilanjutkan dengan mengajukan 

proposal ke direktur.  Jika direktur menyetujui maka dihubungi lah 

pihak-pihak yang bersangkutan dan mengajukan proposal pada bagian 

finance. Setelah semua disetujui barulah akan dibuat pengumuman 

untuk karyawan yang akan melakukan training. 

 

6) SOP Purchasing 

Bagan 1.16. SOP Purchasing 

Sumber : data olahan pribadi (2018) 

 

 SOP purchasing dimulai dari divisi purchasing menerima laporan 

tentang ketersediaan barang di kantor maupun di workshop. Setelah 

mencocokan jumlah ketersediaan barang dan pembukuan maka divisi 

purchasing akan menghubungi supplier jika memang stok barang 

sudah mulai menipis. Langkah selanjutnya adalah melaporkan 

kebutuhan pada finance untuk mengajukan pengeluaran dana dan 

melakukan transaksi kepada supplier. Setelah proses transaksi selesai, 

yang dilakukan selajutnya adalah memperbarui pembukuan 

perusahaan untuk kemudian diserahkan kepada divisi finance untuk 

dijadikan laporan tahunan perusahaan. 
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7) SOP Admin Workshop 

Bagan 1.17. SOP admin workshop 

Sumber : data olahan pribadi (2018) 

 

 Tugas admin workshop ada dua yaitu membuat laporan pemasukan 

dan pengeluaran barang untuk produksi yang akan diserahkan ke 

bagian purchasing, kemudian membuat surat jaaln untuk pengiriman 

barang dan melaporkan pengeluaran ke finance. 

 

8) SOP Finance 

Bagan 1.18. SOP finance 

Sumber : data olahan pribadi (2018) 

 

 Tugaas dari finance sendiri adalah memberi ijin untuk setiap 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, mencatat setiap 

pengeluaran tersebut dan membuat laporan keuangan perusahaan. 

Laporan tersebut akan diserahkan kepada direktur setiap bulannya dan 
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akan memberi peringatan bila biaya yang akan dikeluarkan terlalu 

besar. 

 

1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1. Laporan Rugi Laba 

Laporan Raba Rugi dari perusahaan •abd’s Interior Design & Workshop 

pada tahun 2021 dan 2022 akan berfokus pada pembelian peralatan yang dirasa 

paling berperan besar dalam proses berlangsungnya perusahaan. Selain membeli 

produk elektronik seperti AC, kulkas, dan TV, biaya yang dianggarkan pertama 

adalah workstation PC beserta software-nya. Anggaran untuk setiap PC-nya 

sendiri antaralain sekitar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 12.000.000,- untuk software 

desain yang akan di gunakan dalam desain tersebut seperti AutoCAD, sketch 

up,dan Vray. Untuk workshop sendiri yang perlu dibeli adalah mesin potong , 

working bench, mesin drill, dan kompressor beserta mesin air brush. Dana yang 

dianggarkan sebesar Rp.6.750.000,- untuk pembelian peralatan tersebut. 

Sedangkan untuk mesin hisap, dan mesin ampelas akan dibeli di tahun kedua 

karena dirasa masih bisa dilakukan oleh tenaga manusia. Selain itu ada dana rutin 

bulanan yang dikeluarkan seperti gaji karyawan,  pebelian material, dan biaya 

oprasional kantor seperti listrik, air dan internet. Untuk lebih detailnya akan 

terlampir pada lampiran. 

 

1.9.2. Cash Flow dan Pay Back Period 

Payback period perusahaan •abd’s Interior Design & Workshop akan 

terjadi pada bulan kedua tahun pertama. Hal ini karena pada bulan pertama proyek 

baru masuk dan karyawan juga baru masuk. Sehingga bulan kedua adalah 

dimulainya cash flow berupa pemasukan dari proyek dan pembayaran gaji untuk 

karyawan dan tukang. 

1.10. Kesimpulan 

1.10.1. Implikasi Manajerial 

•abd’s Interior Design & Workshop adalah perusahaan jasa desain dan 

workshop untuk furniture dan pernik interior. Abd’s Interior Design & Workshop 

menerima proyek residensial dan komersial, namun akan lebih memfokuskan ke 
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proyek residensial. Sebagai salah satu bentuk inovasi dan value yang ingin di 

sampaikan pada klien, •abd’s Interior Design & Workshop menawarkan jasa 

workshop yang tidak hanya bisa membuat furniture custom untuk keperluan 

desain, namun juga repair dan restorasi pada furniture lama klien sehingga klien 

dapat kembali menikmati furniture lama mereka. Untuk kualitas dari setiap 

individu akan diadakan seminar-seminar dan pelatihan pengembangan diri untuk 

menjadi pekerja yang professional dan berkualitas baik. Untuk pengembangan 

skill juga akan di asah melalui training-training dan pelatihan yang berhubungan 

dengan software-software dan hardware yang digunakan. Kedua hal itu akan 

dilakukan mulai pada fase ke dua dan seterusnya. Selain itu, dari segi pemasaran 

dan promosi pada fase-fase awal •abd’s Interior Design & Workshop akan 

mencari sebanyak mungkin klien-klien yang memiliki bangunan atau tanah seluas 

200-250 m2 untuk memperbanyak portfolio sehingga kedepannya akan lebih 

dikenal oleh massa. Seiring berjalannya waktu dan masuk ke fase ke dua, •abd’s 

Interior Design & Workshop akan menaikkan luasan bagunan yang bisa 

dikerjakan karena kemampuan dari perusahaan menanggung proyek akan semakin 

kuat. 

 

1.10.2. Implikasi Desain 

Perusahaan •abd’s Interior Design & Workshop akan memiliki kantor dan 

gudang pribadi. Kantor yang digabungkan dengan area gudang/workshop ini 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM supaya mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal, efektif, dan efisien. Beberapa contoh fasilitas yang terdapat di antara 

•abd’s Interior Design & Workshop pada fase kedua antara lain : 

• Ruang tunggu tamu : Digunakan klien atau tamu untuk menunggu 

appointment dengan orang tertentu untuk keperluan meeting, interview, 

dan sebagainya. Desain dibuat semenarik dan senyaman mungkin dengan 

fasilitas duduk dan coffee table yang juga berfungsi sebagai storage untuk 

fasilitas baca. 

• Area Arsip : Area ini berisikan portfolio-portfolio perusahaan dalam 

bentuk gambar 2D dan animasi bergerak atau video yang di tayangkan di 

Laptop atau tablet. 



57 
 

• Library & material lab : Perpustakaan untuk menyimpan buku-buku 

referensi dan material-material contoh untuk meeting dengan klien. 

• Ruang meeting : Terdapat 3 ruang meeting tergantung kebutuhannya 

antara lain ruang meeting untuk klien dimana ruang ini khusus untuk 

bertemu klien dan mendiskusikan urusan proyek dengan klien langsung, 

lalu terdapat ruang meeting internal untuk rapat para karyawan, dan yang 

terakhir ruang meeting eksternal untuk meeting bersama supplier.  

• Area kerja : Meliputi ruang finance, purchasing, dan admin. 

• Studio desainer : Ruangan khusus untuk desainer dimana terdapat meja 

studio pribadi dan satu meja besar untuk brrain storming. 

• Fun Room : Ruangan untuk beristirahat dan bermain bagi karyawan 

setelah penat bekerja selama berjam-jam. Terdapat board game dan 

console game beserta TV dan sound systemnya. 

• Ruang kerja pemilik (Principal) : Ruang Principal di dekatkan dengan area 

kerja dan studio untuk memudahkan pengawasan, selain itu komputer pada 

meja principal memiliki koneksi langsung pada CCTV untuk keperluan 

keamanan.  

• Area Istirahat (Pantry) : Digunakan pekerja untuk makan atau bersitirahat. 

Dilengkapi dengan fasilitas duduk dengan kulkasnya. Ada juga kompor 

dan kitchen sink untuk memudahkan pekerja 

 

Gaya desain yang yang digunakan dalam interior kantor perusahaan adalah 

desain industrial yang cenderung mengekspose material asli seperti acian semen, 

lantai semen, dan juga aksen-aksen kayu.  

Sedangkan untuk desain pada proyek-proyek yang di kerjakan akan 

dipengaruhi oleh market atau klien yang di dapat. Setiap proyek atau klien yang 

berbeda akan memiliki ciri khas desain yang berbeda pula. Yang membedakan 

adalah •abd’s Interior Design & Workshop akan membuat furnitur kustom juga 

memiliki fasilitas reparasi dan restorasi furnitur lama milik pemiliih sehingga 

berbeda dari konsultan lainnya. 


