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BAB 1 

 N.CO DESIGN 

 

1.1. Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Perkembangan teknologi yang ada saat ini dapat dikatakan mengalami 

kemajuan yang sangat cepat. Perkembangan ini tentunya dipengaruhi dengan 

adanya perkembangan internet yang menjadi faktor utama dalam munculnya 

teknologi baru yang lebih maju daripada sebelumnya. Berdasarka hasil survei APJII 

atau yang disebut asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia menyatakan bahwa 

pada tahun 2019 – 2020 berjumlah 73,3 persen, mengalami kenaikan dari 64,8 

persen pada tahun 2018. (Irso, 2020) 

Hal ini sangat mendukung setiap orang dalam memperoleh segala jenis 

informasi. Mulai munculnya generasi muda yang memiliki kreatifitas yang tinggi 

dan mau berinovasi merupakan salah satu dampak dari majunya perkembangan 

teknologi yang ada saat ini. Selain itu teknologi juga berperan dalam meningkatkan 

kualitas informasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, bahkan hingga 

perekonomian bagi setiap masyarakat. 

Peluang yang ada saat ini selain dapat meningkatkan kualitas yang 

disebutkan diatas, penggunaan teknologi ini juga dapat digunakan dalam bidang 

interior dan arsitektur yang dapat disebut dengan smart building system yang 

berbentuk pengaturan otomatis yang diterapkan dalam bangunan dan juga dengan 

basis IoT atau yang biasa disebut Internet of Things.  
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N.co didirikan sebagai salah satu perusahaan jasa konsultan interior 

arsitektur. Berdiri sejak 2019, N.co memberikan layanan konsultasi desain interior 

arsitektur dengan pendekatan desain smart building system  dengan basis internet 

of things dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan produktifitas penggunanya. 

Internet of Thing adalah teknologi antar mesin yang terhubung dengan 

internet. Bentuk komunikasi pintar ini menggunakan manusia sebagai pengelola 

dan penggunanya. Mesin dan peralatan usaha bisa menjadi smart devices jika 

terkoneksi dengan internet.  

Internet of Things dapat mempermudah perolehan informasi mengenai kondisi 

yang terjadi, pemantauan kinerja, dan pemeliharaan barang yang berlandaskan data 

yang tepat. (Gillis, 2020) 

Pentingnya Smart Building System berbasis IoT 

 

Gambar 1.1. Smart Building System 

Sumber: www.researchgate.net 

Smart building system merupakan sebuah sistem yang menggunakan proses 

otomatisasi dalam mengendalikan teknologi yang ada pada sebuah bangunan 

seperti Pendingin ruangan, pencahayaan, keamanan, dan sistem sistem lainya. 

Teknologi yang digunakan dalam sistem ini dapat berupa sensor maupun microchip 
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sehingga dapat mengatur sendiri kegunaanya yang bertujuan meringankan 

pekerjaan penggunanya dan mengurangi penggunaan energi. 

 Alasan memilih smart building  dengan konektivitas IoT: 

 

1. Meningkatkan efisiensi 

Penggunaan koneksi IoT dapat mengharmonisasikan kegunaan 

gedung dan perlengkapan yang ada di dalam gedung tersebut, 

seperti menggabungkan sistem pendingin ruangan dengan sistem 

ventilasi. Pengaturan energi yang terintergrasi  dapat meningkatkan 

efisiensi dan menekan pengeluaran suatu bangunan. 

2. Pemanfaatan ruang yang baik 

Ruang dalam suatu bangunan merupakan komoditas yang semakin 

langka dan juga mahal. Penggunaan IoT dalam bangunan dapat 

memudahkan penggunanya untuk menyesuaikan rencana 

pemakaian ruangan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak perlu 

menyewa ruang tambahan. 

3. Meningkatkan kenyamanan, kemudahan dan kepuasan pengguna 

Kebutuhan penggunan bangunan yang semakin meningkat dapat 

dipenuhi dengan penggunaan smart system seperti penggunaan 

sistem otomatis dalam memantau dan mengatur kualitas udara 

dalam bangunan maupun membantu pemesanan area parkir dengan 

bantuan IT  

 

 

  Gambar 1.2. Smart Building dalam Pandemi 

Sumber: New.siemens.com 

http://www.researchgate.net/
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Ketika dalam pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia Smart Building 

System juga dapat beradaptasi ketika adanya kebutuhan baru maupun protokol yang 

di hadapi yang disebut dengan new normal sehingga dapat mengurangi penyebaran 

virus, meningkatkan kualitas udara, Menciptakan lingkungan yang sehat, aman , 

dan nyaman. 

 Namun smart building system  guna mencapai tujuan dan keinginan yang 

diharapkan, memerlukan sebuah teknologi tambahan yang disebut dengan IoT, 

teknologi tersebut dapat memungkinkan terjadinya komonukasi antara setiap 

perangkat yang digunakan dalam smart building tersebut. Sehingga berdasarkan 

hasil data yang di peroleh secara otomatis tersebut dapat diolah dan menjalakan 

sistem yang ada pada smart building.  

Tabel 1.1 Problems, Needs, Opportunities 

Problems Needs Opportunities 

Akses teknologi terkini Bangunan yang 

memanfaatkan teknologi 

terkini guna memberikan 

kemudahan dan 

kenyamanan bagi 

penggunanya. 

Menyediakan jasa 

konsultasi desain interior 

arsitektur yang 

menggunakan teknologi 

smart building system 

yang berbasis IoT. 

Pemahaman masyarakat 

mengenai arsitektur 

ramah lingkungan. 

Konsultan yang 

mengedukasi dan 

memberikan jasa desain 

interior arsitektur yang 

menerapkan arsitektur 

ramah lingkungan. 

Menyediakan jasa 

konsultan desain interior 

rasitektur yang ramah 

terhadap lingkungan. 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

 

1.1.2. Visi 
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Menjadi konsultan arsitektur interior yang inovatif, dengan penggunaan 

teknologi smart building system berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas. 

 

1.1.3. Misi 

1.Memberikan jasa desain pada bangunan dengan fungsi utama area 

komersial menggunakan smart building system berbasis IoT. 

2.Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai smart building system  

berbasis IoT. 

 

1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

 

Gambar 1.3. Logo N.co STUDIO 

Sumber: dokumentasi pribadi 2021 

 

 Biro konsultan interior ini didirikan oleh penulis secara pribadi. N.co 

(dibaca: n ko) diambil dari singkatan tulisan N yang berarti “nasional” dan co 

merupakan dari singkatan “coorporation”. Pemilik N.co ini memliki hak 

sepenuhnya terhadap setiap keputusan yang dibuat dalam mengelola usaha ini. 

Setiap kerugian dan keuntungan yang diperoleh N.co akan ditanggung oleh pemilik 

usaha ini. Didirikannya jasa konsultan ini guna memenuhi keinginan penulis dalam 

merelaisasikan keinginan penulis dalam berkembang di dunia industri kreatif.  
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1.2.2. Fase Usaha 

Fase usaha dalam perusahaan N.co ini dapat dibagi menjadi 3 fase besar. 

Fase pertama (2021 – 2024) merupakan fase perintisan, kemudian fase transisi 

(2025 – 2028), dan yang terakhir fase final (2029 – seterusnya).  

Fase pertama merupakan fase awal berdirinya perusahaan ini, arah tujuan 

akhir masih dapat berubah ubah seiring perjalanan fase ini. Fasae pertama ini 

merupakan fase ketika penulis baru mendrikan perusahaan ini ketika masa 

perkuliahan sehingga masih adanya penyesuaian dengan struktur perusahaan. 

Fase ini akan diperkirakan berakhir ketika penulis telah selesai dalam 

menyelesaikan perkuliahanya di Universita Ciputra. Perusahaan ini masih 

dimiliki perorangan dengan modal yang sangat minim dan juga belum adanya 

tempat atau lahan kantor dari biro konsultan N.co. 

Setelah fase pertama masuk menuju fase transisi. Fase ini terjadi setelah 

penulis menyelesaikan studi di Universitas Ciputra. N.co sudah memiliki 

struktur usaha yang kuat dan visi misi yang lebih jelas untuk mencapai hasil 

akhir. Dalam fase ini penulis selaku pendiri dari N.co merencanakan untuk 

membangun kantor tetap di wilayah Surabaya. Selain mendirikan kantor penulis 

juga akan membentuk tim dengan tujuan mengembangkan usaha ini. 

Pada fase transisi ini pun selain membangun kantor dan membentuk tim 

khusus, adanya beberapa pencapaian yang ingin dicapai di luar bidang interior 

dan arsitektur seperti membangun crreative hub dan co-worngkin space yang 

berada pada lokasi kantor N.co. Hal ini dibangun dengan kerinduan akan 
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penulis terhadap membantu orang orang yang ingin lebih lagi berkembang 

dalam dunia industri kreatif dimana mereka sebagian besar merupakan 

perusahaan  start up  yang belum memiliki modal yang cukup besar dan sumber 

daya yang memadahi dalam menjalankan bisnisnya secara maksimal. 

Fase final merupakan fase terakhir dari N.co. Pada fase ini Perusahaan 

sudah jauh lebih berkembang dan dengan struktur organisasi yang jelas. Tidak 

perlu adanya perubahan yang signifikan, hanya perlu beradaptasi seiring 

berubahnya jaman.  

Pada fase final N.co membuka untuk perusahaan yang mau berkolaborasi 

dalam bidang industri kreatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan membesarkan 

nama N.co sehingga dapat dikenal di seluruh wilayah Indonesia. 

Tabel 1.2 Fase Usaha 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2021) 
 

 

 

 Fase Pertama Fase transisi Fase final 

Pemilik 

Usaha 
Perseorangan Perseorangan CV 

Lokasi 

Usaha 

Rumah pribadi di 

Sidoarjo, Jwa 

Timur 

Sewa kantor / 

properti di 

Sidoarjo, Jawa 

Timu 

Hak milik properti 

untuk kantor di 

Semarang, Jawa 

Tengah 

Pendanaan 
Modal pribadi, 

profit perusahaan 
Profit perusahaan Profit perusahaan 

Target Pasar Jawa Timur 
Jawa dan 

sekitarnya 

Nasional - 

Internasional 
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1.2.3. Perolehan Modal 

 Perolehan modal juga dibagi menjadi 3 tahap sesuai dengan pembagian fase 

usaha, Fase pertama, fase transisi dan fase final. Dalam fase fase tersebut perolehan 

modal bertambah seiring berjalanya waktu. 

Fase pertama perusahaan N.co baru dirintis, perolehan modal yang masih sangat 

minim diperoleh dari dana pribadi. Dana ini digunakan untuk menjalankan 

perusahaan dalam bidang pengembangan software yang digunakan penulis dalam 

menjalankan perusahaan. Selain modal pribadi penulis juga membuka jasa custom 

design mechanical keyboard sebagai hobi dari penulis,kemampuan yang digunakan 

diperoleh selama masa perkuliahan di Universitas Ciputra. 

Perolehan modal pada fase transisi sudah diperoleh dari jasa konsultan interior 

yang di dapat N.co. Selain itu perolehan modal juga di dapat dari jasa konsultasi 

smart building system berbasi IoT. 

 

Ketika memasuki fase final. Perolehan modal sama pada fase transisi namun 

dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu pada fase final ini modal yang di 

dapatkan berasal dari kerja sama atau kolaborasi dengan perusahaan lain dalam 

bidang industri kreatif. 

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha 

Jasa konsultasi interior arsitektur yang diberikan oleh N.co fokus pada 

desain yang memanfaatkan sistem smart building berbasis IoT yang ramah 

terhadap lingkungan. 
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Layanan jasa desain yang disediakan oleh konsultan ini mengikuti pedoman 

buku HDII yang memberi layanan oleh konsultan desain interior harus sesuai 

dengan kode etik dari konsultan desainer interior seperti berikut: 

• Prelemenary design (Memberikan layanan pra desain) 

i. Pengolahan (Admin, The Internet of Things in Smart Commercial 

Buildings 2020 to 2025, 2020) berdasarkan informasi yang ada 

mengenai proyek 

ii. Membuat daftar pertanyaan secara tertulis sebagai pelengkap data untuk 

pekerjaan desain interior. 

• Pembuatan skematik desain program ruang serta latar belakang dari suatu 

desain. 

• Hasil dari konsep dibuat dalam bentuk bagan organisasi, gambar denah, dan 

peletakan perabot utama, beserta visualisasi ruang yang diwujudkan dalam 

bentuk tiga dimensi beserta dengan skema warna yang dipilih dan material 

yang akan digunakan. 

• Pembuatan perkiraan RAB atau Rencana Anggaran Biaya 

Pengerjaan jasa desain interior secara terperinci dijelaskan dalam tahapan 

berikut: 

1. Client Brief: Pertemuan dengan klien guna membahas 

permasalahan, keinginan, dan kebutuhan klien untuk memenuhi data 

proyek yang akan di kerjakan. 

2. Observation:  Mengobservasi proyek yang akan dikerjakan, berupa 

data-data eksisting, dan lingkungan sekitar proyek 
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3. Deep Research: Pendalaman riset terhadap data data yang diperoleh 

dan menganalisa data yang diberikan klien untuk menghasilkan 

problem statement sebagai dasar konsep desain 

4. Ideation: Konsep awal dengan mengumpulkan ideasi, membuat 

sketsa gambar, layout, hingga membuat concept board untuk 

berkomunikasi dengan klien 

5. Design Development: Menerapkan desain menjadi produk 3D dari 

konsep terpilih, dan dikembangkan dengan masukan dari pihak 

terkait. 

6. Technical Drawing: Membuat gambar kerja  

7. Spesification: Pembuatan spesifikasi teknis terhadap pengerjaan 

arsitektur maupun interior proyek. 

8. Price Estimation: Membuat estimasi harga untuk pengerjaan proyek 

9. Supervision: melakukan pengawasan terhadap konstruksi yang 

dilakukan pelaksana / kontraktor 

Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang akan diberikan oleh N.co antara lain: 

1. Konsep dan latar belakang desain 

2. Visualisasi sketsa desain 

3. Gambar pra desain: gambar denah, tampak, perspektif 

4. Gambar rencana: Rencana dinding, lampu, plafon, lantai. 

5. Gambar detail: Detail plafon, furniture, detail pemasangan material. 

6. Perikraan Rencana Anggaran Biaya 
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1.2.5. Inovasi Usaha 

Inovasi usaha yang diterapkan oleh N.co berasal dari pengalaman yang 

dihadapi dan permasalahan yang ada dilapangan. Selain membuka jasa konsultan 

interior desain, N.co juga melakukan pengembangan dalam menyediakan jasa 

konsultasi smart building system yang berbasis IoT  bagi orang yang hanya ingin 

menerapkan sistem tersebut pada bangunan yang jadi tanpa harus membangun 

bangunan baru 

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis 

1.3.1. Analisa Industri / Industry Forces 

1.3.1.1. Suppliers and other value chain actors 

Suplier yang digunakan N.co terbagi dalam tiga fase, pada fase pertama 

N.co mengandalkan toko retail maupun tukang lokal yang berhubungan dengan 

material material pembangunan guna memenuhi kebutuhan awal mengerjakan 

sebuah proyek. Seiring berjalanya waktu N.co akan mulai bekerja sama dengan 

perusahaan supplier, maupun menyewa pengrajin untuk mengembangkan bisnis 

kedepanya. 

 Pada fase kedua N.co diharapkan mampu menjadi produsen untuk 

memenuhi kebutuhan proyek sepenuhnya tanpa mengandalkan perusahaan lain. 

Hal ini ditujukan untuk memperoleh harga produksi yang lebih murah sehingga 

dapat mempengaruhi faktor pembelian klien. Tentunya kebutuhan yang dapat di 
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produksi sendiri oleh N.co merupakan kualitas terbaik dan dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. 

 Fase ketiga N.co mampu berdiri sendiri dengan memiliki jaringan produsen 

suplier pihak pertama yang dapat memproduksi material dengan kualitas terbaik 

dan tidak bergantung dengan suplier lain. Selain itu N.co juga melakukan 

kolaborasi dengan perorangan maupun perusahaan yang ingin memproduksi 

material material sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang dapat meningkatkan 

nama dari perusahaan N.co. 

 

1.3.1.2. Stakeholder 

 Setiap perusahaan memiliki segmen konsumen dan kebutuhan yang berbeda 

beda. Segmen tersebut juga dipengaruhi dari besar kecilnya suatu perusahaan. 

Semakin besarnya suatu perusahaan maka segmen konsumen juga akan semakin 

meluas dan bahkan proyek yang dikerjakan akan berbeda tingkatnya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka konsumen yang ingin dicapai 

oleh N.CO sebagian besar adalah konsumen yang tertarik terhadap arsitektur yang 

memanfaatkan teknologi didalam desain atau dapat dikatakan konsep smart 

building system selain itu juga konsumen yang ingin berkolaborasi denga N.co tidak 

hanya dalam bidang interior dan arsitektur, tetapi juga dalam bidang industri kreatif.  

 

1.3.1.3. Competitor (Incumbents) 

Dalam bisnis jasa konsultan interior dan arsitektur memiliki banyak sekali 

kompetitor kompetitor yang memiliki beberbagai macam value perushaan yang 
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berbeda beda. Didukung dengan adanya kemajuan teknologi yang memudahkan 

memperoleh informasi dalam menjalankan sebuah perusahan dalam bidang interior 

dan arsitektur. Dengan adanya permasalahan tersebut kompetitor N.co akan 

semakin banyak seiring berkembangnya perusahaan.  

Pada fase awal salah satu kompetitor yaitu Kantor Gunawan Gunawan yang 

merupakan anak perusahaan dari arsitek terkenal yaitu Benny Gunawan dengan 

keunggulan dan kelemahan sebagai berikut: 

 

Keunggulan: 

• Koneksi yang melimpah, dengan sesama arsitek  

• Proyek yang dikerjakan dapat dikatakan proyek besar 

• Perputaran proyek cepat. 

• Merupakan anak perusahaan dari arsitek terkenal yaitu Benny Gunawan 

Mmeiliki sumber daya yang sangat lengkap dalam bidang arsitektur 

 

 

Kelemahan: 

 

• Kelemahan pada perusahaan ini dapat dikatakan hampir tidak ada, karena 

perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari arsitek ternama Benny 

Gunawan yang tentunya walaupun demikian Kantor GG belum terkenal seperti 

induk perusahaanya 
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Pada fase kedepanya kompetitor N.CO yaitu PT. Mulia Teknologi Utama 

dimana perusaahaan tersebut telah berdiri sejak 2015 dan menjalin kerjasama 

dengan instansi pemerintah dalam menciptakan sebuah bangunan dengan smart 

system. 

Jasa yang disediakan oleh PT. Mulia Teknologi Utama yaitu: 

1. Building Automation System 

2. Smart Home system 

3. Smart education system 

4. Industrial Automation 

 

 

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents) 

Ancaman pendatang baru terhadap perusahaan N.co merupakan ancaman 

yang berasal dari perusahaan perusahaan start up oleh mahasiswa yang berada di 

Surabaya maupun di luar Surabaya. Perusahaan baru ini terkadang memiliki ide ide 

yang lebih kreatif dibandingkan dengan perusahaan yang telah bekerja lama. 

Namun belum adanya sumber daya yang memadahi membuat perusahaan baru 

tersebut belum bisa menyaingi perusahaan lama. 

Adanya perusahaan baru sejumlah 3.98 juta perusahaan dalam 10 tahun 

terakhir. Tidak menutup kemungkinan pendatang baru akan semakin berkurang 

bahkan akan semakin bertambah (agustinus, 2017) 

 

1.3.1.5. Substitute Products and Services 
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Dengan majunya perkembaangan zaman saat ini banyak layanan bisnis yang 

dirancang dengan praktis dan instan. Dengan adanya kemudahan dengan 

mengakses informasi yang ada, masyarakat lebih memilih menggunakan produk 

subtitusi dibandingkan dengan menggunakan jasa konsultan interior arsitektur, 

dengan alasan produk subtitusi tersebut mudah di temui melalui media sosial. 

Beberapa produk subtitusi tersebut adalah: 

Tabel 1.3. Subtitusi produk 

Produk / jasa Kelebihan 

Produk Jadi berbasis smart system 

(Bardi, Xiaomi, apple, samsung) 
• Varian yang banyak 

• Menyediakan jasa konsultasi 

gratis 

• Cepat dan praktis 

Internet/ Media sosial 

(Pinterest, Archdaily, Instragram) 
• Mudah di akses 

• Gratis 

• Informasi yang memadahi 

Penyedia jasa instalasi sistem smart 

building 

(Bosch.io, Anixter) 

• Nama brand yang besar 

• Sumber daya teknologi yang 

telah memadahi 

• Pengalaman dalampenggunaan 

dan perkembangan teknologi 

smart building 
  Sumber: Data Olahan Pribadi (2021) 

 

Dengan adanya produk subtitusi tersebut N.co juga mengambil peluang 

dalam memanfaatkan media yang ada dalam produk subtitusi tersebut, seperti 

melakukan branding melalui media sosial, dan dengan membuka kerjasama 

sehingga dapat meningkatkan bisnis N.co dalam menghadapi produk subtitusi 

tersebut. 
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1.3.2. Market Forces 

1.3.2.1. Market Issues 

 Majunya era teknologi saat ini sangat memudahkan pekerjaan manusia. 

Namun untuk memperoleh akses teknologi tersebut masih terbilang susah di 

Indonesia. Hal ini dapat terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti jangkauan 

Internet yang belum stabil maupun biaya yang perlu dikeuarkan untuk memperoleh 

teknologi tersebut terbilang mahal. Hambatan tersebut diakibatkan karena Sumber 

Daya Manusia yang belum memiliki kualitas tinggi. Selain Itu perkembangan 

infrastruktur yang lambat menjadikan negara Indonesia sulit dalam menjalankan 

teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini. (Puri, 2020) 

 

 

  

1.3.2.2. Market Segment 

 Bisnis jasa arsitektur dan interior memerlukan adanya pasar yang spesifik. 

Segmentasi pasar dibagi menjadi tiga segmen  yaitu segmen geografis, demografis, 

dan perilaku. 

-Secara geografis, pasar N.co awalnya mencakup area Jawa Timur kemudian pada 

fase berikutnya mencakup pulau jawa dan sekitarnya, dan padafase akhir akan 

mencakup seluruh Indonesia. 

-Semen demografis segmen pasar yang dituju yaitu pria maupun wanita muda 

hingga dewasa 
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-Secara psikografis segmen yang akan dituju yaitu orang yang memiliki bisnis yang 

ingin membangun sebuah bangunan dengan sistem smart building yang berbasis 

IoT yang ramah terhadap lingukungan. 

1.3.2.3. Needs and Demand 

Pada jaman yang telah berkembang saat ini kebutuhan manusia dapat 

dipenuhi dengan cara yang relativ mudah, mengingat pekerjaan yang harus 

diselesaikan semakin banyak dan menyibukkan. Sehingga dibutuhkanya 

pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan setiap 

orang. Teknologi tersebut dapat diterapkan dalam sebuah bangunan yang disebut 

dengan smart building system  

 Hal ini dimanfaatkan oleh penulis sebagai peluang dengan membangun jasa 

konsultan. Berdasarkan kebutuhan terhadap desain interior dan arsitektur yang 

menggunakan smart building system berbasis IoT.  

 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis terdapat 110 orang dari 

121 responden yang mau menggunakan jasa konsultan interior dan arsitektur 

spesialis dalam penerapan teknologi pada bangunan. Dengan alasan memudahkan 

perancangan bangunan dengan adanya bantuan jasa konsultan. Sehingga dapat 

meningkatlan kenyamanan, akeseibilitas , dan keamanan pengguna. 

  
Gambar 1.4. Hasil survei 1 

Sumber: dokumentasi pribadi 2021 
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Gambar 1.5. Hasil survei 2 

Sumber: dokumentasi pribadi 2021 

 

1.3.2.4. Switching Cost 

 Switching cost merupakan biaya yang harus ditanggung oleh klien ketika 

memutuskan untuk berpindah ke suplier lain. Sehingga pelayanan yang baik dan 

hasil yang sesuai dengan keinginan klien menjadi faktor utama perusahaan N.co 

dalam menjalankan bisnisnya supaya customer tidak mudah berpindah ke 

perusahaan lain. Namun value yang digunakan tentunya harus berbeda beda dan 

memiliki keunikanya sendiri sehingga menghindari terjadinya hal tersebut. 

 Salah satu kendala yang dihadapi N.CO yaitu ketika seseorang yang ingin 

membangun sebuah bangunan dengan smart building system pada awalnya 

membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan dengan membangun bangunan 

konvensional 

1.3.2.5. Revenue Attractiveness 

 Value pada setiap perusahaan jasa konsultan interior arsitektur tentunya 

harus berbeda beda dan memiliki keunikanya sendiri dan juga target market yang 



19 
 

berbeda beda. Value tersebut merupakan suatu hal yang menjadikan tolak ukur 

calon klien dalam memutuskan dalam memilih perusahaan jasa konsultan. 

 Perbedaan tarif diantara perusahan jasa konsultan interior menjadi hal yang 

wajar dan susah di ukur karena adanya perbedaan value tersebut. Hal ini 

berpengaruh dalam Revenue yang di dapat perussahaan N.co dimana value yang 

digunakan memperhatikan adanya perkembangan dalam bidang teknologi dapat 

berbeda beda dengan perusahaan lain. Serta penerapan sistem Ismart building masih 

terbilang jarang di terapkan di Indonesia sehingga membutuhkan biaya yang lebih. 

1.3.3. Key Trends 

1.3.3.1. Technology Trends 

 Saat ini banyak sekali pengembangan pengembangan teknologi yang di 

lakukan dalam sekala besar yang dapat dihubungkan dengan segala bidang, salah 

satunya dapat di kaitkan dengan arsitektur dan interior. Teknologi yang sedang 

berkembang pesat saat ini yaitu Ai atau yang disebut artificial inteligence dengan 

kata lain disebut juga sebagai kecerdasan buatan. (Feradhita, 2019) 

 Walaupun komputer saat ini sudah memiliki kemampuan yang cukup tinggi 

yang diperoleh dari prosesor yang dimiliki pada tiap komputer, namun komputer 

tersebut masih memerlukan kemampuan manusia dalam mengoperasikanya. 

Berbeda dengan Ai  manusia sudah tidak perlu mengoperasian secara langsung 

ketika ingin menjalankan sesuatu perangkat yang di inginkan. Pada saat ini 

penggunaan Ai ini dibentuk sebagai perangkat tambahan yang terhubung dengan 

jaringan atau network yang telah memiliki kemampuan sistem dasar dari Ai 

tersebut. Contoh artificial inteligence yang ada di dunia antara lain: “google 
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assistance” yang diciptakan oleh Google, ”alexa” yang diciptakan oleh perusahaan 

Amazon, dan “siri” yang merupakan sistem Ai dari perusahaan Apple. Sebagian 

besar sistem Ai tersebut ditanam didalam perangkat keras seperti smart speaker dan 

smart phone. Sistem Ai tersebut juga dapat disebut dengansistem IoTyang dapat 

diterapkan dalam smart building system. 

 Pemanfaatan Ai ini dapat dicontohkan seperti ketika orang orang ingin 

memutar musik pada handphone nya. Pada dasarnya ketika seseorang ingin 

memutar musik orang tersebut harus membuka hp tersebut kemudian membuka 

aplikasi dan terakhir memilih musik yang mau diputar. Namun dengan adanya 

bantuan teknologi Ai hal tersebut dapat dipersingkat denga cara memberikan 

perintah langsung kepada perangkat tersebut dengan sistem pendeteksi suara dan 

tinggal mengatakan jika ingin memutar musik dengan judul yang di inginkan. 

Dengan demikian sistem tersebut menajalankan perintahnya secara otomatis 

sehingga musik tersebut dapat diputar tanpa manusia harus mengoperasikanya 

secara langsung. 

 Dalam dunia interior arsitektur saat ini pemanfaatan Ai dapat diterapkan 

dalam perangkat perangkat furniture yang didalamnya ditanamkan sistem Ai 

tersebut. Beberapa penerapanya saat ini sudah dapat kita jumpai di seluruh dunia 

dan dalam dunia interior arsitektur saat ini dikatakan dengan desain smart building 

system yang dapat mempermudah pengguna bangunan smart building tersebut 

dengan sistem Ai seperti contoh penggunaan motor pada korden sehingga bisa 

membuka dan menutup korden tersebut sesuai dengan jam yang di indinkan, 

kemudian seperti penggunaan lampu yang dapat diatur secara otomatis guna 
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menguangi penggunaan energi. Sehingga manusia kedepanya dapat memanfaatkan 

system Ai tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari harinya dengan ringan. 

 Namun seiring majunya teknologi penamaan tersebut diganti dengan BIoT 

atau yang biasa disebut Building Internet of Things dimana pada dasarnya sebuah 

sistem smart building yang terintegrasi dengan Internet sehingga menciptakan 

sebuah sistem yang dapat mengamati jalanya suatu bangunan secara sendiri. 

(Admin, Internet of Things: Definisi, Sejarah, Manfaat & Penerapan, 2020) 

 

1.3.3.2. Regulatory Trends 

 Dalam menjalankan konsultan interior arsitektur tentunya tidak dapat 

dijalankan dengan kemauan diri sendiri, melainkan adanya regulasi regulasi yang 

telah ditetapkan tentang lingkup pekerjaan dan batasan – batasan dalam merancang 

sebuah bangunan. Regulasi tersebut telah diterbitkan oleh himpunan tertentu seperti 

IAI atau yang disebut Ikatan Arsitek Indonesia, HDII yang merupakan Himpunan 

Desainer Interior Indonesia, selain itu ada juga undang undang pemerintah ,dan 

lainnya. 

 Regulasi mengenai lingkup pekerjaan dan batasan-batasan arsitek 

tercantum dalam peraturan pada: Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan 

Pengguna Jasa dalam peraturan IAI, UU Arsitek Indonesia tahun 2017, maupun 

regulasi yang terdapat pada undang – undang hingga peraturan tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Kota di setiap daerah dan regulasi lainnya. 

 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends 
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Majunya teknologi yang cukup pesat membawa membawa dampak 

globalisasi yang terjadi di seluruh dunia maupun di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 

dari angka pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 196.7 

juta penduduk atau sebesar 73.7 persen dari populasi penduduk di Indonesia. 

(Kumparan, 2020) 

Hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan ada kebiakan baru yang 

diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 seperti kebijakan WFH yang membutuhkan 

Internet sebagi Koneksi utama. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi bidang 

interior dan arsitektur yang menggunakan sistem smart building berbasis IoT 

kedepanya. 

 

1.3.3.4. Socio Economics Trends 

 Berdasarkan bps.go.id yang dirilis pada 5 november 2020, Badan pusat 

statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III 

tumbuh sebesar 5,05 persen. Hal tersebut merupakan perkembangan yang cukup 

baik pada Triwulan II mengalami penurunan 5,32 persen. Seperti yang diketahui 

pada tahun 2020 seluruh dunia sedang mengalami pandemi virus Covid-19. (BPS, 

2020) 

 Berdasarkan hasil pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan di atas , maka 

dapat dikatakan daya pembelian masyarakat akan terus meningkat, kebutuhan akan 

adanya protokol yang baru membawa dampak positif pada bidang interior dan 

arsitektur. 

13.4. Macro Economic Forces 
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1.3.4.1. Global Market Condition 

 Dilansir dari Finance.detik.com, ditulis pada 17 november 2020. Adanya 

pandemi Covid-19 membuat perekonomian global berada pada kondsisi tertekan. 

Namun pada akhhir tahun mulai terjadinya pemulihan perekonomian global. Salah 

satu pemulihan tersebut dapat dilihat dari adanya inflasi, inflasi merupakan kondisi 

ketika harga barang dan jasa meningkat secara umum dan terus menerus. Data yang 

berasal dari Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi pada minggu kedua 

November 2020 sebesar 0,21% secara bulanan, secara tahun kalender 1,17%, da 

secara tahunan sebesar 1,53%. Berdasarkan data tersebut dapat diprediksikan pada 

tahun2021 kondisi perekonomian akan memasuki fase pemulihan setelah mengenai 

fase peneurunan akibat pandemi Covid-19. (Laucereno, 2020) 

 

1.3.4.2.  Capitlal Market 

 Dilansir dari kontan.co.id, yang ditulis pada 24 agustus 2020, 

Memburuknya perekonomian yang terjadi di Indonesia mengakibatkan IHSG atau 

yang disebut Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan sebesar 37,5%. 

Namun seiring berjalanya waktu dan strategi yang dilakukan pemerintah membawa 

kondisi pasar modal mulai membaik. Munculnya berita mengenai vaksi dari virus 

Covid-19 menjadi salah satu pemicu membaiknya angka psikologis IHSG dari 

5.000 menjadi 5.239. (Frensidy, 2020) 

 Hal ini dapat disimpulkan bahwa akan adanya dampak positif bagi 

perusahaan di bidang arsitektur dan interior seiring membaiknya harga saham di 

Indonesia. 
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1.3.4.3. Commodity and Other Resources 

Dilansir dari CNBC Indonesia, yang ditulis pada 20 Oktober 2019. Presiden 

Joko Widodo mengatakan bahwa setelah 5 tahun fokus dalam bidang infrastruktur, 

5 tahun selanjutnya akan fokus kepada sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing 

yang tinggi  diharapkan dapat mendorong kemajuan industri di Indonesia. (Asmara, 

2019) 

 Dengan adanya komoditas terhadap memajukan sumber daya manusia, 

membuat para desainer dan arsitek harus meningkatkan kemampuannya supaya 

dapat bersaing dengan pasar global. 

 

1.3.4.4.  Economic Forces 

Dilansir dari sindonews.com, yang ditulis pada 11 Juli 2020, Perkembangan 

infrastruktur di Indonesia terhadap PDB ( Produk Domesti Bruto ) 

Jauh dibawah standar internasional, menempati peringkat 27 dari 140 negara di 

asia. (Admin, Kabar Baik dari Raksasa Ekonomi Dunia, 2020)Hal ini 

mengakibatkan para investor enggan melakukan investasi di Indonesia sehingga 

dibutuhkanya strategi baru yang perlu dilakukan pemerintah dalam membenahi 

infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat membantu arsitektur dan 

desainer interior agar dapat bersaing secara internasional dengan adanya 

infrastruktur yang baik di Indonesia. 
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1.3.5. Model Bisnis 

1.3.5.1. Value Proposition 

Nilai nilai bisnis yang diterapkan dalam N.co yang pertama yaitu dengan 

menciptakan sebuah desain yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas 

bagi penggunanya denggan penggunaan teknologi smart building system yang 

berbasis IoT. Nilai yang juga diterapkan adalah aksesibilitas, yaitu setiap klien 

dapat memperoleh akses yang tidak terbatas terhadap berbagai macam informasi 

yang dibutuhkan. Selain itu aksesibilias juga diterapkan pada setiap desain yang 

dirancang oleh N.co dalam kemudahan klien untuk memenuhi kebutuhan sehari 

hari. Akses tersebut juga memerlukan teknologi yang sudah sangat maju, dan salah 

satunya yaitu seperti pengganaan AI atau yang biasa disebut dana artificial 

Intelegence  atau kemampuan buatan yang di terapkan pada kehidupan sehari hari. 

N.co sangat memperhatikan apa yang terjadi dengan tren yang baru. Pembelajaran 

terhadap sumber informasi baru akan selalu dilakukan sehingga menjadikan jasa 

konsultan ini selalu up to date terhadap segala informasi dalam bidang interior 

arsitektur maupun dalam bidang industri kreatif.  

 Selain dalam bidang informasi, perangkat yang digunakan oleh biro 

konsultan N.co akan dilakukan update secara berkala baik dalam perangkat lunak 

(software) dan juga perangkat keras (hardware). Pembaruan software ini dalam 

bentuk penggunaan aplikasi desain seperti sketchup, autocad, maupun aplikasi 

lainya menggunakan versi terbaru. Selain ini pada perangkat keras juga akan 

dilakukan upgrade seperti pada penggunaan komputer dengan teknologi terkini. 

Sehingga pembaruan ini dapat membantu perusahaan N.co berjalan dengan lancar. 
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 Dalam menjalankan setiap proyek N.co selalu mengutamakan adanya akses 

yang mudah terhadap pengguna jasa N.co. Hal ini ditujukan guna meningkatkan 

relasi yang baik dengan klien dengan cara melakukan pengawasan secara berkala 

terhadap proyek yang dikerjakan sehingga klien akan merasa lebih aman dan 

nyaman ketika memutuskan bekerja sama dengan N.co 

 Memberikan edukasi mengenai penggunaan smart building system berbasis 

IoT juga merupakan salah satu value yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan 

penggunaan sistem tersebut dapat meningkatkan produktifitas dan aksesibilitas bagi 

penggunanya dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. 

 

1.3.5.2. Customer Relationship 

1. Long Term 

 Hubungan yang dijalin antara klien baru hingga mantan klien harus tetap 

terjaga dengan baik sehingga hal ini dapat membantu N.co dalam keberlanjutan 

dalam menjalankan perusahaan. Hubungan ini dapat memudahkan kedua belah 

pihak seperti ketika klien membutuhkan bantuan menyelesaikan suatu 

permasalahan, hal itu dapat ditangani dengan cepat dikarenakan adanya hubungan 

yang terjalin dengan baik. 

 2. Community 

 Komunitas N.co juga akan dibentuk guna meningkatkan pelayanan dan 

hubungan yang baik dengan klien. Dengan adanya komunitas tersebut diharapkan 

juga memudahkan bagi perusahaan jika ingin melakukan ekspansi usaha kedepanya 
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dengan adanya sumber daya baru yang dapat diperoleh jika adanya klien maupun 

orang orang di dalam komunitas untuk melakukan kolaborasi dengan N.co. 

 

1.3.5.3. Customer Segment 

Perorangan, perusahaan, instansi yang membutuhkan jasa desain interior 

dan arsitektur, dengan penerapan sistem smart building berbasis IoT. Dengan 

cakupan area yaitu area komersil. Dengan hasil desain mulai dari desain bangunan 

baru hingga penerapan smart building system berbasis IoT pada bangunan yang 

telah jadi (renovasi). 

Berdasarkan letak geografis N.co akan mencakup area regional dan 

nasional. Area regional ini meliputi area Surayaba dan Jawa Timur, kemudian 

seiring berjalanya waktu N.co juga akan mencakup wilayah nasional yaitu di 

seluruh wilayah Indonesia. Dengan target segmen dengan perekonomian menengah 

keatas 

 

1.3.5.4. Channel 

1.  Tipe : 

• Direct (secara langsung) Seperti contoh datang ke studio, 

menghubungi melalui media sosial (instagram, facebook), Selain itu 

juga N.co juga akan bekerjasama dengan brand ataupun suplier 

produk smart building system dalam mengikuti expo maupun 

seminar mengenai smart building system berbasis IoT 
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• In direct (secara tidak langsung) Seperti melalui rekomendasi dari 

klien lama yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan. 

2.  Phase : 

a. Awareness : Klien mengetahui jasa melalui media sosial seperti 

instagram dan facebook, sehingga media utaa tersebut harus dilakukan 

maintenance dengan baik oleh pemilik perusahaan, seperti update 

posting secara rutin, mengiklankan jasa yang menarik.  

b. Evaluation : Penyampaian evaluasi disampaikan secara langsung 

atau melalui telephone, chat dan media lainya.  

c. Purchase : Proses pembayaran dilakukan dengan adanya 

kesepakatan terhadap owner dan klien dengan ketentuan yang telah 

disetujui kedua belah pihak.  

d. Delivery : konistensi di sosial media, quality control secara langsung 

baik oleh pegawai maupun owner. 

e. After Sales : garansi 3 bulan setelah serah terima. 

 

1.3.5.5. Key Activities 

1. Penerimaan proyek 

2. Pembagian Tugas 

3. Observasi lapangan oleh desainer /  project manager 

4. Brainstorming konsep desain 
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5. Proses pembuatan beberapa alternatif konsep desain beserta gambar 

skematik, gambaran 3D, RAB 

6. Presentaasi alternatif konsep desain pada klien & proses pemilihan warna, 

material,detail, dll 

7. Klien memilih konsep dan memberi feedback 

8. Pembuatan konsep final disertai kelengkapan gambar 

9. Presentasi konsep final 

10. Pembuatan kelengkapan gambar lainya (detail, treatment, dll) 

11. Pembuatan kelengkapan dokumen pelelangan 

12. Proses produksi 

13. Instalasi produk 

14. Serah terima dengan klien 
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Bagan 1.1 SOP pengerjaan proyek 
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1.3.5.6. Key Partner 

N.co akan bermitra dengan arsitek, seniman, urbanist,drafter, 

interior designer, dan suplier. Guna meningkatkan dan mengembangkan 

perusahaan N.co dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan 

perkembangan yang teradi sangat signifikan dan proses pengerjaan proyek 

tidak memakan waktu yang lama. 

Menjalin hubungan dengan perusahaan suplier produk smart 

building system dan juga expertise yang memahami dan mengerti mengenai 

smart building system  dan IoT sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan . 

Selain itu N.co akan membuka kerja sama dengan perusahaan start 

up untuk melakukan kolaborasi dalam bidang industri kreatif, kerja sama ini 

bertujuan untuk membesarkan nama N.co tidak hanya bekerja dalam bidang 

interior dan arsitektur namun juga berjalan dalam bidang industri kreatif 

lainya. 

 

1.3.5.7. Key Resources 

a. Physics : 

Aset fisik yang dimiliki N.co dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu 

perusahaan sedang berkembang dan baru merintis usaha aset yang dimiliki 

merupakan aset pribadi seperti tempat kerja, perangkat kerja, dan kendaraan 

merupakan milik pribadi.Kemudian pada fase dua aset mulai bertambah 

seperti mulai mendirikan maupun menyewa kantor  untuk bekerja, 
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perangkat juga ditambahkan dengan tujuan mempercepat proses bekerja. 

Pada fase ketiga aset yang dimiliki sudah sepenuhnya milik perusahaan 

seperti memiliki kantor, kendaraan operasional, perangkat yang terkini dan 

peralatan lain yang merupakan hak milik N.co 

b.  Financial : 

Sumber finansial dibagi menjadi 3 fase, Fase pertama, fase kedua, 

dan fase ketiga. Fase pertama perusahaan N.co baru dirintis, finansial yang 

masih sangat minim diperoleh dari dana pribadi. Dana ini digunakan untuk 

menjalankan perusahaan dalam bidang pengembangan software yang 

digunakan dalam menjalankan perusahaan. Fase kedua sudah diperoleh dari 

jasa konsultan interior yang di dapat N.co. Selain itu finansial N.co 

direncanakan akan berkembang dengan adanya jasa konsultasi smart 

building system berbasis IoT. Pada fase ketiga. Sumber finansial N.co 

sepenuhnya berasal dari fee desain, fee konsultasi smart building system 

berbasis IoT, maupun fee dari kolaborasi dengan perorangan maupun 

perusahaan lain dalam bidang industri kreatif. 

 

c.  Human : 

Pada fase pertama N.co belum memiliki karyawan, hal hal yang 

dikerjakan sepenuhnya dikerjakan dengan kemampuan pemilik usaha. 

Kemudian pada fase kedua akan menyewa pegawai dalam membantu 

menjalankan perusahaan kedepanya. Sedangkan pada fase ketiga sumber 

daya manusia yang dimiliki N.co sudah sangat cukup. N.co juga dapat 
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memperoleh sumber daya tambahan yang berasal dari kolaborasi dengan 

perusahaan lain maupun perorangan. 

Struktur organisasi yang dimiliki N.co sebagai berikut: 

 

Bagan1.2. Struktur organisasi 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 

  Tugas wewenang dan tanggung jawab: 

1. Direktur : 

a. Memimpin perusahaan 

b. Memantau jalanya prusahaan 

c. Membuat keputusan penting terhadap perusahaan 

d. Mengatur keuangan perusahaan 

2. Senior designer : 

a. Sebagai kepala desainer 

Direktur

Senior 
designer

Designer

Drafter

Project 
manager
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b. Memantau hasil kerjaan designer dan drafter 

c. Membagi pekerjaan antara designer dan drafter 

d. Membuat konsep design atas persetujuan direktur 

e. Membuat 3D design dan gambar presentasi 

f. Penanggung jawab pekerjaan proyek kepada direktur 

g. Mengecek bersama hasil instalasi proyek dengan project 

manager 

3. Designer : 

a. Mendesign gambar 3D dan gambar presentasi 

b. Melaporkan hasil kerjaan kepada direktur dan senior 

designer 

4. Drafter : 

a. Membuat gambar teknik dari hasi 3D yang digunakan dari 

direktur atau senior designer 

5. Project Manager : 

a. Memantau pekerjaan kontraktor 

b. Mengecek lokasi proyek 

c. Mengukur lokasi sesuai kebutuhan proyek 

d. Melaporkan hasil cek lapangan kepada direktur maupun 

senior designer 

6. Smart building system expertise 

7. IoT expertise  

a.  
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1.3.5.8. Cost Structure 

Fixed cost: 

a. Gaji tetap bulanan  

b. Biaya akomodasi (meeting, survey 

c. Biaya operasinal kantor (listrik, telpon, PDAM, internet) 

d. Biaya Software, hardware 

e. Biaya Update atau pembaharuan software 

f. Biaya Pelatihan teknologi 

g. Biaya lain lain ( Iklan, event, Biaya penyusutan) 

Variabel cost: 

h. Biaya operasional tambahan kantor dan pengerjaan proyek 

 

Revenue Stream 

a) Fee jasa desain interior arsitektur 

b) Fee jasa konsultan sistem smart building berbasis IoT 

c) Fee kolaborasi dengan perorangan atau perusahaan 

 

Cash Flow 

 Rencana keuangan N.co akan dibagi menjadi tiga fase. Pada fase pertama 

(2021–2024), perolehan modal yang masih sangat minim diperoleh dari dana 
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pribadi. Dana ini digunakan untuk menjalankan perusahaan dalam bidang 

pengembangan software yang digunakan penulis dalam menjalankan perusahaan. 

Selain modal pribadi penulis juga membuka jasa custom design mechanical 

keyboard sebagai hobi dari penulis,kemampuan yang digunakan diperoleh selama 

masa perkuliahan di Universitas Ciputra. 

Perolehan modal pada fase transisi (2025–2028) sudah diperoleh dari jasa 

konsultan interior yang di dapat N.co. Selain itu perolehan modal juga di dapat dari 

jasa konsultasi smart building system berbasis IoT 

Ketika memasuki fase final (2029-seterusnya). Perolehan modal sama pada fase 

transisi namun dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu pada fase final ini modal 

yang di dapatkan berasal dari kerja sama atau kolaborasi dengan perusahaan lain 

dalam bidang industri kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


