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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  TOPIK PENELITIAN 

 Topik penelitian yang akan dikaji, yaitu “EFEKTIVITAS POLA KERJA 

BERBASIS TIM DESAIN DAN PENGARUHNYA DI DALAM PROSES 

DESAIN DAN HASIL DESAIN”. 

 

1.2  LATAR BELAKANG 

Desain interior merupakan ilmu yang mempelajari desain yang berkaitan 

dengan tata ruang interior. Hal tersebut meliputi desain pada lantai, jendela, pintu, 

tembok, pencahayaan, furnitur, dan beberapa aksesoris desain lainnya. Desain 

interior bertujuan untuk menciptakan sebuah area yang nyaman dengan 

mempertimbangkan segi estetika dan kebutuhan-kebutuhan dari pengguna 

ruangan itu sendiri. Individu yang berkecimpung di dalam dunia desain interior 

disebut desainer interior. 

Pada masa sekarang, desain interior mulai diminati sebagai bagian dari gaya 

hidup. Dimulai dari keinginan menata sebuah rumah menjadi sebuah hunian yang 

memiliki nilai estetika tinggi, tampilan ruang komersial yang menarik bagi para 

pengunjung, kantor yang memikirkan segi fungsional demi kelancaran bekerja, 

hingga pengaturan flow activity yang baik pada sebuah area publik menjadi 

beragam alasan bagi masyarakat publik untuk menggunakan jasa seorang desainer 

interior. Melihat dengan kondisi tersebut, tidak sedikit dari desainer interior yang 

mulai mempromosikan jasa desainnya dalam bentuk sebuah usaha desain 
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profesional dalam suatu bentuk usaha perseorangan atau lebih dikenal dengan 

nama sole proprietorship. 

Bentuk usaha sole Proprietorship merupakan salah satu bentuk usaha yang 

lumrah dijalankan bagi beberapa orang. Hal ini dikarenakan dengan diprakarsai 

dan dikelola secara perorangan dan sistem manajerial yang mudah untuk 

diterapkan dalam dunia profesional. Dalam membuka bentuk usaha sole 

proprietorship, tidak dibutuhkan modal yang terlalu besar sehingga lebih mudah 

terjamah bagi beberapa orang. 

Dalam menjalankan usaha desain interior, secara garis besar terdapat dua 

buah pendekatan pola kerja yang dilakukan oleh desainer, yaitu pola kerja 

berbasis individual dan pola kerja berbasis tim desain. Masing-masing pola kerja 

memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Walaupun begitu, banyak 

konsultan interior yang menerapkan pola kerja berbasis tim desain di dalam 

menjalankan praktek usaha desain interior. Fenomena tersebut dilandasi oleh 

asumsi dari beberapa pemilik konsultan akan pola kerja berbasis tim desain yang 

lebih efektif dalam menangani proyek secara pararel. Beberapa contoh konsultan 

yang menerapkan pola kerja berbasis tim desain yaitu Konsultan Interior Suyin 

Design dan Konsultan Interior Bernhard & Co.  

Suyin Design merupakan salah satu konsultan desain interior yang berbasis 

di Indonesia. Suyin Design telah berkiprah di dunia desain selama kurang lebih 16 

tahun terhitung pada saat penelitian ini dimulai. Usia tersebut secara tidak 

langsung menjadi penanda akan eksistensinya di dalam dunia profesional desain. 

Dalam prakteknya, Konsultan Interior Suyin Design merupakan konsultan yang 
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menerapkan pola kerja berbasis tim desain dengan jumlah tim yang relatif besar 

dengan rentang lima hingga sepuluh orang karyawan yang bekerja di dalamnya.   

Bernhard & Co. merupakan salah satu konsultan interior yang berbasis di 

Indonesia seperti halnya Konsultan Interior Suyin Design. Akan tetapi, Konsultan 

Interior Bernhard & Co. merupakan salah satu konsultan yang terhitung baru di 

dalam dunia profesional desain dengan usia dua tahun dalam berkarya, terhitung 

pada saat penelitian ini dimulai. Konsultan Interior Bernhard & Co. menggunakan 

metode tim desain dalam prakteknya dengan jumlah tim yang relatif lebih sedikit 

dibanding Konsultan Interior Suyin Design. Konsultan Interior Bernhard & Co. 

terdiri dari seorang principle designer dan seorang arsitek dalam menjalankan 

usaha desainnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan menitikberatkan penelitian 

terhadap pengaruh efektivitas pola kerja tim desain terhadap proses, yang akan 

dituangkan dalam topik “EFEKTIVITAS POLA KERJA BERBASIS TIM 

DESAIN DAN PENGARUHNYA DI DALAM PROSES DESAIN DAN HASIL 

DESAIN”. Penelitian tersebut akan menggunakan contoh pada efektivitas pola 

kerja di Konsultan Interior Suyin Design dan Konsultan Interior Bernhard & Co. 

 

1.3  PERMASALAHAN 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebuah permasalahan utama, yaitu: 

1)  seberapa besar pengaruh efektivitas pola kerja berbasis tim desain 

terhadap proses desain dalam sebuah konsultan desain interior dalam 

bentuk usaha sole proprietorship? 
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2) seberapa besar pengaruh efektivitas pola kerja berbasis tim desain 

terhadap pencapaian hasil desain dalam sebuah konsultan desain 

interior dalam bentuk usaha sole proprietorship? 

 

1.4 TUJUAN 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

disimpulkan beberapa tujuan penelitian, diantaranya: 

1)  menjabarkan dan meneliti pengaruh efektivitas penggunaan pola kerja 

berbasis tim desain di dalam proses desain sebuah konsultan desain 

interior dalam bentuk usaha sole proprietorship; 

2)  menjabarkan dan meneliti pengaruh efektivitas penggunaan pola kerja 

berbasis tim desain di dalam pencapaian hasil desain sebuah konsultan 

desain interior dalam bentuk usaha sole proprietorship.   

 

1.5  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berikut beberapa literatur yang digunakan penulis sebagai pedomannya 

dalam meneliti tentang pola kerja berbasis tim desain dan pengaruhnya terhadap 

proses desain dan hasil desain khususnya dalam lingkup proyek restoran, 

diantaranya: 

1) Interior Design in Practice: Case Study of Successful Business Models. 

Buku karangan Terri L. Maurer, FASID ini berisikan tentang artikel-

artikel hasil wawancara terhadap beberapa principle designer di konsultan 

interior. Salah satu desainer tersebut bernama Martha yang mengelola 

Patterson House Design Group. Hasil wawancara tersebut berguna dalam 
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menemukan pedoman teori mengenai keuntungan dan kerugian dari pola 

kerja berbasis tim desain dalam jumlah anggota relatif kecil dan tim 

desain dalam jumlah anggota relatif lebih besar. 

2) Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Desainer Interior dan 

Pemberi Tugas. Buku yang dirampungkan oleh tim Himpunan Desainer 

Interior Indonesia (HDII) ini menjelaskan tentang prosedur-prosedur dari 

proses desain yang telah distandardisasi dalam menjalankan usaha 

profesional desain interior di Indonesia. Selain itu, buku ini memberikan 

batasan-batasan kerja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh desainer 

dalam menjalankan praktek konsultan interiornya masing-masing. 

3) Interior Design Handbook of Professional Practice. Buku yang diedit 

oleh Cindy Coleman ini berisikan tentang beberapa artikel yang ditulis 

oleh beberapa praktisioner di dunia profesional desain. Di dalamnya 

terdapat artikel oleh Katzenbach yang telah menerbitkan buku The 

Wisdom of Team. Di dalam artikel ini dijabarkan tentang prinsip dasar 

dari pola kerja berbasis tim. 

4) Successful Restaurant Design. Buku ini ditulis oleh Regina S. Baraban 

yang menjelaskan tentang desain dari sebuah restoran yang menarik bagi 

para pengunjung atau bersifat komersial. Buku ini berisikan teori yang 

mempertemukan desain dengan manajemen restoran sehingga 

menghasilkan sebuah desain yang menunjang efektivitas dan 

produktivitas sebuah restoran tanpa mengesampingkan nilai estetika 

sebagai daya tariknya. 
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1.6  KONTRIBUSI PENELITIAN 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian 

ini berkontribusi dalam menjabarkan efektivitas pola kerja tim desain dengan 

pengambilan dua buah konsultan interior berbasis tim desain sebagai contoh 

penelitian. Selain itu, penelitian akan menspesifikasi penjabaran efektivitas dari 

pola kerja berbasis tim desain dengan jumlah anggota relatif kecil dan tim desain 

dengan jumlah anggota relatif besar dengan perbandingannya di dalam proses 

desain dan pencapaian kualitas hasil desain. Hasil analisis penelitian diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan pola kerja tim 

desain di dalam prakteknya dan menjadi bahan perbandingan dalam memperbaiki 

pola kerja berbasis tim desain hingga lebih efektif untuk diterapkan di dalam 

praktek profesional desain. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu bagi mahasiswa lainnya yang akan mengerjakan penelitian terkait 

dengan efektivitas pola kerja berbasis tim secara umum dan tim desain secara 

khusus di dalam pengaruhnya terhadap proses sebuah pola kerja hingga output 

yang dapat dicapai berdasarkan pola kerja tim. 

 

1.7 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai analisa efektivitas dari pola 

kerja tim desain serta pengaruhnya dalam lingkup proses desain dan kualitas hasil 

desain dengan melakukan pengambilan contoh dua buah konsultan interior yang 

menerapkan pola kerja berbasis tim desain dengan jumlah anggota relatif kecil 

dan jumlah anggota relatif besar. Kedua buah konsultan yang diambil sebagai 

contoh penelitian merupakan konsultan yang menerapkan pola kerja berbasis tim 
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desain dalam mengerjakan proyek desainnya. Penelitian akan menekankan 

terhadap efektivitas dari pola kerja berbasis tim desain. Pada tahap selanjutnya, 

penelitian akan dibawa kepada analisis pengaruh pola kerja berbasis tim desain 

terhadap proses desain dan pencapaian kualitas hasil desain berdasarkan proses 

tersebut. Penelitian mengenai pola kerja berbasis tim desain akan bersifat internal 

dimana tim desain hanya mencakup lingkup desainer yang bekerja di dalam 

konsultan masing-masing. 

 Penelitian akan berorientasi terhadap proyek yang dikerjakan oleh dua buah 

konsultan dengan penjabaran akan proses desain dan hasil desain yang dicapai 

melalui proses tersebut. Hasil desain yang dianalisa akan mengacu terhadap 

keberhasilan desainer dalam memenuhi ekspektasi klien dalam proyek dengan 

mengacu kepada nilai fungsional, nilai estetika, dan waktu pengerjaan. Proyek 

yang akan dijadikan acuan merupakan proyek komersial yang secara spesifik 

membahas mengenai food service facilities. Penelitian akan berlangsung selama 

sembilan bulan di dua buah kantor desain dengan perincian lima bulan di dalam 

Konsultan Interior Suyin Design dan empat bulan di dalam Konsultan Interior 

Bernhard & Co.   

 

1.8 METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

 Metode penelitian yang akan digunakan merupakan metode penelitian 

kualitatif. Hal ini dikarenakan topik penelitian timbul dari sebuah fenomena sosial 

dan berkaitan erat dengan masalah manusia dimana dalam penelitian ini berkaitan 

dengan teamwork. Metode penelitian tersebut didukung dengan penggunaan 

pengambilan contoh konsultan desain yang menggunakan pola kerja berbasis tim 
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desain di dalam praktek desainnya. Untuk menunjang metode di atas, peneliti 

akan melakukan wawancara dengan principle designer dan project manager di 

dalam proyek-proyek terkait dalam lingkup pola kerja tim desain, proses desain 

dan pencapaian hasil desain. 

 Pengumpulan data yang akan digunakan berasal dari literatur dan teori-teori 

mengenai teamworking, proses desain, dan parameter kualitas hasil desain baik 

secara fungsional maupun estetika.  

 Observasi yang akan dilakukan oleh pemagang ditujukan untuk mengetahui 

ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, dan perasaan untuk 

menyajikan sebuah gambaran realistik kejadian dan evaluasi dengan pengukuran 

terhadap aspek tertentu. Beberapa dokumen juga akan digunakan sebagai sumber 

penelitian untuk menyajikan fakta untuk mendukung keabsahan penelitian. 

 Prosedur penelitian secara garis besar akan dilakukan dalam empat tahapan 

utama, yaitu analisis bentuk usaha sole proprietorship, analisis alur proses desain, 

analisis efektivitas pola kerja berbasis tim desain dengan menggunakan studi 

kasus yang telah dilakukan sebagai acuannya dan analisis pencapaian kualitas 

hasil desain berdasarkan proses desain yang telah dilakukan. 

 Tahap analisis bentuk usaha sole proprietorship ditujukan untuk 

menganalisis kesamaan bentuk perusahaan pada Konsultan Interior Suyin Design 

sebagai konsultan yang menerapkan pola kerja berbasis tim desain dengan jumlah 

anggota relatif besar dan Konsultan Interior Bernhard & Co. sebagai konsultan 

lain yang menerapkan pola kerja berbasis tim desain dengan jumlah anggota 

relatif kecil sebagai contoh lainnya. Hal ini dilakukan agar pada saat melakukan 

proses analisis, kedua perusahaan ini berada di dalam sebuah bentuk usaha yang 
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sama dan memiliki sistematika perusahaan yang sejalan. Sehingga dalam proses 

penelitian berlangsung, parameter dapat diterapkan di dalam satu cakupan area. 

 Pada tahap selanjutnya, penelitian akan berorientasi pada alur proses desain 

yang berlangsung di dalam Konsultan Interior Suyin Design dan Konsultan 

Interior Bernhard & Co. Analisis proses desain akan mengacu kepada buku 

panduan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Deainer Interior dan 

Pemberi Tugas yang dirangkum oleh tim Himpunan Desainer Interior Indonesia 

(HDII). Penggunaan standardisasi proses desain HDII dilandasi dengan pemikiran 

bahwa kedua buah konsultan berada di lingkup Indonesia, sehingga proses 

mengacu kepada standardisasi profesional dalam cakupan area yang serupa. 

Analisis proses desain bertujuan untuk mengelompokan alur yang terjadi di dalam 

kedua buah konsultan menurut standarisasi proses desain yang digunakan guna 

untuk mempermudah penidentifikasian parameter tim kerja yang terjadi di dalam 

setiap alur proses desain yang terjadi di dalam analisis berikutnya.  

 Tahap ketiga yaitu analisis efektivitas pola kerja berbasis tim desain dengan 

mengunakan studi kasus sebagai acuannya. Pada tahap ini, analisis akan 

menggunakan proses desain yang telah dijabarkan di tahap sebelumnya dan 

parameter pola kerja berbasis tim. Studi kasus akan digunakan sebagai contoh 

penerapan pola kerja di dalam konsultan masing-masing sehingga dapat terlihat 

efektivitas pola kerja di masing masing tahapan proses desain dalam proyek acuan 

yang digunakan. Pada tahap ini, analisis efektivitas pola kerja berbasis tim desain 

terhadap pengaruhnya pada proses desain telah terpenuhi.  

 Tahap terakhir yaitu analisis hasil desain baik dari segi fungsional maupun 

nilai estetika yang didapatkan dengan metode pola kerja berbasis tim desain di 



 10 

kedua buah konsultan terkait. Proyek acuan yang digunakan dari kedua buah 

konsultan melingkupi proyek komersial yang terspesialisasi pada tujuan kulinari. 

Analisis ini ditujukan agar dapat dilihat kualitas hasil desain yang nyata menurut 

hasil pola kerja berbasis tim desain. Hasil dari kualitas desain yang dicapai 

mendukung sistem kerja yang diterapkan sehingga dapat membedakan efektivitas 

pola kerja terkait kuantitas jumlah anggota di dalam sebuah tim. Tahapan secara 

singkat dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penerapan Metode Penelitian 
Sumber: Dokumen Pribadi  

 
 

 Hasil penelitian merupakan sebuah tabel penjabaran efektivitas pola kerja 

berbasis tim desain. Tabel tersebut sebagai pengarah kesimpulan efektivitas pola 

kerja yang baik untuk dijadikan bahan perbandingan dalam memperbaiki pola 

kerja berbasis tim desain hingga lebih efektif untuk diterapkan di dalam praktek 

profesional desain dalam bentuk usaha sole proprietorship. Hasil penelitian juga  

meliputi tabel perbandingan kualitas hasil desain yang dicapai melalui proses 
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tersebut sebagai pengarah pada penarikan kesimpulan akan relasi dari efektivitas 

sebuah proses dalam pencapaian kualitas hasil desain.  

 

1.9 KERANGKA PEMIKIRAN 

 Berdasarkan pada kerangka berpikir seperti Gambar 1.2, dapat dijelaskan 

permasalahan awal penelitian berakar pada efektivitas pola kerja yang terjadi di 

dalam sebuah bentuk usaha sole proprietorship seperti pada kedua buah konsultan 

contoh. Kemudian penelitian memfokuskan kepada bentuk pola kerja berbasis tim 

desain seperti yang diterapkan dalam kedua buah konsultan yang dijadikan 

sebagai contoh. Efektivitas pola kerja berbasis tim desain tersebut berpengaruh 

terhadap proses desain yang terjadi dan juga pencapaian kualitas hasil desain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 Pada proses selanjutnya, penelitian akan proses desain menggunakan tiga 

buah pendekatan sebagai parameter, diantaranya alur kegiatan dari proses desain, 
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parameter kerja sebuah tim, dan alat ukur efektivitas. Ketiga poin tersebut akan 

menjadi parameter dalam menjabarkan dan mengidentifikasi keterkaitan pola 

kerja berbasis tim desain di dalam sebuah proses desain. 

 Setelah melihat pengaruh efektivitas pola kerja berbasis tim desain di dalam 

sebuah proses desain, penelitian akan mengacu kepada pencapaian kualitas hasil 

desain. Penelitian dilandasi dengan ada atau tidaknya pengaruh efektivitas pola 

kerja berbasis tim desain di dalam pencapaian hasil. Di dalam kerangka pemikiran 

dapat dilihat bahwa pencapaian kualitas hasil mengacu kepada nilai fungsional 

dan nilai estetika. Parameter tersebut akan mengacu kepada tujuan atau goal dari 

proyek yang akan dijadikan acuan. Selain itu, pengukuran waktu penyelesaian 

akan mengacu kepada timeline awal proyek untuk mengidentifikasi apakah 

proyek berjalan sesuai dengan perencanaan awal atau tidak. 

 Di dalam kerangka pemikiran dapat dilihat bahwa tahapan penelitian 

menekankan kepada dua buah pokok bahasan, yaitu proses desain dan pencapaian 

kualitas hasil desain. Kedua pokok bahasan tersebut merujuk kembali kepada akar 

permasalahan utama yaitu efektivitas pola kerja berbasis tim desain di dalam 

konsultan interior berbentuk sole proprietorship dengan ditandai adanya relasi di 

kedua buah tahapan ke akar permasalahan. Selain itu, proses desain yang berjalan 

turut mempengaruhi pencapaian kualitas hasil desain yang ditandai dengan relasi 

di kedua buah tahapan tersebut di dalam kerangka berpikir.  
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1.10 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Laporan penelitian “EFEKTIVITAS POLA KERJA BERBASIS TIM 

DESAIN DAN PENGARUHNYA DI DALAM PROSES DESAIN DAN HASIL 

DESAIN”, akan dirampungkan di dalam lima bab. 

 Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dari penelitian. Di dalam bab 

pertama, akan dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan topik, perumusan 

permasalahan penelitian, serta tujuan dari penelitian dilakukan. Untuk menunjang 

ketiga poin utama tersebut, di dalam bab pertama akan disertakan pula metodologi 

dan prosedur penelitian, kerangka pemikiran, dan ruang lingkup penelitian. 

Tinjauan pustaka akan disertakan sebagai panduan utama akan literatur yang akan 

digunakan sebagai landasan teori penelitian.  

 Bab kedua dari laporan penelitian akan menitikberatkan pada landasan-

landasan teoritis yang telah dirampungkan dari beragam literatur. Landasan-

landasan teori yang dirampungkan di dalam bab dua merupakan ilmu yang telah 

dikaji dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam menganalisis penelitian 

sehingga dapat bersifat absolut dengan ditunjang landasan-landasan teori terkait 

yang telah dikaji sebelumnya.  

 Bab ketiga menjelaskan tentang tinjauan-tinjauan perusahaan baik di dalam 

manajemen perusahaan hingga tinjauan proyek yang dikerjakan. Laporan ini akan 

menitikberatkan kepada tinjauan proyek di mana penjabaran akan proses desain 

yang terjadi hingga hasil dari proses desain tersebut tercipta. Data tersebut 

kemudian menjadi data real yang akan digunakan dalam menganalisa penelitian. 

 Bab keempat berisikan tentang analisis pola kerja berbasis tim desain dan 

pengaruhnya terhadap proses desain dan pencapaian kualitas hasil desain. Di 
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dalam bab ini akan dilakukan penjabaran akan proses desain dengan pola kerja 

berbasis tim desain dan relasi sebab akibat dari proses tersebut terhadap kualitas 

hasil desain di dalam Konsultan Interior Suyin Design dan di dalam Konsultan 

Interior Bernhard & Co. Penjabaran tersebut akan dikaitkan dengan landasan-

landasan teoritis yang telah dirampungkan di dalam bab sebelumnya. 

 Bab kelima merupakan bagian akhir dari laporan penelitian. Bab ini 

berisikan tentang kesimpulan hasil dari rangkaian penelitian yang telah 

dirampungkan dalam bab-bab sebelumnya.  

 Penelitian akan berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan dengan 

pembagian empat bulan di Konsultan Interior Bernhard & Co. dan lima bulan di 

Konsultan Interior Suyin Design. Sistematika penelitian akan tertuang di dalam 

timeline peneliti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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