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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Topik Penelitian 

Topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah 

“STRATEGI KERJA AXIAL STUDIO YANG DIBENTUK MELALUI 

PENGENDALIAN DESAIN DARI PRINCIPAL”.  

 

1.2 Latar Belakang 

Pada setiap perusahaan memiliki strategi kerja untuk membagi 

setiap pekerjaan desainer. Strategi kerja adalah suatu kebijakan yang dibuat 

oleh principal untuk membentuk sistem kerja desainer. Sistem tersebut 

diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. Strategi kerja dapat diartikan sebagai pengendalian principal 

dalam membentuk sistem yang membantu desainer agar lebih bisa bekerja 

secara optimal. Pengertian strategi adalah pendekatan secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan perencanaan sebuah 

aktivitas. Strategi yang dapat bekerja secara optimal akan terdapat 

koordinasi antar team kerja yang dapat membantu mengindentifikasi 

prinsip-prinsip pelaksanaan kerja, sebagai faktor pendukung misal, efisien 

dalam penggunaan waktu, hasil kerja yang optimal, dan dapat mencapai 

tujuan secara efektif yang diinginkan dalam pembentukkan strategi.  
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Strategi biasanya dibuat agar lebih mudah untuk mempercepat 

tercapainya tujuan. Setiap perusahaan akan memiliki strategi yang berbeda-

beda sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi ini disebut dengan strategi 

organisasi, yaitu strategi untuk dipakai dalam jangka panjang dan 

menghasilkan keuntungan. Strategi ini akan membantu mengatasi setiap 

tantangan sekaligus memenuhi kebutuhan, dan harapan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan (Johnson, 2002). Selain itu, strategi bisa disebut sebagai 

perencanaan menyeluruh untuk menyatakan bagaimana perusahaan dapat 

mewujudkan misi dan obyektifnya (Wheels dan David, 2006).  

Dalam proses kerja desain, menurut Bryan Lawson (2005) terdapat 

juga strategi pengendalian yang disebut heuristic strategy. Teori heuristik 

yang menekankan kepada kemampuan berpikir seseorang untuk 

mendapatkan metode strategi kerja adalah salah satu kelebihan dari 

heuristic strategy. Perbedaan dari tingkatan strategi adalah keterkaitannya 

di dalam lingkungan, misal masyarakat, organisasi dan masyarakat tengah. 

Setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki strategi yang sesuai 

dengan kemampuan internal dan eksternal. Teori dapat dipakai untuk 

menghasilkan kualitas yang optimal terhadap setiap objek yang sedang 

bergerak terhadap subjek. Heuristic strategy dapat membantu untuk 

menemukan strategi kerja yang valid kepada pengendalian kerja.  

Menurut Christien M. Piotrowski (2002), formasi strategi kerja 

adalah salah satu struktur yang selalu dipakai oleh setiap principal untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Tingkatan yang ada dalam formation 
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strategy memberikan hasil untuk membedakan tugas, tanggung jawab, 

tempat, dan posisi pada lingkungan mikro maupun makro. Formation 

strategy kerja perusahaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu formasi 

horizontal, formasi vertikal, dan formasi linear. Strategi kerja yang baik dan 

dapat bekerja secara optimal dalam suatu lingkungan akan memberikan 

dampak positif terhadap hasil kerja desainer.  

Penulis mencoba untuk memahami strategi pengendalian kerja pada 

Axial Studio yang memiliki strategi kerja berbeda. Axial Studio adalah 

konsultan interior dan arsitektur yang bermula dengan freelance pada tahun 

2013 dan akhirnya pada tahun 2016 Axial Studio didirikan di Tangerang, 

Regentown BSD. Axial Studio berfokus dibidang desain office, komersial, 

residensial, dan hospitality.  

Axial Studio dipimpin oleh suami dan istri yang memiliki cara 

pemikiran sejalan dalam pembuatan desain interior dan arsitektur. Principal 

Axial Studio membuat strategi kerja yang jalur koordinasi kerjanya bersifat 

linear dan memakai differentiation strategy. Linear berarti tidak terdapat 

tingkatan seperti halnya struktur organisasi. Principal akan langsung 

memberikan pekerjaan desain kepada karyawan, pengertian karyawan disini 

berarti desainer.  

 

 

 

 
Bagan 1.1 Struktur Jabatan Axial Studio 

Sumber: Axial Studio 
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Oleh karena itu pentingnya strategi kerja dari principal yang 

dibentuk melalui pengendalian desain dibutuhkan selain untuk membantu 

desainer bekerja secara optimal, juga akan digunakan principal sebagai cara 

untuk mengatur proses berjalannya proyek yang sedang berjalan agar sesuai 

dengan deadline. Principal juga menginginkan desainer untuk dapat 

menguasai semua bidang desain seperti, 3D, render dan gambar kerja. 

Penulis mengambil judul penulisan ini, dikarenakan penulis ingin lebih 

memahami bagaimana cara strategi pengendalian principal dapat bekerja 

dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang, juga 

mencari masalah yang masih dialami oleh Axial Studio agar dapat 

ditanggulangi.  

 

1.3 Permasalahan 

Bagaimana pengendalian desain oleh principal dilakukan untuk 

membentuk strategi kerja Axial Studio yang dilihat dari hasil desain?  

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan tujuan penelitian, yaitu: 

1. Memahami sistem principal Axial Studio dalam membentuk 

suatu strategi pengendalian kerja desainer dalam mendesain.  
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2. Mencoba menemukan alternatif strategi pengendalian kerja pada 

satu situasi yang tidak optimal didalam pengendalian desain 

Axial Studio.   

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Berikut beberapa literatur yang digunakan penulis sebagai dukungan 

referensi dalam penelitian mengenai strategi kerja di Axial Studio, yaitu: 

1. Competitive Strategy  

Buku ini yang ditulis oleh Porter (1980), menyebutkan 

tentang teori generic strategy yaitu, yang memiliki tiga bagian yang 

dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk dapat 

menciptakan posisi di dalam lingkungan. Di dalam buku ini, penulis 

akan mengenal pentingnya strategi dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan, strategi akan membantu mewujudkan tujuan, visi dan 

misi, dan harapan-harapan untuk menjadi lebih baik dan dapat 

berlaku secara jangka panjang.  

Di dalam buku ini juga mengutip dari Sharpin (1985) yang 

membahas langkah-langkah untuk menentukan strategi. Penetapan 

misi suatu perusahaan yang melibatkan pemilik, pelanggan, dan 

karyawan. Misi ini harus memperhatikan keadaan perusahaan secara 

internal maupun eksternal. Pembahasan ini akan menekankan 

tentang keberadaan lingkungan dan menetapkan arah dan sasaran 

untuk membantu memahami strategi yang cocok terhadap kondisi 
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perusahaan. Dengan pembahasan literatur ini, penulis akan 

mendapatkan landasan dalam pemilihan strategi kerja.  

2. Interior Design Management  

Buku ini ditulis oleh Christien M. Piotrowski (2002), 

berisikan tentang pengaturan formasi dalam perusahaan yang dapat 

mengoptimalkan kerja, membuat business planning agar mencapai 

visi dan misi perusahaan, dan memberikan pengetahuan terhadap 

pembagian kerja karyawan yang dapat membantu principal serta 

desainer agar dapat mengoptimalkan hasil desain. Dengan adanya 

bantuan literatur ini, maka penulis akan semakin memiliki fakta dan 

jawaban atas permasalahan dari penelitian untuk dibuktikan.  

3. Handbook of Professional Practice 

Buku ini ditulis oleh Cindy Coleman (2002), berisikan 

tentang cara untuk menentukan dan mendapatkan desain yang baik. 

Dimulai dari awal perencanaan konsep, perencanaan desain 3D, 

sampai dengan terjadinya proses pembangunan. Selain itu, buku ini 

juga berisikan tentang strategi yang dapat dilakukan dari dimulainya 

planning sampai build untuk mendapatkan hasil desain yang baik.  

 

1.6 Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan strategi kerja yang 

dipakai oleh principal Axial Studio sudah dapat mendukung sistem kerja 
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perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan optimal dan strategi yang 

digunakan dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang tanpa terjadinya 

masalah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengertian 

terhadap principal tentang kelebihan dan kekurangan dari strategi kerja 

yang dipakai. Selain itu, dengan adanya penelitian ini maka dapat 

memberikan penjelasan serta fakta mengenai sistem kerja Axial Studio yang 

dipakai oleh principal maupun desainer. Principal dan desainer dapat 

mengetahui dan memahami design management yang lebih baik untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Selain itu, penelitian ini juga dapat membuktikan adanya 

pemahaman dan penerapan bukan hanya terhadap strategi pengendalian 

kerja yang dibuat oleh principal untuk berjalannya suatu perusahaan, tetapi 

juga dukungan serta pemahaman desainer secara lebih dalam terhadap cara 

kerja individual maupun kelompok. Pemahaman ini dapat diketahui oleh 

desainer dari pemakaian strategi pengendalian kerja proyek dengan waktu 

yang sudah ditetapkan oleh principal dan kerja sama antar karyawan juga 

principal sehingga dapat menghindari terjadinya konflik.  

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian terdiri dari: 

1. Fokus penelitian tertuju kepada pemikiran principal secara langsung 

di Axial terhadap strategi kerja. 
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2. Penulis menggunakan hasil analisis, observasi, dan wawancara 

kepada principal dan desainer yang berada di Axial Studio untuk 

mendapatkan data-data. 

3. Mempelajari teori strategi dalam penentu tolak ukur penelitian dan 

alat bantu pengetahuan untuk strategi pengendalian kerja yang akan 

diteliti. 

 

1.8 Metode dan Prosedur Penelitian  

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi 

selama sembilan bulan untuk mengumpulkan data. Metode kualitatif adalah 

sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, 

mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan 

pendukung, dan menghasilkan suatu teori.  

Menurut Moleong, Lexy J.  (2005), metode kualitatif adalah suatu 

riset yang tujuan utamanya untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek peneliti. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang memanfaatkan 

metode ilmiah.  

Tujuan penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang 

terjadi di masyarakat secara mendalam dan mengumpulkan data secara 

mendalam dan lengkap. Pengumpulan data ini digunakan untuk 

mendapatkan fakta yang dibantu menggunakan literatur-literatur. Semakin 
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dalam dan lengkapnya data yang diperoleh, maka kualitas penelitian akan 

semakin baik.  

Karakteristik penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri bersifat 

deskriptif analitik yang proses pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pengamatan, wawancara, analisis, dokumentasi, yang disusun 

berupa uraian narasi. Data dan informasi yang diperlukan akan berhubungan 

dengan pertanyaan terhadap proses. Pertanyaan itu akan berfokus kepada 

keadaan kegiatan, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi saat terjadinya 

penelitian. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang menggunakan data 

yang terpisah tetapi masih berhubungan satu sama lain. Biasanya penelitian 

akan diawali untuk mendapatkan fakta empiris yang harus dilakukan secara 

langsung di lapangan. Selain itu, penelitian kualitatif makna yang 

disampaikan akan berhubungan dengan persepsi orang dengan kejadian 

yang diteliti.  

Penulis mengambil metode penelitian menggunakan komparatif, 

metode komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha 

mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat. Penelitian yang 

menggunakan komparatif atau perbandingan akan dilakukan untuk 

menemukan persamaan atau perbedaan dua atau lebih sifat atau objek yang 

diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Penelitian komparatif bertujuan 

untuk mendapatkan hasil analisis dari membandingan dua atau lebih objek 

yang sedang diteliti.  
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Penulis memilih menggunakan penelitian komparatif sebagai 

metode yang cocok untuk mendapatkan analisis dan hasil dari permasalahan 

penelitian, karena penulis ingin membandingkan dua proyek yang dibuat 

oleh Axial Studio untuk mendapatkan strategi pengendalian desain untuk 

strategi kerja.  
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1.9 Kerangka Pikir 

 

Bagan 1.2 Kerangka Pikir 

Sumber: Dokumen Jennifer  
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1.10 Sistematika Penelitian 

Penelitian “STRATEGI KERJA AXIAL STUDIO YANG 

DIBENTUK MELALUI PENGENDALIAN DESAIN DARI PRINCIPAL” 

yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan tersusun secara 

sistematis. Kelima bab yang ditulis oleh peneliti ini akan menjadi topik yang 

akan dibahas di dalam penulisan.  

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan tentang latar 

belakang topik penelitian, masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, tujuan 

yang ingin disampaikan dan dipahami oleh peneliti, tinjauan pustaka untuk 

alat bantu peneliti mencari literatur bersikan tentang landasan-landasan 

sesuai dengan topik penelitian, signifikansi penelitian, ruang lingkup 

penelitian berupa alat bantu berupa subyektif maupun obyektif, metode 

yang dipakai selama penelitian berjalan, kerangka berpikir untuk membantu 

peneliti dalam melihat topik secara lebih mudah, dan sistematika penelitian 

berupa kesimpulan singkat dari isi penelitian.  

Bab II merupakan bagian landasan teori yang berisikan tentang 

literatur-literatur yang sudah dipelajari dan dipahami oleh peneliti untuk 

membantu menemukan jawaban atas permasalahan dalam topik penelitian 

yang diambil. Literatur ini juga sebagai pedoman untuk peneliti dalam 

menulis penelitian.  

Bab III berisikan data-data perusahaan seperti, hasil pekerjaan, 

struktur organisasi, sejarah perusahaan, visi dan misi yang berhubungan 
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dengan perusahaan Axial Studio. Selain itu, pada bab ini peneliti akan 

memberikan data berupa hasil kerja proyek selama sembilan bulan. Pada 

bab ini juga peneliti akan memberikan bahasan berupa topik penelitian 

secara lebih luas untuk menemukan masalah yang dibahas pada topik 

penelitian.  

Bab IV merupakan bagian analisis hasil topik penelitian yang dipilih 

oleh peneliti. Dan masalah yang ada sudah terselesaikan dan lebih 

terperinci.  

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari topik 

penelitian juga pemberian saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


