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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul Penelitian 

Judul penelitian yang dibahas adalah “STRATEGI PROSES DESAIN 

HADIPRANA DALAM DIVISI DESIGN AND BUILD” 

1.2 Latar Belakang 

Strategi merupakan salah satu faktor yang krusial dalam meningkatkan suatu 

eksistensi sebuah organisasi. Manajemen starategis bisa berlaku kepada semua 

perusahaan, mulai dari perusahaan yang kecil hingga yang besar. Untuk 

mempertahankan kinerja perusahaan ataupun meningkatkan daya saing 

perusahaan dalam bidang yang sejenis, strategi pengembangan produk dan jasa 

merupakan hal yang sangat penting. Banyak strategi-strategi lainnya yang bisa 

dilakukan untuk mengelola suatu sistem di dalam perusahaan yang bisa mengelola 

pengembangan-pengembangan produk yang baru. Menurut Heizer (2006), 

strategi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang bisa menghasilkan 

nilai dalam bentuk barang atau jasa yang mengubah input menjadi output. 

Semua proses desain bermula dari masalah dan diakhiri dengan semacam 

solusi. Desainer sering menggunakan apa yang kita sebut strategi daripada solusi 

yang berfokus pada masalah. Seperti kutipan dalam Lawson (2005):  

“The act of making an architectural decision can perhaps be stripped of its 
mystique, while some far more viable set of operations is seen to add up to something – 
not a style, not even a discipline, but some indefinable aggregate of operations which 

have been intelligent and appropriate and have given a situation its fourth dimension.” 
Peter Cook, Architecture Action and Plan (Lawson, 2005) 
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Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Suatu strategi mencakup 

sebuah konsep, kerangka atau kinerja kerja, dan teknik yang dapat digunakan 

untuk menyusun dan menjalankan strategi secara aktif. Strategi ini diterapkan oleh 

PT. Grahacipta Hadiprana (untuk selanjutnya disebut Hadiprana), untuk 

melaksanakan setiap proses desainnya. Supaya suatu perusahaan dapat mencapai 

kesuksesan, maka strategi harus diformulasikan dengan baik dan efektif. 

Hadiprana adalah perusahaan konsultan desain yang bergerak di bidang desain 

perencanaan dan pembangunan, didirikan oleh Hendra Hadiprana. Konsultan ini 

berdiri sejak 1958 atau 61 tahun yang lalu. Hadiprana dikenal sebagai konsultan 

desain Indonesia yang menghormati tradisi dan lokalitas Indonesia, dengan 

memasukan estetika budaya ke dalam semua proyeknya. Terdapat dua elemen 

yang dipertahankan selama bertahun-tahun yang menjadi nilai desain Hadiprana, 

yaitu; pengalaman ruang yang dirasakan langsung oleh pengguna dan 

pengembangan tradisi dan lokalitas Indonesia yang dituangkan ke dalam ruang. 

Desain yang penuh romansa, ritme, keanggunan, dan komitmen terhadap konteks 

lokal yang mengarahkan karya kreatif Hadiprana,  

 Terdapat enam  prinsip desain Hadiprana yang menjadi  pedoman desainer 

untuk mengerjakan setiap proyek. Keenam prinsip yaitu; ekelektik, unik, 

kontemporer, simetris, proporsi, dan layering diterapkan oleh empat divisi dalam 

Hadiprana, yaitu; Divisi Interior (perencanaan), Divisi Arsitektur, Divisi Design 

and Build, dan Divisi  Artwork. Setiap divisi memiliki strategi untuk mengatasi 

permasalahan desain, menerapkan nilai dan prinsip Hadiprana.  
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Dalam divisi Design and Build, terdapat pula strategi yang digunakan dalam 

menjalani proses desain sampai tahap pembangunan. Bagi Hadiprana, strategi 

yang tepat bermula dari proses desain, hasil desain dan diakhiri dengan 

pembangunan. Strategi yang dipakai terikat dengan pertimbangan biaya dan 

waktu dalam menjalani sebuah proyek. Hasil desain interior dapat dikaji 

berdasarkan aspek ukuran, bentuk, material, struktur, tekstur, warna, dan 

sebagainya. Proyek desain yang dikerjakan Hadipra divisi Design and Build 

adalah proyek hospitality.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan menitik-beratkan penelitian pada 

strategi proses desain Hadiprana dalam divisi Design and Build sebagai cara untuk 

menemukan strategi proses desain Hadiprana dalam divisi Design and Build. 

 

1.3 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan permasalahan yaitu: 

• Bagaimana proses desain dalam divisi Design and Build Hadiprana? 

• Bagaimana strategi yang digunakan dalam proses desain khususnya divisi 

Design and Build Hadiprana? 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

tujuan penelitian yang akan disasar yaitu: 

• Mengetahui proses desain divisi Design and Build  
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• Mengetahui strategi divisi Design and Build Hadiprana, yang di konstruksi 

ke dalam proses desain, untuk mencapai optimalisasi dalam desain.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Berikut beberapa literatur yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

mengenai pertimbangan strategi yang digunakan dalam desain: 

a) Design Management: Managing Design Strategy, Process and 

Implementation 

Di dalam buku ini, Kathryn Best selaku penulis menjelaskan bahwa 

Manajemen Desain (manajemen strategi desain, proses dan proyek) adalah 

subjek yang rumit. Karena peran desain di dunia terus meluas, organisasi 

semakin memandang desain sebagai bagian integral dari proses pengambilan 

keputusan. Buku ini menekankan bidang pengetahuan utama, praktik dan 

keterampilan manajemen desain, dengan fokus pada strategi, proses, dan 

implementasi yang terlibat dalam manajemen desain. Membuka dengan 

ikhtisar kontekstual dari subjek, buku ini kemudian mengeksplorasi tahapan-

tahapan yang terlibat dalam penerapan desain untuk bisnis. Setiap topik disertai 

dengan pertanyaan kunci yang membuat pembaca berpikir tentang masalah 

yang diangkat, dan studi kasus dan wawancara profesional menunjukkan 

pengetahuan dan praktik yang dijelaskan. Bidang utama dalam keterampilan 

praktis akan diuraikan untuk menjembatani kesenjangan antara manajemen 

kreativitas, teori akademik, dan praktik profesional. 
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b) The Fundamentals of Interior Design 

Dalam buku yang ditulis oleh Simon Dodsworth, membahas hal-hal 

yang bisa diterapkan desainer dalam mendesain dan memberikan pengetahuan 

yang mendasar dalam menjalani proses desain. Dalam buku ini, ia menjelaskan 

konsep-konsep penting dengan cara yang masuk akal saat menjalani proses 

desain, kontak dengan klien, organisasi ruang, elemen ruang dan elemen 

dekoratif.   

c) Design Build Planning through Development 

Di dalam buku ini, Jeffrey L. Beard membahas teori dan praktik yang 

diterapkan dalam design and build. Buku ini menekankan dan menjelaskan 

faktor-faktor apa saja yang berdampak dalam proses design and build dan 

unsur-unsur apa saja yang menentukan - apakah sebuah proyek mencapai 

keberhasilan?.  

d) How Designers Think 

Di dalam buku ini, Bryan Lawson membahas bagaimana desainer 

melewati proses berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan desain. 

Dimana, dalam menyelesaikan permasalahan, dibutuhkan strategi atau metode 

untuk menghasilkan ide atau gagasan kreatif. Literatur ini dapat dijadikan 

pedoman penulis untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam proses 

desain Hadiprana divisi Design and Build. 
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1.6 Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian 

ini akan memberikan konstribusi baik bagi Hadiprana maupun ranah keinterioran.  

Bagi Hadiprana, kontribusi yang akan diberikan berupa fakta dan kejelasan 

mengenai strategi yang digunakan dalam proses mendesain sampai tahap awal 

pembangunannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui dan 

memahami strategi yang dipakai divisi Design and Build dalam menyelesaikan 

permasalahan khususnya tahap proses desain sampai tahap awal pembangunan. 

Penelitian ini akan membuktikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi 

terbentuknya strategi yang digunakan Hadiprana untuk membangun. Penulisan ini 

dapat mempelajari sikap dalam mendesain sebagai strategi dalam menyelesaikan 

permasalahan desain.  

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian akan dibatasi: 

a) Fokus penelitian hanya tertuju pada proses desain,  

b) Batasan penelitian adalah desain interior proyek hospitality yang sedang 

berada pada tahap desain Hadiprana divisi Design and Build, dengan 

hipotesis: strategi yang digunakan Hadiprana akan menjawab permasalahan 

dalam proses dan hasil desain yang optimal sampai tahap pembangunan. 

c) Penelitian penulis terbatas pada data yang didapatkan selama delapan bulan 

penulis melaksanakan kerja magang. 
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d) Penulis menggunakan teori menejemen desain, proses desain interior, 

strategi untuk menyelesaikan, dan fundamental design and build sebagai 

parameter dalam analisis desain 

e) Penulis melakukan penelitian dan menganalisis proyek “Rumah contoh 

Tipe 09 Summarecon Bogor”. 

f) Penulis menggunakan hasil analisis untuk memperkuat fakta perihal strategi 

yang digunakan Hadiprana yang telah dipaparkan sebelumnya, pada 

akhirnya penarikan kesimpulan akan ditetapkan berdasarkan analisis. 

 

1.8 Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif penelitian 

lapangan (field research), dimana penulis bertindak sebagai participant as 

observer. Metode penelitian kualitatif melibatkan cara pengambilan data melalui 

proses wawancara yang mendalam, mengamati budaya setempat dan berpartisipasi 

secara langsung dalam penelitian skala kecil. Adanya kontak sosial langsung atau 

tatap muka  dengan orang-orang yang nyata dalam lingkungan Hadiprana. Dalam 

penelitian lapangan, penulis secara individu berinteraksi dan mengamati langsung 

subjek-subjek yang berperilaku dalam Hadiprana, dalam jangka waktu beberapa 

bulan untuk mempelajari tindakan dan pemikiran mereka. Data-data yang didapat 

mancakup: deskripsi yang detail mengenai situasi, kegiatan maupun fenomena 

tertentu, hubungan yang terjalin antara satu individu dengan individu lainnya. Hasil 

wawancara mengenai pengalaman, pandangan, sikap, serta proses berpikir orang-

orang menjadi fokus data penulis. 
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Penulis menggunakan data dari fenomena yang terjadi saat perancangan desain 

dan konstruksi proyek komersial Hadiprana. Dengan pendekatakan field research, 

penulis mengumpulkan data utama, yaitu data primer yang diutamakan guna 

mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan sikap mendesain dalam proses 

perancangan dan kontruksi. Penulis juga mendapatkan data yang didapatkan dari 

wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan Ibu Arizka, selaku kepala 

departemen Design and Build, seluruh karyawan, dan pihak klien yang terlibat. 

Data sekunder yang digunakan adalah landasan teori yang relevan dengan 

pembahasan penelitian. 

Untuk memahami proses desain Hadiprana divisi Design and Build, dan 

mengetahui strategi yang digunakannya, penulis meneliti bagaimana flow activity 

dalam sebuah tim yang menangani sebuah proyek dari awal mulai mendesain 

hingga tahap awal pembagunannya, melalui wawancara dan pengamatan. Dengan 

mengetahui proses desain yang dilakukan Hadiprana divisi Design and Build. 

Penulis dapat membuat analisis mengenai strategi-strategi apa saja yang 

dikonstruksi dalam proses mendesain 

 

1.9 Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran peneliti mengenai “STRATEGI PROSES 

DESAIN HADIPRANA DALAM DIVISI DESIGN AND BUILD” yang akan 

digambarkan dalam diagram skematik di bawah ini. 
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Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 
Sumber: Dokumen Megawati (2020) 
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1.10 Sistematika Pemikiran 

Penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul “STRATEGI PROSES 

DESAIN HADIPRANA DALAM DIVISI DESIGN AND BUILD” terdiri dari lima 

bab, masing-masing bab tersusun dengan sistematis. Kelima bab tersebut akan 

menjelaskan topik yang akan dibahas pada penelitian ini.  

Bab satu merupakan bagian yang memuat pendahuluan. Dalam bab ini akan 

berisi topik, latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinjauan pustaka, signifikasi penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua menjabarkan landasan teoritis yang dapat mendukung topik 

penelitian. Teori yang diambil dan digunakan dari literatur-literatur terpercaya. 

Terkait landasan teori yang dituliskan sebagai acuan seluruh rangkaian penelitian, 

proses analisis dan penarikan kesimpulan. Teori-teori yang dipakai pada bab ini 

merupakan teori seputar design and build, proses desain, dan elemen interior yang 

akan menunjang keberhasilan penulisan. 

Bab tiga berisi data-data yang didapatkan dari penelitian. Data-data tersebut 

merupakan data yang diperlukan untuk proses analisis lebih lanjut, diantaranya data 

mengenai proses desain Hadiprana dalam divisi Design and Build dalam menjalani 

sebuah proyek dan data-data proyek yang akan dipakai. 

Bab empat berisi analisis data-data dan fakta yang ada. Dalam bab ini akan 

dilakukan analisis strategi yang dilakukan dalam proses desain, hasil desain dan 

tahap awal pembangunan. Dimana strategi yang dipakai terpengaruh dengan 
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pertimbangan biaya, waktu, dan kualitas. Dari hasil analisis strategi yang dipakai 

akan memperlihatkan keefektivan dan efesiensi dalam menjalani sebuah proyek. 

Bab lima berisi kesimpulan dan hasil penelitian berdasarkan analisis pada 

bab sebelumnya. Penulisan akan dilakukan selama kurang lebih sembilan bulan, 

secara keseluruhan akan dilakukan di kantor Hadiprana. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


