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BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 

 

A. Data Perusahaan 

1. Nama Perusahaan  : Home Design Arsir 

2. Bidang Usaha  : Desain Arsitektur dan Interior 

3. Jenis Produk  : Desain 

4. Alamat Perusahaan : Jalan Salim Batu Bara, Kupang Teba, Kec. 

Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 

5. No HP   : 081272048772 

6. Alamat E-mail  : infoarsir@gmail.com 

7. Bank Perusahaan  : Bank Central Asia cabang Teluk Betung 

8. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan 

9. Mulai Berdiri  : 2020 

B. Biodata Pemilik Usaha 

1. Nama    : Kevin Chindra Limmardy 

2. Jabatan    : Pemilik Usaha 

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 15 Oktober 1998 

4. Alamat Rumah   : Jl. M.S. Batubara gang. Anggrek 

no.28, Teluk Betung Utara, B.Lampung 

5. No Telepon   : 081272048772 

6. Alamat E-mail   : kevinchindra@gmail.com 
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7. Pendidikan Terakhir  : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana 

Administrasi Bisnis) 

C. Latar Belakang Pemilik Usaha 

Kevin Chindra Limmardy adalah calon pemilik dari Home Design Arsir. 

Kevin Chindra Limmardy lahir di Bandar Lampung, 15 Oktober 1998. Kevin 

Chindra Limmardy adalah seorang anak Tunggal dari (Alm.) ibu Liu Erlin dan bapak 

Lim Nam Hay. Kevin Chindra Limmardy menetap tinggal di rumah orangtuanya 

yang seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan CPO. Kevin Chindra 

Limmardy adalah calon lulusan sarjana strata 1 Program Studi Ilmu administrasi 

Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mendapatkan 

ilmu secara teoritis selama melaksanakan perkuliahan di kampus ini. 

Kevin Chindra Limmardy memiliki hobi traveling, mendesain ataupun 

mendekor suatu ruangan dan bangunan. Dikala suntuk sering kali pergi menuju 

tempat-tempat seperti ikea, informa, ace hardwere, fabelio & coffee shop. Dimana 

cara ini biasa dilakukan untuk membuka cara pandang dan kreatifitasnya dalam 

mendesain. Hobi traveling  juga membuat lebih mengenal akan konsep-konsep 

desain dan arsitektur yang telah berkembang di masyarakat. 

Dari hobinya ini terfikirkan oleh Kevin Chindra Limmardy bahwa akan 

membuka bisnis Home Design. Untuk itu Kevin Chindra Limmardy membuat Home 

Design Arsir. Dimana Kevin Chindra Limmardy melihat sebuah peluang yang baik 

dari banyaknya bermunculan kedai-kedai kopi yang menjamur ini menjadikan desain 

interior sedang dibutuhkan jasanya untuk mengaplikasikan konsep yang diinginkan 

oleh para pemilik kedai kopi. Serta masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan 

pentingnya jasa desain interior ini untuk lebih mengefesienkan waktu dan biaya yang 

dimiliki. 
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D. Jenis dan Ukuran Usaha 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab I pasal 1, tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.  

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 

di Indonesia.  
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria 

dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).  

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).   

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro 

dan kriteria usaha kecil, Home Design Arsir termasuk usaha kecil karena 
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memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


