
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Profesi desain interior adalah salah satu bidang usaha yang mengandalkan 

kreativitas untuk kebutuhan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang 

interior, dalam hal ini membina relasi yang baik, kemampuan bekerja sama dengan tim, 

manajemen waktu, mengikuti perkembangan desain dan lain sebagainya menjadi satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  

Pada Praktek Kerja Profesi ini, Mahasiswa diharapkan dapat menambah 

wawasan serta mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan 

melalui penuagasan langsung di lapangan pada salah satu proyek rumah tinggal. 

Sehingga setelah melaksanakan praktek Kerja Profesi ini mahasiswa dapat lebih siap 

menghadapi tantangan kerja di masa mendatang. 

Dalam proses penulisan laporan kerja praktek ini, penulis menjabarkan tahap 

demi tahap pelaksanaan kerja praktik, deskripsi singkat perusahaan, dan deskripsi 

pekerjaan selama kerja praktik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang di rumuskan oleh penulis laporan kerja profesi ini, adalah:  

• Pengertian dan manfaat dari kerja praktik 

• Tempat penulis melakukan kerja praktik 

• Kegiatan penulis selama kerja praktik 

• Proyek yang dikerjakan penulis selama kerja praktik 

• Hasil yang didapat oleh penulis selama kerja praktik 
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1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dan tujuan kerja praktik ini secara garis besar adalah untuk mengetahui 

proses perencanaan pada proyek-proyek yang ditangani, baik dilihat segi manajerial 

maupun teknisnya. 

Tujuannya adalah, mahasiswa diharapkan dapat meraih sasaran-sasaran sebagai berikut: 

 Menjelaskan manfaat dari kerja praktik  

 Menguraikan secara singkat identitas perusahaan tempat penulis bekerja 

 Memaparkan kegiatan penulis selama kerja praktek 

 Membahas proyek yang dikerjakan penulis pada saat kerja praktik 

 Menguraikan hal-hal yang didapat setelah menjalani kerja praktik 

 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

 Pada laporan kerja praktik ini, dijelaskan tahap-tahap pelaksanaan kerja praktik, 

deskripsi singkat perusahaan, dan deskripsi pekerjaan yang dilakukan selama kerja 

praktik. 

 

1.5 Sumber Data 

 Dalam proses penyusunan laporan Kerja Praktik ini, menggunakan 2 sumber 

data yaitu data primer  dan data sekunder. 

 

Data primer ialah data yang didapat berdasarkan observasi langsung di lapangan dalam 

hal ini adalah proyek yang sedang dikerjakan oleh CV. Kunst Arsitektur dan Desain 

Interior. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya melalui 

literatur-literatur, majalah dan internet. 
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1.6 Metode Laporan 

Metode Yang digunakan Penulis ialah :  

• Data observasi di lapangan 

• Studi liteatur dari buku-buku desain 

• Studi literatur internet 

• Data foto 

• Data dari perusahaan 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Bab I membahas tentang pendahuluan yaitu garis besar isi laporan, tujuan, dan metode 

yang dipakai dalam penyusunan laporan Kerja Praktik. 

Bab II membahas tentang landasan teori berkaitan dengan proyek yang dikerjakan. 

Bab III membahas sekilas tentang CV. Kunst Arsitektur. 

Bab IV membahas proyek yang dikerjakan Penulis yaitu merancang ruang dapur, ruang 

makan, dan living room. 

Bab V berisi kesimpulan dan saran 
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