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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas merupakan lembaga pendidikan tempat mahasiwa menimba ilmu 

yang membekali dan mempersiapkan para mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan budi 

pekerti. Mahasiswa yang lulus dari sebuah universitas bukan berarti telah mengakhiri 

perjalanan dalam pendidikannya, akan tetapi itu merupakan sebuah awal menuju jenjang 

berikutnya dalam hidup. 

Universitas Kristen Maranatha mempersiapkan mahasiswanya untuk masuk ke 

dunia kerja melalui mata kuliah kerja praktek. Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan 

salah satu fakultas yang memasukan Mata Kuliah kerja praktek ke dalam kurikulum. 

Mahasiswa dapat menentukan tempat kerja prakteknya sesuai dengan bidang keahliannya 

masing-masing.  

Melalui Mata Kuliah kerja praktek ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman 

nyata di dunia kerja yang  tidak akan diperoleh saat di bangku perkuliahan. Mahasiswa 

dibentuk untuk menjadi sosok pribadi yang bukan hanya cerdas tetapi dapat berelasi baik 

dengan orang lain. 

Penulis berkesempatan untuk melakukan kerja praktek di Unit Bisnis Mahasiswa 

(UBM) yang terletak di dalam gedung GWM Maranatha. UBM merupakan sebuah badan 

usaha yang didirikan untuk melatih mahasiswanya membuka usaha.  Badan usaha ini 

memiliki tempat yang kurang menarik dan kurang nyaman sehingga diperlukankan 

sentuhan seorang desainer interior untuk mendesain area kerjanya menjadi lebih menarik 

dan nyaman. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menjadikan UBM sebagai objek 

penulisan laporan kerja praktek setelah penulis menempuh kerja praktek di badan usaha 

tersebut selama kurang lebih 2 bulan. Berbagai materi yang penulis dapatkan selama 

kerja praktek akan menjadi bahasan dalam penulisan laporan ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya laporan ini 

membahas permasalahan mengenai: 
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a. Bagaimana proses renovasi interior pada suatu ruang kerja dan ruang komersil? 

b. Bagaimanakah peranan Universitas dalam membekali mahasiswanya untuk 

menempuh dunia kerja? 

 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana proses renovasi suatu ruang kerja dan ruang komersil. 

b. Mengetahui peranan Universitas dalam membekali mahasiswanya untuk 

menempuh dunia kerja. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses renovasi interior suatu ruang 

kerja dan ruang komersil 

b. Mahasiswa dapat menyadari sejauh mana peranan Universitas dalam membekali 

mahasiswanya untuk menempuh dunia kerja. 

 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup kajian 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai proses renovasi interior suatu ruang. 

b. Pentingnya setiap ilmu yang diperoleh di Universitas dan bagaimanakah bekerja 

sebagai seorang desainer interior. 

 

1.5 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh  meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan dengan cara: 

a. Wawancara 

Untuk memperkuat landasan teori, penulis juga melakukan wawancara dengan orang 

yang beraktivitas di dalam UBM. 

b. Survei lapangan 

Penulis melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui desain awal 

tempat dan permasalahan yang ada. 
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Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari 

referensi buku-buku yang ada, artikel dan juga website internet.  

 

1.6 Metode dan Teknik Penelitian 

  Metode yang digunakan penulis dalam pembahasan laporan ini adalah: 

a) Analitis deskriptif dengan menjawab masalah yang telah ditentukan sebelumnya 

berdasarkan gambaran umum yang diperoleh dari studi literatur. 

b) Eksperimental untuk menjawab masalah yang telah ditentukan dengan cara 

menjalani kerja praktek di lapangan. 

 

1.7 Sistematika Penyajian 

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, sumber data, metode dan teknik 

penulisan, serta sistematika penyajian. 

b. Bab II  Profil Perusahaan,  menjelaskan dan menguraikan data umum perusahaan 

mulai dari sejarah hingga ruang lingkup kerja perusahaan. 

c. Bab III, Pembahasan Lingkup Pekerjaan,  menjelaskan dan menjabarkan secara 

mendalam mengenai pekerjaan yang dilakukan penulis selama proses kerja praktek, 

dilengkapi dengan data teknis hingga dokumentasi setiap pekerjaan. 

d. Bab V, Kesimpulan dan Saran, membahas simpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan serta berisi saran-saran yang dianggap perlu dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


