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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tempat tinggal bagi manusia merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi pada 

kegiatan maupun kehidupan sehari- hari manusia. Rumah pada dasarnya memiliki fungsi 

sebagai tempat berteduh dan berlindung namun 

juga menjadi cermin identitas penghuni maupun pemiliknya. Tentu saja setiap individunya 

memiliki keinginan untuk mengembangkan bahkan membuat nyaman tempat tinggalnya. 

Rumah selain diharapkan menjadi tempat tinggal yang nyaman dan membuat betah 

penghuninya, juga hendaknya dapat memenuhi standar gaya hidup dan selera penghuninya 

sehingga dapat menjadi sesuatu yang dibanggakan serta dapat meningkatkan status sosial 

penghuni/pemiliknya. 

 

Kebutuhan akan rumah dengan desain yang apik dan memenuhi standar arsitektural sudah 

banyak disadari oleh banyak kalangan. Makin banyak orang yang menggunakan jasa desain 

Interior untuk mendesain interior rumah mereka sesuai yang mereka inginkan. Menyadari 
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akan kebutuhan yang mulai marak di masyarakat, di sinilah jasa desain interior mengambil 

peranan sebagai wadah yang mengakomodasi kebutuhan tersebut.  

 

Adapun krisis ekonomi yang dapat selalu datang sewaktu-waktu merupakan tantangan yang 

tentu perlu diantisipasi oleh para pemberi jasa desain ini. Keahlian dalam memilih bahan dan 

membuat desain yang ekonomis dapat menjadi jalan keluar di saat krisis melanda sehingga 

tidak menghalangi pelanggan untuk mewujudkan impian rumah tempat tinggalnya. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

 

Melalui program ini mahasiswa mendapatkan banyak pegalaman dan wawasan baru yang 

tidak didapatkannya di dalam kampus. Selain itu mahasiswa juga dapat lebih memahami 

dunia kerja dan mengkorelasikan teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek di 

dunia kerja yang real.  

 

Sedangkan bagi fakultas dan perusahaan yang bersangkutan, program kerja praktek dapat 

menjadi jembatan hubungan relasi yang strategis, dimana kedua belah pihak dapat saling 

menerima umpan balik yang positif. 

 

1.3 Batasan Pembahasan 

Batasan masalah yang akan dijadikan topik yang akan dibahas adalah: 

 Informasi umum  perusahaan tempat dilakukannya kerja praktek. 

 Penjelasan penugasan yang diberikan oleh perusahaan 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang Kerja Praktek, tujuan dan manfaat penulisan, batasan 

pembahasan, dan sistematika penulisan laporan. 

 

 

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan data-data mengenai perusahaan tempat dimana telah 

dilaksanakannya kerja praktek, yaitu PT. Roma Furniture. Hal-hal yang dibahas yaitu visi 
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& misi perusahaan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta portfolio / hasil-hasil 

desain yang telah dikerjakan sejak berdirinya perusahaan tersebut. 

 

 

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

Mendeskripsikan proyek-proyek yang dikerjakan selama melaksanakan kerja praktek. 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari laporan kerja praktek yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


