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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntunan akan kebutuhan tenaga kerja yang terampil, handal dan 

berkompeten di bidang kerja merupakan permasalahan yang dihadapi oleh 

institusi pendidikan. Perubahan dari dunia akademik / pendidikan untuk terjun ke 

dunia kerja tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi calon tenaga kerja untuk 

beradaptasi dengan lingkungan barunya yang jauh lebih keras dan berat. 

Perubahan semacam inilah yang kerap kali menjadi permasalahan yang dialami 

oleh calon tenaga kerja. 
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Dalam rangka mengamalkan tridarma perguruan tinggi yaitu terdapat adanya 

sebuah pengabdian kepada masyarakat, ternyata pengalaman mendapatkan ilmu di 

kampus belum sempurna jika tidak diterapkan di lapangan. 

Kerja praktek merupakan salah satu cara dimana mahasiswa akan bersentuhan 

dengan kegiatan-kegiatan di bidang interior. Kerja praktek dilaksanakan dengan 

tujuan untuk membantu mahasiswa agar siap menghadapi realitas dunia kerja 

yang sebenarnya, memperoleh keterampilan, kreativitas, pengetahuan, dan 

perbekalan kerja secara profesional. Berbagai perusahaan dapat menjadi tempat 

pelaksanaan kerja praktek. PT Arterior Jaya Maxima adalah salah satunya. 

Bertolak dari semua hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktek pada PT.Arterior Jaya Maxima. Penulisan laporan  kerja praktek ini akan 

lebih menitik beratkan pada tiga aspek penting yaitu pembahasan tentang profil 

perusahaan, pembahasan tentang standar kebutuhan ruang,  serta ilmu yang 

diperoleh selama menjalani kerja praktek. Penulis berharap akan mendapatkan 

banyak pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis serta 

menambah kemampuan bagaimana bekerja di bidang interior. 

1.2 Batasan / Lingkup Penulisan Laporan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membuat 

batasan- batasan dalam  penulisan laporan kerja praktek selama pelaksanaannya 

yaitu : 

1. Studi Literatur yang membahas tentang proses perancangan dan syarat-

syarat perancangan. 

2. Pembahasan Profil Perusahaan dan lingkungan kerjanya. 

3. Apa saja lingkup pekerjaan / jenis kegiatan serta proyek-proyek yang 

dilakukan oleh penulis selama menjalani kerja praktek. 

4. Pembahasan mengenai bagaimana perusahaan memperoleh proyek-

proyeknya serta penanganannya / tindak lanjutnya. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah : 

Agar mahasiswa memahami dan membiasakan diri untuk beradaptasi 

dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia kerja nyata 

dan mampu bersaing secara baik dalam  setiap pekerjaan yang didapat. 

Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan dan menjabarkan mengenai profil perusahaan dan ilmu 

yang penulis dapatkan selama bekerja di PT. Arterior Jaya Maxima yang 

menjadi wawasan baru bagi perkembangan desain. 

2. Menjelaskan dan menjabarkan kepada para pembaca mengenai proses 

pelaksanaan kerja praktek dan lingkup penulisan laporannya. 

3. Memberitahukan kepada setiap pembaca tentang semua pengalaman dan 

pengetahuan yang penulis dapatkan dari hasil kerja praktik. 

Manfaat dari penulisan laporan kerja praktek ini  adalah : 

1. Bagi penulis, dapat memahami lebih dalam tentang seluk beluk dunia 

kerja dengan segala permasalahan yang dihadapi, menambah wawasan 

penulis dalam mendesain interior ruang agar tampak lebih real, serta 

menjadi bekal yang baik kelak ketika penulis akan terjun ke dunia kerja. 

Selain itu pula dapat mendapatkan pengalaman yang  kita tidak dapatkan 

di dunia akademik. 

2. Bagi Fakultas Seni Rupa dan Desain, Jurusan Desain Interior 

Arsitektur, Universitas Kristen Maranatha, dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang bermutu untuk terjun di dunia kerja serta sebagai 

media untuk menjalin hubungan kerja sama dengan PT. Arterior Jaya 

Maxima dalam rangka pengembangan pendidikan. 

3. Bagi PT. Arterior Jaya Maxima, tugas laporan kerja praktek ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu masukkan yang berarti untuk 

membantu dalam penyelesaian sebuah proyek kerja dan selain itu pula 

untuk mengembangkan proses produksi. 
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4. Bagi pembaca, laporan kerja praktek ini menjadi  masukkan yang berarti 

serta sumber inspirasi yang bermanfaat dikemudian hari. 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Dalam Bab I yaitu Pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang 

masalah, pembatas masalah, tujuan pembahasan, dan sistematika penulisan. 

 Dalam Bab II yaitu Profil perusahaan, penulis menjelaskan, menguraikan, 

dan menerangkan tentang data umum perusahaan PT. Arterior Jaya Maxima dari 

mulai sejarah, hingga lingkup kerjanya. 

 Dalam Bab III yaitu Studi Literatur, penulis menjabarkan mengenai 

definisi rumah tinggal, kamar tidur utama, walk in closet, kamar mandi utama, dan 

dapur menurut standar-standar ergonomi. 

 Dalam Bab IV yaitu Pembahasan Lingkup Pekerjaan, penulis menjelaskan 

dan menjabarkan  secara mendalam tentang pekerjaan-pekerjaan yang penulis 

kerjakan selama proses kerja praktek, dilengkapi dengan data teknis. 

 Dalam Bab V yaitu Kesimpulan dan Saran, penulis merangkum dan 

memberikan suatu simpulan dari setiap bab diatas tentang apa saja yang penulis 

lakukan selama menjalani kerja praktek hingga berakhir. 


