
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat persaingan  

dalam dunia usaha, merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh semua  

pihak. Dalam dunia industri, kita tidak bisa lepas dari teknoligi elektronika dan  

informasi. Sedangkan keterampilan dan pengalaman kerja menjadi pelengkap untuk  

terjun dan berkarya dalam masyarakat. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sedikit  

banyak dipraktekan dalam kerja praktek yang saya alami di perusahaan ini.  

Kerja praktek yang diadakan oleh Universitas Kristen Maranatha harus  

dilaksanakan dengan memenuhi syarat 200 jam bekerja (kurang lebih 3 bulan).  

Selama jangka waktu tersebut, penulis harus melaporkan kegiatan apa saja yang  

penulis lakukan selama pelaksanaan kerja praktek. Hal ini dimaksudkan agar  

mahasiswa mampu untuk bisa terjun ke dalam dunia kerja nantinya.  

Pada kesempatan ini, penulis diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman  

di perusahaan interior dan furniture ASEHA. Yang dimana penulis mendapatkan  

tugas sebagai drafter, mendesain proyek tempat tinggal di Perumahan Singgasana  

Pradana. Banyak pengalaman dan ilmu yang penulis dapatkan selama bekerja di  

perusahaan ini. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai profil perusahaan,  

studi literatur dari proyek dan konsep yang penulis buat selama bekerja dan hasil  

desain yang penulis buat di perusahaan tersebut. 

 



1.2 Batasan / Lingkup Penulisan Laporan  

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis membuat batasan  

dalam penulisan laporan kerja praktik selama pelaksanaan, yaitu :  

1. Pembahasan mengenai profile perusahaan  

2. Studi literatur yang membahas proyek tempat tinggal dan konsep yang  

digunakan selama perancangan.  

3. Lingkup pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan penulis selama merancang  

proyek tempat tinggal.  

4. Pembahasan mengenai hasil desain yang penulis rancang.  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah :  

Agar mahasiswa terampil dan berpengalaman juga mampu beradaptasi dengan  

lingkungan kerja.  

Tujuan dari penulisan Kerja Praktek ini adalah :  

1. Untuk menjelaskan profil perusahaan dan ilmu yang penulis dapatkan selama  

bekerja di perusahaan interior dan furniture ASEHA.  

2. Menjabarkan kepada pembaca mengenai proses perancangan proyek tempat  

tinggal dengan konsep minimalis.  

3. Membagi pengalaman dan pengetahuan kepada pembaca yang penulis  

dapatkan dari kerja praktek.  

Manfaat penulisan Laporan Kerja Praktek :  

1. Bagi penulis, menambah wawasan ,memahami, serta memperoleh  

pengalaman dalam merancang rumah tinggal di dunia kerja.  

2. Bagi Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Desain Interior Arsitektur,  

Universitas Kristen Maranatha, dapat menghasilkan sumber daya manusia  

yang berpengalaman serta sebagai media untuk menjalin hubungan kerja sama  

dengan perusahaan interior pada umumnya dan furniture ASEHA pada  

khususnya dalam rangka pengembangan pendidikan.  

3. Bagi perusahaan interior dan furniture ASEHA, dapat menjadi salah satu  

masukan dalam mendesain tempat tingal bernuansa minimalis juga membantu  



penyelesaian sebuah proyek kerja dan pengembangan proses produksi.  

4. Bagi Pembaca, dapat memberikan inspirasi yang bermanfaat di kemudian hari  

dan menjadi masukan dalam merancang interior rumah tinggal.  

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penulis mencoba  

mengkaji kembali analisa sistematika kerja sebagai landasan berpikir dalam  

pembahasan, yaitu :  

a. Pemahaman tentang studi literatur mengenai perancangan rumah  

tinggal dan penerapan konsep minimalis ke dalam desain.  

b. Pengenalan lebih dalam tentang profil perusahaan yang bergerak di  

bidang interior dan furniture.  

c. Kajian kegiatan dan hasil pekerjaan yang dilakukan penulis selama  

kerja praktek.  

 

1.5 Sumber Data  

Penulis memperoleh data berupa studi literatur tertulis dan studi kepustakaan  

mengenai rumah tinggal dan konsep minimalis dari majalah interior, buku referensi,  

artikel, internet dan lain sebagainya.  

Selain itu, penulis juga memnperoleh data secara langsung dari studi kasus  

lapangan di Perusahaan interior dan furniture ASEHA, dimana penulis menjalani  

kerja praktek selama kurang lebih satu bulan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam Bab I yaitu Pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, lingkup  

penulisan laporan, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, sumber data, dan  

sistematika penulisan.  

Dalam Bab II yaitu Profil perusahaan, penulis memaparkan sejarah  

perusahaan, logo perusahaan dan nama perusahaan, visi dan misi perusahaan,  

spesifikasi perusahaan, lingkup kegiatan perusahaan, organisasi perusahaan dan  

sistem kerja penanganan proyek.  



Dalam Bab III yaitu Studi Literatur, penulis memaparkan pengertian rumah  

tinggal, tipe-tipe rumah tinggal, pengertian minimalis, dan contoh rumah dan  

interior dengan konsep minimalis.  

Dalam Bab IV yaitu Pembahasan Lingkup Pekerjaan, penulis membahas opini  

penulis, lingkup kegiatan, dan uraian pekerjaan.  

Dalam Bab V yaitu Simpulan, penulis memaparkan simpulan dari kerja  

praktek penulis.  

 


