BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang di setiap bidang. Hal
ini merupakan usaha yang dilakukan untuk menjadi salah satu negara yang
mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Selain itu diinginkan situasi
masyarakat yang sejahtera dengan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
dengan mencerdaskan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pendidikan
merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk pengembangan potensi diri
seseorang.

Perkembangan zaman yang terus menerus membuat persaingan yang ketat di
dunia kerja sehingga diperlukan keahlian lebih yang di dukung dengan
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pengalaman bukan sekedar mampu mengerti tapi harus menjadi tenaga ahli yang
kompeten di bidangnya.

1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah:
1. Mengaplikasikan seluruh pembelajaran yang telah dipelajari selama masa
perkuliahan ke dalam proyek kerja praktek.
2. Mengetahui hasil dari proses kerja praktek yang telah dilaksanakan.

1.3 Batasan Pembahasan
Batasan masalah pada laporan kerja praktek ini diuraikan sebagai berikut:
1. Menerapkan segala teori yang didapat selama masa perkuliahan di perguruan
tinggi pada masa Kerja Praktek.
2. Membantu dalam proses desain proyek one room Apartemen Majesty

1.4 Sumber Data
Pencarian data hampir keseluruhan didapat dari internet. Seta didasari oleh
permintaan dari owner yang bersangkutan.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian
1.5.1 Metode Penulisan
Penulisan laporan ini menggunakan metode deskriptif. Masalah dikaji dan
dibahas berdasarkan gambaran umum berupa foto dan fakta yang didapat di
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lapangan serta menggunakan metode konsultasi selama berhadapan dengan
owner.

1.5.2 Teknik penelitian
Data penulisan laporan menggunakan teknik analisis subjektif dan
pencarian studi image dari website yang berkaitan dengan batasan penulisan
laporan kerja praktek.

1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, batasan
penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL SPACIO DESIGN
Bab

ini

berkenaan

dengan

informasi

profile

company,

seperti

memperkenalkan perusahaan dengan menjelaskan sejarah perusahaan, lingkup
kerja dan kegiatan yang ada pada perusahaan, manajemen perusahaan, dan hasil
karya atau proyek yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut.

BAB III LITERATUR
Bab ini memaparkan tentang sumber yang diperoleh dan semua tentang
konsultasi dengan owner serta pemikiran subjektif yang diminta.
BAB IV DESAIN APARTEMEN
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Bab ini berisi penjelasan tetang proyek yang dikerjakan, detail revisi serta
bagaimana desain , layout, dan tampak untuk one room apartemen di Majesty
Apartement. Desain furniture dan material serta konstruksi yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menuliskan tentang simpulan dan saran dari pelaksanaan kerja
praktek yang telah dilakukan.
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