
BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran nyata akan proses pengerjaan 

produksi membuat design 3D interior Kantor NIAGA JAYA dalam menggunakan 

3D Arch-Viz yang dilaksanakan semasa di tempat kerja praktik. 

 

4.1 Metode Kerja Praktik 

Metode Kerja Praktik meliputi prosedur pelaksaan Kerja Praktik dan acuan 

Kerja Praktik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Institut Bisnis dan In-

formatika Stikom Surabaya. 

 

4.1.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 

Prosedur dalam pelaksanaan Kerja Praktik adalah sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan Kerja Praktik yang ditetapkan oleh Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya, yaitu dengan beberapa tahapan-tahapan penting yang harus di-

lalui sebagai berikut: 

1. Survey Lapangan atau Observasi 

Kegiatan ini ditujukan untuk mengamati proses pembuatan produksi multi-

media. 
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2. Studi Pustaka 

Dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang sesuai dengan permasala-

han dan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan rencana penggambaran 

sistem. 

3. Analisa Permasalahan 

Penganalisaan permasalahan ditujukan untuk menetapkan kebutuhan client 

atau kebutuhan instalasi dan menentukan bagaimana solusi terbaik yang akan 

diterapkan dalam instalasi. 

4. Pembuatan Produk Multimedia 

Pada pembuatan produk sendiri terdapat beberapa tahapan antara lain: 

a.   Pendahuluan 

Identifikasi permasalahan yang ada, evaluasi, alternatif, solusi, dan pri-

oritas pengembangan. 

b.   Tahap Analisa Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup dan sasaran yang akan dikembangkan, identifikasi area 

permasalahan yang lebih terinci, evaluasi, perumusan, dan penyusunan 

untuk menunjang perancangan desain. 

c.   Tahap Analisa Kebutuhan Pengguna 

Mendefiniskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk menun-

jang informasi yang akurat. 

d.   Tahap Spesifikasi Media 

Dilakukan untuk melakukan spesifikasi fungsional, konfigurasi hardware 

atau software yang support dengan komputer client. 
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e.   Revisi Produk 

Melakukan perbaikan dan pemantauan untuk menghasilkan produk yang 

sesuai target. 

f.   Pembuatan Laporan 

Semua dokumentasi dalam pembuatan produk multimedia tersebut seba-

gai hasil dari proyek disusun dalam sebuah laporan. 

 

4.1.2 Acuan Kerja Praktik 

Acuan Kerja Praktik yang harus dilalui sebelum melaksanakan Kerja Prak-

tik adalah sebagai berikut: 

1. Pra Kerja Praktik 

a.   Sebelum melaksanakan Kerja Praktik wajib mengisi form acuan kerja 

yang terdiri dari dua halaman yang merupakan “kontrak kerja” antara 

mahasiswa dengan perusahaan dimana anda melaksanakan Kerja Praktik 

dan dosen pembimbing Kerja Praktik. 

b.   Pengisian form acuan kerja harus lengkap beserta tanda tangan pihak ter-

kait. 

c.   Form acuan kerja yang terisi lengkap diperbanyak oleh mahasiswa seba-

nyak dua kali dengan ukuran A4. 

1) Copy 1: Diserahkan kepada perusahaan. 

2) Copy 2: Diserahkan kepada PPKP. 

3) Asli: Dilampirkan saat pembuatan buku laporan Kerja Praktik. 

2. Kerja Praktik 

a.   Melaksanakan Kerja Praktik sesuai jangka waktu yang ditetapkan. 
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b.   Melakukan bimbingan ke dosen pembimbing. 

3. Pasca Kerja Praktik 

a.   Mengambil form nilai Kerja Praktik untuk perusahaan. 

b.   Mahasiswa melakukan demo ke pihak perusahaan terlebih dahulu kemu-

dian ke dosen pembimbing. 

c.   Setelah demo ke perusahaan, mahasiswa menyerahkan form nilai dari pe-

rusahaan secara lengkap ke bagian PPKP untuk ditukar dengan form nilai 

Kerja Praktik untuk dosen pembimbing. 

d.   Melakukan demo ke dosen pembimbing kemudian menyerahkan form ni-

lai dari dosen  pembimbing ke bagian PPKP. 

e.   Mahasiswa membuat buku laporan Kerja Praktik dengan bimbingan do-

sen pembimbing Kerja Praktik. 

f.   Merevisi laporan jika ada yang perlu dibenahi. 

g.   Buku laporan Kerja Praktik dan CD diserahkan ke bagian PPKP atau 

perpustakaan. 

h.   Kerja Praktik berakhir, mahasiswa tinggal menunggu hasil nilainya. 

 

4.2 Implementasi Karya 

Implementasi karya meliputi kegiatan selama Kerja Praktik dan hasil karya 

yang telah dibuat selama melakukan Kerja Praktik di PT. INDEX BREGAS 

WAHYU PERKASA. 
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4.2.1 Hasil Karya Kerja Praktik 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab IV, tahap ini merupakan tahapan 

dalam sebuah produksi 3D interior karena di dalamnya terdapat prosesi perluasan 

dan pengembangan konsep. Berikut akan dijabarkan tahapan-tahapan yang dile-

wati pada proses pengerjaan visual 3D interior. Perencanaan hanya meliputi 

konsep dasar dan referensi interior pada karya 3D interior yang hendak dibuat. 

a. Konsep 

Sesuai dengan yang telah dibahas pada bab IV konsep yang dipakai untuk 

karya 3D interior ini menggunakan jenis 3D rendering. Dalam pengerjaannya, 

karya dibuat dengan menggunakan software SketchUp 2015 dan V-ray. Mulai 

dari modeling hingga proses rendering. Konsep yang dipakai bertemakan 

modern office dengan sentuhan art didalamnya. Dengan menggabungkan 

elemen yang modern dan simple design interior terlihat sangat elegan.  

 

Gambar 4.1 Screenshot software SketchUp 2015 
 

(Sumber : Olahan Penulis) 
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Gambar 4.2 Interface software SketchUp 2015 

 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 

SketchUp 2015 memiliki fitur yang lengkap untuk pembuatan sebuah interior 

design. Namun software ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain: tidak 

dapat membuka file 3D yang bermacam-macam dan masih terbatas. 

Kelemahan selanjutnya yaitu software ini terlalu berat jika modeling terlalu 

rumit, sehingga membutuhkan komputer berspesifikasi khusus agar dapat 

menjalankan program ini dengan lancar. 
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b. Modeling 

Pada tahap ini, dibuatkan sebuah model sederhana menggunakan software 

grafis SketchUp 2015. Model ini nantinya akan menjadi objek yang akan dita-

ta sesuai design dengan tujuan atau maksud tertentu. Dalam pelaksanaannya, 

pada tahap ini pengerjaan untuk karya modeling sudah di manajemen, karena 

pada saat pelaksanaan kerja praktik model objek untuk design interior sudah 

ada melalui 3D Warehouse tinggal dilakukan pengembangan design. 

 
Gambar 4.3 Proses modeling 1 

 
(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.4 Proses modeling 2 

 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4.5 Proses modeling 3 
 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.6 Proses modeling 4 
 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4.7 Proses modeling 5 
 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.8 Proses modeling 6 

 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 
 

 

Gambar 4.9 Proses modeling 7 
 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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c. Textures 

Tahap ini adalah tahap dimana objek modeling yang sudah di setting dan di 

atur diberi texture agar lebih terlihat nyata. dengan mengambil material yang 

disesuaikan dengan objek benda serta pengaturan warna texture agar lebih 

terlihat seperti texture benda asli. 

Gambar 4.10 Pemberian texture pada objek modeling 
 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

d. Lighting 

Setelah pemberian texture objek selesai dilakukan. Proses selanjutnya yakni 

melakukan visualisasi pengambilan gambar visual design interior maka dila-

kukan dengan baik dengan mempertimbangkan komposisi, Lighting (penca-

hayaan), bayangan agar tampak seperti objek realistis. 
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Gambar 4.11 Pengaturan lighting SketchUp 2015 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

e. Rendering 

Setelah semua objek telah terkomposisi sesuai keinginan dengan baik hasil 

dari lighting maupun komposisi akan di render agar menghasilkan output be-

rupa file yang dapat dilihat di berbagai perangkat multimedia. Namun, kenda-

lanya adalah proses rendering yang lama. Sebab spesifikasi alat/hardware 

yang digunakan juga sangat berpengaruh pada kebutuhan software yang ting-

gi. Jadi, perlu dilakukan setting khusus agar proses rendering tidak memakan 

banyak waktu. Dengan cara, mengubah ukuran output rendering menjadi 

mini-medium size. Atau dengan cara lain dengan mengecilkan ukuran render 

sampling. Dengan asumsi jika hal tersebut dilakukan maka kualitas hasi rend-

er berubah. Dan bisa pada kualitas med-low. 
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Gambar 4.12 Proses Rendering  

 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

Gambar 4.13 Finishing Render  
 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 


