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ABSTRAK
Kerja praktik adalah suatu kegiatan selama perkuliahan yang menunjang
mahasiswa dalam pembelajaran untuk terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya.
Dengan mengikuti kerja praktik, mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang terjadi
pada dunia kerja. Dalam kerja praktik ini, mahasiswa diantaranya dapat
mempelajari proses desain interior transportasi.
Dengan perkembangan teknologi, transportasi ramah lingkungan dapat
diwujudkan terutama di negara Indonesia. Industri otomotif saat ini sudah mulai
bergerak menuju energi terbarukan yang memiliki berbagai fitur dan teknologi,
mobil ramah lingkungan bukan hanya untuk mengurangi polusi, akan tetapi juga
harus memperhatikan berbagai fitur penting serta kenyamanan berkendara.
Beragam kendaraan ramah lingkungan kini hadir dengan berbagai bentuk dan
desain yang menarik, hal ini membuktikan bahwa transportasi ramah lingkungan
juga harus memperhatikan desain dan bentuk. Oleh sebab itu pada tahun ini
Universitas Dinamika mencoba sebuah inovasi baru dengan menciptapkan
transportasi ramah lingkungan yang memiliki berbagai fitur cangih serta konsep
desain yang menarik untuk digunakan. Harapannya, melalui inovasi transportasi
ramah lingkungan ini bisa memberikan nilai tambah untuk perkembangan
transportasi ramah lingkungan di Indonesia.
Dalam laporan kerja praktik ini, penulis ingin memberitahu pengalaman
selama kerja praktik, meliputi proses pendesainan interior (jok mobil) pada mobil
listrik yang di produksi oleh Universitas Dinamika. Dari hasil pengalaman tersebut,
penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja praktek ini sangat bermanfaat bagi
mahasiswa khususnya mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja. Berbagai ilmu
dan pengalaman menarik dapat diperoleh dari kerja praktik ini.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, bahkan hampir 95%
kebutuhan Indonesia masih dipenuhi oleh energi fosil. Sekitar 50% energi fosil
adalah minyak bumi, dan sisanya adalah gas alam dan batu bara. Energi fosil
merupakan sumber energi yang tidak terbarukan dan akan habis dalam beberapa
tahun ke depan, diperkirakan energi fosil dunia akan habis dalam 50 tahun lagi.
Dari sisi pengguna BBM, sektor transportasi merupakan pengguna BBM
terbesar, dan proporsinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Disusul oleh
sektor rumah tangga, sektor industri dan sektor pembangkit listrik. Sementara
jika melihat ketersediaannya, selama ini kebutuhan BBM dipasok oleh
Pertamina dan impor. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia membutuhkan
sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar. (Tridoyo
Kusumastanto, 2020).
Dengan perkembangan teknologi maka transportasi ramah lingkungan dapat
diwujudkan terutama di negara Indonesia. Industri otomotif sekarang sudah
mulai bergerak menuju energi terbarukan yang memiliki berbagai fitur dan
teknologi, mobil ramah lingkungan bukan hanya untuk mengurangi polusi, akan
tetapi juga harus memperhatikan berbagai fitur penting dan kenyamanan
berkendara.
Pada tahun ini Universitas Dinamika mencoba sebuah inovasi baru yaitu
dengan menciptakan dua inovasi transportasi ramah lingkungan yang memiliki
berbagai fitur - fitur cangih serta konsep desain yang menarik untuk digunakan.
Harapannya, melalui inovasi transportasi ramah lingkungan ini bisa memberikan
nilai tambah untuk perkembangan transportasi ramah lingkungan di Indonesia.
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1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam laporan Kerja Praktik ini merupakan bagaimana
desain interior (jok mobil) pada mobil listrik di Universitas Dinamika
1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang dibahas didalam laporan Kerja Praktik ini
adalah proses Desain Interior (Jok Mobil) Mobil Listrik di Universitas
Dinamika
1.4 Tujuan
a. Menambah wawasan tentang industri otomotif
b. Menambah pengalaman dalam proses desain interior transportasi
c. Meningkatkan softskill kerja sama antar anggota dan berpikir kreatif
1.5 Manfaat
1. Bagi Mahasiswa
a. Dapat memahami sistem kerja yang ada di berbagai instansi/perusahaan.
b. Dapat mengembangkan ilmu yang dipelajari dengan kerja lapangan.
c. Memperoleh kesempatan berlatih pada dunia industri otomotif.
d. Melatih sikap profesional terhadap individu.
e. Mempersiapkan diri baik secara teoritis maupun secara praktis.
2. Bagi Instansi/Perusahaan
a. Membantu dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari selama Kerja
Praktik dilakukan.
b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang
melakukan Kerja Praktik.
c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang
desain interior mobil.
d. Hasil Kerja Praktik dapat menjadi bahan masukan bagi pihak industri
untuk menentukan kebijakan instansi/perusahaan di masa yang akan
datang khususnya di bidang desainer produk.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan
Tempat

: Universitas Dinamika

Alamat

: Jl. Raya Kedung Baruk 98, Surabaya

Telpon & Faks

: (031) 8721731, (031) 8710218

Email

: official@dinamika.ac.id

Website

: www.dinamika.ac.id

2.2 Sejarah Instansi/Perusahaan
Berdasarkan situs resmi Universitas Dinamika http://dinamika.ac.id, sejarah
Universitas Dinamika dimulai dari pemikiran para pendiri yang terdiri dari
Laksda. TNI Mardiono, Ir.Andrian A.T., Ir.Handoko A.T., Dra. Suzana
Surodjo, dan Dra. Rosy Merianti, Ak. maka pada tanggal 30 April 1983,
Yayasan Putra Bhakti membuka pendidikan tinggi yang fokus dalam bidang
teknologi informasi dengan nama AKIS (Akademi Komputer dan Informatika
Surabaya). Pada tanggal 10 Maret 1984 ijin operasional penyelengara program
Diploma III Manajemen Informatika diberikan kepada AKIS melalui SK
kopertis wilayah 7 Jawa Timur. dan pada tanggal 19 juni 1984 AKIS
memperoleh status terdaftar dari . Lokasi pada waktu itu berada di Ketintang
Surabaya.
Pada tahun 2012, STIKOM menyesuaikan namanya menjadi Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya. Seiring
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, pada tanggal 4 September
2014, STIKOM Surabaya resmi berubah menjadi Institut, dengan nama Institut
Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya. Pada tanggal 29 Juli 2019 melalui
surat keputusan Riset Dikti, Institut bisnis dan informatika STIKOM Surabaya
resmi berubah bentuk menjadi UNIVERSITAS DINAMIKA, dengan 3
fakultas yakni Fakultas Teknologi dan Informatika , Fakultas Ekonomi dan
Bisnis , dan Fakultas Desain dan Industri Kreatif .
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2.3 Visi dan Misi Instansi/Perusahaan
1. Visi
Menjadi Perguruan Tinggi yang Produktif dalam berinovasi
2. Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan futuristis
2. Mengembangkan produktivitas berkreasi dan berinovasi
3. Mengembangkan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
2.4 Informasi Perusahaan
Universitas Dinamika adalah sebuah perguruan tinggi yang terletak di Jl.
Raya Kedung Baruk 98, Surabaya
1. Lokasi Perusahaan

Gambar 1. Lokasi Universitas Dinamika
(Sumber : Google Maps,2022)
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2. Logo Perusahaan

Gambar 2. Logo Universitas Dinamika
(Sumber : http://dinamika.ac.id)
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BAB III
LANDASAN TEORI
Dalam tinjaun pustaka di BAB III ini, penulis akan menjelaskan berbagai
sumber teoritis yang berhubungan dengan proses desain jok mobil listrik.
3.1 Futuristik
Futuristik adalah gaya desain dengan tampilan masa depan, menggunakan
desain bergaya minimalis yang berkelas. Tidak menggunakan furnitur dan
dekorasi yang berlebihan. Prinsip gaya desain futuristik adalah desain
sederhana dan modern. Bentuk furnitur dan desain yang ditampilkan juga
cenderung berbeda dibandingkan kebanyakan desain minimalis lainnya.
(Rachmi, 2020).

3.2 Jok
Jok adalah pelana tempat duduk, juga disebut sadel berfungsi untuk
menopang tubuh dan peredam guncangan. Biasanya istilah jok digunakan
untuk tempat duduk pengendara atau pengemudi serta penumpang kendaraan.
Terbuat dari busa, umumnya bagian luarnya dilapisi kain, kulit, atau bahan
sintetis. Bahan busa sering dipakai karena busa temasuk bantal peredam
terbaik.
3.3 3D Modelling
3D Modelling adalah proses membuat objek 3D yang ingin dituangkan
dalam bentuk visual nyata, termasuk bentuk, tekstur, dan ukuran objek.
Definisi lainnya adalah teknik dalam komputer grafis untuk menghasilkan
representasi digital dari objek dalam tiga dimensi (benda mati dan bernyawa).
Sebenarnya, konsep dasar dari 3D Modelling adalah pemodelan. Pemodelan
merupakan proses membentuk satu atau lebih objek. Membuat dan mendesain
objek agar terlihat seperti hidup. (Larasati, 2018).

BAB IV
PROSES KERJA
4.1 Materi Kerja Profesi
Kerja profesi dilakukan di Universitas Dinamika yang berlokasi di Jl. Raya
Kedung Baruk 98, Surabaya. Kegiatan yang dilakukan pada Kerja Praktik
adalah pembuatan desain interior (jok mobil) mobil listrik di Universitas
Dinamika.
4.2 Sistem Pelaksanaan Kerja Profesi
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Profesi.
Tempat

: Universitas Dinamika

Alamat

: Jl. Raya Kedung Baruk 98, Surabaya

Periode KP

: 13 Agustus 2021 s.d 28 Agustus 2021

Hari Kerja

: Senin s.d Minggu

Jam Kerja

: 08:00 – 17:00 WIB

4.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Profesi
Proses Kerja Praktik dalam perancangan pembuatan desain interior (jok
mobil) mobil listrik dengan melakukan pengumpulan data, maka dapat
dijelaskan bagaimana proses pembuatan desain dengan urutan pengerjaan
mulai dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut:
a. Mencari refrensi di web untuk konsep dan desain jok mobil
b. Modeling objek kedalam 3D menggunakan aplikasi Blender
c. Mengaplikasikan tekstur kedalam objek 3D yang telah dibuat
d. Rendering objek kedalam bentuk foto
Berikut proses pengerjaan yang akan dijelaskan secara detail.
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1. Persiapan
Sebelum memulai tahap desain, penulis mengeksplorasi dan
mempelajari lebih dalam tentang bentuk yang akan dibuat. Memahami
pola apa yang nantinya akan dikaitkan dengan dengan desain mobil. Untuk
memperkuat riset, penulis mencari gambar, sistem kerja, teknik, dan
mekanisme jok mobil. Hal ini dilakukan agar pada proses desain akan lebih
lengkap dan efisien.
2. Modeling
Setelah mencari referensi dan riset, penulis menggambar dulu pada
selembar kertas atau disebut sktesa untuk acuan desain yang akan dibuat.
Kemudian dilanjutkan dengan modeling objek dengan menggunakan aplikasi
3D Blender.

Gambar 3. Proses Modelling
(Sumber : Dokumen Pribadi)
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3. Texturing
Setelah proses modeling selesai. Proses selanjutnya adalah memberikan
tekstur dan warna pada objek. Proses ini membutuhkan beberapa tekstur yang
dapat diperoleh dari Internet atau material bawaan Blender.

Gambar 4. Proses Texturing
(Sumber : Dokumen Pribadi)
4. Rendering
Lalu Progres terakhir dalam pembuatan desain jok mobil listrik adalah
proses render atau export menjadi format foto.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama melaksanakan Kerja
Praktik di Universitas Dinamika, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:
1. Memahami dunia kerja khususnya pada pembuatan mobil listrik.
2. Memahami peran Desain Produk dalam dunia pekerjaan.
3. Memahami tentang desain interior mobil listrik.
4. Mendapatkan pengalaman kerja disebuah institusi atau perusahaan.
5. Mendapatkan pengetahuan banyak tentang dunia kerja.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan
Kerja Praktik ini sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan
Perusahaan bisa mengembangankan teknologi ke arah yang lebih maju
2. Bagi Mahasiswa
Untuk mahasiswa yang melakukan kerja praktik lebih meningkatkan
komitmen, kedisiplinan, dan bekerja dalam kelompok
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