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ABSTRAK 

LINDA NURMALA APRIYANTI. 2013. 8143108201. Analisis Tata Ruang 
Kantor Pada Divisi Personalia & General Affair PT Isuzu Astra Motor Indonesia. 
Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang tata ruang kantor 
pada divisi Personalia & General Affair PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 

Adapun manfaat tata ruang kantor ialah terciptanya suasana kantor yang 
menyenangkan dan lebih nyaman untuk ditempati bagi internal maupun eksternal 
perusahaan. Masalah yang terjadi pada divisi PGA adalah posisi perabot kantor 
yang kurang baik, pencahayaan yang terlalu terang dan karyawan banyak berjalan 
dalam ruangan. 
 Dari hasil penulisan maka dapat diketahui bahwa menerapkan tata ruang 
kantor yang baik dan memperhatikan kondisi fisik kantor itu sangat penting bagi 
perusahaan. Karena dapat memperlancar proses pekerjaan dan meningkatkan 
semangat serta kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: Tata Ruang Kantor, Kondisi Fisik Kantor  
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ABSTRACT 

 

LINDA NURMALA APRIYANTI. 2013. 8143108201. Analisis Tata Ruang 
Kantor Pada Divisi Personalia & General Affair PT Isuzu Astra Motor Indonesia. 
Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 This paper has purpose to know about office layout at Personnel & 
General Affair Division PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Research method that 
used is descriptive analysis with searching data through observation and library. 
 There office layout advantage is make office atmosphere better and more 
comfortable for internal and external company to stay. The problems that happen 
in PGA division are office furniture in not good place, lighting is too bright and 
the employees are walk more in the office room.  

From writing result can conclude that apply good office layout and 
observe the office physical condition is very important for a company. Because 
can accelerate work process also increase the employees spirit and productivity. 
  
Key Word: Office Layout, Office Physical Condition 
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