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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1 Kesimpulan 

Selama menjalani kegiatan Kerja Praktik selama kurang lebih satu  bulan di 

Chilli Creative, banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang diperoleh 

oleh praktikan. Praktikan mengetahui lebih banyak mengenai proses 

mendesain secara profesional, praktikan juga belajar untuk work under 

pressure yang nantinya akan berguna ketika praktikan bekerja di dalam ruang 

lingkup pekerjaan bidang desain  lainnya. Praktikan juga belajar bagaimana 

seorang desainer harus bisa memuaskan dan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan klien. Selain itu juga praktikan belajar  bagaimana cara 

bernegosiasi dengan klien serta menjalani proses asistensi kepada klien. 

 

Praktikan  merasakan banyaknya kemajuan dalam penggunaan program-

program desain yang digunakan semenjak mengikuti kegiatan Kerja Praktik 

ini. Praktikan  menyadari  masih banyaknya kelemahan yang dimiliki dalam 

penggunaan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Melalui kesempatan ini 

praktikan dapat memperdalam penguasaan program Adobe Photoshop dan 

Adobe Illusrator.  

 

Banyaknya bantuan dan bimbingan  yang diberikan oleh pembimbing kerja 

praktik sungguh-sungguh memperluas wawasan  praktikan dalam dunia grafis 

maupun dunia marketing. Hal tersebut dapat mendorong praktikan untuk 

lebih kreatif, disiplin, dan dapat bekerjasama dengan orang lain di kemudian 

hari.  
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4.2 Saran Kepada Pihak DKV FSRD U. K. Maranatha 

Praktikan berterimakasih kepada pihak DKV FSRD Maranatha yang 

mengharuskan mahasiswa-nya untuk menjalankan kerja praktek. Karena 

melalui kerja praktek inilah praktikan mendapatkan banyak pembelajaran di 

bidang desain secara nyata dan langsung praktek. Praktikan berharap agar di 

tahun-tahun mendatang pihak DKV FSRD U.K. Maranatha dapat lebih 

mendukung setiap mahasiswa yang akan  melakukan kerja praktik dengan 

berbagai cara. Selain itu kiranya pihak DKV FSRD U.K Maranatha dapat 

menjalin kerja sama ataupun merekomendasikan beberapa tempat yang  

menerima  kerja praktek baik di dalam Bandung maupundi luar Banung. 

 

4.3 Saran Kepada Pihak Chilli Creative 

Chilli Creative merupakan salah satu butik desain di Bandung. Praktikan 

merasakan banyak mendapat bantuan yang diberikan oleh pihak Chilli 

Creative dan  praktikan  sangant  senang  sekali dapat bekerja di Chilli 

Creative karena suasana yang  kekeluargaan. Praktikan hanya menyayangkan 

kurangnya promosi dan pubikasi sehingga banyak yang belum megetahui 

tenteng keberadaan Chilli Creative.  




