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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 

 
Pada kesempatan kerja praktik ini merupakan satu mata kuliah yang harus 

penulis lakukan dalam proses menyelesaikan perkuliahan di Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung.  Selain itu pada kerja praktek ini banyak manfaat yang 

penulis dapatkan karena bisa merasakan bagaimana teori – teori  yang didapat 

dibangku kuliah bisa langsung dipraktekkan di keadaan yang nyata dilapangan. 

Sebuah ruang / bangunan yang terjadi melalui beberapa tahap perencanaan 

agar menjadi ruang / bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. 
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Didalam kerja praktek ini penulis dapat bisa merasakan bagaimana sebuah proses 

membuat perancangan interior ruang dan fisik bangunan (tata letak ruang), mulai 

dari mengadakan pendekatan kepada pihak owner sampai pada cara pemilihan 

bahan material untuk produksi.  Selain itu penulis juga mendapat pengalaman 

dalam membuat desain untuk sebuah ruang privat yaitu dapur dengan ruang 

penunjangnya dan ruang public yaitu bar.  Sehingga disinilah kesempatan penulis 

untuk mulai mengenal dunia interior secara komplit dilapangan kerja nyata. 

Dengan melalui kerja praktik, penulis memperoleh pengalaman yang 

sangat banyak dengan berinteraksi langsung dengan orang – orang yang sudah 

berpengalaman terjun ke dunia interior sehingga menambah keyakinan dan 

kepercayaan diri penulis dalam menghadapi dunia perancangan interior yang 

nyata, tentu dengan ditunjang oleh bekal ilmu yang didapat di bangku kuliah. 

 

5.2 Saran 

 
5.2.1 Bagi PT Enggal Jelita  

 
Perusahaan / pabrik ini memang masih sangat  muda karena belum lama 

berdiri (baru sekitar 2 tahun beroperasi).  Tetapi sang pemilik sudah berani 

menyiapkan peralatan (mesin – mesin) yang sudah cukup lengkap untuk membuat 

produk yang bisa memproduksi furniture untuk memenuhi kebutuhan pasar.  

Keseriusan sang pemilik harus didukung oleh orang – orang yang benar – benar 

bisa mengimbangi keinginan sang pemilik, supaya uang investasi yang sudah 

ditanamkan menjadi tidak sia – sia.   

Penulis mengharapkan PT Enggal Jelita bisa tetap menjaga imagenya yaitu 

menjadi sebuah pabrik yang memproduksi furniture dengan ciri khasnya yaitu 

menggunakan bahan kayu solid dengan tetap menjaga keaslian karakter. 
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5.2.2 Bagi Universitas Kristen Maranatha 

 
Kerja Praktek adalah salah satu mata kuliah wajib di fakultas ini untuk 

bisa menyelesaikan kuliah di Universitas Kristen Maranatha.  Dengan mengingat 

sangat pentingnya setiap mahasiswa melakukan kerja praktek, tetapi cukup sulit 

bagi mahasiswa untuk menemukan perusahaan yang mau menampung mereka 

melakukan kerja praktek di perusahaan tersebut, maka ada baiknya jika pihak 

kampus bisa memberi jalur serta data informasi mengenai perusahaan yang 

menjadi tempat untuk melakukan kerja praktek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


