
BAB IV 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

4.1 Kesimpulan 

 

 Merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga dari ilmu yang telah didapat 

oleh penulis selama menjalani kerja praktik di CV. AMERA JAYA ESTETIKA selama 

kurang lebih dua bulan. Bekerja di sebuah konsultan interior arsitektur, penulis 

mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga, seperti bagaimana menghadapi 

klien untuk menjelaskan desain rancangan perusahaan, pengetahuan akan sejumlah 

informasi material, tekhnik kerja di lapangan, serta sejumlah istilah  baru dalam 

pengerjaan interior arsitektur yang semakin luas dan berkembang pesat.  

 

 Dalam praktek di lapangan, ternyata penulis menghadapi berbagai masalah yang 

muncul menuntut untuk diselesaikan. Pada kerja praktik ini, penulis ditempatkan sebagai 

perencana yang tidak dilibatkan secara langsung di lapangan, di CV. AMERA JAYA 

ESTETIKA, jasa pikiran dan tenaga penulis benar – benar sangat dihargai oleh pembina 

praktikan, yang langsung mendapatkan ilmu di dunia kerja nyata merupakan proses 

pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, dengan melibatkan langsung ke 

dalam setiap proyek yang diberikan, bahkan dengan tanggung jawab yang sama 

menyelesaikan proyek tersebut.  

 

Di sini penulis diajarkan bagaimana cara bekerja yang layak seperti seorang 

professional, agar kelak apabila penulis benar – benar terjun ke dunia kerja nyata, penulis 

tidak lagi canggung dalam menghadapi persoalan yang ada, dan lebih siap lagi sebagai 

tenaga professional yang mampu diandalkan secara mandiri. 
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Di CV. AMERA JAYA ESTETIKA, penulis diberikan kritikan dan masukkan 

sebagai pembelajaran dan pengalaman selama bekerja di CV. AMERA JAYA 

ESTETIKA, sehingga penulis dapat lebih berkembang wawasan dan kemampuan dalam 

bekerja di dunia kerja nyata, melatih kemampuan yang selama ini penulis hanya 

mendapatkan kemampuan dan wawasan dan pengalaman di dunia kerja nyata yang belum 

didapatkan sebelumnya. 

Manfaat dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah : 

1. Bagi penulis, agar dapat memahami lebih dalam tentang seluk beluk dunia kerja 

dengan segala permasalahan yang dihadapi, dapat menganalisa lebih dalam 

mengenai sistematika kerja perusahaan dalam menangani proyek – proyeknya, 

serta menjadi bekal yang baik kelak ketika penulis akan terjun ke dunia kerja 

dengan wawasan dan pengalaman yang telah diberikan dari perusahaan kepada 

penulis. 

2. Bagi Fakultas Seni Rupa dan Desain, Jurusan Desain Interior Arsitektur, 

universitas Kristen Maranatha, agar dapat menghasilkan  sumber daya manusia 

yang siap untuk terjun di dunia kerja  serta sebagai media untuk menjalin 

hubungan kerja serta sebagai media untuk menjalin hubungan kerja sama dengan 

CV AMERA JAYA ESTETIKA dalam rangka pengembangan pendidikan 

sekaligus merupakan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi civitas 

akademik 

3. Bagi CV AMERA JAYA ESTETIKA, tugas Laporan Kerja Praktek ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu masukan yang berarti untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan dan menguraikan sejumlah permasalahan yang belum 

terdeteksi selama ini dan dapat digunakan untuk mengembangkan proses 

produksi. 

4. Bagi Pembaca, agar laporan kerja praktek ini dapat menjadikan masukan yang 

berarti serta sumber inspirasi yang akan bermanfaat di kemudian hari. 
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4.2 Saran 

 

Bagi CV. Amera Jaya Estetika : 

Perlu adanya suatu pembenahan di dalam sistem kerja dan pola kerja agar terprogram dan 

terorganisasi lebih baik, sehingga lebih menekan proses pekerjaan overtime yang akan 

menyita tenaga, waktu, dan stamina dari para karyawannya, pemberian tugas secara 

merata pada seluruh staff dan karyawannya, serta agar dapat terus mempertahankan 

semangat dan kualitas kerja yang telah diraih oleh CV. AMERA JAYA ESTETIKA, 

yang merupakan prestasi yang membanggakan, yang telah ditempuh selama ini. 

 

Bagi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha: 

Perlu adanya pengarahan berupa data referensi tempat kerja yang akan kepada 

mahasiswa/i yang sedang melaksanakan / yang akan mengambil mata kuliah Kerja 

Praktik ini agar mendapatkan tempat kerja yang baik dan berkualitas. Perlu adanya 

bimbingan lebih lanjut kepada tiap mahasiswa/i yang akan / sedang mengikuti kerja 

praktik, agar mahasiswa/i lebih siap dalam menghadapi segala persoalan yang diperoleh 

di lapangan selama bekerja. Dengan adanya pengarahan, diharapkan mahasiswa akan 

lebih siap dalam menghadapi persoalan selama di lapangan tempat bekerja. 

 

Bagi Para Pembaca : Dengan Laporan Kerja Praktik ini penulis berharap semoga dapat 

menjadi masukkan yang berharga.  
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