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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Kerja praktek merupakan langkah awal bagi penulis menuju dunia kerja dan 

dunia bisnis. Pengalaman kerja yang diperoleh sangat bermanfaat bagi penulis, bukan 

hanya pengalaman menjadi seorang desainer interior, tetapi juga banyak materi-materi 

yang diperoleh penulis saat mengikuti proses kerja praktek. Materi yang diperoleh dari 

kerja praktek melengkapi materi yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan, 

sedangkan pengalaman yang diperoleh dalam kerja praktek tidak akan penulis 

dapatkan di bangku perkuliahan.  

Kerja praktek yang dilakukan kurang lebih 2 bulan, memberikan banyak hal 

bermanfaat bagi penulis. Penulis belajar untuk merenovasi sebuah ruangan di mana 

proses kerja bermulai dari mengubah layout denah furniture hingga perancangan 

desain furniture. Penulis juga belajar untuk lebih menghargai waktu sehingga proyek 

yang dirancang dapat selesai tepat pada waktunya dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Selain itu, penulis juga belajar untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik 

dengan pihak UBM, selaku klien. Selama masa kerja praktek, penulis diberi 

kebebasan dalam menentukan proses dan waktu pelaksanaan. Hal ini membuat penulis 

belajar untuk dapat mengatur waktu dengan lebih terstruktur dan terarah. Konsep 

desain yang dibuat disesuiakan dengan permintaan klien sehingga penulis harus 

melakukan proses asistensi desain pada pihak klien untuk memperoleh hasil yang 

sempuran dan sesuai keinginan klien. Seluruh proses yang dilakukan saat kerja 

praktek memberikan gambaran umum mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. 

proses yang dilakukan saat kerja praktek memberikan gambaran umum mengenai 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

5.2 Saran 

Saran bagi UBM, diperlukan time management yang lebih baik agar proyek 

yang dirancang dapat berjalan tepat pada waktunya. Unit bisnis yang dibuat oleh UBM 

harus lebih matang dan diperluas area promosinya , sehingga UBM dapat menjadi unit 
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bisnis yang dikenal seluruh mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. 

Saran bagi fakultas, diperlukan adanya follow up kerja praktek mulai 

daripemilihan tempat kerja hingga kepada topik desain yang akan dijadikan laporan 

kerja praktek. Selain itu, alangkah baiknya apabila hasil kerja praktek dipresentasikan 

kepada mahasiswa lain untuk berbagi pengalaman kerja.  

Saran bagi pembaca, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang sedang atau akan 

melakukan kerja praktek, diperlukan adanya keseriusan serta tanggung jawab dalam 

menjalani kerja prkatek. Hal positif maupun negatif dapat melengkapi diri untuk 

menjadi seseorang yang lebih mandiri dan dewasa di dunia kerja kelak.  

 

 

 

 

 


