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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Manfaat yang Diperoleh Dari Program Kerja Praktik 

       Selama penulis menjalani kegiatan kerja praktik kurang lebih 200 jam  di CV. Cipta 

KReasindo Abadi, banyak sekali pengalaman, pengetahuan dan pelajaran berharga 

mengenai dunia garmen, teknik menyablon, tentang pematangan konsep, 

brainstorming, terlebih kehidupan dunia kerja dan selera masyarakat dan masih 

banyak lagi ilmu yang pnulis dapatkan.  

      Penulis juga belajar banyak hal mengenai cara menangani klien, cara berbicara yang baik 

dengan klien, cara berpakaian yang sopan ketika hendak bertemu klien yang tentunya 

akan sangat berguna bagia pnulis di dunia kerja nantinya. 

      Banyak juga bantuan dan panutan yang di berikan oleh pembimbing penulis maupun 

rekan kerja lainnya, yang banyak sekali memberikan banyak pelajaran berharga dan 

membuat penulis semakin optimis untuk menjadi lebih baik lagi dikemudian hari 

dalam dunia kerja nantinya. 

 

4.2 Saran Kepada Pihak DKV FSRD UK Maranatha 

      Penulis berterima kasih kepada pihak DKV FSRD UK Maranatha yang sudah banyak 

membantu penulis dalam proses Mata Kuliah Kerja Praktik ini. Penulis berharap agar 
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di tahun yang akan datang pihak DKV FSRD UK Maranatha agar lebih banyak lagi 

membantu mahasiswa/i yang akan melaksanakan mata kuliah kerja praktik ini dengan 

lebih banyak lagi memberikan informasi-informasi penting mengenai peluang kerja 

praktik. 

 

4.3 Saran Kepada Pihak CV. Cipta KReasindo Abadi 

Penulis sangat berterimakasih terhadap pihak CV. Cipta Kreasindo Abadi yang sudah 

menerima penulis dengan hangat dan sabar membimbing penulis dalam pelaksanaan 

kerja praktiknya di CV. Cipta Kreasindo Abadi. 

      CV. Cipta Kreasindo Abadi adalah sebuah prusahaan yang sangat professional dalam 

menangani stiap kliennya, dan produk yang di hasilkannya pun patut di acungi jempol 

hanya saja pihak CV. Cipta Kreasindo Abadi kurang begitu gencar dalam melakukan 

setiap peromosinya agar masyarakat bias lebih mengenal CV. Cipta Kreasindo Abadi. 

Semoga CV. Cipta Kreasindo Abadi semakain didepan semakin maju dan dapat terus 

bersaing dan semakin terdepan terutama di Indonesia. 

 

 

 

 


