
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Manfaat yang Diperoleh dari Program Kerja Praktek 

Melalui kerja praktik pada Misyelle Shoes selama kurang lebih satu 

bulan, praktikan banyak mendapatkan pengalaman dan wawasan baru dalam 

dunia pekerjaan secara nyata yang tidak didapatkan dalam bangku 

perkuliahan. Praktikan dapat mendapatkan peluang untuk menyalurkan 

pengetahuan tentang desain yang telah dipelajari selama 6 semester ini di 

Universitas Kristen Maranatha. Dan juga cara bersosialisasi dan bekerja sama 

dengan tim. 

Pelaksanaan Kerja Praktik ini memberikan banyak pengalaman baru, 

yaitu bagaimana praktikan dapat menyesuaikan pikiran pribadi dengan 

pikiran orang lain dalam hal ini adalah owner agar mendapat kata sepakat 

untuk menghasilkan desain yang terbaik dan yang diinginkan. Disiplin waktu, 

cara bertingkah laku, bersosialisai, dan bertutur kata pun menjadi kunci 

pentingnya dalam kerja praktik ini. Dan semoga melalui dilaksanakannya 

kerja praktik ini dapat menjadi acuan dan bekal untuk pelaksanaan kerja 

secara nyata di masa yang akan datang.  

 

 



 

4.2 Saran kepada Pihak DKV FSRD UK Maranatha 

Berdasarkan kerja praktik yang sudah dilakukan, praktikan merasakan 

adanya sedikit perbedaan dalam hal teori yang didapatkan dalam perkuliahan 

dengan sistem kerja sebenarnya. Diharapkan pihak DKV FSRD UK 

Maranatha mulai membawa mahasiswanya untuk mengenal bekerja team dan 

lapangan mulai dari semester awal. Karena di masa yang akan datang sebagai 

seorang desainer sangat diperlukan adanya rasa kerjasama yang baik dalam 

tim, yaitu kemampuan berbagi tugas, saling bertukar pikiran, pendapat dan 

saling bekerja sama. Untuk Fakultas sebaiknya, tidak hanya melengkapi 

fasilitas untuk perkuliahan di dalam universitas tetapi juga perkuliahan di luar 

universitas, seperti kerja sama dengan suatu perusahaan desain untuk dapat 

mengunjungi perusahaan desain itu dan kemudian mahasiswa dapat 

mempelajari bagaimana cara kerja seorang desainer dalam perusahaan itu 

entah pada saat mendesain, bekerja sama ataupun dalam hal lainnya.  

 

4.3 Saran kepada Pihak Misyelle Shoes 

Praktikan mengucapkan terimakasih untuk seluruh pihak dan staff 

Misyelle Shoes yang telah bersedia menerima praktikan dengan tangan 

terbuka, membimbing, berbagi ilmu selama kerja praktik berlangsung. 

Praktikan berharap agar Misyelle Shoes akan dapat lebih maju, berkembang 

dan terus berjaya di masa yang akan datang. Dan akan lebih menarik jika ada 

perubahan gaya desain dengan desain yang ada dahulu. Dari desain yang 



 

simple, tidak betema, hanya menggunakan warna merah saja, berubah 

menjadi lebih terkesan anak muda dan adanya tema-tema atau konsep-konsep 

khusus dalam setiap desainnya. Dilihat pula karena produk-produk ini 

ditujukan untuk remaja wanita.  

 


