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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Manfaat yang Diperoleh Dari Kerja Praktek 

 

 Selama penulis melaksanakan kerja praktek di DMake Over banyak sekali 

pengalaman yang didapatkan. Melalui kerja praktek ini, bagaimana dan apa saja 

proses di dalam perusahaan percetakan, mulai dari klien hingga proses cetak 

massal hingga proses finishing. 

 Dalam bidang desain penulis belajar bagaimana menyelesaikan masalah 

dalam bidang desain pada dunia kerja sesungguhnya, sangat berbeda dengan  ilmu 

dan ketrampilan apa saja yang didapatkan di bangku perkuliahan dimana kita 

diajarkan bagaimana mendesain melalui beberapa tahap. Namun, berbeda dengan 

kenyataan dan kondisi ketika memasuki dunia kerja, keseluruhan proses yang 

detail belum tentu dapat terlaksana, karena padatnya deadline dan proses untuk 

produksi.  

Penulis juga mendapatkan wawasan bahwa dalam percetakan memiliki 

proses yang berbeda dengan digital priting. Dimana sebelum masuk ke proses 

cetak, file yang akan dicetak harus dibuat terlebih dahulu film cetaknya dan 

warna-warnanya harus dipisahkan atau diseparasi warna, setelah itu baru akan 

dibuat plat untuk mencetak hasilnya. Dan semakin banyak plat yang dibutuhkan, 

semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. 
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Suasana dimana penulis melaksanakan kerja praktek sangat kekeluargaan, 

saling membantu satu sama lain. Penulis merasa sangat tertolong sekali, terutama 

hal ini merupakan hal yang baru bagi penulis sehingga perlu ada penyesuaian 

dengan dunia kerja. 

 

4.2 Saran Kepada Pihak DKV FSRD UK Maranatha 

 

1. Pihak jurusan sebaiknya mengadakan kerjasama dengan beberapa 

perusahaan yang mempunyai divisi desainer grafis, sehingga para 

mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek, mempermudah para 

mahasiswa memilih perusahaan sesuai dengan bidang yang diminati. 

2. Pihak Jurusan memberikan informasi dan pengarahan terlebih dahulu 

terhadap mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek, sehingga pada 

saat kerja praktek berlangsung, ia tidak merasa bingung tentang tugas apa 

yang harus dilakukan. 

 

4.3 Saran Untuk DMake Over 

 

Saran untuk DMake Over Bandung agar lebih berani mengembangkan 

usahanya, serta membuat inovasi-inovasi baru agar dapat manambah eksistensinya 

sebagai perusahaan percetakan. Penulis juga berharap DMake Over dapat 

menambah sarana dan prasarana agar dapat mendukung perkembangan dan 

jalannya perusahaan. 


