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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Manfaat yang Diperoleh dari Kerja Praktik 

Manfaat yang diperoleh praktikan setelah menjalankan kerja praktik adalah praktikan 

mendapat pengetahuan dan pengalaman baru tentang dunia desain grafis yang 

sebenarnya yang tidak didapatkan oleh praktikan dalam proses belajar di bangku 

perkuliahan, juga memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah 

didapat selama ini secara nyata di lapangan sebagai seorang desainer.Praktikan juga 

mendapat pengalaman bekerja, bagaimana memahami dan menyesuaikan keinginan 

klien, cara bersikap dan bertutur kata, membuat konsep dan menyesuaikannya 

dengan apa yang diinginkan oleh klien.  

 

Selain itu praktikan juga mengetahui proses dan prinsip dasar bekerja di bidang 

desain grafis, mulai dari awal hingga proses finishing, yang selama ini hanya 

praktikan ketahui teorinya.Praktikan belajar untuk menerima kritik dan saran dari art 

director maupun dari sesama desainer guna menghasilkan desain yang lebih baik dan 

lebih kreatif. Selama kerja praktik itu pula, praktikan belajar menggunakan dan 

menguasai software baru yang debelumnya belum pernah dipergunakan sehingga 

dapat menambah skill dan kemampuan baru sebagai modal untuk menjadi seorang 

desainer yang berkompeten di masa yang akan datang. 

 

4.2. Saran Kepada Pihak DKV FSRD UK Maranatha 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dijalankan, praktikan merasakan adanya 

kekurangan  antara ilmu pengetahuan yang didapatkan praktikan di bangku 

perkuliahan dengan kenyataan saat bekerja di lapangan. Sebagai contohnya 

penggunaan software-software yang banyak dipergunakan di dunia kerja, seperti 3D 

Max, Adobe CS 5, dsb, sehingga saat mahasiswa lulus, apa yang diajarkan dapat 

digunakan secara nyata. Semoga ke depannya software maupun fasilitas penunjang 

lainnya dapat ditingkatkan agar mahasiswa lulusan DKV UK Maranatha mampu 

bersaing dengan desainer lainnya di tengah arus persaingan yang sangat kuat. 
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4.3. Saran Kepada Pihak H26 Design Associate 

Sebagai perusahaan desain yang memiliki sistem kerja yang cukup baik, H26 Design 

Associate mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Semoga dengan terus 

meningkatkan kualitas karyanya, H26 dapat berkembang menjadi perusahaan desain 

yang dapat menjangkau cakupan desain yang lebih luas. Jumlah komputer sudah 

memadai, namun apabila spesifikasi komputer dapat ditingkatkan tentu akan lebih 

menunjang efektifitas kerja perusahaan. Referensi buku-buku desain baik impor 

maupun ekspor terus dipertahankan agar memberikan wawasan yang lebih luas 

mengenai dunia desain grafis. 

 

 

 


