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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Manfaat yang Diperoleh dari Kerja Praktik 

Secara langsung praktikan mendapat banyak manfaat ketika melakukan kerja 

praktik di perusahaan. Manfaat yang diperoleh terbagi menjadi dua macam, yaitu 

secara teknis dan non teknis. Secara teknis,penggunaan software semakin dikuasai 

karena penggunaannya secara intensif, sedangkan secara non teknis praktikan 

dapat beradaptasi secara langsung dengan desain grafis di luar wilayah akademis 

dan dengan personil desainer diperusahaan dan mengerti kinerja seorang desainer 

yang dibutuhkan di bidang desain grafis. Praktikan juga menambah wawasan 

tentang proses produksi dengan media desain yang dibutuhkan dan juga tuntutan 

idealism desainer dengan kemauan klien dapat seiiring sejalan. 

4.2 Saran Kepada Pihak DKV FSRD UK Maranatha  

Berdasarkan kerja praktik yang praktikan lakukan, praktikan merasa adanya 

kesenjangan antara pelatihan yang didapatkan di perkuliahan dengan praktik, 

untuk itu praktikan memberikan saran terhadap Fakultas untuk memperbaiki atau  

melengkapi sistem perkuliahan yang telah diberlakukan, terutama dengan 

memberikan sosialisasi yang lebih dalam tentang kerja praktik itu sehingga dapat 

benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa. Misalkan, sebelum melaksanakan kerja 

praktik, mahasiswa hendaknya diberikan briefing untuk memilih tempat kerja 

praktik, syarat-syarat tempat kerja praktik yang baik, manfaat, dan pembagian 
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kerja pada sebuah tempat kerja praktik. Agar mahasiswa dapat mengerti manfaat 

kerja praktik setelah lulus dari perkuliahan. 

4.3. Saran kepada Pihak PT. Bandung Design Gallery 

PT. Bandung Design Gallery sebagai sebuah perusahaan desain yang sudah cukup 

lama berdiri sudah cukup banyak menangani klien yang berasal dari berbagai latar 

belakang dan juga melayani berbagai jenis desain yang dapat diolah secara grafis 

dan diwujudkan dalam berbagai jenis produk. Penanganan tiap proyek yang 

ditangani perusahaan sudah dibagi sejak awal, sehingga benar-benar bertanggung 

jawab terhadap proyek yang dikerjakan. Saran saya kepada PT. Bandung Design 

Gallery yaitu agar mengikutsertakan  para praktikan lainnya untuk dapat ikut 

survey di lapangan ataupun juga ikut melihat dalam proses presentasi kepada klien, 

karena bagaimanapun juga proses presentasi kepada klien merupakan bagian yang 

penting dalam penanganan sebuah proyek. 

 


