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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan selama kerja praktik 

maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan bahwa fotografi sangatlah 

memegang pengaruh besar teradap suatu proses promosi yang berlangsung pada 

banyak ragam media bagi suatu perusahaan. Fotografi dapat membantu 

komunikasi antar produk yang ditawarkan atau dijual oleh suatu perusahaan 

terhadap target konsumen ataupun khalayak umum secara jelas. 

Perancangan karya merupakan tahapan yang penting dalam pembuatan 

sebuah karya fotografi. Terutama dalam pemilihan konsep apa yang akan 

digunakan dalam eksekusi karya agar sesuai dengan keinginan klien dan konsep 

yang ditemukan dari kreatif brief yang diberikan oleh perusahaan terhadap 

perancang. Mulai dari proses pra produksi, prosuksi sehingga pasca produksi dari 

suatu perancangan ini dalam memiliki konsep yang maksimal dalam kesatuan 

karya yang sesuai dengan keinginan klien atau perusahaan. 

Dalam lingkungan kerja profesional sangat diharuskan cara beretika yang 

baik karena banyak dari perusahaan kreatif membutuhkan kerja tim yang baik dan 

solid. Jika kita tidak memiliki etika atau tata krama yang baik, tidaklah mudah 

dalam bekerja dalam tim. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dapat disimpulkan diatas, 

diajukan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 

a. Mahasiswa 

Setelah penulis melakukan kerja pratik selama satu bulan, penulis memiliki 

saran bahwa industri media kreatif merupakan industri yang memiliki andil cukup 

besar dalam sebuah perkembangan perusahaan, suatu tingkat profesional yang 

tinggi dan etos kerja yang besar sangat memberikan dampak terhadap banyak hal 

yang dapat ditawarkan oleh industri media kreatif, maka sangatlah perlu 

membangun profesional kerja, etika, tata krama, dan etos kerja yang tinggi itu 

sangatlah diperlukan dalam proses bekerja pada industri media kreatif. 

b. Perusahaan 

Dalam tingkat keberagaman pekerjaan yang berbeda-beda, Mix Media 

Citymagz sangat perlu melakukan perekrutan fotografer yang memiliki keahlian 

yang fleksibel dalam memenuhi keberagaman pekerjaan dan keinginan dari 

masing-masing pekerjaan tersebut. Disamping suatu keahlian, yang sejatinya 

dapat dibentuk dan dipelajari, akan tetapi hal yang lebih penting adalah kembali 

pada tingkat profesionalitas yang tinggi, yang harus ada pada fotografer tersebut, 

tentunya hal ini akan berdampak pada hasil dan kualitas yang dihasilkan oleh 

fotografer tersebut, yang mungkin akan menentukan hasil standart kualitas baru 

bagi majalah Mix Media Citymagz yang selalu terdepan dalam industri media 

kreatif. 




