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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan selama kerja praktik, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa perancangan media promosi 

berupa desain Xbanner, desain Kartu Nama merupakan media komunikasi yang 

sangat cocok untuk Perum PNRI Cabang Surabaya sebagai media promosinya 

serta mampu untuk menjadi rekomendasi pada media promosi yang lainnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan, diajukan saran kepada 

pihak berkepentingan, yaitu : 

a. Perusahaan 

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang keluhan terhadap beberapa 

karyawan dan karyawati yang bekerja di PNRI Surabaya, kami dapat memberikan 

saran dan masukan guna motivasi agar PNRI Surabaya makin maju ke depannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya tempat kerja yang menarik dan enak di pandang dimata bisa di 

wujudkan hanya dengan mengecat ulang tembok dengan warna yang 

cerah, atau bisa juga menggunakan wallpaper tembok, atau juga mengecat 

dengan pola tersendiri, terbukti bisa meningkatkan semangat kerja dan 
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produktivitas para pekerja di perusahaan tersebut, karena dari banyak 

pengalaman penulis dan referensi dari buku juga bahwa hal tersebut bisa 

sangat berpengaruh pada kemajuan perusahaan kedepannya. 

2. Perlunya koneksi internet yang lebih cepat bisa menjadi salah satu solusi 

tepat dari keluhan beberapa karyawan, karena pengalaman penulis sendiri, 

bila koneksi internet tidak stabil akan sangat mengganggu aktivitas baik 

itu bekerja, atau kegiatan sehari-hari. 

3. Di buatkannya ruang santai khusus bagi para pekerja saat istirahat, agar 

mereka tidak tidur-tiduran di tempat ibadah dan mengganggu orang lain 

yang mau beribadah 

4. Harus lebih disiplin dalam segala hal, semisal memakai ID Card, Seragam 

Karyawan, dll agar bisa lebih maju kedepannya. 

b. Mahasiswa 

Dalam mengingat pelaksanaan kerja praktik 1 bulan ini, hendaknya mahasiswa 

memerlukan pelatihan di awal 2 minggu pertama dalam kerja praktik yang 

berguna sebagai pengenalan terhadap lingkungan kerja dan mengenali ciri khas 

sebuah desain yang telah dikerjakan oleh perusahaan tersebut. 

Mungkin hanya itu sedikit saran dari penulis, saran ini semata hanya untuk 

motivasi PNRI Surabaya supaya lebih baik kedepannya dan makin maju. 

 


