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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari laporan kerja praktek ini adalah : 

a) Mahasiswa praktek memperoleh banyak ilmu dari CV.WASTAM baik 

secara teori maupun praktik. 

b) Penerapan VB 2008 dilakukan secara bertahap mulai dari rancangan 

layar hingga menerapkan kodingan yang efisien. 

c) Dengan melakukan praktik penggunaan desktop berbasis VB 2008 

mahasiswa telah mendapatkan pengalaman yang nantinya akan menjadi 

bekal di dunia kerja yang sesungguhnya. 

5.2 Saran 

 Setelah kurang lebih selama 3 bulan kerja praktek melakukan observasi, 

pengamatan, dan wawancara pada CV. WASTAM. Praktikan memberikan saran 

untuk CV. WASTAM dan saran untuk praktikan sendiri selaku mahasiswa agar 

dapat berguna untuk membangun kemajuan pada perusahaan maupun terhadap 

mahasiswa itu sendiri. 

 

5.2.1 Bagi Instansi 

 Adapun saran untuk instansi yang bersangkutan sebagai berikut : 

a) CV. WASTAM dalam usaha memberikan pelayanannya dibidang 

ekspedisi hendaknya meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan 

dan terus melakukan inovasi dan strategi yang jauh lebih baik termasuk 

solusi pengadaan sistem dan meminimalisir kekeliruan. 

b) Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan kerja praktik 

hendaknya CV.WASTAM memberikan tempat khusus, dimana 
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nantinya bagian ini dapat mengkoordinir dan pengarahan serta 

pengetahuan kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktik. 

c) Berusahalah untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

demi mencapai kepuasan pelanggan. 

d) Memberi kepercayaan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan 

dan memberi kritik atau petunjuk bagi mahasiswa kerja praktik. 

e) Bagi petugas di bagian lapangan hendaknya lebih meningkatkan 

kedisiplinan dan tanggung jawab atas pekerjaan. 

f) Para mahasiswa di berikan tugas sesuai dengan program keahlian yang 

dimilikinya, biarpun berbeda tapi masih ada kaitannya dengan jurusan. 

g) Para pembimbing lapangan mau membagikan sebagian ilmunya kepada 

para mahasiswa kerja praktik. 

 

5.2.2 Bagi mahasiswa 

 Adapun saran untuk mahasiswa antara lain : 

a) Dalam melaksanakan kerja praktik, sebelum terjun langsung ke 

lapangan kita harus sudah memiliki bekal materi tentang apa yang akan 

di praktikan, baik itu didapat dari refrensi refrensi maupun bertanya 

secara langsung pada pembimbing. 

b) Kita harus memperhatikan keaktifan untuk memperoleh keterangan apa 

saja yang masih belum kita ketahui dengan bertanya kepada 

pembimbing. 

c) Memanfaatkan waktu senggang untuk membaca buku-buku atau 

refrensi refrensi yang ada pada CV.WASTAM. 

d) Menjaga suasana seakrab mungkin dengan pembimbing karena itu akan 

mempengaruhi dalam proses tanya jawab. 

e) Membekali diri dengan dengan keterampilan yang cukup seperti yang 

telah di ajarkan. 

f) Selama kerja praktik hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, 

disiplin, dan giat  untuk mencapai hasil yang optimal. 


