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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

Penulis sebagai bagian dari tim social media and design pada perusahaan 

Wear 2 Work melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada kontrak awal 

yaitu membuat konten media sosial dan membuat desain kaos. Penulis dalam 

pekerjaannya membuat konten media sosial telah melakukan tugasnya dengan 

melakukan proses produksi video dan foto untuk keperluan media sosial 

perusahaan. Selain itu penulis juga membuat desain kaos khas Wear 2 Work yang 

sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) pembuatan desain kaos Wear 

2 Work. SOP tersebut seperti pembuatan desain kaos harus membawa pesan yang 

relate dengan pekerja milenial dan harus menyesuaikan font, warna, dan layout 

sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. Dari segi pemanfaatan media sosial 

dan juga pembuatan desain kaos, perusahaan telah melakukannya sesuai dengan 

teori yang ditulis. 

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis mengenai media sosial dan 

pembuatan desain, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perusahaan Wear 

2 Work telah menyadari pentingnya konten media sosial dalam penjualan produk. 

Selain itu perusahaan juga menyadari bahwa dalam membuat desain perlu 

diperhatikan detail-detail desain penunjang pesan. Dengan adanya perusahaan yang 

sadar akan hal-hal tersebut, maka besar harapannya konsumen dapat lebih tertarik 
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untuk mengunjungi media sosial Wear 2 Work dan tertarik untuk menggunakan 

produk dari Wear 2 Work. 

 

IV.2 Saran 

Selama penulis melakukan kerja praktik di perusahaan Wear 2 Work, tanpa 

mengurangi rasa hormat, penulis juga ingin memberikan beberapa saran bagi 

kemajuan perusahaan. Mulai dari visi dan misi perusahaan yang lebuh baik dibuat 

dalam bentuk tertulis. Sehingga tujuan perusahaan dapat terlihat setiap hari dengan 

harapan akan selalu ingat dengan tujuan perusahaan.  

Selain itu, penulis juga ingin memberikan saran dalam pemanfaatan media 

sosial perusahaan Wear 2 Work. Menjadikan media sosial sebagai showcase toko 

bukanlah hal yang buruk. Tetapi alangkah baiknya bila Wear 2 Work memiliki 

offline store. Kemudian fokus media sosial Wear 2 Work dialihkan sebagai media 

untuk berkomunikasi dengan konsumen. 

Kemudian penulis juga ingin memberikan saran mengenai lingkup 

konsumen Wear 2 Work. Selama penulis melakukan kerja praktik, konsumen 

terbesar Wear 2 Work berasal dari client Sinergia Consultant yang ditawarkan 

untuk menggunakan produk Wear 2 Work. Pemanfaatan media sosial sebagai 

sarana untuk memasarkan produk diharapkan dapat memperluas lingkup konsumen 

Wear 2 Work. Dengan kata lain menurut penulis, dengan adanya pemanfaatan 

media sosial seharusnya bisa memperluas lingkup  konsumen Wear 2 Work.   
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