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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dengan diadakannya kegiatan magang kerja lapangan pada jurusan Sistem Informasi yang sangat 

bermanfaat untuk mahasiswa, terhitung sejak tanggal 3 November 2021 sampai tanggal 3 April 2022 

mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan menjadikan dirinya yang kompetitif karena tidak 

hanya memahami secara teoritis saja, melainkan dari segi praktik yang dapat merealisasikan 

penerapan teori di bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata, sehingga dengan magang kerja 

lapangan ini mahasiswa mendapatkan pengalaman di dunia kerja dan dapat juga melatih mahasiswa 

menjadi pribadi yang disiplin, mandiri serta mampu melakukan pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan dalam pekerjaan. 

Selain itu juga, kegiatan magang kerja lapangan ini mampu menjadi pelengkap atau 

penyempurna pengetahuan teoritis dari kegiatan perkuliahan dalam kajian ilmu praktik serta 

pengalaman kerja sehingga mahasiswa memahami dalam bidang IT dari sudut pandang yang lebih 

luas yakni Optimasi Sistem Informasi dalam bidang IT di biro perekonomian dan administrasi 

pembangunan tataran praktis sebelum mendapatkan gelar Sarjana Komputer. 

 
5.2 Saran 

Hambatan - hambatan yang dihadapi pada saat magang kerja lapangan   bukanlah merupakan 

suatu masalah, tetapi bentuk dari pembelajaran serta berperan penting mengasah kreativitas 

mahasiswa dalam memecahkan masalah yang timbul dalam dunia kerja itu sendiri dan juga 

diperlukannya kerjasama tim yang baik yang dalam dunia kerja untuk mencapai suatu tujuan, serta 

diperlukannya pengetahuan yang mendalam mengenai dunia Sistem Informasi terutama bidang IT, 

sehingga mahasiswa magang mengetahui seluk beluk dunia Sistem Informasi dan tidak canggung 

lagi berhadapan dengan dunia kerja dalam Sistem Informasi khususnya di bidang IT. 

Saran untuk mahasiswa : 

- Dalam melaksanakan kerja praktik, sebelum terjun langsung ke lapangan kita harus sudah 

memiliki bekal materi tentang apa yang akan dipraktikan, baik itu di dapat dari referensi maupun 

bertanya secara langsung pada pembimbing. 

- Harus memperhatikan keaktifan untuk memperoleh keterangan apa saja yang masih belum kita 

ketahui dengan bertanya kepada pembimbing. 



45 

 

 

- Memanfaatkan waktu senggang untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui pada 

pembimbing lapangan agar menjaga suasana seakrab mungkin dengan pembimbing karena itu 

akan mempengaruhi dalam proses kelancaran tanya jawab . 

- Membekali diri dengan keterampilan yang cukup seperti yang telah di ajarkan 

- Selama kerja praktik melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas,disiplin, dan giat untuk mencapai 

hasil yang optimal. 

Saran untuk prodi ISB ATMA LUHUR : 

- Memperluas jaringan kerjasama dalam hal penerimaan Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan 

dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta terkait bidang studi sistem informasi 

sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam mencari tempat magang. 

- Memberi mahasiswa magang bekal tentang moral dan etika kerja, sehingga pada saat waktu 

pelaksanaan magang dapat membawa nama baik kampus. 


