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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari kegiatan magang kerja yang telah saya lakukan pada bidang divisi IT 

di PT Sinar Rezeki Handal, saya telah mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu 

pengelaman dan pengetahuan yang begitu berharga dan tidak mudah didapatkan 

dalam menghadapi dunia pekerjaan. Ketika magang saya mendapatkan unsur unsur 

penting dalam dunia pekerjaan yaitu pengetahuan, skill, cara berkomunikasi, sikap 

yang baik, dan melatih mental. Pengalaman magang di PT Sinar Rezeki Handal 

ketika membuat backend aplikasi SRH Gemstone dan menjadi IT Support membuat 

saya sangat senang dan bersemangat untuk meningkatkan kemampuan coding saya 

dan pengetahuan di dalam dunia IT untuk bekal saya dalam menghadapi dunia kerja 

kedepan. Jadi kesimpulan akhir saya, sangat penting untuk melakukan kegiatan 

magang karena dapat mempersiapkan kita didalam dunia kerja. Walaupun saya 

masih banyak memiliki kekurangan dalam melakukan pekerjaan membuat sebuah 

coding, saya berharap kedepannya saya lebih meningkatkan skill dan pengetahuan 

saya agar menjadi seorang IT yang memiliki yang hebat serta dapat melakukan 

semua pekerjaan dengan baik.  

 

5.2. Saran 

Selama melakukan kegiatan magang kerja di Divisi IT PT Sinar Rezeki 

Handal, beberapa saran yang akan saya sampaikan untuk semua pihak agar kegiatan 

magang ini dapat berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Berikut adalah saran 

yang dirangkum dalam kegiatan magang kerja ini : 

A. Saran Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 
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2. Mahasiswa dapat berkomunikasi baik dengan siapapun di tempat magang 

kerja. 

3. Mahsiswa menyiapkan mental yang kuat ketika menjalani kegiatan magang 

kerja. 

4. Mahasiswa harus bisa meningkatkan pengetahuan dan skillnya ketika 

melakukan kegiatan magang kerja 

5. Mahasiswa menjadikan pengalaman magangnya untuk bekal di dunia kerja 

kedepannya. 

 

B. Saran bagi ISB Atma Luhur 

1. Diharapkan untuk bisa melanjutkan kegiatan magang kerja ini karena sangat 

berguna dalam mencari pengalaman kerja dan menambah skill serta 

pengetahuan bagi mahasiswa. 

2. Diharapkan sebelum memberlakukan kegiatan magang dapat 

mempersiapkan mahasiswa agar lebih matang dalam pengetahuan, skill dan 

sikap agar mahasiswa menjadi lebih siap ketika menghadapi kegiatan 

magang kerja. 

 

C. Saran bagi PT Sinar Rezeki Handal 

1. Diharapkan kepada staf dan pemimpin tidak sungkan dalam memberikan 

pekerjaan ketika melakukan kegiatan magang dan mahasiswa dapat merima 

pekerjaan magang dengan siap. 

2. Diharapkan kepada semua staf dan pemimpin kantor dapat selalu 

berhubungan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan komunikasi sehingga 

mahasiswa dapat bekerja dengang baik dan nyaman. 

 

5.3. Pesan/Kesan Untuk PT Sinar Rezeki Handal 

Terima kasih kepada PT Sinar Rezeki Handal yang telah menerima saya 

untuk melakukan kegiatan magang. Saya sebagai mahasiswa ISB Atma Luhur 

sangat bersyukur bisa melakukan kegiatan magang selama 6 bulan di PT Sinar 

Rezeki Handal. Saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru 
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bagaimana menjadi seorang divisi IT, semoga kedepannya bisa menjadi bekal saya 

untuk menghadapi dunia kerja. Saya ucapakan permintaan maaf jika selama 

melakukan pekerjaan kegiatan magang masih banyak kekurangan atau kesalahan 

yang telah saya buat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. 

  


