
 

39 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari kegiatan kerja magang yang sudah saya laksanakan pada Divisi IT PT 

Sinar Rezeki Handal, saya mendapat beberapa kesimpulan yaitu kegiatan magang 

ini memberi saya pengalaman baru dalam bekerja, mendapatkan banyak ilmu 

pengetahuan yang bahkan tidak saya dapatkan selama berada di bangku kuliah, dan 

merasakan suasana dunia kerja yang benar-benar tidak semudah yang dibayangkan. 

Menghadapi suasana yang tidak mudah ini, menjadi motivasi saya untuk terus 

belajar, menambah wawasan, mengasah potensi, mental, skill, dan tidak lupa untuk 

menjaga sikap. Pengalaman yang saya dapatkan selama di Divisi IT PT Sinar 

Rezeki Handal dapat saya jadikan bekal kedepan untuk masuk ke dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya. Menghadapi tekanan yang dirasakan selama bekerja membuat 

saya bersemangat untuk terus mengasah kemampuan hingga dapat melampaui dari 

apa yang saya targetkan. Beberapa pekerjaan yang telah saya lalui seperti pekerjaan 

seorang IT Support dalam memelihara dan berjaga atas perangkat komputer di 

kantor, mengerjakan tugas untuk membuat Rest API untuk front-end, hingga 

membuat Aplikasi Mobile SRH Gemstone yang kini sudah berjalan. Namun saya 

menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi seperti sistem pembayaran yang 

masih sederhana dan lainnya. Saya berharap untuk kedepannya menjadi lebih baik 

dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepada saya. 

 

5.2. Saran 

Selama melakukan kegiatan magang kerja di Divisi IT PT Sinar Rezeki 

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

kegiatan magang ini dapat berjalan lebih baik untuk kedepannya. Berikut adalah 

saran yang dirangkum dalam kegiatan magang kerja ini : 

A. Saran bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa untuk lebih mematangkan persiapan diri untuk dapat 

mengikuti kegiatan magang. 
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2. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang 

diberikan dengan baik, bertanggungjawab dan kreatif. 

3. Mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik dan terbuka 

kepada pegawai instansi untuk meningkatkan keakraban. 

4. Mahasiswa diharapkan menjaga etika dan perilaku karena selain 

membawa nama baik pribadi, juga masih mengemban nama baik 

kampus ISB Atma Luhur. 

5. Mahasiswa diharapkan menjadikan pengalaman kerja yang didapat 

berguna untuk di masa depan. 

 

B. Saran bagi ISB Atma Luhur 

1. Diharapakan bagi pihak ISB Atma Luhur untuk melanjutkan program 

dari kegiatan magang kerja ini yang dapat meningkatkan kualitas dari 

mahasiswa/i yang terlibat dalam magang kerja. 

2. Diharapkan bagi pihak ISB Atma Luhur untuk lebih memberikan materi 

atau persiapan yang dapat menunjang kesiapan mahasiswa untuk 

magang dan kemudian bekerja di kemudian hari. 

  

C. Saran bagi PT Sinar Rezeki Handal 

1. Diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dan terbuka untuk 

mahasiswa magang, sehingga suasana kerja akan lebih baik dan nyaman 

baik bagi staff maupun bagi mahasiswa magang. 

2. Diharapkan staff yang berhubungan langsung dengan mahasiswa 

magang untuk tidak sungkan dalam memberikan pekerjaan yang mana 

mahasiswa magang harus selalu siap sedia dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan dengan baik. 

 

5.3. Pesan/Kesan Untuk PT Sinar Rezeki Handal 

Terimakasih kepada PT Sinar Rezeki Handal yang telah menerima saya 

sebagai mahasiswa magang dan juga telah memberikan kesempatan kepada saya 

sebagai mahasiswa ISB Atma Luhur untuk dapat menyelesaikan kegiatan magang 
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selama 6 bulan di PT Sinar Rezeki Handal. Saya juga telah mendapatkan banyak 

pengalaman yang mungkin tidak saya temukan di perkuliahan yang kedepannya 

dapat membantu saya saat terjun ke dunia kerja. Saya mohon maaf jika ada 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas saya maupun perilaku dan ucapan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


