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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 tekanan dan suasana dunia kerja yang benar-benar tidak semudah yang 

dibayangkan. Pengalaman akan saya akan gunakan saat masuk ke dalam dunia 

kerja. Ketika pengalaman di PT. Sinar Rezeki Handal dalam membuat rancangan 

UI dan Prototipe pada aplikasi SRH Gemstone, menjadi IT support dan juga ikut 

belajar ilmu bahasa pemrograman, hal ini membuat saya senang dan memotivasi 

akan belajar pengetahuan di Bidang IT. Walaupun saya sadar akan kemampuan 

masih banyak memiliki kekurangan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

dan terkadang saya memiliki kendala yang memerlukan bantuan orang lain. 

Diharapkan juga kedepannya agar suatu saat saya akan menjadi lebih baik dalam 

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 lebih dapat mematangkan persiapan bagi dirinya untuk dapat 

mengikuti kegiatan magang. 

2. Mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 

atau tugas yang diberikan saat magang dengan baik, penuh tanggung jawab 

dan kreatif. 
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3. Mahasiswa diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik agar tercipta 

keakraban di tempat magang dan upaya menjalin keharmonisan selama 

mengikuti kegiatan magang. 

4. Mahasiswa mampu menjadikan pengalaman yang didapat untuk berguna 

kedepannya saat memasuki dunia kerja. 

5. Mahasiswa diharapakan menjaga etika dan perilaku pada saat di lingkungan 

magang, karna membawa nama baik sendiri dan juga mengemban nama 

baik kampus. 

B. Saran bagi ISB Atma Luhur 

1. Diharapkan bagi pihak ISB Atma Luhur untuk melanjutkan program dari 

kegiatan magang kerja ini yang dapat meningkatkan kualitas dan perilaku 

dari mahasiswa/i yang terlibat dalam magang kerja. 

2. Bagi kampus ini merupakan awal yang baik karena bisa membangun relasi 

dan kerjasama antara ISB Atma Luhur dengan perusahaan PT. Sinar Rezeki 

Handal sehingga kedepannya mungkin perusahaan bisa merekrut lulusan 

dari ISB Atma Luhur untuk bergabung dengan perusahaannya. 

3. Diharapkan bagi pihak ISB Atma Luhur untuk lebih memberikan sosialisai 

mengenai materi atau persiapan yang dapat menunjang kesiapan 

mahasiswa/i untuk menghadapi kegiatan magang kerja. 

C. Saran bagi PT. Sinar Rezeki Handal 

1. Diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dan akrab dengan anak 

magang, sehingga tercipta lingkungan yang baik antara staff dan anak 

magang. 

2. Kepada staff yang berhubungan agar tidak perlu sungkan terhadap anak 

magang, usahakan berikan tugas atau pekerjaan asalkan dengan bimbingan 

terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanakan, agar dapat memahami tugas 

dan pekerjaan yang diberikan yang hasilnya menjadi efektif dan efisien. 

 

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 
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sebagai mahasiswa ISB Atma Luhur untuk dapat menyelesaikan kegiatan magang 

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.  


