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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis di Soulmate Komputer 

penulis telah mencapai tujuan yang telah dirumuskan yaitu penulis telah melakukan 

berabagai kegiatan sesuai yang diinsturksikan oleh pembimbing lapang dan dapat 

menyelesaikannya, selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya juga penulis 

mempelajari system manajemen terutama manajemen waktu dan produk dalam 

praktik nyata dunia kerja. Selain manajemen waktu dan produk penulis juga 

mempelajari banyak kerusakan komputer baru atau dari windows. Selain itu penulis 

mendapatkan pengalaman bagaimana suasana dunia kerja yang sesungguhnya, 

wawasan dan keterampilan baru yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam dunia 

kerja. Pengalaman tersebut sebagian besar tidak didapatkan di perkuliahan di mana 

di dunia kerja lebih banyak praktiknya.  

 

Dalam menghadapi dunia kerja di masa depan penulis menyimpulkan 

dibutuhkannya softskill dan hardskill. Softskill dibutuhkan untuk menjadi 

sumberdaya yang kompeten nantinya adalah kepemimpinan, pemecahan masalah, 

manajemen waktu, manajemen organisasi, berpikir kritis, kerjsama tim, 

kemampuan analisa dan percaya diri. Sedangkan untuk hardskill yang perlu dimiliki 

adalah mampu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya 

 

5.2 Saran 

Selama melakukan kegiatan magang di PT. Telkom Akses Babel, ada 

beberapa saran yang akan saya sampaikan untuk semua pihak agar kegitatan 

magangini dapat berjalan lebih baik kedepannya. 

Berikut adalah saran-saran yang dirangkum dalam kegiatan magang ini: 
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a. Saran bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa lebih mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan 

magang. Mahasiswa diharapkan bisa melakukan pekerjaan yang 

diberikan saat magang dengan baik dan penuh tanggung jawab serta 

mentaati peraturan yang berlaku pada tempat magang. 

2. Mahasiswa diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik agar tercipta 

keakraban dan mampu bersosialisasi di tempat magang, sehingga 

semua pekerjaan akan terselaikan dengan baik apabila saling 

menjalankan komunikasi, sehingga mahasiswa mampu mengikuti 

kegiatan magang hingga selesai. 

3. Mahasiswa mampu menjadikan pengalaman yang didapat untuk 

berguna kedepannya saat memasuki dunia kerja. 

b. Saran bagi ISB Atma Luhur 

1. Bagi kampus ini merupakan awal yang baik karena bisa membangun 

relasi dan kerjasama antara ISB Atma Luhur dengan sebuah 

perusahaan sehingga kedepannya mungkin perusahaan tempat 

mahasiswa magang bisa merekrut lulusan dari ISB Atma Luhur untuk 

bergabung dengan perusahaannya. 

2. ISB Atma Luhur bisa menempatkan mahasiswa magang lagi di 

perusahaan yang sama jika diadakan program magang lagi 

dikemudian hari. 

 


