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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dalam pelaksanaan magang ini praktikan mendapatkan banyak pengetahuan
secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga
dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakn magang. Selain
itu magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata
sekaligus
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kerja

yang

nantinya

akan

dihadapimahasiswa setelah lulus kuliah.
Berdasarkan uraian dalam Laporan Magang, maka dapat disimpulkan bahwa
dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas
semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja
serta disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5.2 Saran
Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan magang pada
PT. Mahendra Karya Logistik. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh
praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja praktikan serta menjadi
acuan untuk meminimalisasi kekurangan dari pelaksanaan magang kedepannya
adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa institut informatika dan bisnis darmajaya yang akan
melaksanakan praktik magang:
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dengan meningkatkan hard
skill maupun soft skill untuk mendukung pelaksanaan Magang. Hal ini
diperlukan karena berdasarkan pengalaman praktikan, keberhasilan
dalam dunia kerja dapat dilihat dari kemampuan hard skill yang
diimbangi dengan kemampuan soft skill.
b. Praktikan harus lebih bisa mengutamakan kedisiplinan dan tepat waktu
baik selama melaksanakan magang atau dalam perkuliahan.
c. Melakukan komunikasi dengan baik apabila melakukan kesalahan.
d. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pembimbing.
2. Bagi institut informatika dan bisnis darmajaya:
a. Institut informatika dan bisnis darmajaya harus menjalin silaturahmi
dan Kerjasama dengan beberapa perusahaan baik swasta maupun
negeri,

hal
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mahasiswa

yang
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melaksanakan magang di instalasi yang dituju.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan Magang, seharusnya mahasiswa
diberikan arahan oleh dosen pembimbing agar mahasiswa mempunyai
gambaran umum dalam pelaksanaan magang.

3. Bagi PT Mahendra Karya Logistik
a. Diharapkan dapat terus menjalin Kerjasama dengan Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, guna mempermudah rekomendasi
untuk magang pada PT Mahendra Karya Logistik selanjutnya
Menyediakan atau mem-Publish data tentang perusahaan secara detail
dan lengkap di website perusahaan.

