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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil magang, dapatlah disimpulkan bahwa magang adalah 

sebuah jembatan untuk mahasiswa dalam menerapkan segala teori yang telah 

diterima pada bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja guna menambah ilmu 

pengetahuan serta pengalaman bekerja agar mahasiswa siap dalam menghadapi 

persaingan bebas yang ada di pasar kerja atau dunia kerja yang lapang. Ketika 

bekerja di suatu perusahaan, hakekatnya adalah mahasiswa harus memiliki 

profesionalitas kerja, kedisiplinan, mampu bekerja dalam tim, serta pemahaman 

sistem kerja pada unit kerja tersebut. 

Selama kegiatan magang penulis bekerja atau melaksanakan magang di 

Bagian Pajak PT. Massindo Solaris Nusantara penulis mendapatkan banyak 

pengalaman dan pengetahuan tentang profesionalitas dalam bekerja serta dapat 

mengaplikasikan teori yang didapat di perkuliahan dengan dunia nyata.. 

Dengan adanya kegiatan magang di Bagian Pajak PT. Massindo Solaris 

Nusantara, penulis lebih bisa mengembangkan potensi dan mengetahui kelebihan 

serta kekurangan diri agar dapat memperbaiki pada saat bekerja setelah lulus. 

Tidak hanya itu, penulis juga dapat saling sharing informasi kepada staf dan 

beberapa petinggi yang ada di lingkungan perusahaan. 

 

3.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan kendala-kendala yang dihadapi selama 

magang, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Program Studi 

Sebaiknya monitoring oleh Koordinator Program Studi lebih di tingkatkan 

dengan bertanya langsung kepada pembina sebagai bahan evaluasi kepada 

mahasiswanya. 
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2. Bagi Unit Kerja dan Pembimbing Magang 

1) Mahasiswa magang yang belum menguasai beberapa tugas kerja 

sebaiknya diberikan informasi yang lebih rinci terlebih dahulu 

sebelum diberi tugas untuk melakukan sesuatu sehingga mahasiswa 

magang dapat memahami apa yang harus dilakukannya terlebih 

dahulu dan pekerjaannya akan lebih cepat selesai. 

2) Mahasiswa magang sebaiknya diberikan penjelasan mengenai 

kegiatan rutin di unit kerja serta alur pekerjaannya sehingga 

mahasiswa dapat memahami fungsi dan tujuan dari pekerjaannya. 

3) Sistem pengarsipan masih memiliki ruang untuk perbaikan, karena 

hanya menggunakan tanggal sebagai acuan pengarsipan, namun 

dokumennya tidak diurutkan berdasarkan hal yang lebih spesifik 

seperti nomor dokumen atau nama pelanggan. 

4) Unit kerja sebaiknya menambah jumlah karyawan jika terlalu banyak 

pekerjaan yang menumpuk, sehingga bisa mengurangi beban 

pekerjaan yang berlebih pada karyawan di unit kerja. 

3. Bagi Mahasiswa 

1) Mahasiswa magang sebaiknya lebih percaya diri, aktif bertanya 

kepada pembimbing magang di perusahaan, dan berusaha untuk lebih 

membaur dengan karyawan perusahaan. 

2) Mahasiswa magang sebaiknya disiplin dalam berbagai hal seperti 

datang tepat waktu dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
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