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1.1. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah akumulasi dari seluruh program

di Universitas Teknokrat Indonesia,  maka Praktik Kerja Lapangan (PKL)

dapat  diartikan  sebagai  suatu  program yang  merupakan  sarana  pelatihan

untuk  menerapkan  berbagai  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  dalam

rangka  pembentukan  awal  sarjana  komputer  yang  profesional.  Dengan

demikian Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu program aplikasi dan

terpadu  dari  seluruh  pengalaman  belajar  sebelumnya  ke  dalam  program

pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan ilmu

Informatika dan Komputer. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah

satu kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat

penyelesaian studi untuk Program Studi Informatika. (Univesitas Teknokrat

Indonesia, 2018)

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan

untuk mempersiapkan lulusan  menjadi tenaga Informatika dan komputer

yang  kompeten.  Melalui  Praktik  Kerja  Lapangan  diharapkan  mahasiswa

dapat  menghadapi  kendala-kendala yang nantinya  akan ditemukan dalam

dunia kerja,  serta  mengukur kemampuan dan keterampilan dalam bidang

yang ditekuninya.

PT  The  Nielsen  adalah  suatu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang

informasi  global  serta  media  yang  berfokus  pada  suatu  penelitian  dan

melakukan  suatu  riset  dalam  memberikan  suatu  informasi  tentang

pemasaran  dan  konsumen,  televisi  serta  melakukan  riset  terhadap  dunia

online. Sehingga  pemilihan  PT  The  Nielsen  Lampung  sebagai  tempat

Praktik  Kerja  Lapangan,  dianggap  sesuai  dengan  jurusan keilmuan  yang

diambil.



1.2. Tujuan PKL

Adapun tujuan dilaksanakannya PKL ini adalah:
1. Mengimplementasikan  ilmu  dan  teori  yang  diproleh  selama

perkuliahan  untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  khusus  nya

dalam  bidang  teknologi  informasi  yang  ada  di  PT  The  Nielsen

Lampung.
2. Meningkatkan  kedisplinan  dan  kemandirian  mahasiswa  melalui

pemahaman akan budaya kerja profesional yang menuntut kerja sama,

ketepatan waktu, kepemimpinan dan tanggung jawab.
3. Untuk mengungkapkan pengalaman di dunia kerja serta mengetahui

kegiatan  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  jasa  kususnya

bagian survey.
4. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi calon lulusan di

dunia kerja agar ketika lulus nanti dapat berkomunikasi dan bersikap

dengan baik serta bertanggung jawab dengan pekerjaannya nanti.

5. Untuk memahami pengelolaan penggunaan  system dalam pengerjaan

data hasil survey dan interviewer   yang dilakukan di  PT The Nielsen

Lampung.

1.3. Kegunaan PKL

1.3.1. Bagi Mahasiswa/i :

1. Kegiatan PKL berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan

mahasiswa di dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Menerapkan  ilmu  dan  Mengembangkan  Skill  yang  didapat  selama

proses perkuliahan.
3. Melatih mahasiswa untuk menangani masalah serta penangan masalah

yang dihadapi di dunia kerja secara nyata. 
4. Setelah  melaksanaan  PKL,  diharapkan  mahasiswa  memiliki

pengalaman di bidang kerja yang akan berguana setelah lulus nantinya.

1.3.2. Bagi Universitas :

1. Universitas  akan  dapat  meningkatkan  kualitas  lulusannya  melalui

Praktik Kerja Lapangan (PKL).



2. Menjalin  kerjasama  antara  Universitas  dengan  PT  The  Nielsen

Lampung.
3. Universitas akan lebih dikenal didunia industri/kerja.

1.3.3. Bagi Instansi/Perusahaan :

1. Membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami

dan meringankan pekerjaan intstansi.
2. Adanya  saran  yang  membangun  dari  mahasiswa  yang  melakukan

Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Mengembangkan  kemampuan  kepemimpinan  di  instansi  dalam

memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan

Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1.4. Jadwal Pelaksanaan PKL

Pada tahap ini  mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di  PT

The Nielsen  Lampung dalam waktu kurang lebih dua bulan. Kegiatan PKL di

mulai  pada  hari  Senin tanggal  16 Juli  sampai  8 September  2018. Waktu PKL

mengikuti masa kerja selama 5 hari di mulai dari hari Senin – Jumat, masuk pukul

07.30 – 15.30 WIB.

1.5. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Letak  Kantor  PT  The  Nielsen  Lampung  yaitu  terletak  di Jalan. Ratu

Dibalau,  No.24  Tj.  Senang.  Penjelasan  lokasi  Praktik  Kerja  Lapangan  dapat

dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Denah Lokasi PT The Nielsen Lampung


