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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi 

diri terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau 

hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu 

perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, 

disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau 

masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di 

perusahaan PT The Nielsen Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli 

dan Agustus 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bidang 

pekerjaan yaitu Melakukan input data kuisoner pada PAPI Menggunakan 

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), Membuat Surat 

Pengajuan Gaji Karyawan PT The Nielsen Lampung, Melakukan tugas 

sebagai interviewer. Pada tiap bidang pekerjaan ada beberapa kegiatan 

rutin yang dilakukan yaitu Melakukan input data kuisoner pada PAPI 

Menggunakan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) kegiatan 

rutin yang dilakukan di divisi ini adalah Penulis di tugaskan untuk 

menginputkan data kuesioner dari responden yang sudah didapatkan oleh 

para interviewer yang melakukan interview di lapangan. Didalam proses 

penginputannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu 

penerimaan hasil data interview beberbentuk kertas yang di tulis secara 

manual. Membuat Surat Pengajuan Gaji Karyawan PT The Nielsen 

Lampung, Pada pekerjaan kali ini penulis ditugaskan untuk bekerja dalam 

bidang pembuatan surat pengajuan gaji karyawan yang berada di PT The 

Nielsen Lampung. Pada pekerjaanya itu penulis menggunakan sebuah web 

khusus yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Melakukan tugas 

sebagai interviewer, Pada bidang kerja kali ini penulis mendapatkan 

kesempatan untuk dapat langsung turun ke lapangan sebagai interviewer. 

Pada kesempatan itu pula penulis di beri kesempatan hanya satu kali saja. 

Pada tugas tersebut penulis hanya mendampingi seorang interviewer 

dalam mencari responden. 

 

 

Kata Kunci : PKL, PT The Nielsen Lampung



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1 Sejarah PT The Nielsen lampung 

PT The Nielsen adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

informasi global serta media dan berfokus pada suatu penelitian dan melakukan 

suatu riset dalam memberikkan suatu informasi tentang pemasaran dan konsumen, 

televise, serta melakukan riset terhadap bisnis publikasi, trade show dan riset 

terhadap dunia online. Perusahaan Nielsen pun sering kita jumpai dalam 

melakukan riset terhadap media, terlebihi masyarakat Indonesia pun sering kita 

jumpai dalam melakukan riset terhadap media, terlebih masyarakat Indonesia 

cenderung mengakses internet dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nielsen 

pun merupakan suatu perusahaan yang selalu dikaitkan dan bergerak di bidang 

ilmu komunikasi,   memberikan suatu riset tentang gambaran konsistensi 

konsumen, sehingga produsen dapat memahami psikologis, sosiologis, dan selera 

konsumen. Seiring berkembangnya Nielsen, Nielsen pun terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu Nielsen Consumer Research (NCR), Nielsen Media Research 

(NMR) dan Nielsen Retail Measurement Service (NRMS). 

 

 
Gambar 2.1 Kantor PT The Nielsen Lampung 

 

 



 

2.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

 

Susunan Organisasi PT The Nielsen Lampung terdiri dari :  

 

A. Pimpinan 

Pimpinan mempunyai tugas yaitu megkoordinasi dan melaksanakan 

sebagian urusan pekerjaan perusahaan sesuai dengan peraturan. 

 

B. Koordinator Quality Control 

1. Melakukan pengecekan untuk menjamin mutu perusahaan. 

2. Memvalidasi data kuesioner dari responden. 

 

C. Quality Control 

1. Memantau perkembangan semua data kuesioner yang diterima 

2. Mengawasi kendali mutu dan cepat membuang bagian atau produk 

sample selama proses pembuatan    

 

 



 

D. Koordinator RMS (Retail Measurement Services) 

1. Memimpin tim servis klien untuk mengelola dan melayani klien utama 

untuk mempertahanlkan basis pelanggan dan kinerja operasional 

lainnya 

2. Menganalisa presentase semua kategori untuk pasar inti ke tim merek 

untuk memahami kinerja tahunan 

3. Memastikan permintaan klien diselesaikan dan harapan terpenuhi 

4. Mempertahankan orientasi layanan klien mengelola aktivitas servis 

dan koordinasi pada analisis dan pelaporan proyek penelitian yang 

ditugaskan. 

5. Menyajikan penganalisisan, pemahaman dan tanggapan pertanyaan 

tentang konten, masalah, pertanyaan data besar, pembuatan laporan 

kepada klien. 

 

E. Supervisor RMS (Retail Measurement Services) 

1. Merencanakan proyek penelitian berikut penjelasan dan kebutuhan 

klien 

2. Mengawasi semua tahapan manajemen proyek dan memantau kinerja 

3. Mendiagnosis dan memecahkan masalah pemasaran dan penjualan 

4. Mengidentifikasi dan menangkap peluang pertumbuhan. 

 

F. RMS (Retail Measurement Services) 

1. Akuntabel dalam tim peneliti yang ditentukan baik berdasarkan area 

atau produk, sektor maupun klien 

2. Mengukur kinerja pasar 

3. Menganalisis dinamika pasar 

4. Menangani pertanyaan atau keluhan dari klien 

 

G. Koordinator Interview 

1. Mengkoordinasi tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh interviewer 

2. Menangani keluhan dan menyelesaikan keluhan dan konflik. 

 



 

 

H. Supervisor Interview 

1. Memonitor interview yang dilakukan oleh seorang interviewer 

2. Memberikan pelayanan untuk interviewer dalam proses interview 

 

I. Interviewer 

1. Meminta pendapat dan sikap-sikap orang tentang topik-topik tertentu 

dengan menggunakan kuesioner yg telah disiapkan. 

2. Memenuhi target responden yang diminta oleh kordinator interviewer 

 

 

2.2.3 Visi dan Misi Serta Tujuan PT The Nielsen Lampung 

Visi dan Misi dari PT The Nielsen Lampung yaitu untuk Membantu klien 

membuat keputusan pemasaran yang terbaik untuk membangun pendapatan dan 

keuntungan. 

Tujuan PT The Nielsen Lampung yaitu melalui praktik bisnis yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan serta komitmen untuk memberikan kembali, 

kami peduli terhadap masyarakat dan pasar dan menjalankan bisnis.  

Adapun strategi PT The Nielsen Lampung yaitu Bertanggung Jawab dan 

Keberlanjutan Global di Nielsen mencakup semua masalah lingkungan, sosial dan 

tata kelola (ESG) yang memengaruhi bisnis, operasi, dan semua pemangku 

kepentingan internal dan eksternal kami. Menjadi warga perusahaan yang 

bertanggung jawab ditenun menjadi DNA Nielsen. Tim global kami bekerja sama 

untuk memiliki dampak yang tidak biasa di pasar dan komunitas tempat kami 

tinggal dan melayani. 

  



 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1 Pelaksanaan PKL : 

ANDIKA ARI SAPUTRA, NPM  15312428 

3.1.1 Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Administrasi dan 

Interviewer mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam 

urusan surat menyurat, surat penggajian, serta pelayanan umum. 

Pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan input data kuisoner pada PAPI Menggunakan CAPI (Computer 

Assisted Personal Interviewing)  

2. Membuat Surat Pengajuan Gaji Karyawan PT The Nielsen Lampung 

3. Melakukan tugas sebagai interviewer. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan pada PT The Nielsen Lampung, yaitu : 

 

1. Melakukan penginputan data kuesioner pada PAPI Menggunakan 

CAPI 

 Menurut (Nielsen, 2018) Pencil and Paper Interview (PAPI) adalah 

salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial. 

Pewawancara melanjutkan dengan pertanyaan demi pertanyaan sesuai 

dengan kuesioner dan jawaban responden. Pewawancara mencatat 

jawaban atas kuesioner. 

Menurut (Nielsen, 2018) CAPI merupakan adalah teknik 

wawancara di mana responden atau pewawancara menggunakan 

komputer untuk menjawab pertanyaan. Hal ini mirip dengan wawancara 

lewat telepon dengan komputer, kecuali bahwa wawancara dilakukan 

secara langsung alih-alih melalui telepon.  



 

 Didalam proses penginputannya terdapat beberapa tahapan yang 

harus dilakukan yaitu penerimaan hasil data interview beberbentuk 

kertas yang di tulis secara manual. Contoh hasil data interview dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Kueisoner PAPI 

 

 Setelah penulis mendapatkan hasil data interview lalu penulis melakukan 

tahapan selanjutnya yaitu penginputan data secara komputerisasi menggunakan 

CAPI. Dalam tahapan penginputannya penulis menggunakan tablet yang sudah 

disediakan dari pihak PT The Nielsen Lampung. 

 Pada tahapan penginputan data di gambar 3.2 merupakan langkah awal 

dari tahapan penginputan data. Terdapat form pengisian data responden yang 

sudah di dapatkan dari interviewer sebelumnya. Dalam penginputannya proses ini 

cukup penting untuk hasil laporan kedepannya. 



 

 
Gambar 3.2 Kueisoner CAPI 

 

Tahapan selanjutnya setelah pengisian form sudah selesai. Pada tahapan ini adalah 

tahapan dimana kode responden diberikan untuk mempermudah pencarian di 

sistem. Dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3 Kueisoner CAPI 

 

 



 

Tahapan pemilihan metode penginputan dalam pengambilan data dari responden, 

dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Kueisoner CAPI 

 

Tahapan selanjutnya memilih lokasi regional atau kota tempat tinggal responden, 

dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Kuesioner CAPI 

 



 

Tahapan selanjutnya yaitu tahap penginputan tentang umur responden terkait, 

dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Kuesioner CAPI 

 

Berikutnya merupakan tahapan dalam penginputan tentang pendapatan responden 

dan pengeluaran responden untuk kebutuhan sehari-hari, rokok, sewa kontrakan 

dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 Kuesioner CAPI 



 

Selanjutnya merupakan tentang kuesioner yang menanyakan responden terkait 

memiliki kendaraan jenis apa dan digunakan sehari-hari dalam 3 bulan terakhir 

dan apabila memiliki dan menggunakan keduanya bisa memilih keduanya ataupun 

tidak keduanya jika tidak menggunakannya. Dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Kuesioner CAPI 

 

Tahap selanjutnya yaitu pertanyaan terkait tahun kendaraan dan plat nomor 

kendaraan responden, untuk tahun kendaraan yang dicatat ialah tahun keluar 

kendaraan tersebut bukan tahun dibeli kendaraan tersebut dan kendaraan yang 

dicatat ialah kendaraan yang paling sering digunakan sehari-hari. Dapat dilihat 

pada gambar 3.9. 

 



 

 

Gambar 3.9 Kuesioner CAPI 

  

Selanjutnya tentang pertanyaan bahwa responden terkait menggunakan kendaraan 

tersebut untuk kepentingan pribadi atau menggunakan untuk keperluan usaha 

(mobil kantor). Dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Kuesioner CAPI 

  



 

Berikutnya merupakan pertanyaan tentang mengenai pembelian BBM dan peran 

responden dalam penentuan merek dan tempat membeli BBM untuk kendaraan 

yang digunakannya. Dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Kuesioner CAPI 

 

Pada gambar 3.12 merupakan tahapan dimana responden diajukan pertanyaan 

dimana responden membeli BBM untuk kendaraannya sehari-hari dalam 3 bulan 

terakhir. 

 

Gambar 3.12 Kuesioner CAPI 



 

Pada gambar 3.13 adalah pertanyaan tentang jenis bahan bakar kendaraan yang 

digunakan sehari-hari oleh responden. 

 

Gambar 3.13 Kuesioner CAPI 

 

Pada gambar 3.14 merupakan pertanyaan tentang berbagai macam merek bahan 

bakar minyak yang responden ketahui apabila responden mengetahui lebih dari 

satu bahan bakar minyak responden bisa memilih lebih dari satu, dan pertanyaan 

ini akan berpengaruh ke kuesioner selanjutnya. 

 

Gambar 3.14 Kuesioner CAPI 



 

Pada gambar 3.15 merupakan pertanyaan tentang kepuasan responden terhadap 

layanan jual dan pembelian SPBU dalam 3 bulan terakhir dan kepuasaan tersebut 

dilihat dari beberapa faktor. 

 

Gambar 3.15 Kuesioner CAPI 

 

Pada gambar 3.16 merupakan kuesioner lanjutan jika responden memilih tidak 

puas maka di kuesioner ini responden ditanyakan alasan mengapa responden tidak 

puas pada faktor tesebut.  

 

 
 

 

Gambar 3.16 Kuesioner CAPI 



 

Pada gambar 3.17 merupakan pertanyaan gambaran responden tentang SPBU 

yang menarik untuk responden. 

 

 
Gambar 3.17 Kuesioner CAPI 

 

Pada gambar 3.18 merupakan pertanyaan seberapa besar responden akan 

merekomendasikan bahan bakar minyak pilihannya ke orang atau perusahaan lain.  

 

 
Gambar 3.18 Kuesioner CAPI 

 

 

Selanjutnya merupakan terdapat beberapa pilihan yang bisa dijawab dari 

responden dari pertanyaan fasilitas apa saja yang responden terkait inginkan untuk 



 

tersedia di dalam SPBU kecuali musholla dan toilet, dan jika responden menjawab 

diluar pilihan seperti pada gambar di atas atau tidak ada, bisa diinputkan di kolom 

lainnya dan di ketikan yang menjadi jawaban responden. Dapat dilihat pada 

gambar 3.19. 

 

 
Gambar 3.19 Kuesioner CAPI 

 

 

Pada gambar 3.20 merupakan pertanyaan tentang program SPBU 

PERTAMINA PASTI PRIMA apakah responden pernah mendengar atau melihat 

program tersebut, jika pernah mendengar atau melihat. 



 

 
Gambar 3.20 Kuesioner CAPI 

 

 

 

Pada gambar 3.21 merupakan pertanyaan jenis kelamin atau gender dari 

responden terkait. 

 

 
Gambar 3.21 Kuesioner CAPI 

 

 

Pada gambar 3.22 merupakan pertanyaan tingkat pendidikan terakhir dari 

responden terkait. 

 



 

 
Gambar 3.22 Kuesioner CAPI 

 

 

Selanjutnya merupakan pertanyaan pekerjaan sehari-hari dari responden terkait, 

jika pekerjaan responden diluar dari pilihan atau tidak ada di dalam pilihan, 

responden bisa memilih lainnya dan responden menyebutkan apa pekerjaan 

responden terkait. Dapat dilihat pada gambar 3.23. 

 

 
 

Gambar 3.23 Kuesioner CAPI 



 

Pada gambar 3.24 adalah kuesioner ucapan terimakasih telah berpartisipasi dalam 

interview dan meyakinkan responden bahwa semua data pribadi responden tidak 

akan dilihat oleh siapapun. 

 

 
Gambar 3.24 Kuesioner CAPI 

 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

 Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di PT The 

Nielsen Lampung dan mengerjakan beberapa tugas yang diberikan, penulis 

mengalami kendala pada saat melakukan tugas penginputan data di device yang 

desediakan. Kendala yang dihadapi biasanya device mengalami stagnan sesaat 

penginputan dan menghambat proses penginputan sehingga tidak bisa dilanjutkan. 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Berdasarkan kendala yang dihadapi, penulis melakukan cara dengan 

menghidupkan ulang device agar bisa kembali ke proses penginputan atau bisa 

juga dengan memperbarui aplikasi.  

 

  



 

3.2 Pelaksanaan PKL 

      ERIKSON MANUEL SIADARI, NPM 15312429 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Penginputan data 

dan Interviewer mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan 

dalam urusan surat menyurat, surat penggajian, serta pelayanan umum. 

Pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan input data kuisoner pada PAPI Menggunakan CAPI 

(Computer Assisted Personal Interviewing)  

2. Membuat Surat Pengajuan Gaji Karyawan PT The Nielsen Lampung 

3. Melakukan tugas sebagai Interviewer. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan pada The Nielsen Lampung, yaitu : 

 

1. Melakukan Penginputan Data Kuesioner pada PAPI Menggunakan 

CAPI  

 Penulis di tugaskan untuk menginputkan data kuesioner dari 

responden yang sudah didapatkan oleh para interviewer yang melakukan 

interview di lapangan. Didalam proses penginputannya terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu penerimaan hasil data 

interview berbentuk kertas yang di tulis secara manual. Pada kesempatan 

kali ini penulis di tugaskan untuk menginputkan data mengenai Brown 

Ash yang merupakan job interview salah satu rokok. Contoh hasil data 

interview dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 



 

 

   Gambar 3.25 Kueisoner PAPI 

 

 Setelah penulis mendapatkan hasil data interview lalu penulis 

melakukan tahapan selanjutnya yaitu penginputan data secara 

komputerisasi menggunakan CAPI. Dalam tahapan penginputannya 

penulis menggunakan tablet yang sudah disediakan dari pihak PT The 

Nielsen. Tahapan penginputan merupakan langkah awal dari tahapan 

penginputan data. Terdapat form pengisian data responden yang sudah 

di dapatkan dari interviewer sebelumnya. Dalam penginputannya proses 

ini cukup penting untuk hasil laporan kedepannya. Dapat dilihat pada 

gambar 3.26. 

 



 

 

   Gambar 3.26 Kueisoner CAPI 

 

Untuk tahapan selanjutnya setelah pengisian form sudah selesai. Pada 

tahapan ini adalah tahapan dimana kode responden diberikan untuk 

mempermudah pencarian di sistem. Dapat dilihat pada gambar 3.27. 

 

 

 



 

 
   Gambar 3.27 Kueisoner CAPI 

 

 Berikutnya tahapan pemilihan metode penginputan dalam 

pengambilan data dari responden. Dapat dilihat pada gambar 3.28. 

 

 
   Gambar 3.28 Kueisoner CAPI 

 

   

 

 



 

Tahapan selanjutnya yaitu memilih media penginputan yang dipilih untuk 

proses penginputan itu sendiri. Dapat dilihat pada gambar 3.29 berikut ini.  

 
   Gambar 3.29 Kuesioner CAPI 

 

Tahapan selanjutnya yaitu penginputan daerah responden terkait tinggal. 

Dapat dilihat pada gambar 3.30. 

 
   Gambar 3.30 Kuesioner CAPI 

 

  

 



 

Berikutnya yaitu tahapan dalam penginputan area atau lokasi yang 

terdapat dalam pengambilan data responden tersebut. Pada kuesioner 

terdapat pilihan yaitu urban untuk area perkotaan dan rural untuk area 

pedusunan. Dapat dilihat pada gambar 3.31. 

 

   Gambar 3.31 Kuesioner CAPI 

 

Selanjutnya bersisi tentang kuesioner yang menanyakan bahwa 

responden terkait pernahkah berpartisipasi dalam interview yang sama 

sebelumnya selama satu bulan terakhir. Setelah itu responden juga 

diajukan pertanyaan tentang pekerjaan dari responden tersebut dengan 

mengajukan beberapa pilihan pekerjaan yang telah dipilih dari sistem. 

Dapat dilihat pada gambar 3.32. 

 
Gambar 3.32 Kuesioner CAPI 

 

  



 

Dalam proses penginputan selanjutnya berisi tentang beberapa 

pertanyaan tentang kemampuan perekonomian ataupun kebutuhan 

dalam sebulan penuh dari responden yang ditanyakan di dalam 

pertanyaannya berisi beberapa tentang makanan pokok, lauk-pauk, 

bumbu dapur, makanan ringan, penegeluran tempat tinggal hingga untuk 

pengeluaran perawatan tubuh. 

 Setelah dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, selanjutnya 

responden harus melakukan pengisian sebuah pilihan yang menyangkut 

pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Pilihan tersebut berisi tentang 

rasio biaya yang dikeluarkan dari masing-masing pertanyaan yang 

diajukan. Pilihan rasio-rasio yang tersedia itulah yang harus dipilih oleh 

responden sesuai dengan kemampuan ataupun perekonomian sehari-

harinya. Dapat dilihat pada gambar 3.33. 

 

 
Gambar 3.33 Kuesioner CAPI 

 

  

 

 

 

 



 

Selanjutnya pertanyaan tentang data diri pribadi dari responden terkait. 

Pertanyaan dalam langkah ini adalah pertanyaan tentang berapa 

orangkah yang tinggal dalam rumah si responden terkait. Setelah 

pertanyaan tersebut ada juga pertanyaan tentang data kelahiran 

responden yaitu tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan juga tahun 

kelahiran. Dapat dilihat pada gambar 3.34. 

 

 
Gambar 3.34 Kuesioner CAPI 

 

Berikutnya berisi tentang responden terkait bahwa responden tersebut 

mengonsumsi rokok atau tidak dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam 

pertanyaan tersebut juga menyangkut pengonsumsian rokok setiap hari 

atau tidak pada responden terkait. Dapat dilihat pada gambar 3.35. 

 

 
Gambar 3.35 Kuesioner CAPI 

 

   



 

Pada proses selanjutnya merupakan pertanyaan berupa jenis rokok apa  

yang di konsumsi dari responden terkait. Dalam jenisnya tersebut semua 

jenis terdapat klasifikasinya tersendiri dari beberapa jenis yang memang 

ada di pasaran penjualan. 

 Dalam gambar diatas merupakan pertanyaan yang mengharuskan 

memenuhi syarat yang berlaku. Syarat dalam pertanyaan tersebut ialah 

dimana responden terkait wajib mengonsumsi rokok minimal 6 batang 

setiap harinya. Dapat dilihat pada gambar 3.36. 

 

 
Gambar 3.36 Kuesioner CAPI 

  

Pada tahapan penginputan selanjutnya merupakan tahapan dimana 

responden diajukan pertanyaan mengenai merek rokok apa yang 

merupakan favorit untuk di konsumsi. Pada pemilihan merek favoritnya 

responden harus sudah pernah membeli atau mengonsumsi rokok 

pilihannya tersebut. 



 

 Pertanyaan yang diajukan diatas ialah merupakan masuk 

spesifikasi dalam proses penginputan data. Pada prosesnya pertanyaan 

juga di imbangi oleh sebuah pertanyaan spontan berupa pertanyaan 

mengenai merek rokok tertentu beserta warna yang dominan dalam 

merek tersebut. Dapat dilihat pada gambar 3.37. 

 

 
Gambar 3.37 Kuesioner CAPI 

 

Berikutnya merupakan sebuah pertanyaan tentang tanggapan responden 

terkait tentang rokok yang paling sering dihisapnya. Pada tanggapan 

tersebut tersedia beberapa pertanyaan yang telah di pilih dari pihak 

interviewer. Responden di ajukan pertanyaan mengenai bagaimana rasa 

dari rokok pilihannya, segi kemasanya, pengaruh sekitar tentang rokok 

tersebut dan beberapa pertanyaan yang spesifikasi dari rokok pilihannya. 

Dapat dilihat pada gambar 3.38. 



 

 
Gambar 3.38 Kuesioner CAPI 

 

Pada proses selanjutnya merupakan pertanyaan tentang klasifikasi 

sebuah harga dari rokok yang di konsumsi responden terkait. Pada 

kalsifikasi harganya tersebut merupakan rasio harga rokok yang ada di 

pasaran sekarang. Dalam pertanyaan diatas responden diharuskan 

memilih pilihan rokok yang ideal bagi dia untuk di beli sehari-harinya. 

Pada pilihan diatas terdapat harga-harga yang di ajukan dalam 

pemilihannya. Terdapat dari harga yang nominal kecil dan terdapat 

pilihan semisal apakah harga murah, sesuai, pasti akan membeli, pasti 

tidak akan beli dan juga belum bisa memutuskan. Dapat dilihat pada 

gambar 3.39. 

 



 

 
Gambar 3.39 Kuesioner CAPI 

 

Berikutnya merupakan proses penginputan foto dari reponden yang 

sudah bersedia untuk di interwiew. Dalam foto tersebut haruslah sudah 

dalam persetujuan oleh dua pihak untuk di inputkan. Foto yang diambil 

harus menunjukan diri interviewer dan responden secara bersalaman. 

Dalam tahapan selanjutnya adalah proses penginputan data hasil 

jawaban dari yang di dapat dari responden terkait. Tahapan ini berisi 

hasil foto dari lembar PAPI yang sudah di tulis oleh interviewer. 

Biasanya hasil dari PAPI merupakan data yang di tulis dengan tangan. 

Dapat dilihat pada gambar 3.40. 



 

 
Gambar 3.40 Kuesioner CAPI 

 

Setelah proses penginputan pada gambar 3.41 kali ini adalah responden 

terkait berkenan memberi nomor telepon aktif untuk proses pendataan. 

Dalam proses ini bertujuan untuk verifikasi interview yang sudah 

dilakukan dari pihak selanjutnya melalui komunikasi telepon. Dapat 

dilihat pada gambar 3.40. 

 

 
Gambar 3.41 Kuesioner CAPI 

 

  



 

2. Membuat Surat Pengajuan Gaji Karyawan PT The Nielsen 

Lampung 

 Pada pekerjaan kali ini penulis ditugaskan untuk bekerja dalam 

bidang pembuatan surat pengajuan gaji karyawan yang berada di PT The 

Nielsen Lampung. Pada pekerjaanya itu penulis menggunakan sebuah 

web khusus yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Pada tampilan 

awal web surat pengajuan gaji karyawan terdapat pada gambar 3.42. 

 
Gambar 3.42 Website Input Penggajian Karyawan 

 

 

Pada tahapan penginputan penggajian karyawan selanjutnya yaitu 

menginputkan beberapa bagian yang didasari dengan aktifitas yang 

dilakukan dalam pekerjaan interviewer. Dalam penginputannya terdapat 

waktu kerja yang dimana waktu tersebut akan dilihat daftar absensi 

selama waktu pekerjaan dari interviewer. Terdapat juga aktifitas 

pekerjaan yang didampingi seorang supervisor pada saat melakukan 

proses wawancara. Dapat dilihat pada gambar 3.43. 

 



 

 
Gambar 3.43 Website Input Penggajian Karyawan 

 

Proses berikutnya merupakan hasil tahap penginputan awal data aktifitas 

seorang interviewer yang dimana tugas pekerjaan yang telah 

diselesaikan akan tertera pada hasil tersebut. Dapat dilihat pada gambar 

3.4. 

 

Gambar 3.44 Website Input Penggajian Karyawan 



 

Setelah melakukan proses pengisian data aktifitas seorang interviewer 

selanjutnya adalah keluarnya hasil penggajian yang dapat dilihat pada 

web yang tersedia. Dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

 
Gambar 3.45 Website Input Penggajian Karyawan 

 

 

3. Melakukan tugas sebagai interviewer. 

  Pada bidang kerja kali ini penulis mendapatkan kesempatan untuk 

dapat langsung turun ke lapangan sebagai interviewer. Pada kesempatan 

itu pula penulis di beri kesempatan hanya satu kali saja. Pada tugas 

tersebut penulis hanya mendampingi seorang interviewer dalam mencari 

responden. Dalam pencarian responden tersebut kami bertugas hanya di 

sekitaran Bandarlampung. 

  



 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

  Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di PT 

The Nielsen Lampung dan mengerjakan beberapa tugas yang diberikan, 

penulis mengalami kendala pada saat melakukan tugas untuk melakukan 

kerja turun kelapangan. Pada saat kerja turun lapangan tersebut terdapat 

kendala yaitu susahnya untuk mencari responden yang bersedia untuk 

melakukan interview yang kami lakukan.  

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

  Berdasarkan kendala yang dihadapi, penulis melakukan cara 

dengan melakukan pendekatan tertentu untuk mendapatkan responden 

yang lebih interaktif dalam melakukan interview.  

  



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani praktik 

kerja lapangan (PKL) di PT The Nielsen Lampung maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan 

selama 2 bulan adalah, sebagai berikut: 

1. Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kami mendapat banyak 

manfaat baik itu pengalaman, pengetahuan dan semua yang terkait dengan 

Sistem Informasi. Sehingga dapat menambah wawasan yang didapat 

selama ini dan bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah 

kami dapat dalam dunia perkuliahan. 

2. Tidak semua teori dalam perkuliahan digunakan saat melakukan Praktek 

Kerja Lapangan, hanya beberapa saja yang digunakan yaitu praktek 

pengarsipan, pengaplikasian komputer dan surat menyurat. 

3. Ketika mengalami kendala dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, 

maka kita harus bertanya pada karyawan lain yang lebih mengerti agar 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran  

yangtinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan 

5. Disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi 

tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan penulis sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya memiliki 

kemampuan dalam mengoperasikan komputer minimal dapat 

menggunakan Microsoft Office. 



 

2. Untuk PT The Nielsen Lampung diharapkan agar dapat memberi 

kesempatan lagi bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan praktik kerja 

lapangan sehinga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan seputar 

dunia survey. 
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