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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era yang makin pesat berkembang saat ini, teknologi sangat 

kita butuhkan dalam kehidupan sehari-sehari. Teknologi dapat membantu 

manusia dalam mengerjakan suatu hal baik dari yang sederhana hingga 

yang rumit sekalipun selain itu teknologi juga mempunyai manfaat lain 

yaitu dengan memberikan informasi. Dari teknologi tersebut kita dengan 

mudah mendapatkan informasi penting yang bermanfaat atau yang kita 

butuhkan. Salah satu contoh media yang berfungsi sebagai teknologi 

informasi adalah website. 

 Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan 

informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video atan gabungan 

dari semuanya. Beragam website bermunculan dengan aneka corak dan 

ragamnya. Mulai dari website yang sederhana dengan hanya 

mengandalkan beberapa halaman statis HTML sampai website dinamis 

yang menggunakan teknik pengembangan yang kompleks. Proses 

pembuatan website bukan hal yang mudah. Kemajuan teknologi 

khususnya dibidang pengembangan website menyebabkan proses 

pembuatan website yang baik bukan lagi pekerjaan yang sulit. Dampak 

dari perkembangan website yang pesat mengakibatkan tidak semua 

pengembang website dapat mengikutinya dengan baik. Pada umunya 
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website mempunyai jenis yang berbeda menurut fungsinya tetapi yang 

akan dibahas adalah website profile. 

Website profile adalah suatu media yang berfungsi sebagai sarana 

komunikasi atau penyampaian informasi tertentu tentang perusahaan pada 

pihak-pihak yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar perusahaan 

dimana didalam website tersebut terdapat beberapa fitur yang berguna bagi 

user. Website ini juga berperan penting bagi perusahaan karena dengan 

begitu maka perusahaan dapat dikenali dengan mudah oleh orang lain. 

Oleh karena itu, Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini mempunyai 

proyek membuat suatu website profile di Rumah Sakit Mata Undaan 

Surabaya , guna untuk memberikan informasi terkait perusahaan tersebut 

kepada orang luar yang membutuhkan. Selain itu penulis bertujuan untuk 

memperbarui website profile yang lama dan menggantinya dengan yang 

baru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka masalah yang 

dapat dirumuskan adalah bagaimana cara membuat website profile bersifat 

informatif, akurat dan mudah dalam penggunaannya. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang mendasari Praktek Kerja Lapangan ini adalah 

untuk membuat suatu website profile Rumah Sakit Mata Undaan yang 

yang bermanfaat. 



3 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan khusus yang mendasari Praktek Kerja Lapangan 

ini adalah untuk membuat website profile Rumah Sakit Undaan yang 

informatif dan mudah dioperasikan atau digunakan oleh semua 

kalangan. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

1.4.1 Manfaat Bagi Rumah Sakit Mata Undaan 

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Rumah Sakit Mata Undaan 

Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Sarana mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan, 

khususnya di bidang yang ditempatkan. 

3. Mengenalkan Rumah Sakit Mata Undaan ke khalayak yang belum 

mengetahuinya. 

4. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan 

sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. 

5. Praktek Kerja Lapangan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

instansi dalam menangani manajemen krisis. 

1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk membantu 

membuat suatu media informasi profile Rumah Sakit Mata Undaan 

Surabaya. 

2. Mengenal lebih jauh realita ilmu yang diterima selama masa 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

3. Menjadikan mahasiswa untuk bersikap profesional saat mengerjakan 

proyek tersebut. 

4. Menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri 

dalam lingkungan kerja dimasa mendatang. 

5. Mahasiswa dapat mengerti cara bekerja secara team work. 

6. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang 

praktek. 

7. Mahasiswa dapat menambah relasi untuk dunia pekerjaan kedepannya. 

1.4.3 Manfaat Bagi Universitas 

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Universitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lain 

yang terkait. 

2. Meningkatkan kualitas output universitas dimana pada akhirnya lulusan 

ini dapat menguasai ilmu yang telah diajarkan dan juga proses 

penerapannya dalam dunia kerja. 

3. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, 

sertamenemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang 

kompeten dalam bidangnya. 


