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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Tes psikologi (psikotes) merupakan sebuah prosedur yang wajib dilakukan 

setiap mahasiswa baru yang hendak melakukan studi di Universitas Ciputra. 

Psikotes ini dilakukan pada awal perkuliahan, lebih tepatnya pada saat pra 

OWEEK. Psikotes di Universitas Ciputra digunakan sebagai acuan pengukuran 

kemampuan dan potensi mahasiswa baru.  

Selama ini psikotes dilakukan dengan cara masih analog, dimana tes ini 

dilakukan dengan buku soal, kertas jawab dan alat tulis. Sebagai mahasiswa baru 

hal ini adalah hal yang lumrah dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan 

hingga ujian. Namun secara institusi persiapan psikotes akan memakan banyak 

sumber daya, baik dari jumlah kertas yang digunakan sebagai lembar jawaban yang 

berjumlah ribuan dan juga dari sumber daya manusia (staff) yang digunakan waktu 

efektif kerjanya hanya mempersiapkan lembar jawab. Sumber daya ini bukan hanya 

digunakan dalam masa persiapan, akan tetapi digunakan juga untuk perhitungan 

hasil psikotes mahasiswa baru tersebut. 

Efisiensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar mengurangi potensi 

terjadinya human error. Banyak sekali celah yang dapat menimbulkan human error 

ini, seperti : kesalahan penataan form lembar jawab, kesalahan perhitungan jumlah 

peserta dengan lembar jawab, kesalahan distribusi jumlah baik 
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untuk lembar jawab maupun buku pertanyaan untuk tiap kelas tes, dan yang 

terbesar celah human error ini akan terjadi saat perhitungan hasil psikotes per-

mahasiswa. 

Efisiensi dalam manajemen waktu dan manajemen ruang juga ikut andil 

dalam masalah ini. Manajemen waktu yang diperlukan staff baik untuk 

mempersiapkan psikotes, pada saat  pelaksanaan psikotes dan pada saat perhitungan 

hasil psikotes. Manajemen ruang penyimpanan buku pertanyaan, lembar jawab 

yang belum terisi, lembar jawab yang sudah terisi akan mengakibatkan banyaknya 

ruangan (space) yang digunakan terbuang sia-sia untuk menyimpan buku 

pertanyaan dan lembar jawab. Karena kertas juga adalah barang mudah terbakar, 

maka kertas-kertas yang digunakan ini akan menimbulkan potensi akan terjadinya 

kebakaran. 

Efisiensi merupakan sebuah pola pikir yang tepat guna menjalankan sesuatu 

sehingga dapat mengurangi apa saja yang tidak diperlukan. Selain permasalahan 

efisiensi hal ini juga berdampak dengan konsep pola pikir go green, psikotes yang 

dilakukan Universitas Ciputra dimana masih menggunakan buku pertanyaan dan 

lembar jawab. 

Di Inggris (Planet, 2006), menghimbau kepada semua universitas untuk 

memiliki staff yang berdedikasi terhadap manajemen lingkungan dengan 

membangun tujuan, memasang prioritas dan yang terpenting memasang tenggat 

waktu pelaksanaan. Di Indonesia sendiri go green sudah mulai disuarakan, menurut 

(Djajadiningrat, 2012) implementasi inovatif dari upaya lima perusahaan yang 

mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses 
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produksi dan jasa, dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi 

energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta 

bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan 

masyarakat. 

Tes ECM (Entrepreneurial Competency Mapping) dilaksanakan 

Universitas Ciputra guna menunjang longitudal research. Penelitian ini dilakukan 

untuk meninjau profile kewirausahaan mahasiswa pada saat masuk, pada saat 

kelulusan dan kedepannya akan dilakukan setelah 5 tahun dari kelulusan tiap 

mahasiswa. 

Tes ECM ini terdiri dari 5 tes Culture Fair Intelligence, Raven’s Advanced 

Progressive Matrices, Intensi berwirausaha, Kreatifitas Figural, Tes Minat dan 

MMPI (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Kelima tes ini memiliki 

4 kategori, yakni : Kecerdasan Umum, Tes Minat, Kepribadian dan Entrepreneurial 

Talent. Namun dari 4 kategori tersebut hanya dapat menghasilkan nilai interpretasi 

yang masih garis besar. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah ”Bagaimana merancang bangun aplikasi berbasis web untuk Tes Kecerdasan 

Umum, Tes Minat dan Entrepreneurial Talent yang diadakan oleh Universitas 

Ciputra, guna menunjang efisiensi dan pola pikir go green?” 

1.3. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini menyangkut analisa dan pembuatan prototipe 

psikotes ini berdasarkan web based. 
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1.3.1. Fitur yang dibuat: 

a. Halaman Login 

Halaman ini digunakan untuk memasukan username dan password 

untuk masuk ke halaman home. 

b. Halaman Data Diri 

Halaman ini digunakan untuk melihat data diri setelah Login 

c. Halaman Mulai Test 

Halaman ini digunakan untuk memulai test 

1.3.2.  Jenis tes 

Psikotes yang akan dibuat hanya akan berupa Tes Kecerdasan Umum, 

Tes Minat dan Tes Entrepreneurial Talent yang dikeluarkan oleh Universitas 

Ciputra. 

1.3.3. Hardware 

Hardware yang akan digunakan untuk tugas akhir ini adalah laptop 

Qosmio x75-A oleh Produsen Toshiba dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor  : Intel i7-4700MQ @2,40GHz 

b. RAM  : 16 GB 

c. HDD  : 1 TB (500GB dan 500GB) 

d. GPU  : NVidia GTX 770M 

e. ODD  : DVD-RW 8x 

1.3.4.  Operating System 

Operating system yang akan digunakan untuk tugas akhir ini adalah 

Microsoft Windows 10, 64bit. 
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1.3.5.  Software 

Penggunaan software untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Apache versi 2.4.9 

b. MySQL versi 5.6.17 

c. PHP versi 5.5.12 

d. PHPMyAdmin versi 4.1.14 

e. Netbeans IDE versi 8.0.1 

f. Google Chrome versi 44.0.2403.107m 

g. WAMP Server versi 2.5 

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengefisiensi dan menunjang pola pikir 

go green dalam Tes Kecerdasan Umum, Tes Minat dan Tes Entrepreneurial Talent 

yang diadakan oleh Universitas Ciputra.  

1.5. Manfaat Penelitian Tugas Akhir  

Manfaat yang dapat ditimbulkan dari hasil tugas akhir bagi diri sendiri, 

adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang psikologis dan 

menggunakan semua potensi-potensi yang ada di teknologi masa kini baik untuk 

efisiensi dan pengembangan. Manfaat bagi pihak CBC adalah mereka memiliki 

program yang dapat ter-integrasikan dengan sistem informasi kemahasiswaan 

Universitas Ciputra. 

1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir  

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1.6.1. Pengumpulan data dan Analisis kebutuhan project. 
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Penulis mengumpulkan data serta menganalisis kebutuhan dari project 

yang akan dikerjakan. 

1.6.2. Studi Literatur  

Penulis mempelajari cara pembuatan User Interface yang baik, 

perangkat lunak dengan menggunakan PHP dan MySql. 

1.6.3. Perancangan perangkat lunak 

Pengembangan perangkat lunak menggunakan PHP dan MySql 

1.6.4. Pengujian dan Evaluasi 

Penulis melakukan ujicoba tes Entrepreneurial Competency Mapping 

(ECM) 

1.6.5. Pembuatan Laporan Akhir 

Penulis membuat laporan hasil dari perangkat lunak yang dibuat 

1.7. Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir  

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan, dan sistematika penelitian. 

 BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian ini seperti : PHP, MySQL, Bootstrap, Tes 

Kecerdasan Umum, Tes Minat dan Tes Entrepreneurial Talent.   
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BAB III  Perancangan dan Pengembangan  

Bab ini berisi mengenai penjelasan akan proses perancanan dan 

pengembangan dalam pembuatan aplikasi berbasis web menggunakan PHP 

dan MySQL. 

BAB IV  Implementasi 

Bab ini berisikan mengenai implementasi coding dalam aplikasi 

psikotes yang akan dibuat.  

 BAB V Hasil Pengujian 

Bab ini ini membahas apakah teori perhitugan psikotes menggunakan 

aplikasi akan sama dengan perhitungan secara manual. 

BAB V I Kesimpulan dan Saran 

Pada bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian 

tugas akhir ini. 

1.8. Company Profile  

 

Perusahaan ini didirikan ditengah maraknya kebutuhan information 

system. Sebuah program dalam sebuah usaha kini menjadi hal yang sangat 

krusial dan bahkan esensial dari segala jenis usaha. 
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Information System ini memiliki banyak keunggulan, seperti efesiensi. 

Efesiensi dalam sebuah usaha merupakan suatu hal yang patut untuk 

dipertimbangkan dan diutamakan. Ada 2 cara dalam meningkatkan profit dari 

sebuah perusahaan, yakni dengan penambahan margin keuntungan atau 

melalui cara efisiensi proses bisnis. 

 

Sistem yang kami buat dapat disesuaikan dengan usaha yang diinginkan 

oleh klien, hal ini yang jarang dimiliki oleh perusahaan program lainnya yang 

sudah memiliki fix program dimana agak sulit bagi klien untuk beradaptasi. 

Karena sistem yang akan dibuat ini adalah program yang disesuaikan, maka 

setiap usaha yang klien butuhkan akan menjadi tepat sasaran dan mudah 

beradaptasi. 

 

Haychwai mengkhususkan diri untuk membuat, membangun dan menjual 

sebuah Sistem Informasi yang akan berguna untuk membangun ataupun 

menjalankan usaha yang sudah ada untuk menjadi lebih efisien.  

 

Produk kami menggunakan web base development  dikarenakan pada era 

ini, banyak user yang sudah terbiasa mengunjungi dan menggunakan web. 

Karena itu user kami tidak akan mengalami perubahan yang besar untuk 

mempelajari program kami. Software ini juga mampu untuk di scale up 

dengan mudah dan tanpa biaya penambahan yang terlalu besar. Software ini 
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memberikan dedikasi khusus ke setiap kliennya dengan adanya sistem yang 

dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan dari setiap klien kami. 

 


