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ABSTRAK 

 

Tes Potensi Akademik adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengukur 
kemampuan seseorang di bidang akademik umum, tes ini juga sering diidentikkan 
dengan tes kecerdasan seseorang. Aplikasi web ini disusun dengan menggunakan 
PHP dan MySQL, xampp-win32-1.7.3 yang merangkum Web Server Apache. 
Aplikasi web ini bekerja untuk dapat menyajikan informasi tentang tes potensi 
akademik, juga memberikan sajian soal-soal plihan ganda yang dapat digunakan 
untuk menguji kemampuan akademik seseorang. 

Dimana aplikasi ini ditujukan untuk peserta ujian yang mau melakukan tes 
potensi akademik. Hal pertama yang harus dilakukan oleh user yang ingin 
memanfaatkan fasilitas yang ada pada aplikasi ini adalah melakukan registrasi. 
Setelah registrasi yang dilakukan berhasil, maka peserta ujian dapat melakukan 
tes ujian potensi akademik yang telah disediakan. Program telah di rancang 
dengan menggunakan konsep struktural yang dihasilkan berupa DFD, CDM, 
PDM dan mengimplementasikan dalam betuk aplikasi tes potensi akademik.  

Hasil yang didapat setelah menggunakan aplikasi ini dapat memundahkan 
user dalam hal belajar tes potensi akademik dengan cepat dan mudah karena 
memanfaatkan media alternative yaitu internet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Perkembangan informasi teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat. 

Penggunaan website dalam menyampaikan informasi sangatlah membantu dan 

bermanfaat bagi lembaga-lembaga atau perusahaan. Penyampaian informasi dengan 

website ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat dilakukan darimana saja. 

Tidak dibatasi oleh tempat, waktu dan biaya. Proses mendapatkan informasi dari 

website juga lebih uptodate. Informasi yang ditampilkan dan disajikan dapat berubah 

seiring jalannya waktu sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. 

Kemudahan ini yang membuat website sebagai sarana informasi yang digemari user 

saat ini. 

 Salah satu contoh aplikasi berbasis web yang akan dibahas dalam penelitian 

Tugas Akhir ini adalah pembuatan web interaktif edukatif, yang merupakan media 

interaktif komunikatif berbasis web yang dikususkan untuk membantu pembelajaran 

bagi calon peserta ujian TPA (Tes Potensi Akademik) melalui pemberian soal-soal uji 

kompetensi agar calon peserta ujian lebih siap dalam menghadapi ujian tes potensi 

akademik. 

 Tes Potensi Akademik adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan seseorang di bidang akademik umum. Tes ini juga sering diidentikkan 

dengan tes kecerdasan seseorang. Tes Potensi Akademik yang dilakukan di Indonesia 

ini juga identik dengan tes GRE dan GMAT yang sudah menjadi standar internasional. 
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Saat ini, Tes Potensi Akademik dijadikan sebagai salah satu tes standar 

penerimaan di perguruan tinggi untuk jenjang S2 dan S3. Bahkan ada beberapa 

perguruan tinggi di Indonesia yang juga menyaring mahasiswa tingkat S1 dengan 

menggunakan tes yang serupa dengan tes potensi akademik ini. Selain itu, tes potensi 

akademik juga dipergunakan secara luas sebagai tes standar penyaringan calon pegawai 

negeri sipil (CPNS), maupun pegawai swasta. Bahkan kenaikan pangkat setingkat 

manajer juga seringkali mempersyaratkan tes TPA dengan skor minimum tertentu. 

Karena begitu pentingnya tes potensi akademik ini, sudah sepatutnya dilakukan 

persiapan yang matang sebelum menghadapi tes ini. (raywahab.blogspot) 

Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mengukur 

kemampuan akademik seseorang dan mampu memberikan sebuah kontribusi yang 

bermanfaat dan juga dapat membantu calon peserta tes untuk mempermudah dalam 

belajar dan lebih menyingkat waktu belajar. Peserta tes cukup dengan mengakses alamat 

website dan mengikuti petunjuk yang ada untuk bisa melakukan tes online. Hal ini lebih 

efisien karena soal yang dikeluarkan sesuai kisi-kisi soal TPA. Pembuatan soal dan 

koreksinya menjadi lebih mudah karena semua dilakukan dengan sistem komputerisasi. 

AJAX memiliki kepanjangan Asynchronous Javascript And XML merupakan 

suatu teknik baru dalam dunia web tapi bukan merupakan bahasa pemrograman yang 

baru. Sejak telah dikembangkan sekitar 2-3 tahun yang lalu, AJAX mulai dilirik oleh 

para web desainer dan web programmer. Dengan adanya AJAX, akses data ke server 

yang dikirim melalui client via web dapat lebih cepat daripada mekanisme biasa. Hal ini 

dikarenakan AJAX tidak perlu melakukan proses loading page (refresh page) atau 

pindah ke page yang lain. (Abdul Kadir, 2009) 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu: 

a. Bagaimana membuat sistem pembelajaran berbasis web yang bisa membantu 

peserta ujian tes potensi akademik untuk meningkatkan belajar ? 

b. Bagaimana membuat random soal untuk masing-masing pengguna dalam 

pelaksanaan tes ? 

c. Bagaimana melakukan penilaian secara langsung (autoscoring) dari hasil tes agar 

dihasilkan suatu nilai yang valid ? 

d. Bagaimana merancang antar muka keluaran dan antar muka masukan pada sistem 

agar lebih mudah dimengerti oleh pengguna ? 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini mencakup banyak hal. Agar 

permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah yang akan dibahas 

adalah antara lain: 

a. Pengujian difokuskan pada jenis soal verbal, angka, dan logika. 

b. Aplikasi yang dibuat meliputi ruang lingkup pada pengujian berupa soal pilihan 

ganda, dan tidak dibahas mengenai detail materinya. 

c. Bahasa pemrograman web yang digunakan adalah PHP (Hypertext Preprocessor) di 

padukan dengan teknologi AJAX (Asynchronous Javascript dan XML) dan 

dukungan MySQL database server. 
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1.4.  Tujuan 

Tujuan dari perancangan dan pembuatan perangkat lunak sistem tes online ini 

adalah: 

a. Implementasi perangkat lunak untuk pembuatan sistem tes online yang dapat 

membantu untuk mengukur kemampuan akademik seseorang. 

b. Diharapkan perangkat lunak aplikasi tes potensi akademik dengan segala 

fasilitasnya dapat membantu seseorang dalam memberi semangat dan 

kepercayaan diri dalam menghadapi ujian tes potensi akademik. 

c. Memotivasi peserta tes agar lebih semangat belajar dengan memberikan solusi–

solusi dalam belajar cepat dan mudah. 

 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dengan dibuatnya aplikasi sistem tes potensi akademik online ini agar 

seseorang yang akan menghadapi ujian TPA (Tes Potensi Akademik) diharapkan lebih 

siap dan percaya diri dengan dukungan dari aplikasi tes potensi akademik ini. Serta 

memberi kemudahan pada peserta ujian dalam pengerjaan soal tes potensi akademik 

karena soal yang dikeluarkan sesuai dengan kisi-kisi ujian tes potensi akademik dengan 

3 jenis soal yaitu tes verbal, tes angka, dan tes logika. Dengan kemudahan-kemudahan 

tersebut, diharapkan peserta ujian tes potensi akademik dapat memperoleh hasil nilai 

semaksimal mungkin sesuai dengan yang di harapkan. 
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1.6. Metodologi 

Penulis dalam Skripsi ini nantinya akan menggunakan metode : 

a. Studi Pustaka 

Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari online tes system dengan 

menggunakan bahasa pemrograman web PHP yang berintegrasi dengan databse My 

SQL. 

b. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan sebagai konsep, yaitu dengan mempelajari beberapa 

referensi yang mendukung pembuatan sistem ini baik berupa buku pustaka maupun 

konsep yang diperoleh melalui browsing internet. 

c. Analisa 

Yaitu dengan melakukan analisa data untuk mengetahui batasan sistem, sehingga 

diperoleh cara yang efektif dalam penyelesaian permasalahan yang ada. 

d. Perancangan Sistem 

Adapun tahapan perancangan sistem yang dilakukan, antara lain: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, data yang dihasilkan akan 

dijadikan sebagai input atau parameter pilihan dalam sistem yang dibangun. 

2. Penentuan Variabel Input 

3. Pembuatan DFD (Data Flow Diagram) 

Untuk menggambarkan arus data serta proses pengolahan data yang ada pada 

sistem yang dibuat. 
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4. Perancangan Database 

Perancangan database merupakan relasi antar tabel yang digunakan dalam 

sistem sesuai dengan diagram arus data yang dibangun sebelumnya. 

e. Impelementasi dan Evaluasi Sistem 

Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem tes online 

berbasis web ini dengan menggunakan tools bahasa pemrograman PHP ( Hypertext 

Preprocessor) dengan MySQL  sebagai database-nya. Melakukan uji coba sistem 

secara keseluruhan apakah terjadi kesalahan dan ketidak akuratan proses yang telah 

dibuat. 

f. Penulisan Skripsi 

Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan skripsi. 

 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan  Praktek Kerja  Lapangan  kali  

ini  yaitu: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya 

kerja praktek yang dilakukan, ruang lingkup, tujuan, manfaat, 

dan sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan kerja 

praktek ini. 
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BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada  bab  ini  akan  disajikan  landasan  teori  yang  akan  

digunakan  sebagai  penyelesaian  permasalahan  pada  Sistem  

aplikasi di Andalus Hotel Surabaya. 

BAB III  :  METODE PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

Pada  bab  ini  akan  diuraikan  metode-metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Andalus Hotel 

Surabaya. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada  bab  ini  akan  diuraikan  hasil  Praktek  Kerja  Lapangan  

beserta  pembahasannya.  

BAB V  :  KESIMPULAN  DAN  SARAN 

Bab  ini  merupakan  bagian  terakhir  dari Laporan  Praktek  

Kerja  Lapangan   yang  berisi  kesimpulan  dan  saran - saran  

penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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