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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era yang sudah maju sekarang ini, dimana untuk dapat masuk ke 

sebuah Universitas bahkan untuk melamar kerja pada sebuah instansi kita 

diharuskan untuk mengikuti serangkaian tes untuk dapat mengukur kemampuan 

peserta yang mengikuti tes tersebut. Ada banyak macam tes yang dilakukan guna 

dapat memenuhi standar untuk dapat masuk ke dalam sebuah universitas  maupun 

untuk melamar kerja, yaitu tes akademik dan TPA (Tes Potensi Akademik) 

beserta standar dari masing-masing tes tersebut. 

 

Salah satu tes yang diberlakukan pada tes tertulis SNMPTN 2009 adalah 

TPA (Tes Potensi Akademik) atau yang biasa juga disebut juga Psikotes ketika 

mengikuti tes untuk lamaran kerja. TPA merupakan tes yang mengukur 

kemampuan berfikir yang bertujuan untuk mengukur potensi atau bakat dan 

kemampuan seseorang di bidang keilmuan dan penalaran secara lebih obyektif 

meliputi kemampuan pemahaman dan penalarannya. TPA mengukur kemampuan 

berpikir dari tiga aspek, yaitu verbal, numerik dan, penalaran (logika). 

 

Pada saat ini cukup sulit untuk mendapatkan soal-soal latihan TPA 

terutama dalam bentuk tes try out yang mirip dengan tes yang sebenarnya. 

Tentunya setiap orang akan mencari jalan untuk mengasah kemampuannya agar 

dapat lolos dari tes tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan ini maka penulis 

memutuskan untuk merancang sebuah aplikasi berbasis web service yang 

menyediakan berbagai soal latihan mengenai TPA beserta skoring, timer dan 

penyelesaian jawaban. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

yaitu: 

1) Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem informasi yang 

menyediakan soal latihan TPA 

2) Bagaimana sistem mampu mengimplementasikan web service pada 

aplikasi ini 

 

1.3   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1) Soal TPA yang ada meliputi  

- Tes Verbal 

- Tes Numerik 

- Tes Penalaran 

2) Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, Javascript dan 

html 

3) Sistem dibuat dengan standar soal dan waktu yang ditentukan, yaitu 100 

buah soal dengan waktu 90 menit 

 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat 

  Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah membangun aplikasi 

berbasis web service yang mampu menyediakan soal latihan TPA. 

 

1.5  Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep 

dari pembangunan sistem yaitu mempelajari teknik web service 

restful yang dipelajari dari beberapa referensi seperti jurnal, buku, 

serta internet sebagai penunjang. 
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2. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan diterangkan tentang analisa dan 

perancangan sistem, sehingga nantinya sistem bekerja sesuai harapan. 

 

3. Mengimplementasikan aplikasi pada bahasa pemrograman 

Pada tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan 

terhadap perangkat yang telah tersedia mengunakan bahasa 

pemprograman java, javascript, html dan menggunakan database 

Mysql. Sehingga dapat membentuk sebuah kesatuan aplikasi try out 

TPA berbasis web service. 

 

4. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada tahap ini merupakan tahap untuk melakukan pengujian 

terhadap sistem dengan menjalankan aplikasi web service apakah 

memberikan hasil yang sesuai. 

 

5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan 

dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut 

bertujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi untuk 

kedepannya. 

 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dari “RANCANG BANGUN APLIKASI 

TRY OUT TPA BERBASIS WEB SERVICE” ini terbagi dalam beberapa bab 

yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini terdiri dari : latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hal-hal sebagai landasan 

pedoman untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini 

dan penunjang argumen-argumen dalam penyelesaian Tugas Akhir 

ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan konsep dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dan pengujian 

sistem. Meliputi hasil uji coba serta evaluasi terhadadap sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari sistem 

yang telah diuji cobakan. 


