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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

          Pada bab pendahuluan ini,akan dijelaskan tentang latar belakang,rumusan 

masalah,batasan masalah,tujuan,metodologi serta sistematika penulisan. Dimana 

latar belakanh merupakan hal-hal yang menyebabkan muncul nya ide untuk 

membuat aplikasi ini. Rumusan masalah merupakan point-point masalah yang 

harus dipecahkan. Batasana masalah merupakan hal-hal yang membatasi 

pembuatan aplikasi. Tujuan merupakan hasil yang didapat dari rumusan masalah. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini,kemajuan teknologi informasi yang semakin 

maju telah membawa manusia untuk selalu mengetahui perkembangan teknologi 

yang semakin hari semakin berkembang,namun sumber daya manusia ini tidak 

dapat dipenuhi sehingga timbul krisis sumber daya manusia. Dalam dokumen 

BHTV pda tahun 2010 dibutuhkan sekitar 350.000 tenaga dibidang IT Indonesia. 

Angka yang masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan akan tenaga IT di 

dunia.Tenaga-tenaga kerja tersebut nanti nya akan bekerja pada perusahaan-

perusahaan IT menurut bidang dan keahlian nya. 

Untuk itu diperlukan ada nya standar kompetensi untuk memudahkan 

perusahaan atau institusi untuk menilai kemampuan (skill ) calon pegawai,namun 

masih terdapat permasalahan seperti beragam nya standar dan sertifikasi.Standar 

dan sertifikasi dapat dilakukan oleh badan yang resmi dari pemerintah atau juga 

dapat mengikuti standar sertifikasi di industri, yang sering juga disebut vendor 

certification.Standar sertifikasi seperti sertifikat dari Cisco dan Microsoft 

merupakan standar sertifikasi yang diakui di seluruh dunia.Padahal standar ini 

dikeluarkan oleh perusahaan ,bukan badan sertifikasi pemerintah.Memang pada 

inti nya industrilah yang mengetahui standar yang dibutuhkan dalam kegiatan 

sehari-hari nya . 

 Untuk mendapatkan sertifikasi ini bisa ditempuh dengan mengikuti ujian 

di tempat tempat khusus ujian.Ada banyak perusahaan yang bertindak sebagai 

penyelenggara ujian ini,namun dari sekian banyak nya hanya ada 3 perusahaan 
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resmi yang umum terlibat sebagai penyelenggara ujian ini yaitu Prometic,Person 

Vue dan Certiport. 

 Project yang akan dikerjakan ini merupakan permintaan dari PT.Ebiz 

Education Enterprise, Project tersebut berupa aplikasi berbasis dekstop yang 

berfungsi untuk proses ujian sertifikasi untuk tingkat mahasiswa dan sekolah. 

Sistem yang ada sekarang masih menerapkan sistim administrasi manual tanpa 

terhubung langsung dengan jaringan dari aplikasi server dan partner. Sistem 

server mempunyai peran central sebagai fungsi kontrol utama administrasi 

membawahi dari berbagai partner yang berperan sebagai pihak penyelanggara 

ujian. Sistem yang akan dibuat menyeluruh secara online baik dari sisi server dan 

partner sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah dan efisien. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab 

dalam penelitian ini antara lain : 

a. Bagaimana merancang aplikasi ujian sertifikasi pada learning center pada 

server dan partner ? 

b. Bagaimana cara mengimplementasi aplikasi pada perusahaan ? 

1.3 Tujuan 

a. Merancang aplikasi ujian sertifikasi pada learning center pada server dan 

partner. 

b. Mengimplementasikan aplikasi pada perusahaan. 

1.4 BATASAN MASALAH 

a. Menggunakan bahasa pemograman c# 

b. Jumlah soal ujian berdasarkan kebijakan perusahaan 

c. Terdapat tiga jenis kategori soal ujian 

d. Konfigurasi jaringan diatur oleh perusahaan 

1.5 METODOLOGI 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari  langkah-

langkah berikut: 
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a. Merancang sistem analisis proses pembuatan aplikasi ujian sertifikasi 

belajar kemudian membuat aplikasinya dengan bahasa pemrograman 

C#  dan database SQL Sever 2008. 

b. Melakukan observasi di perusahaan PT.Ebiz Education Enterprise 

1.5.2  Analisis Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan analisis masalah yang dikaji dan 

mendefinikan batasan-batasan terhadap masalah tersebut serta melakukan 

analisis terhadap kebutuhan perangkat yang akan di gunakan. 

1.5.3  Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi ujian sertifikasi 

sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. 

1.5.4  Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pengkodean program untuk aplikasi Ujian 

sertifikasi menggunakan visual studio dengan bahasa pemrograman C#  

1.5.5  Pengujian Aplikasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat 

pada pada komputer dekstop 

1.5.6  Penyusunan laporan 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan skripsi dengan  

lengkap dan menarik kesimpulan akhir. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembahasan dalam tugas besar ini dibagi menjadi 5 bab, adapun 

susunan bab per bab adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, pendahuluan 

meliputi latar belakang,perumusan masalah,tujuan,batasan 

masalah dan metodologi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang 

menjelaskan dengan tugas akhir. Landasan teori meliputi 

pemgertian ujian sertifikasi,pengertiann sistem 

informasi,framework.Net dan Microsoft Visual C# 2012 

serta tools penunjang pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan 

sisitem,analisa meliputi analisa sistem dan komponmen 

sistem,sedangkan perancangan sistem akan dibahas 

kerangka implementasi aplikasi yang berupa arsitektur 

yang dibuat berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas implementasi dan pengujian 

aplikasi yang telah yang telah dibuat pada Bab III dan 

pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana 

aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan harapan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil implementasi dalam tugas akhir ini 

untuk dikembangkan. 

 

 

 

 


