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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

PT. Inspiera Sinergi Indonesia adalah sebuah perusahaan ternama di Kota 

Malang. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia. Inspiera merupakan singkatan dari “Inspiration Era” 

yang berarti era menginspirasi. Kantor pusat PT. Inspiera berada di Kota 

Malang, tepatnya di Jalan Coklat Nomor 6. Telah berdiri sejak tahun 2002 

dengan nama PT. Trustco Cabang Malang yang  merupakan cabang dari PT. 

TRUSTCO CIPTA MADANI yang berpusat di Jakarta. Namun berdasarkan 

keputusan Rapat Tahunan, maka pada  Januari 2010, PT. Trustco Cabang 

Malang resmi bertransformasi menjadi PT. Inspiera Sinergi Indonesia dan 

berdiri sendiri serta berpusat di Kota Malang. Produk yang ditawarkan berupa 

jasa konseling, coaching, dan training. Ketiga bentuk jasa tersebut dipandu 

oleh para Trainer dan instruktur yang berpengalaman. Pada umumnya, jasa 

konseling bersifat individual dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu khusus 

saja serta membahas hal-hal yang lebih komplek terkait suatu permasalahan 

seseorang. Berbeda dengan konseling, coaching merupakan jasa 

pendampingan secara kontinyu terhadap suatu lembaga/institusi yang menjadi 

klien. Pelayanan yang diberikan berupa pembinaan, pengawasan dan 

pengevaluasian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manajemen SDM, 

manajemen administrasi, pelayanan, dan SOP (Standart Operational 

Procedure) di institusi tersebut. Sedangkan jasa training sifatnya lebih massal 

dan sering dilakukan karena berhubungan dengan orang banyak dalam satu kali 

pertemuan. Klien PT. Inspiera sangat banyak dan berasal dari berbagai macam 

latar belakang. Dari segi pekerjaan, mulai dari siswa sekolah dasar sampai 

menengah, mahasiswa, karyawan, dosen, pimpinan perusahaan, sampai para 

ilmuwan. Dari segi lembaga, mulai dari lembaga pendidikan, sosial, 

pemerintahan, politik, ekonomi, swasta, BUMN, dan perusahaan-perusahaan 
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besar lainnya. Hingga saat ini, PT. Inspiera diperkirakan telah bekerjasama dan 

menginspirasi kliennya sebanyak seratus lima puluh ribu (150.000) orang dari 

dua ratus lima puluh (250) lembaga/instansi dalam berbagai kegiatan 

peningkatan kapasitas dan kwalitas sumber daya manusia. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspiera selalu menerapkan prinsip-

prinsip ilmu psikologi. Salah satunya ialah menggunakan instrumen pelatihan 

seperti melakukan TNA (Training Need Analysis) kemudian dikembangkan 

menjadi Design Training dan terakhir diaplikasikan dalam konsep acara / event 

yang sesungguhnya. Dalam hal ini, Inspiera ingin menunjukkan 

keprofesionalannya dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan 

manusia beserta kompleksitasnya. Sehingga tidak muncul kesan dan anggapan 

bahwa Inspiera hanya sebatas EO (Event Organizer) yang melayani acara-

acara gathering, pelatihan dan outbound saja. Penggunaan instrumen-

instrumen psikologi pun seringkali digunakan dalam berbagai sesi materi 

pelatihan. Instrumen yang dimaksud sebagai alat bantu untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang tidak tersampaikan secara lisan, seperti tingkat 

stress, tingkat kebahagiaan, tingkat kecerdasan, kepribadian, sikap, bakat, 

mental dan masih banyak lagi. Salah satu instrumen yang sering dan masih 

dipakai adalah instrumen tes kepribadian dengan metode Personality Plus. 

Metode ini dipilih karena lebih mudah dipahami dibandingkan metode yang 

lain. Melalui cara ini, kepribadian manusia hanya akan dikelompokkan menjadi 

empat macam, yaitu sangunis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Pada setiap 

jenis kepribadian akan terungkap beberapa sifat, watak, sikap, temperamen 

asli, baik dan buruk dari seseorang. Menjelaskannya pun tergolong mudah 

karena dalam satu macam kepribadian biasanya berkumpul sifat dan sikap yang 

selaras. Jadi misalkan si A tipe sangunis maka ia akan tahu bahwa ia akan 

punya banyak teman namun kurang teratur. Meski demikian, masih terdapat 

persamaan antara model ini dengan model lainnya. Persamaan itu terletak pada 

cara melakukan tes atau pengukuran. Cara yang dimaksud yaitu dengan 

mengisi lembaran kuisioner lalu dikalkulasi dan didapatkan kesimpulan atau 

hasil. Semuanya dilakukan secara manual dari awal hingga akhir. 
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Karena masih manual timbul masalah yang cukup signifikan. Sebab dapat 

mempengaruhi tingkat akusari hasil, efisiensi waktu dan efektiftas acara. 

Beberapa masalah yang dapat didentifikasi dari cara manual yaitu munculnya 

lamanya waktu saat mengisi kuisioner, tidak fahamnya peserta terhadap isi 

kuisioner, saling menunggu sampai mengantuk, serta menurunnya tingkat 

konsentrasi. Ada yang lebih parah lagi, yakni waktu materi telah habis 

sedangkan para peserta belum selesai dengan pekerjaannya. Kejadian ini 

pernah terjadi bahkan berulang kali sehingga perlu ada sentuhan teknologi di 

dalamnya agar pelaksanaan tes kepribadian yang sama di waktu yang lain dapat 

terlaksana lebih cepat, efektif dan efisien. Berangkat dari pengalaman itulah 

akhirnya pembuatan aplikasi tes kepribadian ini diusulkan kepada perusahaan 

dan ternyata mendapat respon positif dari direktur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana cara membuat aplikasi tes kepribadian yang sesuai dengan 

konsep personality plus sehingga dapat mempercepat waktu pengerjaan tes 

kepribadian? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan merupakan 

web application. 

2. Aplikasi menampilkan uraian tes yang akan diisi oleh user kemudian 

melakukan perhitungan dan menampilkan hasil beserta penjelasan 

jenis kepribadian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari perencanaan tugas akhir ini adalah membuat cara baru 

dalam pelaksanaan tes kepribadian dengan metode personality plus. Cara baru 

yang dimaksud adalah transformasi cara manual menjadi otomatis yaitu 

mengganti lembaran-lembaran kuisioner dengan halaman website. Klien 
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hanya melakukan satu aktivitas saja yakni mengisi kuisioner berdasarkan 

petunjuk yang diberikan. Setelah itu, penghitungan skor dan penyimpulan hasil 

akan dilakukan oleh aplikasi berdasarkan aturan baku yang bersumber dari 

buku Personality Plus. 

Aplikasi ini dibangun untuk menjadi solusi atas permasalahan yang 

muncul sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang masalah di atas. 

Selain itu dapat menjadi added value bagi perusahaan. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam rencana pembuatan tugas akhir ini 

adalah adalah metode studi pustaka, yaitu menghimpun literatur dari berbagai 

sumber yang berhubungan dengan topik dan digunakan sebagai acuan 

penulisan serta keseluruhan dari proses pembuatan aplikasinya. 

 

Selanjutnya perancangan system aplikasi yang meliputi use case, data 

flow diagram, metode penghitungan nilai, dan penyimpulan hasil. Termasuk 

dalam hal ini adalah perancangan antarmuka aplikasi yang mudah dan nyaman 

bagi user. 

 

Langkah terakhir adalah uji coba dan penyimpulan aplikasi dengan 

mengukur tingkat kemudahan dan kenyamanan melalui survey untuk 

membuktikan apakah aplikasi sudah sesuai dengan harapan user. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  

batasan masalah Metodologi, dan Sistematika penulisan. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari Literatur dan Referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan Program (Software), pengoperasian 

serta pengujian  kesesuaian sistem  dengan rancangan . 

 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba 

sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan 

masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan 

dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem serta 

bahan masukan dari penulis bagi yang berencana mengembangkan 

tugas akhir untuk yang akan datang. 

 


