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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Seiring perkembangan era modern saat ini terdapat kemajuan dalam 

berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, teknologi dan informasi. Salah satu 

aspek yang berkembang saat ini yaitu dunia tenaga kerja. Dalam dunia kerja saat 

ini banyak perusahaan ataupun instansi yang membutuhkan tenaga kerja dengan 

kualifikasi tertentu. Seperti halnya iklan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 

perusahaan maupun sebuah instansi sudah barang tentu mencantumkan kriteria 

untuk seleksi awal sebelum menginjak tahap selanjutnya. 

Dalam prakteknya sebagian besar perusahaan dalam proses seleksi calon 

tenaga kerja baru menggunakan beberapa tahap untuk memperoleh tenaga kerja 

yang berkualitas. Biasanya dimulai dari menyeleksi kelengkapan data dan 

selanjutnya adalah psikotes. Setelah hasil psikotes diketahui maka akan memasuki 

tahap wawancara. Dan berjanjut hingga pengumunan tenaga kerja yang berhasil 

lolos seleksi. 

Penggunaan psikotes dalam proses seleksi penerimaan tenaga kerja adalah 

sebagai alat untuk mengetahui IQ, kepribadian, bakat dan minat seseorang yang 

akan menempati jabatan tertentu. Hal ini bertujuan agar seseorang dapat 

melakukan pekerjaanya dengan baik sesuai dengan kriteria jabatan yang 

ditempati, berguna supaya perusahaan atau instansi mendapatkan orang yang tepat 

sesuai posisi yang dibutuhkan dan membantu individu tersebut mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan kepribadinya. 

Satu dari banyak materi psikotes dalam rekrutmen tenaga kerja adalah 

pauli tes. Psikotes jenis ini berupa deret angka dari 0-9 yang berderet secara acak. 

Proses pengerjaanya yaitu menjumlahkan setiap angka dengan angka dibawahnya 

dan hanya menggunakan angka satuan, maka hasil angka puluhan harus 

dihilangkan. Sedangkan psikotes lain adalah tes rorschach yang dapat mengukur 

aspek emosi dari kepribadian seseorang. Meskipun keduanya memiliki cara dan 

metode yang berbeda namun sudah sejak lama kedua tes ini dianggap dapat 

menjadi sumber yang relevan dalam menelaah aspek emosi dari kepribadian 

seseorang. Aspek emosi dalam tes rorschach diindikasikan dengan jumlah respon 
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warna dan respon gerak. Alasan penggunaan pauli tes sendiri karena dalam tes 

pauli dapat tergali aspek-aspek psikologis dari seseorang selama bekerja terutama 

aspek motivasi dan emosi. Aspek emosi menjadi salah satu faktor yang mewarnai 

sikap kerja seseorang dalam konteks kerja. Bagaimana ia dapat mengendalikan 

perasaan dan suasana hatinya selama bekerja dapat terlihat dari hasil tes pauli ini. 

Pada tes pauli proses pembuatan grafik masih menggunakan cara manual 

dan proses mengkoreksi penghitungan parameter penilaian juga masih 

menggunakan cara manual, maka solusi dari masalah ini adalah membuat sebuah 

aplikasi pauli tes yang dapat mengkoreksi hasil jawaban serta membuat grafik 

yang diperlukan secara otomatis. Aplikasi ini diharapkan nantinya dapat berguna 

sebagai alternatif pauli tes yang telah ada. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: 

 Bagaimana menginterpretasikan pauli tes kedalam sebuah aplikasi berbasis 

web? 

 Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menampilkan hasil berupa nilai 

kesiap-siagaan, penyesuaian diri, stabilitas emosi, daya tahan, energi kerja, 

ketelitian, konsentrasi, kemauan, dan pengarahan energi kerja? 

 

1.3 Batasan masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

 Pembahasan rumus dan cara mengetahui hasil tes pauli dibatasi pada 

perhitungan umum. 

 Hasil pengujian dibatasi pada nilai kesiap-siagaan, penyesuaian diri, 

stabilitas emosi, daya tahan, energi kerja, ketelitian, konsentrasi, kemauan, 

dan pengarahan energi kerja. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan 

tujuan pembuatan aplikasi ini adalah bagaimana membuat pauli tes kedalam 

sebuah aplikasi berbasis website yang dapat memproses hasil keluaran berupa 
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nilai kesiap-siagaan, penyesuaian diri, stabilitas emosi, daya tahan, energi kerja, 

ketelitian, konsentrasi, kemauan, dan pengarahan energi kerja. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam membangun perangkat lunak diperlukan sebuah cara atau 

metodologi yang dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan perangkat lunak 

yang diharapkan.Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai sumber 

yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir baik bersumber dari 

buku, artikel, atau tutorial dari internet, serta melakukan observasi pada orang 

yang berkompeten dibidang tugas yang diteliti. Dalam hal ini observasi dilakukan 

di Laboratorium Fakultas Psikologi UMM. 

 

b) Analisa Permasalahan dan Perancangan Sistem 

Bagaimana menginterpretasikan pauli test ke dalam sebuah aplikasi. Dalam 

prosesnya akan di analisa permasalahan yang ada kemudian melakukan 

perencanaan penggunaan suatu metode untuk peyelesaian masalah. Kemudian 

pada tahap selanjutnya dilakukan proses perancangan aplikasi menggunakan 

UML. 

                

c) Implementasi dan Pengujian 

Proses pembuatan aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. 

Selanjutnya untuk proses pengujian untuk mengetahui hasilnya sesuai tujuan 

penelitian atau tidak. 

 

d) Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dilakukan untuk mencatat keseluruhan hasil penelitian. 

Dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

terjawab permasalahan yang ingin dipecahkan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan buku tugas akhir ini akan dibagi manjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :  Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi yang 

digunakan dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas teori yang digunakan dan dijadikan acuan 

pada penulisan tugas akhir ini. Seperti sejarah pauli tes, rumus 

perhitunganya, dan nilai akhir yang diharapkan. 

 

BAB III : Ananlisa dan Perancangan Sistem 

Menjelaskan analisa dan perancangan sistem yang akan dibuat. 

Seperti analisa permasalahan dan kebutuhan, serta membuat use 

case dan diagram sistemnya. 

 

BAB IV : Implementasi dan pengujian 

Dari perancangan sistem yang telah dibuat pada bab 

sebelumnya, akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi. 

Kemudian dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

memberi saran untuk pengembangan penelitian berikutnya. 


