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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini memanfaatkan teknologi informasi 

yang berkembang dengan cepat. Teknologi Informasi adalah teknologi 

yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, 

dan akurat, yang digunakan untuk keperluan personal, bisnis, dan 

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan 

keputusan [1]. 

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi pada bidang jasa yaitu 

gojek, grab, dan lain-lain. Aplikasi gojek memanfaatkan perkembangan 

teknologi pada smarphone. Contoh lainnya pada bidang finansial atau saat 

ini yang sering di sebut Fintech yaitu ovo, jenius, link aja, dan lain-lain.  

 

Gambar 1.1 Aplikasi online gojek 

Dalam perkembangan teknologi juga dimanfaatkan dalam bidang 

psikologi. Tes psikologi atau psikotes merupakan test yang dilakukan 

untuk mengukur aspek-aspek secara psikis, dalam hal ini yang diukur 
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adalah kecenderungan perilaku [2]. Psikotes dilakukan untuk mengetahui 

berbagai macam kemampuan individu yaitu, mengetahui aspek mental 

(psikis), aspek pendukung (prestasi, kemampuan, dan kepribadian). 

Secara umum psikotes dilaksanakan secara tertulis, namun ada 

beberapa lembaga psikologi yang memanfaatkan teknologi untuk membuat 

psikotes online berbasis website. Berdasarkan sistem pakar psikologi 

beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah racangan tes 

manual kedalam sistem teknologi, terdiri dari tiga modul utama, yaitu: 

knowledge base, working memory dan inference engine [3]. 

Gambar 1.2. Arsitektur Sistem Pakar [3]  

Beberapa manfaat pada psikotes online salah satunya, mengurangi 

penggunaan kertas dan tidak memerlukan ruang pen. Dengan cara itu turut 

juga membantu pemerintah dalam kegiatan go-green. Dan memimalisir 

kesalahan penilaian akibat dari, ketidakfokusan saat mengkoreksi (human 

error), dan juga mempersingkat waktu dalam membuat laporan akhir, dan 

juga data yang terpusat mudah dicari dan mudah diakses dari mana saja.  

Dalam perancangan aplikasi “Pengembangan Psikotes Berbasis 

Online Dengan Jenis EPPS Dan TIKI - Tinggi”, ada dua tes yang diubah 

kedalam psikotes online. Perancangan aplikasi ini ditujukan guna 

kepentingan Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata. Banyak hal 
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yang perlu diperhatikan dalam mengubah sistem psikotes, yaitu waktu 

pengerjaan psikotes dari sisi peserta, dan pengolahan nilai dari sisi 

psikolog. Kesalahan perancangan dapat mengakibatkan kerugian bagi 

peserta psikotes dan lembaga psikologi. 

Banyak aspek yang perlu diperhatikan, untuk mengembangkan 

psikotes online. Menurut Linden dalam Candiasa (2003) cara 

mengidentifikasi beberapa model pendidikan yang tersistem atau 

terkomputerisasi, yaitu: tes adaptif desain tes otomatis, sistem penulisan 

butir tes, dan tes multimedia [4]. Untuk dapat menerapkan psikotes online, 

langkah awal yang diperlukan yaitu, memberikan penjelasan yang sangat 

detail untuk peserta. Karena tidak semua dapat dengan cepat memahami 

sistem psikotes online. Dari sisi psikolog juga memerlukan waktu untuk 

dapat memahami cara kerja sistem yang ada. Dalam perancangannya, 

setiap peserta mendapatkan username dan password dari staff pusat 

psikologi terapan. Dengan seperti itu menghindari dari peserta yang 

menggunakan jasa orang lain. Hasil tes setiap peserta tersimpan dalam 

database, jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali bisa didapatkan dengan 

mudah. 

Aplikasi “Pengembangan Psikotes Jenis EPPS Dan TIKI – Tinggi 

Berbasis Online” dimanfaatkan sebagai media tes online, dan juga untuk 

mencetak laporan akhir yang akan diberikan kepada peserta. Tes EPPS 

(Edwards Personal Preference Schedule), dibangun untuk menguji 

serangkaian variabel kepribadian yang digambar dari daftar kebutuhan 

manifest Murray (1938) [5]. Tes EPPS termasuk sebagai tes kepribadian 
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atau intelegensi. Dengan tujuan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan 

seseorang yaitu kebutuhan khusus yang dimiliki seseorang [6]. 

Tes TIKI - tinggi memiliki 10 bab terdiri dari, berhitung angka, 

gabungan bagian, hubungan kata, abstraksi nonverbal, deret angka, 

meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, analogi kata, bentuk 

tersembunyi, pembentukan kata [7].  Test inteligensi pada umumnya 

berupa IQ (Intelligence Quotient), namun ada juga tes inteligensi yang 

tidak menghasilkan IQ yaitu berupa tingkat/grade. Kecerdasan 

Inteligensi/Intelektual adalah kemampuan seseorang individu untuk dapat 

bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan dapat menghadapi 

keadaan lingkungannya secara efektif [8]. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang aplikasi “Pengembangan Psikotes Jenis EPPS 

Dan TIKI – Tinggi Berbasis Online”? 

2. Bagaimana membuat aplikasi “Pengembangan Psikotes Berbasis 

Online Dengan Jenis EPPS Dan TIKI – Tinggi Berbasis Online”? 

3. Bagaimana hasil uji coba aplikasi tes Tiki dan EPPS dari subyek 

peserta, psikolog dan staff dari sisi tampilan, penggunaan dan 

kemudahan aplikasi? 
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1.3. Tujuan 

1. Menemukan cara untuk merancang aplikasi tes psikologi online Tiki 

dan EPPS. 

2. Mengaplikasikan rancangan ke dalam flow chart lalu melakukan 

pembuatan. 

3. Mengetahui hasil uji coba aplikasi tes psikologi online Tiki dan 

EPPS berdasarkan subyek peserta, psikolog dan staff dari sisi 

tampilan, penggunaan dan kemudahan aplikasi. 
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