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ABSTRAKSI 

 

 

  Proses tes kepribadian untuk penerimaan karyawan saat ini masih 

menggunakan proses manual. Kekurangan proses manual adalah dimana calon 

karyawan masih menggunakan kertas saat pengerjaan tes dan perusahaan 

masih menghitung satu per satu individu dengan menggunakan perangkat 

lunak sebagai conyoh Microsoft Excel. 

Perancangan dan pembuatan sistem ini menggunakan Notepad++ dan 

Macromedia Dreamweaver sebagai software utama pembuatan sistem, dan di 

dukung dengan software tambahan untuk membuat tampilan aplikasi seperti 

Photoshop CS-3. Pengujian aplikasi di lakukan di suatu Perusahaan dengan 

mendemokan aplikasi secara langsung.  

 Respondensi yang dipilih adalah mahasiswa Fakultas Psikologi, 

mahasiswa umum dan masyarakat umum.  Hasil yang didapat dari penelitian 

ini 84,17% responden menyatakan aplikasi ini mudah untuk digunakan, 

78,33% responden menyatakan tampilan aplikasi ini menarik, 79,13% 

responden menyatakan materi soal mudah dipahami, 80% responden 

menyatakan  hasil yang ditampilkan jelas, 80,83% responden menyatakan 

aplikasi ini interaktif, 79,17%responden menyatakan aplikasi ini membantu 

dalam pengerjaan tes dan perhitungan pada perusahaan, dan 87,5% responden 

menyatakan materi dalamaplikasi ini memudahkan perusahaan menyeleksi 

dalam bidang psikologinya, sehingga tujuan dari penelitian ini berhasil 

tercapai. 
 

Kata kunci : test kepribadian, sistem, berbasis web. 
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PENDAHULUAN 

 

Suatu keberhasilan sangat 

bergantung dari individu masing-

masing. Kepribadian yang baik 

sangat mendukung untuk pencapaian 

hasil yang baik untuk perusahaan, 

misalnya kedisiplinan, ketekunan, 

ketelitian, dan semangat yang tinggi. 

Hal ini dikarenakan faktor 

kepribadian juga turut menentukan 

kecenderungan seseorang sesuai atau 

tidak pada jenis pekerjaan tertentu.  

Proses tes kepribadian untuk 

penerimaan karyawan saat ini masih 

menggunakan proses manual. 

Kekurangan proses manual adalah 

dimana calon karyawan masih 

menggunakan kertas saat pengerjaan 

tes dan perusahaan masih 

menghitung satu per satu individu 

dengan menggunakan perangkat 

lunak sebagai contoh Microsoft 

Excel. Keuntungan yang didapat 

dengan menggunakan proses aplikasi 

adalah perusahaan dapat mengetahui 

kategori-kategori kepribadian calon 

karyawan menjadi lebih mudah dan 

lebih cepat dibandingkan dengan 

metode terdahulu yang masih 

menggunakan Microsoft Office yaitu 

Microsoft Excel. Hal tersebut bisa 

diatasi dengan dibuatnya sistem 

aplikasi tes kepribadian untuk 

menentukan calon karyawan berbasis 

web.  

Sistem tes kepribadian agar 

kemampuan seorang yang ahli dalam 

psikologi bisa di terapkan ke dalam 

sistem  tes psikologi tipe kepribadian 

untuk menentukan calon karyawan di 

perusahaan berbasis web. Dalam 

penelitian ini yang bisa 

dikembangkan yaitu dari pertanyaan 

metode instrumen komitmen 

organisasi yang hasil outputnya 

menggunakan skala likert dan 

rekomendasi apakah diterima atau 

tidak di suatu perusahaan tersebut.  

Metode yang digunakan 

dengan metode skala likert dengan 

instrumen komitmen organisasi. 

Metode ini akan memberikan solusi 

untuk menentukkan komitmen 

seseorang terhadap suatu perusahaan 

dengan bentuk hasil skala likert. 

Sehingga memudahkan perusahaan 

dalam pengukuran tes kepribadian 

menjadi lebih cepat dan efisien serta 

mendapatkan karyawan yang 

diinginkan sesuai minat, bakat dan 

kepribadian yang sesuai diinginkan 

perusahaan  dalam menentukkan 

keberhasilan yang ingin dicapai 

suatu perusahaan, sedangkan untuk 

user atau calon karyawan dapat 

mengetahui hasil tes diterima atau 

tidak di perusahaan tersebut dari skor 

tes kepribadianya.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Telaah ini digunakan sebagai 

bahan perbandingan antara penelitian 

yang sudah dilakukan dan yang akan 

dirancang oleh peneliti. Beberapa 

telaah penelitian tersebut diantara-

nya: 



 

 

 

 

Menurut Wardiana dan 

Tobing (2013), dalam penelitianya 

berjudul “Aplikasi Sistem Pakar Tes 

Kepribadian Berbasis Web” 

kepribadian sangatlah penting untuk 

diketahui setiap orang agar setiap 

individu mampu mengembangkan 

kelebihan yang dimilikinya. Dari 

Proses pembuatan aplikasi  meng-

gunakan metodologi berorientasi 

obyek dengan pemodelan visual 

Unified Modeling Language (UML) 

dapat membantu pengguna untuk 

mengetahui kepribadiannya. Pada 

tahap implementasi penulis meng-

gunakan perangkat pemrograman 

berbasis web, Apache2Triad 1.5.2 

yang berisi Apache 2.0.53, dan PHP 

5.0.4.  

 Salah satu  tes kepercayaan 

diri, yakni dengan cara mengecek 

umur user dan mengkategorikan 

hasil pada tes kepribadian kategori.  

Sistem pakar yang dibentuk 

menggunakan bahasa komputer 

untuk memahami bahasa manusia. 

Masalah yang timbul adalah terdapat 

banyak ke ambiguity-an dalam 

bahasa manusia, sehingga tidak dapat 

diselesaikan dengan logika biasa 

sehingga memerlukan perangkat 

logika yang mampu menyelesaikan 

masalah tersebut. Keluaran program 

aplikasi ini berupa hasil penjelasan 

tentang kondisi kepribadian user dan 

kesimpulan yang berisi saran.  

Menurut Yanitra (2012), 

dengan tesisnya yang berjudul 

“Sistem Pakar Analisis Kepribadian 

Manusia Dengan Metode Certainty 

Factor” yaitu setiap manusia 

memiliki keingintahuan tentang 

kepribadiannya masing-masing 

khususnya pada masalah gangguan 

kepribadian. Sebuah instansi juga 

membutuhkan data psikologis calon 

pegawainya sebagai tolok ukur sifat 

dan kepribadian seorang pegawai 

dalam perkerjaan-nya. Aplikasi 

sistem pakar untuk menganalisis 

kepribadian khususnya gangguan 

kepribadian ini dibangun dengan 

menggunakan metode perhitungan 

certainty factor. 

Metode ini memberikan 

solusi untuk mendiagnosa gangguan 

kepribadian dari gejala-gejala yang 

ada. Gejala-gejala tersebut diperoleh 

dengan melakukan studi literatur dan 

konsultasi dengan psikolog yang 

disini berperan sebagai pakar, 

sehingga berdasarkan gejala-gejala 

tersebut akan diperoleh hasil berupa 

gangguan kepribadian yang diderita 

oleh klien. Tujuan dibuatnya sistem 

pakaradalah untuk mengenalkan 

sebuah alat tes yang dapat membantu 

menganalisis kepribadian seseorang 

khususnya gangguan kepribadian dan 

membantu instansi-instansi dalam tes 

seleksi karyawan baru.  

Sumijan (2011), Dalam 

penelitiaanya “Pembuatan sistem 

pakar untuk tes kepribadian 

menggunakan metode inventori” 

mengemukakan masalah tes kepri-

badian dapat dimasukan kedalam 

salah satu cabang ilmu sistem pakar 

yang dapat dilakukan dengan 

membangun sistem yang berperan 



 

 

 

 

sebagai seorang pakar psikologi. 

Metode inventori ini disebut daftar 

cek masalah berupa laporan diri atau 

menggunakan instrumen pertanyaan 

yang harus dipilih subyek sesuai 

dengan keadaan dirinya untuk 

mengetahui adanya masalah yang 

dihadapi individu.  

Proses pengolahan informasi 

yang bersifat heuristic yang artinya 

membangun dan mengoperasikan 

basis pengetahuan dari seorang pakar 

ke sebuah sistem komputer dengan 

berbasis web. Perancangan sistem 

pakar ini menggunakan metode 

inventori atau daftar cek masalah 

berupa laporan diri menggunakan 

instrumen berupa pertanyaan yang 

harus dipilih subyek sesuai dengan 

keadaan dirinya untuk mengetahui 

adanya masalah yang dihadapi 

sesorang.  Implementasi tes  meng-

gunakan form berfungsi untuk 

melakukan tes kejujuran, berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang harus di 

jawab oleh pengguna.  Hasil  dari tes 

yang telah dilakukan oleh pengguna, 

yaitu skor dan keterangan hasil. 

Sistem ini hanya menampilkan hasil 

yang berupa keterangan yang berupa 

skor dan kesimpulan diatas rata-rata 

atau dibawah rata-rata.  

 

METODE 

Tahapan perancangan  sistem 

tes kepribadian ini melalui beberapa 

tahapan dan proses. Hal ini 

dilakukan agar menghasilkan 

penelitian yang baik dan sesuai 

dengan tujuan penelitian itu sendiri.  

Penilitian ini menggunakan metode 

Research & Development dalam 

melakukan penelitian.Research & 

Development yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut 

Sugiyono (2011). Adapun tahapan 

dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam diagram alir 

pada gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1  Diagram Alir 

Penelitian 

 

Peralatan Utama  dan Pendukung 

Dalam penelitian ini peneliti 

membutuhkan peralatan utama dan 

pendukung pada saat perancang-

buatan. Untuk peralatan yang 

digunakan pada saat perancangan 

dan pembuatan sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

 

 

A. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan 

peniliti dalam perancangan dan 

pembuatan aplikasi ini adalah: 

a. Sistem operasi menggunakan 

Microsoft Windows 7.   

b. Editor web Macromedia 

Dreamweaver CS5   

c. Aplikasi web server 

menggunakan XAMPP.   

d. Web browser mozila untuk 

menampilkan hasil sistem 

 

B. Perangkat Keras 

Perangkat Keras yang digunakan 

peniliti dalam perancangan dan 

pembuatan aplikasi ini adalah 

laptop acer 4736G dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Prosesor Intel Atom N550, 

1.5GHz 

b. Hardisk 320 GB 

c. RAM 1 GB 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem Tes Kepribadian 

menggunakan Metode Likert untuk 

Menentukkan Calon Karyawan di 

Perusahaan  Berbasis web di buat 

menggunakan software Macromedia 

Dreamweaver dengan bahasa 

pemrograman php dan menggunakan 

PHP My Admin untuk penyimpanan 

data. 

Hasil yang dicapai dari 

penelitian ini adalah Sistem  Tes 

Kepribadian yang berisikan tentang 

biodata calon karyawan, soal 

pertanyaan tes, dan hasil tes sesuai 

kondisi kepribadian calon karyawan 

masing-masing. 

A. Halaman Menu Utama 

 
Gambar 2 Halaman menu 

Utama 

 

Pada halaman ini 

pengguna dapat memilih menu 

yang ditampilkan pada menu 

utama pada aplikasi. Beberapa 

menu tersebut adalah home yang 

berisi tentang tes kepribadian, 

menu yang kedua daftar 

digunakan untuk regristasi awal 

memulai tes tapi sebelum soal 

tes dimunculkan terdapat biodata 

untuk calon karyawan, menu 

ketiga yaitu hasil tes digunakan 

untuk melihat hasil tes berupa 

skor, menu keempat yaitu 

halaman login admin digunakan 

untuk masuk ke halaman admin. 

Menu pertama home 

berisikan tentang isi dan 

penjelasan tes kepribadian itu 

sendiri yang sangat penting 

untuk kemajuan suatu peru-

sahaan. Memahami kepribadian 

masing-masing calon karyawan 

dan mengetahui sejauh mana 

komitmen seorang calon 



 

 

 

 

karyawan untuk mengem-

bangkan perusahaan tersebut. 

Menu  kedua daftar  

berisikan biodata yang calon 

karyawan harus mengisi terlebih 

dahulu sesuai biodata diri dan 

tidak boleh kosong setelah itu 

baru di tampilkan soal-soal 

pertanyaan tes yang berjumlah 

180 soal dan terdapat 5 pilihan 

jawaban yg harus diplih salah 

satu oleh calon karyawan yang 

sesuai kondisi kepribadiannya 

masing-masing. 

Menu ketiga hasil tes  

berisikan hasil tes berupa skor 

yg diperoleh dari akumulasi 

jawaban-jawaban yang diisikan 

calon karyawan saat tes, yang 

bisa dilihat dari skor dan 

kategori lulus atau tidak.  

Menu  keempat berisikan 

Login admin untuk admin 

masuk ke dalam halaman admin 

yang berfungsi sebagai  

pengolah data soal pertanyaan, 

data biodata calon karyawan. 

 

B. Halaman Home 

 
Gambar 3 Halaman Home 

Halaman Home adalah 

halaman pembuka atau yang 

pertama kali muncul ketika 

program dijalankan. 

 

C. Halaman Menu Daftar 

Menu daftar digunakan 

untuk pengisian biodata diri 

calon karyawan sebagai identitas 

calon  karyawan yang terdiri dari 

nama lengkap, tempat lahir, 

tanggal lahir, alamat, jenis 

kelamin, agama, No.HP, email, 

golongan darah dan pendidikan 

terakhir. Setelah calon karyawan 

mengisi biodata diri lalu calon 

karyawan mengklik save dan 

langsung disajikan oleh soal 

pertanyaan yang berjumlah 180 

soal. 

 

 
Gambar 4 Halaman Menu 

Daftar 

 

Halaman menu soal 

pertanyaan berisi keterangan 

tentang soal yang akan di 

kerjakan. Latihan soal terdiri 

dari 180 soal yang di tampilkan 

secara berurutan dan tombol 

save digunakan untuk selesai 

mengerjakan soal. Latihan soal 

terdiri 5 pilihan jawaban yg 

harus diplih salah satu oleh 

calon karyawan yang sesuai 



 

 

 

 

kondisi kepribadiannya masing-

masing. Radio button digunakan 

untuk memilih jawaban. 

Pengguna tidak dapat kembali 

ke halaman lain sebelum 

menyelesaikan soal. Setelah soal 

selesai maka di bagian akhir 

akan ada penilaian. Penilaian 

menggunakan database dimana 

setiap tipe soal itu berbeda nilai 

yang dikandung seperti tipe  

yang favourible dimana SS 

bernilai 4, S bernilai 3, N 

bernilai 2, TS bernilai 1, STS 

bernilai 0, sedangkan tipe 

unfavourible berkebalikan 

dengan nilai tipe soal favorible 

seperti STS bernilai 4, TS 

bernilai 3, N bernilai 2, S 

bernilai 1, SS bernilai 0 .   

 

 
Gambar 5 Halaman Soal 

 

D. Halaman Hasil Tes 

Halaman ini berisikan 

keterangan nilai skor dari soal 

pertanyaan yang sudah di 

kerjakan oleh calon karyawan. 

Tombol save  digunakan untuk 

keluar dari halaman hasil, dan 

data yang masuk pada database 

akan disimpan. Halaman 

berisikan kode yang berisi 

urutan peserta saat melakukan 

pengisian biodata saat sebelum 

mengerjakan tes. Yang kedua 

berisikan nama calon karyawan, 

alamat, skor yang didapatkan 

oleh masing-masing calon 

karyawan dan dan status lolos 

atau tidak dalam tes tersebut. 

 

 
Gambar 6 Halaman Hasil Tes 

 

E. Halaman Login Admin 

 
Gambar 7 Halaman Login 

Admin  

 

Halaman login admin  

terdiri dari kolom id calon 

karyawan dan password yang 

berguna untuk memasukkan kata 

kunci sebelum masuk kedalam 



 

 

 

 

halaman admin. halaman admin 

ini berfungsi sebagai pengolah 

sistem web dan yang mengolah 

data soal pertanyaan dan 

perhitungan hasil. 

 

a. Halaman Data Pendaftar 

 
Gambar 8 Halaman Admin 

Data Pendaftar 

 

Halaman admin data 

pendaftar digunakan untuk 

memperbaharui data seperti  

hapus  data soal pertanyaan. 

Klik tombol simbol lambang 

hapus.  

 

 
Gambar 9 Halaman Admin 

Pertanyaan 

 

Halaman admin perta-

nyaan digunakan untuk memper-

baharui data seperti tambah, edit 

dan hapus  data soal pertanyaan. 

Klik tombol simbol lambang 

tambah, edit dan hapus.  

 

Hasil Pengujian dan Pembahasan 

Pengujian dalam penelitian ini 

dilakukan di suatu perusahaan yang 

dirahasiakan karena data-data yang 

diambil sangat rahasia dan terdapat 

persaingan di perusahaan lain  pada 

tanggal 2 September 2013 dengan 

mendemokan sistem tes kepribadian  

kepada Mahasiswa Fakultas Psiko-

logi, Mahasiswa umum dan 

Masyarakat umum di luar kalangan 

Universitas Muhammadiyah Sura-

karta. 

Proses mendemokan sistem ini 

dengan menunjukan langsung kepada 

pengguna. Pengguna mencoba 

mengoprasika aplikasi ini kemudian 

memberikan pendapatnya tentang 

aplikasi ini. 

 

Hasil Pengujian pada jaringan lokal  

 
Gambar 10 Pengujian pada jaringan 

lokal 

 

Hasil Penyebaran angket dan 

analisisnya 

Berikut hasil skoring pada 

responden mahasiswa Fakultas 

Psikologi yang didapat dari 

perhitungan yang telah dirumuskan. 



 

 

 

 

Hasil skoring dapat dilihat dalam 

tabel 1. 

Tabel 1. Tabel jumlah skoring 

Mahasiswa Psikologi 

 

Berikut hasil skoring pada 

responden mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah secara umum yang 

didapat dari perhitungan yang telah 

dirumuskan. Hasil skoring dapat 

dilihat dalam tabel 2. 

Tabel 2 Tabel jumlah skoring 

Mahasiswa umum 

 

Tabel 3 Tabel jumlah skoring 

Masyarakat umum 

 

Keterangan : 

SS : Sangat setuju, S : Setuju, TS : 

Tidak setuju, STS : Sangat Tidak 

Setuju 

 

 

 

Pernyataan : 

P1 : Aplikasi ini mudah di gunakan  

P2  : Tampilan aplikasi ini cukup 

menarik 

P3 : Materi soal pertanyaan yang 

disajikan di aplikasi ini mudah 

untuk dipahami 

 P4 : Hasil yang ditampilkan cukup 

jelas 

P5 : Aplikasi ini cukup interaktif 

P6  : Aplikasi ini membantu dalam 

pengerjaan tes  

P7 : Aplikasi ini memudahkan 

perusahaan dalam perhitungan 

pada perusahaan untuk 

menyeleksi calon karyawan 

dalam bidang psikologinya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang di peroleh dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem tes kepribadian berbasis 

web fitur-fiturnya meliputi 

biodata untuk memulai tes, soal 

pertanyaan, hasil tes meliputi 

skor dan status lulus atau gagal. 

2. Hasil pengujian dilaksanakan 

dalam localhost menggunakan IP 

192.168.1.1 untuk servernya 

dengan user 30 di uji cobakan di 

LAN dengan kondisi masih 

stabil. 

3. Aplikasi sistem tes kepribadian 

dengan metode likert untuk 

menentukan calon karyawan di 

perusahaan telah selesai dibuat 

dan telah dilakukan pengujian di 

salah satu perusahaan dengan 

mengambil sampel 10 responden 



 

 

 

 

Mahasiswa Fakultas Psikologi di 

UMS, 10 responden Mahasiswa 

Umum, dan 5 responden 

Masyarakat Umum. 

4. Menurut 80% Mahasiswa 

Psikologi, 82,5% mahasiswa 

umum  dan 90% masyarakat 

umum menyatakan sangat kuat 

aplikasi ini mudah digunakan. 

Menurut 82,5% Mahasiswa 

Psikologi, 77,5% mahasiswa 

umum dan 75% masyaratakt 

umum menyatakan  kuat 

tampilan aplikasi ini menarik. 

Menurut 82,5% Mahasiswa 

Psikologi, 70% mahasiswa 

umum dan 85% masyarakat 

umum menyatakan  kuat materi 

soal mudah dipahami. Menurut 

85 % Mahasiswa Psikologi, 70% 

mahasiswa umum dan 85% 

masyarakat umum menyatakan 

kuat hasil aplikasi yang 

ditampilkan jelas. Menurut 

82,5% Mahasiswa Psikologi, 

75% mahasiswa umum dan 85% 

masyarakat umum menyatakan 

kuat aplikasi ini interaktif. 

Menurut 82,5% Mahasiswa 

Psikologi, 70% mahasiswa 

umum dan 85% masyarakat 

umum menyatakan kuat aplikasi 

ini membantu dalam pengerjaan 

tes dan perhitungan pada 

perusahaan. Menurut 90% 

Mahasiswa Psikologi, 82,5% 

mahasiswa umum dan 90% 

masyarakat umum menyatakan 

sangat kuat materi dalam aplikasi 

ini memudahkan perusahaan 

menyeleksi dalam bidang 

psikologinya. Menurut responden 

kalangan Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muham-

madiyah Surakarta, mahasiswa 

umum dan masyarakat secara 

umum, dan berdasarkan hasil 

kuesioner aplikasi yang di buat,  

84,17% responden menyatakan 

aplikasi ini mudah untuk 

digunakan, 78,33% responden 

menyatakan tampilan aplikasi ini 

menarik, 79,13% responden 

menyatakan materi soal mudah 

dipahami, 80% responden 

menyatakan  hasil yang ditampil-

kan jelas, 80,83% responden 

menyatakan aplikasi ini 

interaktif, 79,17% responden 

menyatakan aplikasi ini mem-

bantu dalam pengerjaan tes dan 

perhitungan pada perusahaan, 

dan 87,5% responden me-

nyatakan materi dalam aplikasi 

ini memudahkan perusahaan 

menyeleksi dalam bidang 

psikologinya. 

5. Dari hasil yang didapat dalam 

penelitian ini telah mencapai 

tujuan dari penelitian ini. 
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