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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas Negeri Sunan Ampel berdiri pada tahun 1950 dengan nama 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel dan memiliki delapan belas 

fakultas. Sejak tahun 1997 melalui Keputusan Presiden No.11 Tahun 1997 

Seluruh fakultas yang berada di luar Surabaya diharuskan lepas dari IAIN Sunan 

Ampel. Sejak saat itu IAIN Sunan Ampel hanya fokus pada lima fakultas yang 

berlokasi di Jalan A. Yani 117 Surabaya. Sejak tanggal 1 Oktober 2013 

berdasarkan kepada Keputusan Presiden No.65 Tahun 2013 IAIN Sunan Ampel 

Resmi berubah Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan ampel.   

Dalam menjalankan bisnisnya  UIN Sunan Ampel dibantu oleh beberapa 

bagian. Self Access Centre (SAC) adalah salah satu bagian yang membantu proses 

bisnis UIN Sunan Ampel yang berfungsi menyelenggarakan Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) Prediction untuk mahasiswa tingkat akhir sebagai 

syarat yudisium. Bagian SAC dalam menjalankan proses pelaksanaan ujian 

TOEFL Prediction mengalami tiga permasalahan, antara lain : permasalahan 

pertama yang dihadapi oleh bagian SAC UIN Sunan Ampel adalah lamanya 

proses scoring ujian. Hal itu disebabkan oleh proses pengoreksian yang masih 

manual dan juga banyaknya peserta tes. (lampiran 1) 

Permasalahan kedua yang dihadapi oleh bagian SAC UIN Sunan Ampel 

adalah  sering terjadi kecurangan didalam proses penilaian. Kecurangan tersebut 

biasanya terjadi karena proses pengoreksian dan input nilai dilakukan oleh dua 
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orang yang berbeda. Hal itu memicu terjadi kecurangan berupa perbedaan nilai 

antara hasil koreksi pada lembar jawaban dengan nilai yang dimasukkan kedalam 

Microsoft Office Excel. 

Permasalahan ketiga yang dihadapi oleh bagian SAC UIN Sunan Ampel 

adalah  sistem pengacakan soal. Proses pengacakan soal dilakukan dengan 

membagikan tiga paket soal kepada setiap peserta ujian. Setiap peserta ujian akan 

mendapatkan satu paket soal setiap satu kali ujian. Apabila peserta ujian 

melakukan tes lebih dari tiga kali, maka peserta ujian dimungkinkan mendapatkan 

paket soal yang sama diantara empat paket soal yang pernah diberikan. Hal 

tersebut tentunya mempengaruhi terhadap hasil ujian TOEFL peserta. 

Aplikasi ujian TOEFL prediction ini terdiri dari tujuh proses. Proses 

yang ada didalam aplikasi ini antara lain proses pendaftaran, proses pembelian 

tiket ujian, proses pembuatan paket soal, proses input soal ujian, proses upload 

file listening test, proses ujian, dan cetak sertifikat. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana membuat rancang bangun aplikasi TOEFL prediction bersifat 

web server pada SAC UIN Sunan Ampel Surabaya. 

  
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data ujicoba diambil pada bagian SAC UIN Sunan Ampel Surabaya periode 

September 2015-Januari 2016 . 
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b. Aplikasi ini bersifat web server. Aplikasi ini terdapat tujuh proses antara lain 

proses pendaftaran, proses pembelian tiket ujian, proses pembuatan paket 

soal, proses input soal ujian, proses upload file listening test, proses ujian, dan 

proses penilaian ujian. 

c. Laporan yang dihasilkan berupa laporan ujian dan laporan nilai akhir 

(structure, reading dan listening) dan hasil rekap ujian peserta  dengan format 

PDF. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi TOEFL 

prediction pada SAC UIN Sunan Ampel. Aplikasi TOEFL Prediction terdiri dari 

proses pendaftaran peserta, pembelian tiket ujian, pembuatan paket soal, input 

soal ujian, upload file listening test, ujian dan cetak sertifikat. 

 

1.5 Manfaat 

 Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mempermudah bagian ujian dalam proses pendaftaran peserta, pembelian 

tiket peserta, membuat paket ujian, memasukkan soal ujian, mengatur durasi 

dan jumlah ujian, pengacakan soal, monitoring peserta ujian, penilaian 

jawaban ujian dan cetak sertifikat. 

b. Mempermudah bagian Teknologi Informasi dalam proses pendaftaran user 

dan maintance user. 

c. Mempermudah peserta Ujian dalam proses ujian, input jawaban ujian, dan 

mendengarkan file listening. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan sistem, manfaat bagi 

penggunanya, serta sistematika penulisan laporan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang 

mendukung dalam pembuatan rancang bangun aplikasi TOEFL 

prediction berbasis web pada SAC UIN Sunan Ampel Surabaya.  

BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Analisa berisi 

penjelasan dari timbulnya masalah beserta penyelesaiannya, 

sedangkan perancangan sistem berisi Document Flow, System 

Flow, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan 

Desain Input / Output.  

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini membahas tentang kebutuhan perangkat lunak, perangkat 

keras, implementasi dan evaluasi sistem. Implementasi ini mengacu 

pada perancangan desain sistem yang telah dibuat.  

Dalam implementasi ini juga berisi penjelasan Graphical User 

Interface (GUI) sistem yang telah dibuat. Sedangkan evaluasi 
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sistem berisi validasi dan uji coba sistem agar terhindar dari error 

serta berjalan sesuai yang diharapkan. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pembuatan sistem ini serta saran yang bertujuan untuk 

pengembangan sistem dimasa yang akan datang. 
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