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ABSTRAKSI 

 

PT. Mitra Integrita Utama merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang Mobile Learning Development membutuhkan suatu aplikasi 

layanan mobile yang dapat memberikan pembelajaran bagi para karyawan tentang 

bahasa Inggris untuk siap menjalani dunia kerja yang lebih baik dan berkompeten 

berupa tes TOEFL (Test of English as a Foreign Language
TM

) melalui handphone 

atau web browser yang mendukung Java, GPRS, 3G, dan WiFi. 

Dalam menyelesaikan pembuatan aplikasi tersebut digunakan 

beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi literature, desain dan struktur 

data, pembuatan program, validasi sistem, serta implementasi sistem. Dimana 

aplikasi tersebut tidak perlu di install melalui handphone atau web browser 

melainkan pengguna cukup memasukkan ip address atau web domain  yang telah 

disediakan dan pengguna memasukkan username dan password yang telah 

diberikan. 

Dengan adanya Aplikasi Mobile Learning maka dapat mempermudah 

proses pembelajaran  TOEFL (Test of English as a Foreign Language
TM

) tersebut 

secara real-time kepada pengguna dari mana saja dan kapan saja. 

Kata kunci : mobile learning, TOEFL, MDTS, handphone, web 

browser 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin maju pada saat ini memacu 

manusia untuk semakin berfikir lebih maju. Karena didorong oleh perkembangan 

teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat, 

tepat, dan teliti. Dewasa ini persaingan dalam dunia mobile learning semakin 

meningkat. Dalam menghadapi persaingan tersebut setiap perusahaan berusaha 

meningkatkan produktivitasnya, membuat inovasi-inovasi baru merupakan 

langkah perusahaan dalam bidang mobile learning sehingga dapat memperluas 

jaringan dan menambah jumlah pengguna. Untuk mempermudah proses-proses 

yang dilakukan, maka dibuat suatu sistem yang mengacu pada kebutuhan 

informasi pengguna secara sistematis yang dapat diimplementasikan pada suatu 

program dengan tujuan agar para pengguna dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi yang diinginkan secara tepat, cepat, dan akurat. 

Informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna serta dapat diakses 

dari mana saja dan kapan saja mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

suatu perkembangan teknologi saat ini. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka 

diperlukan suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada pengguna 

secara langsung dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke tempat 

informasi itu berada. 

PT. Mitra Integrita Utama adalah suatu badan usaha yang 

menyediakan jasa konsultasi dan berbagai pelayanan teknik seperti teknologi 
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informasi, komunikasi, elektronik, dan sistem pengawasan, dan lain-lain. PT. 

Mitra Integrita Utama mempunyai penyelesaian secara total di perusahaan yang 

dilengkapi perkembangan IT dan fasilitas infrastruktur komunikasi yang baik 

dengan lisensi software professional yang bisa digunakan untuk analisis teknis, 

perangkat-perangkat yang professional dan alat-alat pengukur pada situs 

pengawasan serta pekerjaan teknis lainnya. PT. Mitra Integrita Utama juga 

memiliki fasilitas Sistem Manajemen yang Berpengetahuan (Knowledge 

Management System/KMS) dan lingkup E-Learning/M-Learning untuk 

meningkatkan kemampuan pengawasan dan pemberian data dan pengetahuan 

antar penjual di lingkungan yang berkolaborasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam Kerja Praktek ini  belum adanya suatu aplikasi yang dapat mengukur suatu 

kualitas SDM yang ada dalam kualifikasi foreign language (bahasa asing) yaitu 

bahasa Inggris secara mobile agar siap dalam dunia kerja yang global bersama 

partner-partner perusahaan yang berada di luar negeri. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan terfokus pada 

permasalahan, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada: 

1. Aplikasi Mobile Learning hanya membahas tentang pengujian 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language
TM

). 

2. Aplikasi ini tidak membahas tentang keamanan jaringan. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah membuat suatu 

aplikasi yang dapat mengukur suatu kualitas SDM yang ada dalam kualifikasi 

foreign language (bahasa asing) yaitu bahasa Inggris secara mobile berupa 

pengujian  TOEFL (Test of English as a Foreign Language
TM

). 

 

1.5 Kontribusi 

Kontribusi dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah : 

1. Pembuatan aplikasi Mobile Learning yang nantinya akan 

digunakan untuk memberikan pembelajaran TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language
TM

) kepada pengguna untuk 

meningkatkan kualitas SDM dalam kualifikasi foreign language 

(bahasa asing) yaitu bahasa Inggris. 

2. Membuat inovasi baru dalam pembelajaran TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language
TM

) secara Mobile Learning. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah dalam mempelajari isi laporan kerja praktek ini, 

maka penulis perlu membuat suatu sistematika penulisan. Adapun isi dari 

sitematika ini yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT. Mitra 

Integrita Utama beserta visi misi dan struktur organisasi yang terdapat di 

dalamnya. 

BAB III : LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan beberapa teori singkat yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kerja praktek. Teori-teori ini dijadikan bahan acuan bagi penulis 

untuk menyelesaikan masalah dan untuk penyelesaian laporan. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang prosedur dan langkah-langkah sistematis 

dalam menyelesaikan kerja praktek ini. Bab ini juga berisi tentang perancangan 

sistem dengan menggunakan System Flow, Data Flow Diagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), Rancangan Database, Desain Input Output, dan 

Rencana evaluasi hasil. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya, serta 

saran-saran yang bermanfaat untuk peningkatan efisiensi sistem dan 

pengembangan sistem sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah PT. Mitra Integrita Utama 

PT. Mitra Integrita Utama adalah suatu badan usaha yang 

menyediakan jasa konsultasi dan berbagai pelayanan teknik seperti teknologi 

informasi, komunikasi, elektronik, dan sistem pengawasan, dan lain-lain. Secara 

obyektif PT. Mitra Integrita Utama membantu Anda mendesain dan memperoleh 

keuntungan usaha yang maksimum dan keuntungan nilai investasi Anda dengan 

perpaduan dari keahlian strategi, pengetahuan, dan keahlian menggunakan 

teknologi yang tersedia di pasaran. 

Mungkin Anda ingin menyadari  masalah Anda, tetapi tidak yakin 

bagaimana menyelesaikannya atau darimana harus memulainya. Atau Anda 

mungkin mengetahui dengan pasti apa yang Anda butuhkan untuk 

mengerjakannya, tetapi tidak memiliki waktu atau pegawai untuk mengerjakanya. 

Mungkin Anda memiliki waktu dan pegawai, tetapi dengan pengeluaran biaya 

yang besar. Pada kasus-kasus tersebut, PT. Mitra Integrita Utama bertindak 

mengarahkan Anda dan mempresentasikan pada Anda proyek yang Anda 

perlukan untuk menuju sukses, biaya yang efektif, dan penyelesaiannya. 

PT. Mitra Integrita Utama mempunyai penyelesaian secara total di 

perusahaan yang dilengkapi perkembangan IT dan fasilitas infrastruktur 

komunikasi yang baik dengan lisensi software professional yang bisa digunakan 

untuk analisis teknis, perangkat-perangkat yang professional dan alat-alat 

pengukur pada situs pengawasan serta pekerjaan teknis lainnya. PT. Mitra 

Integrita Utama juga memiliki fasilitas Sistem Manajemen yang Berpengetahuan 
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(Knowledge Management System/KMS) dan lingkup E-Learning/M-Learning 

untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pemberian data dan 

pengetahuan antar penjual di lingkungan yang berkolaborasi. 

PT. Mitra Integrita Utama biasanya melayani dengan mengirimkan 

secara tepat yang Anda butuhkan tanpa mengabaikan siapa Anda. PT. Mitra 

Integrita Utama bekerja dengan Anda pada tahap proyek awal dimana  PT. Mitra 

Integrita Utama membantu menetapkan tugas Anda, memperkirakan biaya 

proyek, kualifikasi awal kontraktor, negoisasi kontrak, dan peninjauan 

dokumentasi kontrak. 

PT. Mitra Integrita Utama akan melayani Anda selama tahap 

pembuatan desain dan konstruksi dimana  PT. Mitra Integrita Utama akan 

melayani Anda dengan mengusulkan alternatif solusi desain, peningkatan teknis, 

evaluasi penawaran, mempercepat inspeksi proyek, peninjauan aplikasi untuk 

pembayaran dan perubahan permintaan pesanan, serta permulaan dan penanganan 

kemajuan pertemuan. 

PT. Mitra Integrita Utama juga akan menyediakan pelayanan pada 

tahap operasional dimana dalam tahap mengawasi investasi Anda dengan 

mengawasi instalasi-instalasi Anda, perkembangan sistem pemberian komisi 

dengan menjaga sistem tersebut setiap hari, pelatihan perorangan sebagai 

tambahan, memecahkan masalah-masalah yang belum terselesaikan, dan 

menunjukkan penutupan kontrak yang keluar. 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi 

Memberdayakan sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi 

dalam menjawab tantangan persaingan yang semakin global. 

2.2.2 Misi 

Untuk memberikan solusi terbaik secara teknis, memenuhi 

anggaran, dan dalam penjadwalan suatu komitmen. 

 

2.3 Struktur Organisasi Bagian Mobile Learning Development 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bagian Mobile Learning Development 

 

2.4 Deskripsi Pekerjaan 

Bagian ini merupakan unit kerja pendukung yang bertanggung jawab 

atas penyediaan dan pengelolaan sistem informasi untuk membantu manajemen 

dalam pengendalian jalannya operasional kepada pengguna. 

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, bagian Mobile Learning 

Development mempunyai fungsi sebagai berikut : 

KABAG

MOBILE 
LEARNING 

DEVELOPMENT

URUSAN 
APLIKASI 
MOBILE 

LEARNING

URUSAN DATA & 
INFORMASI

URUSAN 
INFRASTRUKTUR 

MOBILE 
LEARNING

SEKRETARIAT
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a. Pengelolaan Data dan Informasi 

b. Pengelolaan Infrastruktur  Mobile Learning 

c. Pengelolaan  Aplikasi Mobile Learning 

Bagian Sistem Informasi terdiri dari beberapa sub unit, antara lain : 

a. Urusan Data dan Informasi 

b. Urusan Infrastruktur Mobile Learning 

c. Urusan Aplikasi Mobile Learning 

 

2.4.1 Urusan Data dan Informasi 

Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi melalui 

proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan penyediaan dari sumber data 

untuk memberikan dukungan layanan kepada pengguna dan manajemen. 

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Urusan Data dan 

Informasi mempunyai aktivitas : 

a. Melakukan pengumupulan dan pemilahan data dan informasi dari 

sumber data. 

b. Melakukan validasi dan penyediaan data. 

c. Melaksanakan penyelenggaraan Admin Mobile Learning 

Development. 

 

2.4.2 Urusan Aplikasi Mobile Learning 

Bertanggung jawab atas kelancaran operasi, pemeliharaan, dan 

perbaikan aplikasi Mobile Learning untuk memberikan dukungan layanan 

pengguna dan manajemen. 
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Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Urusan Aplikasi Mobile 

Learning mempunyai aktivitas : 

a. Pengoperasian dan pemeliharaan  Aplikasi Mobile Learning 

b. Penyelenggaraan administrasi umum dan bagian Mobile Learning 

Development. 

 

2.4.3 Urusan Infrastruktur Mobile Learning 

Bertanggung jawab atas unjuk kerja infrastruktur Mobile Learning 

melalui kegiatan evaluasi, analisis, dan pengoperasian serta pemeliharaan 

hardware, network, dan secutiry Mobile Learning termasuk pemutakhiran dan 

advisory kepada pengguna dalam mendukung operasional layanan pelanggan dan 

manajemen. 

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Urusan Infrastruktur 

Mobile Learning mempunyai aktivitas : 

a. Pengoperasian dan pemeliharaan hardware 

b. Pengoperasian dan pemeliharaan network Mobile Learning 

c. Pengelolaan administrasi dan security Mobile Learning 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Mobile Learning 

Mobile learning atau yang pada saat sekarang ini sering disebut 

dengan M-Learning sering diartikan sebagai penggunaan dari teknologi mobile 

untuk mendukung proses atau kegiatan belajar yang penekanannya diletakkan 

pada pemanfaatan teknologinya dan bukan pada tugas belajar dan mengajar. M-

Learning dapat didefinisikan sebagai belajar dengan menggunakan peralatan 

mobile (mobile device) dan teknologi komputasi secara wireless dengan cara 

mempromosikan mobilitas pelajar nomadicity alam (Insook Lee, 2003). Tujuan 

dari M-Learning bukanlah untuk menemukan suatu kegunaan untuk suatu 

teknologi mobile yang baru. 

Menurut (Torrisi-Steele, 2004) motivasi untuk pengimplementasian 

dari teknologi mobile harus dikendalikan dari dua tahap aktifitas, yaitu: 

a. Mencerminkan praktek pengajaran pada saat sekarang ini dan 

hasil dari pelajaran dalam rangka untuk mengidentifikasi 

defisiensi untuk strategi baru yang lebih efektif. 

b. Mempertimbangkan fungsi /fitur dari peralatan mobile yang mana 

dapat dimanfaatkan dalam rangka mencapai strategi yang lebih 

efektif dan pelajaran yang lebih efektif yang penuh arti. 

Istilah peralatan mobile (mobile devices) yang digunakan disini adalah 

meliputi laptop, PDA, telepn selular (mobile phone), dan peralatan atau handheld 
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jinjing kecil lainnya yang secara teknik dapat melakukan koneksi secara wireless 

juga koneksi ke peralatan lain. 

 

3.2 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language 

yang merupakan bentuk tes khusus bahasa Inggris standar sebagai bahasa asing, 

yang ditujukan kepada mereka yang bukan native speaker. Sedangkan tujuan 

utama adanya tes TOEFL ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

bahasa Inggris seseorang menurut ukuran standar yang telah ditetapkan. Adapun 

manfaat-manfaat dari sertifikat TOEFL, yaitu: 

a. Digunakan sebagai salah satu prasyarat dalam seleksi penerimaan 

pegawai / dosen baru. 

b. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan penting untuk 

menentukan apakah seseorang layak diterima untuk menduduki 

suatu posisi atau jabatan tertentu. 

c. Digunakan sebagai prasayarat untuk dapat diterimanya seseorang 

dalam menempuh pendidikan S2 maupun S3. 

d. Digunakan sebagai prasyarat bagi mahasiswa yang akan 

menempuh ujian skripsi, calon wisudawan lulusan S1 sejumlah 

perguruan tinggi negeri maupun swasta. 

Dalam ukuran skor, tidak ada ketentuan tentang skor maksimal, yang 

ada adalah uukuran skor minimal yang harus dipenuhi. Pada beberapa institusi 

pendidikan di Indonesia untuk dapat diterima menjadi calon dosen baru di sebuah 

universitas, seseorang harus dapat menunjukkan skor TOEFL minimal 500. 
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Bahkan, ada yang mematok skor TOEFL minimal 525 atau 550. Skor normal tes 

TOEFL adalah 310-677. 

Ada tiga jenis TOEFL di dalam Barron’s How To Prepare for the 

TOEFL, yaitu: 

a. Paper and Pencil TOEFL dan  Computer-Based TOEFL 

Sering dikatakan sebagai Official Administrations, biasanya 

disediakan secara reguler setiap bulan dengan jadwal pelaksanaan 

yang sudah ditentukan. 

b. Institutional TOEFL 

Disediakan sebagai tes prasyarat pada penerimaan mahasiswa 

baru program S2 atau S3, penerimaan pegawai baru, penempatan 

atau promosi pegawai, dan sebagainya yang diselenggarakan pada 

awal tahun akademik atau dapat bersifat incidental. 

Sedangkan bentuk-bentuk tes TOEFL yang sering kita ketahui di 

lingkungan sekitar adalah sebagai berikut: 

a. International TOEFL 

Adalah tes untuk mereka yang ingin belajar di luar negeri, 

misalnya untuk mengambil program S2. 

b. Institutional TOEFL 

Diselenggarakan oleh sejumlah universitas tertentu, biasanya 

universitas negeri. 

c. TOEFL-like Test 

Adalah bentuk tes TOEFL yang bersifat lokal dan diperuntukkan 

bagi lingkungan sendiri. 
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Materi yang diujikan (testing point) di dalam TOEFL meliputi 

penguasaan empat ketrampilan berbahasa. Secara umum (kecuali pada TOEFL 

iBT) materi-materi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian Listening Comprehension 

 Short Conversation 

 Longer Conversation 

 Lectures or Talks 

2. Bagian Structure and Written Expression 

 Sentence Completion 

 Error Identification 

3. Bagian Reading Comprehension and Vocabulary 

 Science 

 North American History, Government of Geography 

 Art and Literature, Biographies of Famous People 

Selain ketiga bagian di atas ada bagian TOEFL lain yang disebut 

dengan TWE (Test of Written English). TWE adalah bentuk tes tertulis berbentuk 

esai yang biasanya diberikan pada awal sebelum pelaksanaan tes TOEFL selama 

30 menit. Namun juga tidak jarang, tes TWE ini diberikan pada akhir sesi 

pelaksanaan tes TOEFL. Tes TWE berbentuk esai dengan batasan 200-300 kata. 

Topik yang disajikan dan harus dikembangkan di dalam TWE biasanya 

merupakan pengembangan pendapat tentang suatu masalah atau fakta atau dapat 

juga berupa perbandingan dua permasalahan. TWE tidak selalu diberikan pada 

setiap tes TOEFL, akan tetapi hanya diberikan pada tes TOEFL dengan tujuan 

khusus saja. 
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Skor untuk setiap bagian pada TOEFL dihitung dengan skala statisik. 

Skor setiap seksi TOEFL umumnya memiliki skala 31-68, skor total memiliki 

jangkauan 310-667. Sedangkan untuk skor Pre-TOEFL dihitung dengan skala 20-

50 untuk setiap bagian dan 200-500 untuk skor total karena Pre-TOEFL biasanya 

lebih singkat dan sedikit lebih mudah daripada TOEFL Internasional, TOEFL-

Like Test, maupun Institusional, 

Untuk menghitung skor total TOEFL, digunakan rumus berikut: 

(                          )     

 
 

 

3.3 Hot Lava Mobile 

Hot Lava Mobile adalah suatu solusi terdepan dalam pembuatan 

konten mobile khususnya mobile learning yang dapat dikembangkan, 

disebarluaskan, serta dilacak dari segala jenis tipe sebuah konten yang bersifat 

mobile. Dimana konten mobile tersebut dapat digunakan oleh pegawai, pelanggan, 

serta rekan kerja Anda dalam memenuhi kebutuhan seperti kegiatan dalam  

bidang bisnis, pemasaran, pengolahan data, serta pembelajaran. Tidak seperti 

konten mobile yang konvensional, Hot Lava Mobile memungkinkan Anda untuk 

mengembangkan suatu konten tersebut sekali saja dan mendistribusikannya dalam 

berbagai format atau tipe untuk beberapa handheld dan telepon genggam seperti 

Symbian phones, BlackBerry, Windows Mobile Pocket PC, dan lain-lain. 

Berikut beberapa keunggulan dari Hot Lava Mobile, yaitu: 

a. Mengembangkan (Develop) 

Hot Lava Mobile dapat mengembangkan suatu konten mobile 

tanpa harus mempunyai keahlian dalam bidang pemrograman, 
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dimana konten mobile tersebut dapat digunakan oleh pegawai, 

rekan kerja, serta pelanggan Anda yang merupakan bagian dari 

ruang lingkup bisnis Anda dengan mudah, tepat, dan cepat. Hot 

Lava Mobile dapat digunakan dalam pembuatan konten mobile 

dengan mudah seperti survey, referensi, kuis, tes, dan penunjang 

pekerjaan. Dengan kemampuan untuk membuat suatu konten 

mobile yang independen dari perangkat mobile memungkinkan 

suatu organisasi untuk menghemat dalam pengembangan konten 

tersebut, namun juga dapat memberikan informasi yang lebih 

cepat dan tepat kepada rekan-rekan Anda. 

b. Menyampaikan (Delivery) 

Menyampaikan konten mobile tersebut dengan mudah tanpa perlu 

melakukan kustomisasi terhadap perangkat mobile yang 

terbuhung dengan internet, seperti telepon genggam, smartphone, 

dan perangkat nirkabel. Hot Lava Mobile sepenuhnya terintegrasi 

dengan sistem perusahaan yang telah ada, menyediakan 

kemampuan untuk mengatur hak akses administratif untuk 

menentukan modul hingga memfasilitasi pengiriman pesan teks 

berupa Short Message Service (SMS) ataupun email secara 

langsung kepada rekan-rekan Anda. 

c. Melacak (Track) 

Hot Lava Mobile dapat melacak pengiriman dan penggunaan 

konten mobile tersebut untuk mengukur suatu Return On 

Investment (ROI), serta memiliki kemampuan unik yang 
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memungkinkan untuk memantau pengalaman pengguna dari 

penggunaan konten mobile yang tersedia sehingga dengan cepat 

dan tepat suatu organisasi dapat mengetahui apa yang harus 

dilakukan saat itu juga. 

Berikut beberapa fitur kunci dari Hot Lava Mobile, yaitu: 

a. Fitur konten mobile, seperti: 

custom table of contents, right to left text, auto start multimedia, 

video streaming, JAR video, J2ME/JAR results send, customize 

icon image, audio player J2ME/JAR, data collection, dan 

background images. 

b. Tipe konten mobile, seperti: 

Flash 7 and Flash 8, FlashLite 1.1, FlashLite 2.2, SVG, audio 

(mp3, amr, mid, wav, aiff, mmf, etc.), video (3gp, mp4, mov, etc.), 

tests (data captured), quizzes (practice), polls/surveys (data 

captured), images (all major types), text, numbered lists, bulleted 

lists. 

c. Membuat konten mobile secara langsung yang dapat digunakan 

dalam beberapa perangkat mobile, seperti: 

J2ME & Java, Windows Mobile 6, Windows Mobile 5, Windows 

Mobile 2003, Pocket PC 2002, dan Palm OS v3.5+. 

d. Melihat history kuis dan tes melalui informasi detail hasilnya, 

melihat history  pengaksesan dari konten mobile yang tersedia, 

serta pengguna yang mengunduhnya. 
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Tabel 3.1 Spesfikasi Hot Lava Mobile 

Mobile Content Published 

for: 

Hardware for: Hardware examples: 

Mobile phones (JAVA) 
WM based PDAs BlackBerry 

Smart phones 
PPC based PDAs iPhone or iTouch 

Windows Mobile 5 
Palm based PDAs Motorola 

Windows Mobile 6 
Mobile phones Nokia 

Pocket PC 2002 
Cell Phones HP 

Palm OS 
Smart phones Most other phones 

WAP 
Desktop Computers  

HTML 
  

 

3.4 Mobile Delivery Tracking System (MDTS) 

Mobile Delivery Tracking System (MDTS) adalah sebuah perangkat 

lunak berbasis web yang terintegrasi dengan Learning Mobile Author (LMA) 

untuk pembuatan hingga pemublikasian suatu konten mobile. 

Mobile Delivery Tracking System (MDTS) bekerja dalam area  

Wireless Access Protocol (WAP) dengan kemampuan untuk: 

a. Period of usage 

b. Scores 

c. Weakness point 
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d. New and remove courses 

e. New and remove users 

f. Statistical reports 

g. Manage multiply learning classes 

h.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram MDTS 

 

3.5 Web-Server 

Web-Server merupakan server internet yang mampu melayani koneksi 

transfer data dalam protokol HTTP. Web-Server merupakan hal yang terpenting 

dari server di internet dibandingkan lainnya seperti e-mail server, ftp server, 

ataupun news server. Hal ini disebabkan web-server telah dirancang untuk dapat 

melayani beragam jenis data, dari teks sampai grafis 3 dimensi. Kemampuan ini 

telah menyebabkan berbagai institusi seperti universitas maupun perusahaan dapat 

menerima kehadirannya dan juga sekaligus menggunakannya sebagai sarana di 

internet. 
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Web-Server juga dapat menggabungkan dengan dunia mobile wireless 

internet atau yang sering disebut sebagai WAP (Wireless Access Protocol), yang 

banyak digunakan sebagai sarana ponsel yang memiliki fitur WAP. Dalam kondisi 

ini, web-server tidak  lagi melayani data file HTML tetapi telah melayani WML 

(Wireless Markup Language). 

 

3.6 Telepon Genggam 

Telepon genggam atau lebih terkenal dengan sebutan handphone 

(disingkat HP; juga disebut pula sebagai telepon selular atau ponsel) adalah 

sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar 

yang sama dengan fixed line yang konvensional namun dapat dibawa kemana-

mana (portable) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon 

menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Indonesia mempunyai dua jaringan 

telepon nirkabel saat ini yaitu GSM  (Global System For Mobile 

Telecommunication) dan CDMA (Code Division Multiple Access). 

Telepon genggam, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima 

panggilan telepon, umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan 

pesan singkat (short message service; SMS). Telepon-telepon yang lebih mahal 

juga sering menambahkan fitur kamera dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). 

 

3.7 Wi-Fi 

Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki 

pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Wireless Local Area 

Networks - WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru 

dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16g, saat ini sedang dalam 
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penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai 

dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya  

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan 

Local Area Network (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk 

mengakses internet. Hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan 

kartu nirkabel (wireless card) atau Personal Digital Assistant (PDA) untuk 

terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan 

hotspot) terdekat. 

Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Spesifikasi b 

merupakan produk pertama Wi-Fi. Variasi g dan n merupakan salah satu produk 

yang memiliki penjualan terbanyak pada 2005. Ada empat variasi dari 802.11, 

yaitu: 

1. 802.11a 

2. 802.11b 

3. 802.11g 

4. 802.11n 

Tabel 3.2 Spesifikasi Wi-Fi 

Spesifikasi Wi-Fi 

Spesifikasi Kecepatan Frekuensi band Cocok dengan 

802.11a 11 Mb/s ~2.4 GHz b 

802.11b 54 Mb/s ~2.4 GHz a 

802.11g 54 Mb/s ~2.4 GHz b, g 

802.11n 100 Mb/s ~5 GHz b, g, n 

http://id.wikipedia.org/wiki/2005
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Berikut adalah beberapa hardware Wi-Fi, yaitu: 

1. PCI 

2. USB 

3. PCMCIA 

4. Compact Flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Konfigurasi Wi-Fi 

 

3.8 General Packet Radio Service (GPRS) 

GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket  untuk GSM. GPRS 

menawarkan laju data yang lebih tinggi, yakni berkisar sampai 160 kbps 

dibandingkan dengan 9,6 kbps yang dapat dilakukan oleh rangkaian tersakelar 

GSM. Dari sudut pandang pengguna, penarifan komunikasinya diharapkan hanya 

mengacu pada volume penggunaan. Begitu pengguna sedang membaca atau 

merenungi halaman itu, tidak ada sesuatu pun yang ditransfer sehingga pengguna 

lain dapat menggunakan sumber-sumber radio di sistemnya. Dengan alasan inilah 
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dimungkinkan GPRS akan menjadi lebih cenderung dipilih oleh pelanggan untuk 

mengakses Internet daripada layanan-layanan IP (Internet Protocol). 

Walaupun sebenarnya GPRS tidak menawarkan laju data tinggi yang 

memadai untuk multimedia nyata, secara pasti merupakan kunci untuk 

menghilangkan keterbatasan bagi pengayaan layanan-layanan data bergerak. 

Secara rinci ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bahwa GPRS 

merupakan teknologi kunci untuk data bergerak, yakni 

a. Mampu memanfaatkan kemampuan cakupan global yang dimiliki 

GSM. 

b. Menjembatani pergerakan teknologi menuju generasi ke-3. 

c. Memiliki laju data sampai 115 kbps, yang berarti dua kali lipat 

daripada koneksi dial up 56 kbps yang berlaku, dan lain-lain. 

Karena GPRS berbasis paket, biaya atau tarif penggunaannya 

ditentukan oleh banyaknya data yang ditransfer bukan berdasar waktu 

hubungannya. Ini berarti cocok untuk layanan rentetan Internet. GPRS 

memberikan transmisi data pada laju kecepatan yang lebih dari cukup untuk 

sebagian besar aplikasi massal, misalnya 

a. Aplikasi kantor bergerak. 

b. Akses nirkabel ke berbagai basis data. 

c. Akses Intranet / Internet bergerak, dan lain-lain. 

Secara teori kecepatan pengiriman data GPRS dapat mencapai 115 

Kb/s. Namun dalam implementasinya sangat teargantung dari berbagai hal seperti: 

a. Konfigurasi dan alokasi time slot di level Radio/BTS. 

b. Teknologi software yang digunakan. 
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c. Dukungan ponsel. 

Ini menjelaskan mengapa pada saat-saat tertentu, di lokasi tertentu, 

akses GPRS terasa lambat, dan bahkan bisa lebih lambat dari akses CSD yang 

memiliki kecepatan 9,6 Kb/s. Sistem GPRS memberikan solusi dasar untuk 

Internet Protocol, komunikasi anatara Mobile Station dengan Internet Service 

Hosts (IH) atau Corporate LAN. Hal ini dilakukan dengan: 

a. Efisien menggunakan radio resources. 

b. A flexible service, with volume-based (or session duration-based). 

c. Fast set-up/access time. 

d. Efficient transport of packets in the GSM network. 

e. Simultaneous GSM dan GPRS, co-existence disturbance. 

f. Sambungan ke External packet data network lainnya dengan 

menggunakan  (Internet Protocol). 

 

Gambar 3.3 Konfigurasi GPRS 
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3.9 Apache HTTP Server 

Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server 

web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, 

Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna 

untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk 

melayani fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. 

Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang 

dapat dikonfigurasi, autentikasi berbasis basis data, dan lain-lain. Apache juga 

didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang 

memungkinkan penanganan server menjadi mudah. 

Apache merupakan open source dan dikembangkan oleh komunitas 

open source yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache 

Software Foundation. 

Apache adalah komponen server web dari paket perangkat lunak 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/bahasa pemrograman Python). 

 

3.10 PHP MyAdmin 

PHP MyAdmin adalah perangkat lunak open source yang ditulis 

dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi 

MySQL melalui World Wide Web. PHP MyAdmin mendukung berbagai operasi 

MySQL, diantaranya (mengelola basis data, tabel-tabel, bidang (fields), relasi 

(relations), indeks, pengguna (users), perijinan (permissions), dan lain-lain). 

Pada dasarnya, mengelola basis data dengan MySQL harus dilakukan 

dengan cara mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk 

setiap maksud tertentu. Jika seseorang ingin membuat basis data (database), 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/PHP
http://id.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://id.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
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ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat basis data. Jika seseorang 

menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk menghapus tabel. Hal 

tersebut tentu saja sangat menyulitkan karena seseorang harus hafal dan 

mengetikkan perintahnya satu per satu. 

Saat ini banyak sekali perangkat lunak  yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengelola basis data dalam MySQL, salah satunya adalah  PHP MyAdmin. 

Dengan  PHP MyAdmin, seseorang dapat membuat database, membuat tabel, 

mengisi data, dan lain-lain dengan mudah, tanpa harus menghafal baris 

perintahnya. 

PHP MyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data 

MySQL yang ada di komputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan 

alamat http://localhost/phpmyadmin, maka akan muncul halaman  PHP 

MyAdmin. Di situ nantinya seseorang bisa membuat (create) basis data baru, dan 

mengelolanya. 

Adapun beberapa fitur dalam  PHP MyAdmin: 

1. Antarmuka berbasis web. 

2. Dukungan banyak fitur MySQL: 

a. Menelusuri dan drop basisdata (database), tabel, pandangan 

(view), bidang (fields) dan indeks. 

b. Membuat, menyalin, drop, dan mengubah nama basis data, 

tabel, kolom dan indeks. 

c. Pemeliharaan server, basis data dan tabel, dengan server 

konfigurasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Database
http://id.wikipedia.org/wiki/Server
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d. Melaksanakan, mengedit dan penunjuk pernyataan-SQL, 

bahkan batch-queries. 

e. Mengelola pengguna MySQL dan hak istimewa. 

f. Mengelola prosedur penyimpanan. 

3. Impor data dari CSV dan SQL. 

4. Ekspor data ke berbagai format: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / 

IEC 26300 - OpenDocument Text dan Spreadsheet, Word, Excel, 

LATEKS dan lain-lain. 

5. Membuat grafik PDF dari tampilan basis data anda. 

6. Membuat kompleks query menggunakan Query-by-example 

(QBE). 

7. Pencarian global dalam basis data. 

8. Transformasi data disimpan ke dalam format yang menggunakan 

satu set fungsi yang telah ditetapkan, seperti menampilkan data 

blob-data atau download-link. 

 

3.11 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah gambaran pada system dimana di 

dalamnya terdapat hubungan antara entity beserta relasinya. Entity merupakan 

sesuatu yang ada dan terdefinisikan di dalam suatu organisasi, dapat abstrak dan 

nyata. Untuk setiap entity biasanya mempunyai attribute yang merupakan ciri 

entitiy tersebut. Sedangkan relasi adalah hubungan antar entitiy yang berfungsi 

sebagai hubungan yang mewujudkan pemetaan antar entity. 
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Adapun elemen-elemen dari ERD ini adalah: 

1. Enititas (entity) 

Entitas menunjukkan obyek-obyek dasar yang terkait di dalam 

sistem. Obyek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang 

keterangannya perlu disimpan di dalam basis data. 

2. Atribut 

Atirbut sering disebut sebagai properti yang merupakan 

keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu 

disimpan sebagai basis data. Atribut berfungsi sebagai penjelas 

sebuah entitas. 

3. Kerelasian antar entitas 

Kerelasian antar entitas mendefinisikan hubungan antar dua buah 

entitas. Kerelasian antar entitas dapat dikelompokkan dalam tiga 

jenis yaitu kerelasian jenis satu ke satu, kerelasian jenis banyak ke 

satu, dan kerelasian jenis banyak ke banyak. 

 

3.12 Data Flow Diagram (DFD) 

Pada tahap analisis dan perancangan sistem, penggunaan notasi dapat 

membantu komunikasi dengan pemakai/user sistem untuk memahami sistem 

tersebut secara logika. Diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk 

menggambarkan arus dari data sistem ini dikenal dengan nama Diagram Arus 

Data (Data Flow Diagram). DFD berfungsi untuk menggambarkan proses aliran 

data yang terjadi di dalam system dari tingkat yang tertinggi sampai yang 

terendah, yang memungkinkan kita untuk melakukan dekomposisi, mempartisi 
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atau membagi sistem ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan yang lebih 

sederhana. 

Ada empat simbol pokok di dalam menggambar suatu DFD dapat 

dilihat pada tabel, dengan menggunakan simbol Gane & Sarson (Kendall, 1995: 

243) (Hartono, 1999: 700). 

Tabel 3.3 Simbol DFD (Gane & Sarson) 

No. Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Entitas luar 

Merupakan entitas di lingkungan luar sistem 

yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem 

yang lainnya yang berada di lingkungan 

luarnya yang akan memberikan masukan atau 

menerima keluaran dari sistem 

2  Arus data 

Arus data mengalir di antara proses, simpanan 

data, dan entitas luar. Arus data menunjukkan 

arus dari data yang dapat berupa masukan 

untuk sistem atau hasil dari proses sistem. 

3 

 

Proses 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

orang, mesin atau komputer dari hasil suatu 

arus data yang masuk ke dalam proses untuk 

dihasilkan arus data yang akan keluar dari 

proses. Nama suatu proses biasanya berbentuk 

suatu kalimat diawali dengan kata kerja. 

4  Simpanan data 

Merupakan simpanan data yang dapat berupa 

suatu file atau basis data di sistem komputer, 
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suatu arsip atau catatan manual, suatu agenda 

atau buku dan lain sebagainya. 

 

3.13 Database MySQL 

Menurut Sidik (2003), MySQL dikembangkan oleh sebuah 

perusahaan Swedia bernama MySQL AB, yang pada saat itu bernama TcX Data 

Konsult AB sekitar tahun 1994-1995. MySQL sudah ada sejak 1979. MySQL 

termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System). MySQL 

digunakan oleh banyak-banyak portal-portal internet sebagai basis data dari 

informasi yang ditampilkan pada situs web. Kepopuleran MySQL dimungkinkan 

karena kemudahannya untuk digunakan, cepat secara kinerja query, dan 

mencukupi untuk kebutuhan basis data perusahaan-perusahaan skala menengah 

dan kecil. Istilah seperti table, baris, dan kolom tetap digunakan dalam MySQL. 

Sebuah basis data yang terdapat pada MySQL mengandung satu atau beberapa 

tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom. 

 

3.14 Sistem Informasi 

“Sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Mengenai hirarki 

pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen ini 

dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, 

submodul, aplikasi, dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari 

jenjang manajerial manakah dimulainya” (Ace Suryadi. Ph.D., 2003). 

“Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan 

untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk 
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melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat, dan waktunya. 

Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis 

atau sinyal elektronis. Pengertian informasi dan data berlaku sangat relatif 

tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya Jenis-jenis 

informasi dapat dipandang dari 3 segi yaitu manajerial, sumber, dan rutinitasnya” 

(Ace Suryadi, Ph. D., 2003). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Prosedur Kerja Praktek 

Cara pengumpulan data-data untuk penyelesaian kerja praktek ini 

baik di dalam memperoleh data, menyelesaikan dan memecahkan permasalahn 

yang diperlukan dalam menganalisa, merancang, dan mengembangkan program 

adalah: 

A. Observasi 

Yaitu dengan mengumpulkan dan mengamati secara langsung 

terhadap data-data yang akan digunakan dalam pengembangan 

program. Dalam hal ini data yang diamati ialah data hasil tes 

pengguna. 

B. Wawancara 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab dan konsultasi untuk 

memperoleh informasi mengenai system yang berlaku ataupun 

informasi-informasi lain yang sekiranya dapat membantu 

pengembangan program. 

C. Studi Literatur 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait dengan 

pemecahan masalah penulis gunakan. 

D. Desain dan Struktur Data 

Merupakan tahap untuk mendesain tampilan dan struktur data 

suatu system (pembuatan system flow, DFD, ERD, desain input, 

dan desain output). 
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E. Pembuatan Program 

Merupakan tahap pembuatan Aplikasi Mobile Learning Tes 

TOEFL Dengan Menggunakan Mobile Delivery Tracking System 

(MDTS). 

F. Validasi Sistem 

Merupakan tahap pengujian dari suatu sistem. 

G. Implementasi Sistem 

Merupakan tahap dimana suatu sistem diterapkan langsung pada 

lingkungan yang sebenarrnya (badan usaha yang menggunakan). 

 

4.2 Perancangan Sistem 

4.2.1 Blok Diagram Sistem Informasi 

Blok diagram sistem informasi menunjukkan garis besar aliran proses 

yang berlangsung pada  Aplikasi Mobile Learning Tes TOEFL Dengan 

Menggunakan Mobile Delivery Tracking System (MDTS). Input yang dibutuhkan 

oleh aplikasi dan output yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Blok Diagram Sistem Informasi Aplikasi Mobile Learning Tes 

TOEFL 

 

 

INPUT

- Username

- Password

- Jawaban

OUTPUT

- Nilai

Aplikasi Tes 

TOEFL

Database User dan Course
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4.2.2 Flowchart 

Flowchart aliran proses penggunaan Aplikasi Mobile Learning Tes 

TOEFL dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Flowchart Proses Aplikasi Mobile Learning Tes TOEFL 

 

4.2.3 Sistem Flow 

Dari analisa blok diagram sistem informasi maka dapat dimulai 

dengan tahapan desain sistem, pada tahap desain sistem yang baru meliputi 

pembuatan sistem flow Aplikasi Mobile Learning Tes TOEFL, DFD, ERD, 

struktur database yang akan digunakan, dan desain input/output. 

Sistem flow Aplikasi Mobile Learning Tes TOEFL yang akan 

dibangun seperti tampak pada gambar 4.3 

Mulai

Input Username 

dan Password

Database

User

Akses Data 

Pengguna

Input Jawaban

Database 

Course

Database 

Course

Verifikasi

Jawaban

Nilai

Selesai

Ya

Verifikasi 

Username dan 

Password

Tidak
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Gambar 4.3 Sistem flow Aplikasi Mobile Learning Tes TOEFL 

 

Sistem flow pada gambar 4.3 menggambarkan proses yang akan 

terjadi di dalam aplikasi. Dimana pada penggunaan  Aplikasi Mobile Learning 

Tes TOEFL root adalah user pertama kali yang memiliki hak akes mengatur 

segala pengaturan aplikasi tersebut, kemudian membuat user company yang 

nantinya berguna untuk membuat user umum dan hanya memberikan hak akses 

kepada user tersebut untuk mengakses course yang telah diupload, serta mengatur 

segala peraturan tentang user ataupun course. 

SISTEM FLOW APLIKASI TES TOEFL

COURSEUSERCOMPANYROOT

START

INPUT USERNAME, 

PASSWORD

LOGIN AS ROOT

ROOT

COMPANY

REGISTER 

COMPANY

DATA COMPANY

REGISTER USER

USER

DATA USER

REGISTER USER

UPLOAD 

COURSE

DATA COURSE

COURSE

LOGIN AS USER

INPUT USERNAME, 

PASSWORD

DATA COURSEDATA COURSE

DOING THE 

COURSE
DATA RESULTS

DATA RESULTS

DATA RESULTS

END

YES

NO

YES

NO

YES

NO
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Setelah pengguna memasukkan username dan password maka sistem 

akan memberikan course, Setelah pengguna menjawab semua course maka akan 

ditampilkan informasi nilainya. 

 

4.2.4 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang ditujukan 

untuk membantu menganalisa suatu sistem ditinjau dari arus data yang ada dalam 

suatu sistem. Langkah pertama dalam pembuatan diagram alur ini adalah 

membuat context diagram untuk memberikan gambaran sistem secara 

keseluruhan, baru kemudian sistem-sistem yang bersifat global di-breakdown 

menjadi sub-sub yang lebih kecil dan terperinci. DFD dalam  Aplikasi Mobile 

Learning Tes TOEFL ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Context Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban

Detil Nilai

Data Course

Data Nilai

Password

Username

0

Aplikasi Tes TOEFL

+

Pengguna Admin
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Gambar 4.5 DFD Level 0 

 

4.2.5 Konfigurasi Jaringan 

Keterangan struktur konfigurasi jaringan pada  Aplikasi Mobile 

Learning Tes TOEFL diawali dengan pengiriman informasi menggunakan telepon 

genggam mealaui GPRS atau Wi Fi. Data yang terkirim akan ditangkap oleh 

pemancar dan dikirimkan menuju alamat yang bersangkutan tempat database 

berada. Dalam hal ini database disimpan secara online dalam web-server. Lihat 

pada gambar 4.6 

 

 



37 
 

37 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Konfigurasi Jaringan aplikasi mobile learning tes TOEFL 

 

4.2.6 Struktur Database 

Database yang digunakan pada  Aplikasi Mobile Learning Tes 

TOEFL terdiri dari beberapa tabel yaitu course dan user. Struktur tabel dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Course 

Kolom Tipe Jumlah Batasan 

id_company bigint 20 FK 

home_directory varchar 32 FK 

username varchar 255 FK 

password varchar 255 FK 

name varchar 255 Not Null 

company_name varchar 255 Not Null 

passLevel Int 20 Not Null 

 

 

GPRS WI-FI 

Tower Provider 

Web - Server 
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Tabel 4.2 User 

Kolom Tipe Jumlah Batasan 

id_company bigint 20 FK 

home_directory varchar 32 FK 

password varchar 255 Not Null 

username varchar 255 Not Null 

timestamp datetime - Not Null 

creation_date datetime - Not Null 

expire_date datetime - Allow Null 

 

Tabel 4.3 Company 

 

Kolom Tipe Jumlah Batasan 

id_company bigint 20 Not Null 

home_directory varchar 32 Not Null 

name varchar 255 Not Null 

timestamp datetime - Not Null 

max_users datetime - Allow Null 

expire_date datetime - Allow Null 
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Tabel 4.4 Root 

 

Kolom Tipe Jumlah Batasan 

user_root varchar 255 Not Null 

pass_root varchar 255 Not Null 

timestamp datetime - Not Null 

domains - - Allow Null 

 

 

4.2.7 Entitiy Relationship Diagram 

ERD digunakan untuk menginterpretasikan, menentukan, dan 

mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan untuk system pemrosesan database. 

ERD menyediakan bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan kebutuhan 

dari pemakai. Berikut adalah ERD dari  Aplikasi Mobile Learning Tes TOEFL: 

a. CDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESS

CREATE_COURSE

CREATE_USER

CREATE

ROOT

USER_ROOT VA255

PASS_ROOT VA255

TIM ETAMP DT

DOMAINS <UNDEF>

COMPANY

ID_COMPANY BIGINT20

HOME_DIRECTORY VA32

TIM ESTAM P DT

NAME VA255

MAX_USERS BIGINT20

EXPIRE_DATE DT

USER

USERNAME VA255

PASSWORD VA255

COMPANY_NAM E VA255

TIM ESTAM P DT

CREATION_DATE DT

EXPIRE_DATE DT

COURSE

NAME VA255

COMPANY_NAM E VA255

TIM ESTAM P DT

PASS_LEVEL BIGINT20
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b.  PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Desain Input Output 

4.3.1 Form Log In 

Pada form ini pengguna memasukkan username dan password 

untuk masuk ke dalam konten TOEFL tersebut. Dimana setiap 

setiap pengguna akan memiliki hak akses yang berbeda-beda yang 

sebelumnya telah diatur oleh administrator, mulai dari konten yang 

diakses hingga batas waktu yang diberikan untuk mengakses 

konten tersebut. 

 

 

 

USERNAME = USERNAME

PASSWORD =  PASSWORD

ID_COMPANY = ID_COMPANY

HOME_DIRECTORY =  HOME_DIRECTORY

USERNAME = USERNAME

PASSWORD =  PASSWORD

ID_COMPANY = ID_COMPANY

HOME_DIRECTORY =  HOME_DIRECTORY

ROOT

USER_ROOT varchar(255)

PASS_ROOT varchar(255)

TIM ETAMP timestamp

DOMAINS <undefined>

COMPANY

ID_COMPANY BIGINT20

TIM ESTAM P timestamp

NAME varchar(255)

HOME_DIRECTORY varchar(32)

MAX_USERS BIGINT20

EXPIRE_DATE timestamp

USER

USERNAME varchar(255)

PASSWORD varchar(255)

COMPANY_NAM E varchar(255)

TIM ESTAM P timestamp

CREATION_DATE timestamp

EXPIRE_DATE timestamp

COURSE

ID_COMPANY BIGINT20

USERNAME varchar(255)

NAME varchar(255)

COMPANY_NAM E varchar(255)

TIM ESTAM P timestamp

PASS_LEVEL BIGINT20

PASSWORD varchar(255)

HOME_DIRECTORY varchar(32)

CREATE_USER

ID_COMPANY BIGINT20

USERNAME varchar(255)

PASSWORD varchar(255)

HOME_DIRECTORY varchar(32)
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Gambar 4.7 Form Log In 

4.3.2 Form Konten 

4.3.2.1 Form Reading Test 

Pada form ini pengguna akan menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan Reading sebanyak 50 soal disertai 

beberapa paragraf yang berkaitan dengan pertanyaan 

tersebut yang dibagi menjadi enam bagian Reading 1 (8 

soal),  Reading 2 (9 soal), Reading 3 (12 soal), Reading 4 

(5 soal), Reading 5 (9 soal), dan Reading 6 (8 soal). 

Pengguna juga dapat mengulangi pertanyaan yang belum 

dijawab atau ragu akan jawabannya dengan menekan 

tombol back, sebaliknya melewati pertanyaan yang sulit 

dengan menekan tombol next dan keluar dari konten 

dengan menekan tombol x. 
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Gambar 4.8 Opening Reading Test 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Petunjuk Reading Test 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Paragraf untuk menjawab soal nomor 1-8 
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Gambar 4.11 Contoh salah satu soal Reading Test 

4.3.2.2 Form Structure Test 

Pada form ini pengguna akan menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan Structure sebanyak 40 soal, dimana 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Part A (15 soal) dan Part 

B (25 soal). Pengguna juga dapat mengulangi pertanyaan 

yang belum dijawab atau ragu akan jawabannya dengan 

menekan tombol back, sebaliknya melewati pertanyaan 

yang sulit dengan menekan tombol next dan keluar dari 

konten dengan menekan tombol x. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Opening Structure Test 
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Gambar 4.13 Petunjuk  Structure Test 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Petunjuk pengerjaan nomor 1-15 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Salah satu contoh soal Structure Test 



45 
 

45 
 

4.3.2.3 Form Listening Test 

Pada form ini pengguna akan menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan Structure sebanyak 50 soal, dimana dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu Part A (30 soal), Part B (8 soal), dan  

Part C (12 soal) disertai dengan suara percakapan yang 

berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Pengguna juga dapat 

mengulangi pertanyaan yang belum dijawab atau ragu akan 

jawabannya dengan menekan tombol back, sebaliknya 

melewati pertanyaan yang sulit dengan menekan tombol next 

dan keluar dari konten dengan menekan tombol x. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Opening Listening Test 
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Gambar 4.17 Petunjuk  Listening Test 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18  Petunjuk pengerjaan nomor 1-30 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19  Salah satu contoh soal  Listening Test 
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4.3.3 Form Nilai 

4.3.3.1 Form Reading Test 

Pada form ini pengguna akan memperoleh nilai berupa 

gambar failed atau success. Pengguna juga bisa melihat 

lebih detail tentang informasi pengguna, konten, serta 

jawaban (salah/benar) dengan menekan tombol view 

results. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan jika sukses atau gagal 

4.3.3.2 Form Structure Test 

Pada form ini pengguna akan memperoleh nilai berupa 

gambar failed atau success. Pengguna juga bisa melihat 

lebih detail tentang informasi pengguna, konten, serta 

jawaban (salah/benar) dengan menekan tombol view 

results. 
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Gambar 4.21 Tampilan jika sukses atau gagal 

4.3.3.3 Form Listening Test 

Pada form ini pengguna akan memperoleh nilai berupa 

gambar failed atau success. Pengguna juga bisa melihat 

lebih detail tentang informasi pengguna, konten, serta 

jawaban (salah/benar) dengan menekan tombol view 

results. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan jika sukses atau gagal 
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4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja praktek secara keseluruhan mulai dari wawancara dan survey 

hingga pembuatan laporan dapat dilihat pada Tabel 4.23 

Tabel 4.23 Jadwal Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Testing dan Implementasi Sistem 

Setelah aplikasi selesai akan dilakukan uji coba pada program yang 

dibuat untuk memastikan apakah system yang dibuat bekerja dengan baik atau 

tidak. Uji coba program digunakan untuk menemukan kesalahan (faults) dalam 

program dan menghilangkan faults tersebut dalam proses-proses debugging. 

Dalam hal ini juga dilakukan verifikasi dan validasi untuk menunjukkan bahwa 

suatu sistem sesuai dengan spesifikasinya dan memenuhi persyaratan sistem yang 

diinginkan. 

Adapun jenis testing yang dilakukan antara lain: 

a. GUI (Graphic User Interface) 

b. Kemudahan pengguna oleh user 

Testing ini digunakan untuk mengetahui seberapa mudah sistem ini 

dapat diaplikasikan oleh pengguna. Berdasarkan kuisioner (lampiran 6) pada hasil 

ID Task Name Start Finish Duration

3d8/18/20108/16/2010Wawancara & Survey

4d8/23/20108/18/2010Perancangan Sistem

4d8/27/20108/24/2010Perencanaan & Desain Sistem

7d9/6/20108/27/2010Pembuatan Program

3d9/8/20109/6/2010Testing & Implementasi Sistem

2d9/15/20109/14/2010Presentasi

10d9/17/20109/6/2010Pembuatan Laporan
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uji coba dilakukan oleh 10 orang terhadap aplikasi ini terdapat beberapa kelebihan 

yaitu: 

a. Bab I Modul Aplikasi (Nilai = 8, Kriteria Baik) 

Aplikasi dapat memudahkan pengguna dalam melakukan tes 

TOEFL yang bersifat mobile, sehingga dapat diakses kapan dan 

dimana saja. 

b. Bab II Validitas (Nilai = 8, Kriteria Baik) 

Keamanan aplikasi cukup bagus karena setiap pengguna memiliki 

hak akses yang berbeda-beda dengan username dan password. 

c. Bab III Interface (Nilai = 9, Kriteria Baik) 

Tampilan aplikasi dapat dinilai cukup bagus dan tidak membuat 

user menjadi bingung karena user hanya menjawab pertanyaan 

dalam bentuk multiple choice yang telah diberikan. 

 

4.6 Tanggapan Pihak Perusahaan 

Kesimpulan yang didapatkan dari pihak perusahaan bahwa menurut 

pihak perusahaan aplikasi yang dibuat sudah memenuhi kriteria yang diinginkan 

tetapi belum akan diimpelementasikan. Aplikasi tersebut akan lebih 

dikembangkan lagi sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap 

kepada pengguna dengan berbagai fasilitas tambahan yang dapat memudahkan 

pengguna dalam penggunaan aplikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan menggunakan aplikasi mobile segala keunggulan seperti 

kecepatan memperoleh informasi, ketepatan dan keamanan data menjadi prioritas 

dalam perancangan dari sistem informasi. Keunggulan lain adalah penggunaan 

aplikasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga pengguna 

tidak perlu datang ke tempat untuk melakukan tes TOEFL. 

 

5.2 Saran 

Untuk memiliki suatu sistem yang memadai diperlukan biaya, akan 

tetapi biaya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan berbagai keuntungan yang 

diberikan oleh sistem yang sudah diinvestasikan untuk mengadopsi suatu sistem. 

Dengan adanya pelayanan yang praktis, mudah, dan cepat tentu saja akan 

memberikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan. Dengan sistem ini akan 

diperoleh berbagai keuntungan yang telah disebutkan di depan, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang mengadopsinya. 

Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan 

detail perincian serta tingkat keamanan sistem.  
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