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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Teknologi komputer dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dengan kemajuan ini, yang meliputi perkembangan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) sangat memungkinkan manusia dalam memanfaatkan untuk menciptakan kemampuan suatu aplikasi-aplikasi/program-program dalam membantu kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi komputer tersebut juga berdampak pada penerapan aplikasi yang berguna untuk memudahkan pemecahan suatu permasalahan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh manfaat tersebut yaitu penerapan aplikasi dalam mengetahui sifat kepribadian manusia dan mendukung keputusan serta mampu memberikan saran dan penilaian dalam pengambilan keputusan. Dengan melihat data-data yang telah dikumpulkan serta diolah untuk dapat diberikan penilaian dan saran yang bersifat membangun.
Setiap manusia sering tidak memperhatikan sifat, ciri maupun karakter dirinya sendiri. Sifat kepribadian ini bukanlah bawaan, tetapi diperoleh dari pengalaman hidup, diajarkan dan ditanamkan oleh ahli pendidik.
Salah satu pemanfaatan dari kemajuan teknologi tersebut yaitu dengan membuat suatu program yaitu “Sistem Informasi Untuk Analisa Test Kepribadian Berdasarkan Warna Berbasis Web” yang mampu menggambarkan sifat/karakteristik kepribadian seseorang berdasarkan warna kesukaan atau warna yang dipilihnya dalam menerapkan kehidupan sehari-hari secara online. Dengan cara menyelesaikan sebuah test, yang mana test ini disebut test kepribadian berdasarkan warna yang tepat, sekiranya test tersebut dapat menganalisa kepribadian seseorang dari profil warna yang dipilih, disamping itu juga akan mendapatkan manfaat lain dari setiap pertanyaan yang dijawab, yaitu berupa nasehat dan saran dalam mengembangkan sifat-sifat dan karakteristik kepribadian seseorang.
Rumusan Masalah
Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana cara membuat keputusan dan menganalisa karakteristik/sifat seseorang dari warna yang disukai dengan memanfaatkan situs web dengan menggunakan aplikasi dari bahasa pemrograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor) dapat membuat interface yang menarik secara online agar lebih efektif dan efisien serta dapat diterima dengan baik dan jelas oleh masyarakat. 
Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
	Warna-warna yang menggambarkan kepribadian dalam membentuk karakter/sifat seseorang terdiri dari warna Merah, Jingga(orange), Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Putih, Coklat, Abu-Abu (silver), Merah muda(pink) dan Hitam.   
	    Pengerjaan test hanya membahas dan menganalisa kepribadian seseorang meliputi 3 karakteristik utama yang dapat dibuat untuk mengenali diri sendiri secara pasti dari pemahaman kekuatan warna yang tepat yang terdiri dari Pengikut Tren Warna, Karakter Warna Bijak dan Karakter Warna Setia.
	Laporan yang ditampilkan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berupa test, penilaian hasil test, analisa hasil test, saran untuk mengembangkan kepribadian dalam penggunaan warna dikehidupan sehari-hari dengan mengetahui warna kesukaan yang dipilih dan laporan tiap peserta test.    

Tujuan penelitian
Dengan adanya test secara online ini, dapat memudahkan seseorang untuk mengetahui arti tentang kepribadiannya dari karakteristik/sifat yang berbeda-beda berdasarkan warna yang disukai. Di dalam test ini juga menyajikan informasi tentang pentingnya warna yang tepat dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan nasehat dan saran dalam mengembangkan karakteristik kepribadian seseorang.

