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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pergantian tahun menjadi awal harapan baru untuk mendapatkan pekerjaan 

menjadi seorang PNS yang diadakan tiap tahun. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap ada 

lowongan CPNS banyak yang siap bersaing untuk bisa lulus sebagai seorang PNS. 

Untuk menjadi seorang PNS salah satu yang menjadi tantangan terberatnya adalah pada 

tes CAT CPNS.  Tes CAT (Computer Assisted Test) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 

adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk 

mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Pada 

pelaksanaan ujian tes CAT CPNS memiliki soal yang teracak, sehingga setiap peserta 

memiliki soal yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan hasil soal yang teracak  

diperlukan sebuah algoritma pengacakan, salah satunya adalah Fisher-Yates Shuffle. 

Algoritma Fisher-Yates Shuffle adalah sebuah algoritma yang menghasilkan permutasi 

acak dari suatu himpunan terhingga, dengan kata lain untuk mengacak suatu himpunan 

tersebut. Jika di implementasikan dengan benar maka hasil dari algoritma ini tidak akan 

berat sebelah sehingga setiap permutasi memiliki kemungkinan yang sama. 

Algoritma Fisher-Yates Shuffle adalah sebuah algoritma yang menghasilkan 

permutasi acak dari suatu himpunan terhingga, dengan kata lain untuk mengacak suatu 

himpunan tersebut. Jika di implementasikan dengan benar maka hasil dari algoritma 

ini tidak akan berat  sebelah sehingga  setiap  permutasi  memiliki  kemungkinan  yang 
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sama. Proses yang dilakukan algoritma adalah memasukkan atribut soal kedalam 

scratch (daftar soal yang belum terpilih), lalu membuat range (jumlah soal yang belum 

terpilih) kemudian dilakukan proses pengacakan, selanjutnya membentuk roll (untuk 

sebuah soal yang terpilih dari semua jumlah soal yang ada) kemudian hasil soal yang 

sudah terpilih dimasukkan kedalam result (hasil dari seluruh soal yang telah dilakukan 

pengacakan). Dari proses algoritma yang dilakukan mendapatkan hasil perubahan 

posisi atau urutan soal sehingga didapatkan bahwa setiap peserta tes yang melakukan 

tes pada saat waktu yang bersamaan mendapatkan bentuk soal yang berbeda. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana menerapkan algoritma fisher-yates shuffle untuk melakukan 

pengacakan soal pada simulasi soal tes CPNS berbasis web. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Pada sistem terdapat 2 jenis tes yang dapat dipilih, yaitu Tes Inteligensi Umum 

(TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  

2. Soal hanya bersifat pilihan ganda. 

3. Simulasi tes berbasis web dan hanya digunakan sebagai latihan saja. 

4. User tidak perlu login dan record hasil tes user tidak disimpan. 

5. Mengunakan Database Mysql. 

6. Terdapat 2 user, yaitu Pengguna umum dan admin. 
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7. Mengunakan algorithma Fisher-Yates Shuffle dengan metode modern untuk 

pengacakan soal 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk menguji sebuah web simulasi tes 

CAT CPNS dengan mengunakan metode algorithma Fisher-Yates Shuffle apakah 

metode tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengacakan soal tes atau tidak. 

Apakah terdapat pengulangan soal yang sebelumnya sudah keluar atau tidak.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSATAKA DAN DASAR TEORI 

Bagian ini merupakan garis besar tentang teori dasar yang berkaitan secara langsung 

dengan masalah yang diteliti dan pebandingan system yang dibuat dengan system yang 

sudah ada sebelumnya  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bagian ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan pada system dan rancangan system 

berupa diagram konteks dan DAD level 1. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang sistem yang dibangun dan uji coba yang dilakukan 

pada sistem 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bagian ini menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan 

setelah melakukan uji coba pada sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


