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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Caesaron (2015) melakukan 

penelitian untuk mengevaluasi design antarmuka portal mahasiswa di Universitas 

X dengan metode evaluasi heuristik oleh Molich dan Nielsen (1990). Pada 

penelitian ini menggunakan faktor manusia dan pendekatan interpretasi ergonomi, 

untuk meningkatkan kegunaan dan kegunaan sistem. Hasilnya menunjukkan secara 

umum bahwa design antarmuka, kemudahan penggunaan (usability) portal 

mahasiswa di Universitas X telah cukup baik berdasarkan evaluasi, tetapi ada 

beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam karakteristik kegunaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santiari dan Rahayuda (2017) 

melakukan analisa usability pada website Alumni STIKOM Bali dimulai dengan 

melakukan pengumpulan data, pengujian website, dan analisis hasil heuristic. Hasil 

dari data keluaran  untuk mengetahui masalah usability yang  ada dan  menjadi 

acuan untuk perbaikan selanjutnya. Pada evaluasi usability heuristic evaluation 

terdapat permasalahan sebanyak 53 masalah usability  yang ditemukan oleh para 

evaluator (expert).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Faida (2016) melakukan 

evaluasi heuristik dalam upaya meningkatkan kemudahan  pengisian try out uji 

kompetensi bagi mahasiswa pada web based learning di D3 RMIK STIKES  
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Yayasan RS Dr.Soetomo. Penelitian ini berisikan tentang evaluasi halaman 

antarmuka dari aplikasi web based learning try out uji kompetensi rekam medik 

dan informasi kesehatan (RMIK). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi secara 

heuristic halaman antarmuka dari aplikasi web based learning try out uji 

kompetensi RMIK. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 2.91 untuk perhitungan  dengan menggunakan skala likert yang masuk pada 

kategori mudah dalam hal penggunaan aplikasinya. Uji reabilitas dan validitas 

instrument penelitian diperoleh nilai cronbach alfa sebesar 0,907. 

Berdasarkan penelitian Sulistiyono (2017) melakukan penelitian pada Sistem 

Informasi Pelaporan Kerusakan Laboratorium Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Laboratorium (SIPKL) berfungsi 

memberikan segala bentuk informasi kerusakan yang terjadi di dalam laboratorium. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur aspek usability pada SIPKL dengan 

metode sepuluh heuristic Nielsen (1990). Metode ini digunakan untuk sistem 

evaluasi software komputer berbasis pengguna. System ini melibatkan evaluator 

untuk memberikan masukan kemudian dikategorikan dalam prinsip-prinsip 

heuristic. Dari hasil pengukuran menunjukkan terdapat masalah severity rating 

yang tinggi dengan poin akhir 3,50 yang diperoleh dari rata-rata nilai secara 

keseluruhan  pada semua aspek usability yang diteliti. 

Sedangkan penelitian yang diusulkan oleh peneliti yaitu tentang analisis 

dengan menggunakan metode Heuristic Evaluation guna mengetahui tingkat 

usability terhadap Website Penerimaan Mahasiswa Baru STMIK AKAKOM yang 

kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan, serta digunakan sebagai 
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bahan evaluasi. Ringkasan dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas 

terdapat pada Tabel 2.1 

 Tabel 2.1 Perbandingan penelitian 

 

2.2 Dasar Teori 

Beberapa teori yg perlu diungkap dalam penelitian sebagai penunjang dalam 

penelitian antara lain adalah UI/UX, usability, dan Heuristic Evaluation. 

 

No Peneliti Judul Metode Fokus dan Tujuan Penelitian 

1 

 

 

 

 

Caesaron 

(2015) 

Evaluasi Heuristic Desain 

Antar Muka (Interface) 

Portal Mahasiswa (Studi 

Kasus Portal  Mahasiswa 

Universitas X). 

Heuristic 

Evaluation 

Penelitian ini berfokus pada 

penggunaan metode evaluasi 

terutama kemudahan pengguna 

(usability) dalam hubungannya 

dengan interaksi manusia. 

2 Santiari 

dan 

Rahayuda 

(2017) 

Analisis Usability 

Pada Website Alumni 

STIKOM Bali Dengan 

Heuristic Evaluation. 

Heuristic 

Evaluation 

Penelitian ini berfokus untuk 

mengetahui kualitas kelayakan 

pada website alumni STIKOM 

Bali dengan evaluasi usability 

sebagai solusi untuk mengetahui 

masalah usability. 

3 Ali dan 

Faida 

(2016) 

Evaluasi Heuristik Pada 

Web Based Learning 

Dalam Upaya 

Meningkatkan 

Kemudahan  Pengisian 

Try Out Uji Kompetensi 

Bagi Mahasiswa D3 

RMIK STIKES  Yayasan 

RS Dr.Soetomo. 

Heuristic 

Evaluation 

Penelitian ini fokus mengenai 

evaluasi halaman antar muka 

dari aplikasi web based learning 

try out uji kompetensi rekam 

medik dan informasi kesehatan 

(RMIK). Tujuan penelitian 

adalah mengevaluasi secara 

heuristic halaman antarmuka 

dari aplikasi web based learning 

try out uji kompetensi RMIK. 

4 Sulistiyono 

(2017) 

Evaluasi Heuristic Sistem 

Informasi Pelaporan 

Kerusakan Laboratorium 

Universitas AMIKOM 

Yogyakarta. 

Heuristic 

Evaluation 

Fokus pada penelitian ini untuk 

pengembangan SIPKL ke depan 

serta mengukur aspek usability 

pada SIPKL dengan metode 

sepuluh heuristic Nielsen. 

Metode ini digunakan untuk 

sistem evaluasi software 

komputer berbasis pengguna. 

5 Shalihah 

(2019) 

Analisis Usability Pada 

Website Penerimaan 

Mahasiswa Baru Stmik 

Akakom Dengan 

Heuristic Evaluation. 

 

Heuristic 

evaluation. 

Penelitian ini berfokus pada 

tampilan UI/UX terhadap 

Website PMB STMIK Akakom, 

untuk mengetahui tingkat 

usability Website PMB di 

STMIK Akakom dengan 

menggunakan metode heuristic 

evaluation. 
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2.2.1 User Experience 

User Experience adalah persepsi seseorang dan responnya dari penggunaan 

sebuah produk, sistem atau jasa. User Experience (UX) menilai seberapa kepuasan 

dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah produk, sistem dan jasa. User 

Experience di bagi menjadi lima bidang menurut Garret (2011) yaitu: 

1. Bidang Strategis (Strategic Plane), dirumuskan semua objective yang ingin 

di capai dari proses pembentukan experience, baik dari sisi pengguna maupun 

sisi produsennya. 

2. Bidang Lingkup (Scope Plane), pada bagian ini dibagi menjadi dua sisi 

Software Interface (Konten) dan Hypertext System (Konteks), dari sisi konten 

sistematika fungsional harus di pertimbangkan sedangkan dari sisi konteks 

kebutuhan informasi juga dipertimbangkan dengan matang. 

3. Bidang Struktur (Structure Plane), tahapan pembuatan struktur informasi 

dimana harus mengacu pada kemudahan pelanggan dalam mengakses 

informasi, pada tahapan ini juga bisa disebut dengan arsitektur informasi. 

4. Bidang Rangka (Skeleton Plane), bagian ini struktur informasi di aplikasikan 

ke bagian layout namun belum dalam tahapan tampilan visual akhir. 

5. Bidang Permukaan (Surface Plane), pada tahapan ini merupakan visual akhir 

dimana pada bagian ini tinggal memberikan beberapa desain seperti warna, 

ikon, gambar. 
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2.2.2 User Interface 

User Interface selalu dikaitkan dengan tampilan layar, sebab desain yang baik 

menjadi indikator terpenting untuk membuat pengguna merasa tertarik 

menggunakan website tersebut. Satzinger dkk (2010), mendefinisikan user 

interface adalah sistem itu sendiri dan merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan end user saat sedang menggunakan sistem seperti fisik, perceptual dan 

konseptual. Sebuah aplikasi taksi online agar dapat digunakan masyarakat dengan 

baik, harus memiliki user interface yang baik. 

 

2.2.3 Usability 

Usability menurut Travis (2009) didefinisikan sebagai “The extent to which a 

product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, 

efficiency and satisfaction in a specified context of use”. Usability dapat digunakan 

sebagai ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan sebuah 

antarmuka. Termasuk sebuah website, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, 

maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Kata usability 

mengacu pada sebuah metode yang digunakan untuk meningkatkan kemudahan 

penggunaan selama proses desain. 

Usability dapat dibagi menjadi lima elemen (Neilsen, 1993) di antaranya : 

1. Learnability, sistem yang harus dibuat mudah untuk di pelajari supaya pengguna 

dapat dengan cepat bekerja dengan sistem. 

2. Efficiency, sistem harus efisien untuk digunakan sehingga nilai produktif tinggi.  

3. Memorability, sistem harus mudah diingat sehingga pengguna dapat 
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menggunakan tanpa harus mempelajari kembali 

4. Errors, sistem harus memiliki sistem tingkat kesalahan yang kecil sehingga 

pengguna membuat kesalahan sekecil mungkin. 

5. Satisfiction, sistem harus menyenangkan saat digunakan dan memberi 

kenyamanan 

 

2.2.4 Heuristic Evaluation 

Heuristic usability atau yang juga dikenal sebagai heuristic evaluation adalah 

sistem evaluasi untuk software komputer berbasis pengguna. Sistem ini melibatkan 

evaluator untuk memberikan masukan yang kemudian dikategorikan dalam 

prinsip-prinsip heuristic. Meskipun dianggap sebagai metode informal dalam 

mengkaji kegunaan sebuah software atau aplikasi. Pendekatan yang diciptakan 

Nielsen (1990), adalah cara mengevaluasi yang cukup terpercaya dalam dunia New 

Media saat ini.  Heuristic evaluation adalah panduan, prinsip umum, atau aturan 

yang dapat menuntun keputusan rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu 

keputusan yang sudah diambil. Heuristic Evaluation diusulkan oleh Nielsen dan 

Molich (1990) hampir sama dengan Cognitive Walkthrough tetapi sedikit 

terstruktur dan sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability 

atau heuristic diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan misalnya dimana 

kriteria dilanggar.  

Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan 

secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas 

dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkat. Jika 
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ada kesalahan terdeteksi maka perancangan dapat ditinjau ulang untuk 

memperbaiki masalah ini sebelum tingkat implementasi. Heuristic evaluation 

sangat baik digunakan sebagai teknik evaluasi desain, karena lebih mudah untuk 

menemukan atau menentukan masalah usability yang muncul.    

Menurut Nielsen (1990) terdapat sepuluh usability heuristics untuk user 

interface (UI) design yang kaitannya dengan tampilan sebuah website :   

1. Visibility of system status : sebuah sistem akan selalu memberikan informasi 

kepada pengguna mengenai apa yang terjadi pada sistem.  

2. Match between system and the real world : sistem harus “berbicara” sesuai 

dengan yang biasanya digunakan oleh pengguna. 

3. User control and freedom : pengguna kadang memilih pilihan yang salah dan 

memerlukan “emergency exit” untuk meninggalkan aktivitas tersebut tanpa 

melakukan kegiatan tambahan lainnya. 

4. Consistency and standards : pengguna tidak harus mengkhawatirkan apakah 

kata, situasi, atau aksi yang berbeda ternyata memiliki arti yang sama. 

5. Error prevention : merancang sebuah sistem yang mencegah terjadinya 

kesalahan lebih baik daripada merancang pesan kesalahan.    

6. Recognition rather than recall : memperkecil beban pengguna dalam 

memanfaatkan obyek, aksi, dan pilihan lainnya. Pengguna tidak perlu 

mengingat-ingat informasi dari setiap halaman. Instruksi yang ada pada  

sistem harus jelas dan mudah untuk digunakan.  

7. Flexibility and efficiency of use : sistem yang dibuat sebaiknya dapat 

mengakomodir pengguna ahli maupun pemula. Tersedianya alternatif untuk 
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pengguna yang “berbeda” dari pengguna biasa (secara fisik, budaya, bahasa, 

dll) 

8.  Aesthetic and minimalist design : sistem memberikan informasi yang 

relevan. Sebuah informasi yang tidak relevan akan mengurangi visibilitas dan 

usability sebuah sistem.  

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors : sistem mampu 

menginformasikan kesalahan yang dijelaskan dengan bahasa yang jelas, 

dapat menjelaskan permasalahan, dan dapat memberikan solusi. 

10. Help and documentation : sistem menyediakan bantuan dan dokumentasi 

yang berisi informasi tentang penggunaan sistem. 

 

2.2.5 Website Penerimaan Mahasiswa Baru STMIK Akakom 

Website penerimaan mahasiswa baru atau yang sering disebut dengan website 

PMB merupakan website online yang dimiliki STMIK Akakom dan dikelola dan 

ditangani oleh bagian admisi yang diharapkan dapat mempermudah dan 

mempercepat dalam hal pendaftaran bagi calon mahasiswa STMIK Akakom. 

Melalui website PMB-STMIK Akakom  akan mendapatkan informasi program 

studi / jurusan, biaya, beasiswa, pendaftaran secara online dan informasi lain yang 

terkait. Adapun tampilan user interface pada website PMB STMIK Akakom 

terdapat pada gambar 2.1. 

 

 

 

https://pmb.akakom.ac.id/
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Gambar 2.1 Website PMB STMIK Akakom 

 

 Gambar diatas merupakan tampilan website PMB STMIK Akakom. 

Terlihat bahwasanya terdapat menu navigation bar terdiri dari Home, Program 

Studi, Pendaftaran, Biaya, Beasiswa, Kelas Karyawan, Pascasarjana dan Masuk. 

Dibawah menu navigation bar terdapat gambar slide show STMIK Akakom dengan 

dibawah diikuti button Daftar Sekarang! dibagian pojok kanan bawah terdapat  fitur 

WhatsApp, apabila diklik maka secara otomatis akan masuk ke WhatsApp. 

 

2.2.6 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2006, 72) Populasi adalah “wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa STMIK Akakom angkatan 2019. 



15 

 

Sugiyono (2006, 73) menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel digunakan untuk 

mewakili populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang bisa mewakili keadaan 

populasinya atau biasa disebut sampel representatif.  

Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. 

Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel 

minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Adapun 

rumus perhitungan terdapat pada persamaan 2.1 : 

  𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
      (2.1) 

Keterangan:    

n = Ukuran sampel    

N = Ukuran populasi    

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan-kesalahan 

pengambilan. Sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 10% 

(Suliyanto 2006, 78). 

 

2.2.7 Uji Validitas 

Menurut Azwar(1986) Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai 

arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurannya. Menurut Cooper dkk (2006) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang 

hendak diteliti oleh peneliti. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang 
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tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

yang  tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. 

Pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi 2 yaitu:  

1.  Validitas faktor, merupakan validitas yang diukur apabila item yang disusun 

menggunakan lebih dari satu faktor dimana antara faktor satu dengan faktor 

yang lain memiliki kesamaan. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan 

skor total faktor (total keseluruhan).  

2.  Validitas item merupakan validitas yang diukur apabila ada korelasi atau 

dukungan terhadap item total, dengan cara mengkorelasikan antara skor item 

dengan skor total item. Apabila menggunakan lebih dari satu faktor maka 

dilakukan pengujian dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan 

skor faktor (penjumlahan dari beberapa faktor). 

 

Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan koefisien korelasi 

dengan tabel r Product Moment. Dikatakan signifikan jika nilai r hitung lebih besar 

saat dibandingkan dengan r tabel pada tabel r Product Moment (ri > rt). Adapun 

rumus uji validitas  terdapat pada persamaan 2.2 : 

     

        (2.2) 

Keterangan : 

r χ y =  koefisien korelasi antara X dan variabel Y 

∑ χ y =  jumlah perkalian antara variabel X dan Y 
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 ∑ χ
 2

 =  jumlah dari kuadrat nilai X 

∑ χ
2
 =  jumlah dari kuadrat nilai Y 

(∑ χ ) 
2
 =  jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑ y ) 
2

 =  jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

 

2.2.8 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari perubah atau konstruk (Ghozali 2009). Menurut Sugiharto dan 

Situnjak (2006) reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian 

untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di 

lapangan. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai rx mendekati angka 1.  

Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup 

memuaskan jika ≥ 0.6. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala 

bertingkat. Adapun rumus pengujian terdapat pada persamaan 2.3 : 

   

(2.3) 

Keterangan : 

𝑟𝑥= reliabilitas yang dicari.  

N = jumlah item pertanyaan yang diuji.  

𝜎𝑡2 = varians total. 
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2.2.9 Skala Likert 

Menurut Sugiyono (2009) Skala Likert digunakan untuk mengungkap sikap, 

pendapat, dan indikator seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel.  Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Mengutip dari buku Nazir M. “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia;Bogor; 

tahun 2005, dalam membuat skala likert, ada beberapa langkah prosedur yang harus 

dilakukan peneliti, antara lain : 

1. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki relevansi 

dengan masalah yang sedang diteliti, terdiri dari item yang cukup jelas disukai 

dan tidak disukai. 

2. Kemudian item-item tersebut dicoba kepada sekelompok responden yang 

cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. 

3. Responden diatas diminta untuk mengecek tiap item, apakah menyenangi (+) 

atau tidak menyenangi (-). Respon tersebut dikumpulkan dari jawaban yang 

memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. Tidak ada masalah 

untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang 

terendah atau sebaliknya, yang penting adalah konsistensi dari arah sikap 

yang diperlihatkan. 

Untuk mengukur variabel diatas digunakan Skala Likert sebanyak lima 

tingkat sebagai berikut:  

a. Sangat Setuju (SS)  
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b. Setuju (S)  

c. Ragu-ragu (RR)  

d. Tidak Setuju (TS)    

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu:  

untuk jawaban SS memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban RR 

memiliki skor 3, jawaban TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki skor 1.  

 

2.2.10 Menganalisis Data Skala Likert 

1. Analisis skala likert frekuensi (porposi)   

Analisisnya hanya berupa frekuensi atau presentase. Contoh sederhananya 

(pilihan netral/ragu-ragu dalam angket ditiadakan) dengan jumlah responden 101:  

a. Yang memilih sangat setuju adalah 31 responden (31%)  

b. Yang memilih setuju adalah 50 responden (50%)  

c. Yang memilih tidak setuju adalah 15 responden (15%)  

d.  Yang memilih sangat tidak setuju adalah 5 responden (5%)  

Jika digabungkan menurut kutubnya, maka yang setuju (gabungan sangat 

setuju dan setuju) adalah 81 responden atau (81%), dan yang tidak setuju (gabungan 

dari tidak setuju dan sangat tidak setuju) adalah 20 responden (20%).  

 

2.  Analisis skala likert terbanyak (mode)  

Analisis lain adalah dengan menggunakan “mode” yaitu yang terbanyak. 

Dengan contoh data di atas, maka jadinya “Yang terbanyak (50%) menyatakan 
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setuju” (Dari data yang sangat setuju 15%, setuju 50%, netral 20%, tidak setuju 

10%, sangat tidak setuju 5%) 

 

2.2.11 Analisis Data 

Menurut Azwar (2000) Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan – bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Berikut penghitungan rumus 

menggunakan teknik persentase dapat dilihat pada persamaan 2.4 yaitu:  

𝑃 = 
𝐹

𝑁
 𝑋 100%        (2.4) 

Keterangan:  

P = Hasil persentase  

F = Frekuensi hasil jawaban  

N = Jumlah responden  

 

Dalam rumus statistik terhadap perhitungan rata – rata yang dapat dilihat pada 

persamaan 2.5 yaitu:  

 

x̅ =
 x1+x2+⋯+xn 

𝑛
      (2.5) 

Keterangan:  

�̅�  = rata – rata hitung  

𝑥𝑖 = nilai sampel ke-i  

 𝑛 = jumlah sampel  
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Penafsiran data terhadap hasil perhitungan jawaban kuesioner menurut 

Arikunto (1995) yaitu :   

Tabel 2.2 Penafsiran Hasil Perhitungan Jawaban Kuesioner 

   

 

  

Persentase Kualifikasi Hasil : 

85% - 100% Sangat Baik Berhasil  

65% - 84% Baik Berhasil  

55% - 64% Cukup Tidak Berhasil  

0 – 54% Kurang Tidak Berhasil 

 

 

Persentase Kualifikasi Hasil 

85%-100% Sangat baik Berhasil 

65%-84% Baik Berhasil 

55%-64% Cukup Tidak Berhasil 

0-54% Kurang Tidak Berhasil 


