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LANDASAN TEORI 

2.1 Sejarah PT. Deteksi Basket Lintas Indonesia 

PT. Deteksi Basketball Lintas Indonesia didirikan pada tahun 2008, PT. 

DBL Indonesia diciptakan untuk mengelola Developmental Basketball League 

(DBL). DBL merupakan kompetisi basket pelajar terbesar di Indonesia. Pada awal 

didirikannya DBL juga diselenggarakan di 11 Kota di Indonesia dan pada tahun 

2017 DBL sudah mengembangkan sayapnya mencapai 25 Kota 22 Provinsi di 

Indonesia diantaranya Provinsi Riau dimana untuk daerah Riau sendiri DBL ini 

bekerja sama dengan PT. Riau Pos Intermedia selaku media cetak yang 

didalamnya memiliki divisi Event Organizer yang mengelola kompetisi antar 

SMA ini sejak tahun 2009. DBL dahulunya dimulai dengan hanya lima staf. 

Perusahaan ini sekarang mempekerjakan lebih dari 170 karyawan yang terdapat di 

Gedung Graha Pena Surabaya. PT. DBL Indonesia adalah anggota dari Jawa Pos 

Group, jaringan media terbesar Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 200 surat 

kabar dan stasiun televisi di seluruh nusantara. 

Pada saat ini perusahaan mengorganisir Developmental Basketball League 

(DBL, SMA), SMP Basketball League (JRBL, SMP), dan DBL Academy 

(Basketball Sekolah untuk Anak). Perusahaan baru saja selesai National 

Basketball League Indonesia (NBL, Professional Men) selama lima musim 

termasuk Wanita Nasional Liga Basket Indonesia (WNBL, Profesional Wanita). 

Untuk mengembangkan bisnis, PT DBL Indonesia juga memiliki DBL Store dan 

MAIN BASKET (Majalah Fokus pada Basketball). Perusahaan juga mengelola 

dan menjalankan kegiatan dan tim internasional, seperti kita NBA resmi Event 

dan Tim SMP National Basketball Indonesia. 
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2.2 Teknik Dasar Permaian Basket 

 Didalam semua olahraga pasti memiliki teknik-teknik mendasar untuk 

melatih seseorang pemain dapat bermain sesuai dengan aturan, pemain harus kuat 

dalam segi teknik dasar. Apabila seorang pelatih tidak memberikan sebuah materi 

latihan dasar kepada pemain, maka untuk melakukan setiap gerakan atau metode 

latihan yang rumit pemain tersebut tidak akan bisa mengikuti intruksi yang 

diperintahkan oleh pelatih. 

 Berikut ini penjelasan mengenai beberapa teknik yang paling mendasar 

dalam permaina bola basket: 

1. Passing dan Catching 

Passing berarti mengoper, sedangkan catching artinya menangkap. 

Setiap pemula harus belajar mengenai cara mengoper dan menangkap bola 

dengan temannya. Ada satu halyang harus dingat, kemampuan mengoper 

dan menangkap harus sama baiknya, tidak boleh hanya mahir sebagian. 

Dalam passing terdapat beberapa teknik antara lain : 

a. Chest Pass (Operan Setinggi Dada) 

 Operan ini dimulai dari memegang bola di depan dada,  

kemudian bola dilempar lurus dengan telapak tangan ke arah 

luar. 

b. Bounce Pass (Operan Pantul) 

 Sama dengan chest pass, bedanya hanya lemparan 

diarahkan ke lantai, usahakan titik pantulnya berada di 3/4 jarak 

dari pengoper bola. 

c. Overhead Pass (Operan Diatas Kepala) 

 Operan dilakukan dengan kedua tangan berada di atas. 

Penerima bola juga menangkap dengan posisi tangan di atas. 
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d. Baseball Pass 

 Operan ini dilakukan di atas/belakang kepala, bertujuan 

agar passing melambung dan melewati lawan. Operan jarak jauh 

yang dilakukan biasanya lebih dari setengah panjang lapangan. 

Operan ini tidak terlalu akurat namun berguna pada fast break. 

e. Behind The Back Pass 

 Teknik gerakan behind the back pass merupakan gerakan 

yang rumit untuk para pemula. Butuh latihan tekun dan 

berulang-ulang untuk bisa melakukan gerakan ini dengan baik 

dan benar. Operan ini sekarang sudah menjadi senjata 

menyerang yang umum. Keunggulan umpan ini yaitu lawan 

tidak mengetahui sasaran yang ingin dituju. 

 

2. Dribbling (Menggiring Bola) 

Prinsip dalam mengajarkan teknik dribble antara lain: 

a. Kontrol pada jari-jari tangan 

b. Mempertahankan tubuh tetap rendah 

c. Kepala tegak 

d. Melatih kedua tangan agar memiliki dribble yang bagus 

e. Lindungi bola (protect the ball) 

Macam-macam dribble : 

a. Change of pace dribble 

Dribble ini adalah yang paling umum dalam bola basket dan 

digunakan untuk membuat pemain bertahan berfikir bahwa pelaku 

dribble akan memperlambat atau mempercepat tempo dribble. 

b. Low or control dribble 

Dribble ini dilakukan setiap kali pemain dijaga dengan ketat. Tipe 

dribble ini digunakan untuk menjaga bola agar tetap rendah dan 

terkontrol. Bola di dribble di sisi tubuh, jauh dari pemain bertahan. 
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Telapak tangan yang mendribble bola diusahakan agar tetap berada di 

atas bola. 

c. High or speed dribble 

Ketika pemain berada di lapangan terbuka dan harus bergerak 

secepatnya dengan bola, maka ia akan menggunakan dribble ini. 

Ketika berlari dengan cepat, pemain akan mendorong bola di depannya 

dan membiarkan bola melambung ke atas setinggi pinggulnya. Tangan 

yang mendribble tidak berada di atas bola, melainkan di belakang bola. 

d. Crossover dribble 

Crossover dribble adalah gerakan memindahkan bola dari tangan 

yang satu ke arah tangannya yang lain. Gerakan ini sangat bagus untuk 

memperdaya pemain bertahan. Namun bola bisa dicuri bila dribble 

tidak dilakukan dengan baik, karena posisi bola tidak terjaga. 

e. Behind the back dribble 

Jenis dribble ini digunakan ketika pemain mengganti arah supaya 

terbebas dari pemain bertahan. Bola digerakkan dari satu sisi tubuh ke 

sisi tubuh yang lain dengan mengayunkannya di belakang tubuh. 

f. Between the legs dribble 

Dribble ini adalah cara yang cepat untuk memindahkan bola dari 

satu tangan ke tangan yang lain melewati sela kaki. Digunakan ketika 

pendribble bola dijaga dengan ketat atau ingin mengganti arah. 

g. Spin dribble 

Dribble ini dilakukan untuk mengganti arah dan memantulkan bola 

dari satu tangan ke tangan yang lain ketika dijaga dengan ketat. 

Dribble ini harus dilakukan dengan cepat. Saat dribble, dorong bola ke 

lantai dan berputar mengelilingi pemain bertahan. 

3. Shooting (Menembak Bola ke Arah Keranjang) 

a. Set shoot 

Tembakan ini jarang dilakukan pada permainan biasa. 

Karena jika penembak tidak melompat, maka tembakannya akan 

mudah dihalangi. Umumnya tembakan ini dilakukan saat lemparan 
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bebas atau bila memungkinkan untuk menembak tanpa rintangan 

(free throw). 

b. Lay-up shoot 

Lay-up dilakukan di akhir dribble. Pada jarak beberapa 

langkah dari ring, penggiring bola secara serentak mengangkat 

tangan dan lutut ke atas ketika melompat ke arah keranjang. 

c. Jump shoot 

Tembakan ini sering dilakukan saat pemain menyerang 

tidak bisa mendekati keranjang. Tembakan ini sangat sulit 

dihalangi karena dilakukan pada titik tertinggi lompatan vertical 

penembak. 

 

4. Cara berputar (Pivot) 

Pivot adalah gerakan memutar badan dengan menggunakan salah 

satu kaki sebagai poros putaran (setelah kita menerima bola). Ada tiga 

alternatif gerakan yang bisa dilakukan: 

a. Pivot kemudian dribble (membawa bola) 

b. Pivot kemudian passing (melempar bola) 

c. Pivot kemudian shooting (menembakan bola) 

 

5. Jump stop 

Jump stop merupakan sebuah gerak berhenti terkendali dan dengan 

menggunakan dua kaki. Jump stop bisa digunakan pemain penyerang 

untuk memantapkan kaki yang akan dipakai untuk pivot (poros), 

menghindari traveling, dan mempertahankan keseimbangan tubuh dengan 

baik. 

 

6. Rebound 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat rebound yaitu make 

contact, box out, dan jump to the ball. Dalam era basket modern sekarang 

ini diperlukan gerakan rebound dalam suatu pertandingan. Apabila sebuah 
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tim tidak mempunyai keinginan untuk melakukan defensive rebound 

maupun offensive rebound, dapat dipastikan tim itu akan kehilangan 

banyak kesempatan kedua untuk melakukan score pada saat pertandingan. 

2.3 Posisi dan Peran Pemain 

Posisi Pemain Bola Basket antara lain : 

1. Point Guard (PG) 

Point Guard tugasnya adalah membawa bola dan memberikan 

passing pada temannya. Dia yang mengatur irama permainan timnya, 

apakah cepat atau lambat. Biasa juga disebut playmaker. Posisi ini 

biasanya dipegang oleh orang yang berbadan kecil tapi lincah dan jago 

mendribel. 

2. Shooting Guard (SG) 

Shoting Guard adalah orang yang punya tugas untuk menembak 

bola dari jarak-jarak yang cukup jauh. Dia harus cepat bergerak dan 

mencari posisi yang kosong untuk melepaskan tembakan. Posisi ini 

biasanya dipegang oleh orang yang paling bagus akurasi shootingnya. 

3. Small Forward (SF) 

Small Forward punya tugas mencetak angka. Dengan kata lain 

seorang SF harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan lay-up 

atau dunk, juga melakukan shoot dari jarak-jarak tertentu. Posisi ini 

biasanya dipegang oleh orang yang punya tekhnik hebat dan jago 

mencetak angka. 

4. Power Forward (PF) 

Power Forward tugasnya adalah merebound bola. Rebound sangat 

penting, jika dalam pertahanan, rebound penting agar bola tak kembali 

ke tangan musuh. Jika dalam penyerangan, rebound penting untuk 

kembali menciptakan kesempatan membuat angka. Biasanya posisi ini 

dipegang oleh orang yang lompatannya tinggi dan badannya cukup 

besar untuk beradu fisik. 
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5. Center (C) 

Center tugasnya di pertahanan dan penyerangan.. Pada pertahanan, 

ia harus mampu mengamankan ringnya dari tembakan jarak dekat 

seperti lay-up musuh. Pada penyerangan, Center harus mampu melihat 

posisi teman-temannya dan memberikan umpan pada teman yang 

kosong (karena posisinya di tengah, sehingga mudah memberi umpan 

ke sisi manapun). Selain itu dia pun harus kuat beradu fisik dengan 

musuh untuk mencetak angka di bawah ring, Posisi ini biasanya 

dipegang oleh orang yang badannya paling tinggi dan besar. 

2.4 Metode Naive Bayes 

Metode Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasi probabilitas 

sederhana yang mengaplikasikan Teorema Bayes dengan asumsi ketidak 

tergantungan (independent) dengan menggunakan metode probabilitas dan 

statistik (menentukan sebuah peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di 

masa sebelumnya). 

2.4.1 Teorema Bayes 

Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang 

berdasar pada penerapan aturan Bayes dengan asumsi indepedensi yang kuat. 

Dengan kata lain, Naive Bayes merupakan model fitur independen. Maksud 

independensi yang kuat pada fitur dalam Bayes adalah sebuah fitur data tidak 

berkaitan dengan ada atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama (Han dkk, 

2006). 

Prediksi Bayes didasarkan pada teorema Bayes dengan formula umum 

sebagai berikut (Han dkk, 2006): 

𝑃(𝐻|𝐸) =  
𝑃(𝐸|𝐻)𝑥 𝑃(𝐻)

𝑃(𝐸)
 ......................................................... ...............(2.1) 

Keterangan : 
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P (H|E) : Probabilitas akhir bersyarat suatu hipotesis H terjadi jika bukti E 

terjadi. 

P(E|H) : Probabilitas sebuah bukti E terjadi akan mempengaruhi hipotesis H. 

P(H) : Probabilitas awal hipotesis H terjadi tanpa memandang bukti apapun. 

P(E) : Probabilitas awal bukti E terjadi tanpa memandang hipotesis atau 

bukti yang lain. 

Ide dasar dari aturan Bayes adalah bahwa hasil dari hipotesis atau 

peristiwa (H) dapat diperkirakan berdasarkan bukti (E) yang diamati. Ada 

beberapa hal penting dari aturan Bayes tersebut, yaitu (Han dkk, 2006) : 

1. Sebuah probabilitas awal H atau P(H) adalah probabilitas dari suatu 

hipotesis sebelum bukti diamati. 

2. Sebuah probabilitas akhir H atau P(H|E) adalah probabilitas dari suatu 

hipotesis setelah bukti diamati. 

2.4.2  Naïve Bayes Untuk Klasifikasi dan Prediksi 

Kaitan antara Naive Bayes dengan klasifikasi, korelasi hipotesis dan bukti 

klasifikasi adalah bahwa hipotesis dalam teorema Bayes merupakan label kelas 

yang menjadi target pemetaan dalam klasifikasi, sedangkan bukti merupakan 

fitur-fitur yang menjadi masukannya. Jika X adalah vektor masukkan yang berisi 

fitur dan Y adalah label kelas, maka dalam Naive Bayes dituliskan dengan notasi 

P(Y|X). Notasi tersebut berarti probabilitas label kelas Y didapatkan setelah fitur-

fitur X diamati. Notasi ini disebut juga probabilitas akhir (posterior probability) 

untuk Y, sedangkan P(Y) disebut probabilitas awal (prior probability) Y (Han 

dkk, 2006). 

Selama proses pelatihan harus dilakukan pembelajaran probabilitas akhir 

P(Y|X) pada model untuk setiap kombinasi X dan Y berdasarkan informasi yang 

didapat dari data latih. Dengan membangun model tersebut, suatu data uji X’ 
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dapat diklasifikasikan dengan mencari nilai Y’ dengan memaksimalkan nilai 

P(X’|Y’) yang didapat (Han dkk, 2006). 

Formula Naive Bayes untuk klasifikasi adalah : 

𝑃(𝑌|𝑋) =  
𝑃(𝑌)x Π𝑖=1

𝑞
𝑃(𝑋𝑖|𝑌)

𝑃(𝑋)
 ..................................................... ...............(2.2) 

P(Y|X) adalah probabilitas data dengan vektor X pada kelas Y. P(Y) 

adalah probabilitas awal kelas Y. Π𝑖=1
𝑞 𝑃(𝑋𝑖|𝑌) adalah probabilitas independen 

kelas Y dari semua fitur dalam vektor X. Nilai P(X) selalu tetap sehingga dalam 

perhitungan prediksi nantinya kita tinggal memilih yang terbesar sebagai kelas 

yang dipilih sebagai hasil prediksi. Probabilitas independen Π𝑖=1
𝑞 𝑃(𝑋𝑖|𝑌) 

merupakan pengaruhdari semua fitur data terhadap setiap kelas Y, yang 

dinotasikan sebagai berikut (Han dkk, 2006) : 

𝑃(𝑋|𝑌 = 𝑦) =  Π𝑖=1
𝑞 𝑃(𝑋𝑖|𝑌 = 𝑦) ......................................... ...............(2.3) 

Setiap set fitur X = {X1, X2, X3, ..., Xq} terdiri atas q atribut. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka didapatkan Formula - formula 

utama dalam proses klasifikasi dengan Naive Bayes Classfier yaitu: 

1. Probabilitas atribut pada setiap kelas : 

𝑃(𝑋 = 𝑥|𝑌 = 𝑦) =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑥 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦
  ........ (2.4) 

2. Probabilitas kelas : 

𝑃(𝑌) =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎
 ................................................. (2.5) 

3. Probabilitas akhir : 

𝑃(𝑌|𝑋) = 𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠.....(2.6) 
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2.6    Siklus Hidup Pengembangan Sistem  

Siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle) 

adalah proses evolusioner yang diakui dalam menerapkan sistem atau sub sistem 

informasi berbasis computer. SDLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat 

mengikuti langkah-langkah pendekatan system, karena tugas-tugas tersebut 

mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down, SDLC sering 

disebut sebagai pendekatan air terjun (waterfall approach) bagi pengembangan 

dan penggunaan sistem. Tahapan siklus hidup pengembangan sistem adalah 

kebijakan dan perencanaan, analisa sistem, desain, seleksi, implementasi dan 

pemeliharaan (Sommerville, 2001). Model ini bersifat linear karena prosesnya 

mengalir secara sekuensial mulai dari awal hingga akhir. Model ini mensyaratkan 

penyelesaian satu tahap secara tuntas sebelum beranjak pada tahap berikutnya. 

Hasil-hasilnya harus didokumentasikan dengan baik. Secara umum kerangka 

model Waterfall dapat dilihat dalam Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Pengembangan Sistem (Sommerville, 2001) 
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Keterangan: 

1. Perencanaan 

   Menyangkut studi kebutuhan pengguna, studi kelayakan baik 

secara teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan 

perangkat lunak,  Dapat juga dikatakan sebagai definisi kebutuhan sistem. 

2. Analisa 

   Tahap dimana kita berusaha mengenali seluruh permasalahan yang 

muncul  pada pengguna (user) ,mengenali komponen-komponen sistem, 

objek-objek, hubungan antar objek dan sebagainya.Merupakan analisa 

keadaan internal dan eksternal. 

3. Perancangan 

   Merupakan tahap pencarian solusi dari permasalahan yang didapat 

dari tahap analisa. 

4. Implementasi 

   Tahap pengimplementasian rancangan sistem ke situasi nyata. Pada 

tahap ini dimulai proses pemilihan perangkat keras, penyusunan perangkat 

lunak aplikasi (coding), dan pengujian (testing) apakah sistem sudah sesuai 

dengan kebutuhan. Jika belum dilakukan maka dapt dilakukan proses 

interatif, kembali ke tahap-tahap sebelumnya. 

5. Pemeliharaan 

   Mulai melakukan pengoperasian sistem dan melakukan perbaikan-

perbaikan kecil bila diperlukan. Jika masa penggunaan sistem habis, maka 

akan kembali ketahap pertama, yaitu perencanaan. 

2.7    Penelitian yang Relevan 

Berikut ini terdapat beberapa hasil yang telah diperoleh oleh peneliti 

mengenai hasil yang terkait dengan proses penerapan metode Naive Bayes dalam 

menentukan hasil prediksi yang maksimal diantaranya sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan 

NO PENULIS JUDUL TAHUN METODE KESIMPULAN 

1 

Sri 

Kusumade

wi 

Klasifikasi 

Status Gizi 

Menggunak

an Naive 

Bayes 

Classificati

on 

2009 

Naive Bayes 

Classificati

on 

Hasil pengujian 

menunjukkan 

total kinerja 

sebesar 0,932 atau 

93,2% 

2 

Riandri 

Anggono, 

Arie 

Ardiyanti 

Suryani, 

dan 

Angelina 

Prima 

Kurniati 

 

Analisis 

Perbanding

an Metode 

K-Nearest 

Neighbor 

dan Naive 

Bayes 

Classifier 

Dalam 

Klasifikasi 

Teks 

2009 

Metode K-

Nearest 

Neighbor 

dan Naive 

Bayes 

Classifier 

Metode k-Nearest 

Neighbor 

menghasilkan 

nilai akurasi rata-

rata sebesar 

63% dan metode 

Naïve Bayes 

menghasilkan 

nilai akurasi rata-

rata 89%. 

3 
Juwita 

Juanda 

Perbandinga

n Algoritma 

Naive Bayes 

dan Apriori 

dalam 

Sistem 

Rekomenda

si Pemilihan 

Warna Cat 

Dinding 

2014 

Algoritma 

Naive Bayes 

Dan Apriori 

Disimpulkan 

bahwa Algoritma 

Naive Bayes dan 

Apriori memiliki 

tingkat akurasi 

sebesar 62% dan 

58%. 
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Kamar tidur 

Berdasarkan 

Kepribadian 

4 

Hera 

Wasiati 

dan Dwi 

Wijayanti 

Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penentuan 

Kelayakan 

Calon 

Tenaga 

Kerja 

Indonesia 

Menggunak

an Metode 

Naive Bayes 

2014 
Metode 

Naive Bayes 

Akurasi polanya 

sebesar 73,89% 

dan error 26,11% 

5 

Raja 

Syahmudi

n Harahap 

Komparasi 

Algoritma 

Klasifikasi 

Decision 

Tree, Naive 

Bayes dan 

Neural 

Network 

Untuk 

Prediksi 

Penyakit 

Ginjal 

Kronis 

2016 

Algoritma 

Klasifikasi 

Decision 

Tree, Naive 

Bayes dan 

Neural 

Network 

Pengujian dengan 

menggunakan 

decision tree 

didapat nilai 

accuracy adalah 

97,25 %, neural 

network 

didapatkan nilai 

accuracy 97,25 

%, sedangakan 

pengujian dengan 

mengunakan 

naïve bayes 

didapatkan nilai 

accuracy 99,50%, 
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2.8    Evaluasi 

Evaluasi adalah kunci dalam pembuatan sebuah aplikasi, Performa dari 

suatu model kasifikasi dapat diukur dengan tingkat akurasinya. Akurasi dari 

sebuah klasifikasi memberikan hasil latih dengan bentuk persentase dari 

kelompok data latih yang diklasifikasikan benar dari pengklasifikasian yang telah 

dilakukan. Perhitungannya adalah (Han dkk, 2012): 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖
 𝑥 100%..............................................................(2.7) 

2.9    User Acceptence Test (UAT) 

Menurut (Betha, 2006) yang dikutip melalui (Mutiara dkk, 2014), User 

Acceptance Test adalah proses pengujian oleh user dan menghasilkan dokumen 

untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diterima user dan 

hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. User Acceptance 

Test menggunakan angket atau kuisoner yang berisi pertanyaan seputar sistem 

yang telah dibangun yang disebarkan kepada responden untuk menemukan 

feedback dari user. Pertanyaan dalam angket berbentuk objektif, dimana para 

responden dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah 

diberi bobot atau skoring.  

Penentuan skoring ilmiah secara umum berpedoman pada aturan Likert 

dan Gutman. Kedua metode ini memenuhi kaidah ilmiah dalam penentuan dan 

penilaian skoring suatu instrumen penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan 

aturan likert dalam penentuan skoring. 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam 

kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi 

suatu program atau kebijakan perencanaan. Rumus penilaian dengan skala likert 

yaitu (Amirin, 2010): 

1. Menentukan jumlah kategori 

2. Penentuan Total Skor 
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Untuk mendapatkan rangkuman hasil penilaian dapat dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝑇 𝑥 𝑃𝑛............................................................................................................(2.8) 

 Keterangan 

  T  = Frekuensi jawaban yang dipilih 

  Pn = Bobot skor likert 

3. Interval 

Untuk mendapatkan interval dan interpretasi persen dari kategori digunakan 

rumus sebagai berikut : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝐼) =
100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
.................................................................. (2.9) 

4. Interpretasi Skor Perhitungan 

Untuk mendapatkan skor perhitungan interpretasi harus diketahui skor tertinggi 

dan skor terendah dengan rumus sebagai berikut : 

  X  = Skor Terendah Likert x Jumlah Pertanyaan 

  Y  = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Pertanyaan 

 Selanjutnya ditentukan indeks persen untuk mengetahui hasil akhir dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 % 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑌
 𝑥 100.........................................................................(2.10)


