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Herry Kesuma
Mahasiswa Teknik Informatika(IT) Universitas Multimedia Nusantara yang memiliki kemampuan
programming terlebih dalam web programming dan web design.

herry.kesuma15@gmail.com

081263221932

SKILLS

C C++ CSS

html Java PHP

Microsoft Office

Negotiation

Teamwork

Time Management

Sales

LANGUAGES
English

INTERESTS

Technology Startup

Business Basketball

WORK EXPERIENCE

2016 – 2017

Sales Person
Health Wealth Indonesia

Jakarta Barat

2016

Administrator
Instagram

online shop

ORGANIZATIONS
FesTIval (2017)
Fresh Money Division

UMN Basketball (2016 – 2017)
Treasurer

Orientasi Mahasiswa Baru UMN (2016 – 2017)
Insurer Division

Maxima (2016)
Insurer Division

UMN Festival (2017)
Coordinator of Scoring Division

PERSONAL PROJECTS
Happy Tummy (2016)

Programmer

Asset Design

Cafein (2017)
Web Design

Just Food Man (2018)
Database

EDUCATION

2015 – Present

Universitas Multimedia Nusantara
Tangerang Selatan

Information Technology

2012 – 2015

SMA Methodist-2
Medan

Rantauprapat

Courses

mailto:herry.kesuma15@gmail.com




 

 

 
 

Hasil Evaluasi 

Perceived Usefulness 

1. Pada evaluasi mengenai keakuratan didapatkan bahwa aplikasi sistem 

rekomendasi posisi adalah rekomendasi yang akurat. Tingkat keakuratan 

diperoleh dari hasil evaluasi aplikasi dan dihitung dengan rumus skala 

likert. Hasil perhitungan menunjukkan pengguna sangat setuju terhadap 

keakuratan aplikasi. 

 

Persentase Skor = 
((10×5)+(30×4)+(4×3)+(0×2)+(0×1))

(5×44)
×100% 

= 
50+120+12+0+0

220
×100% 

= 82.7% 

2. Aplikasi sistem rekomendasi posisi merupakan aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Hal ini didapatkan dari hasil evaluasi 

aplikasi yang menunjukkan bahwa pengguna sangat setuju bahwa aplikasi 

ini sesuai dengan kebutuhan. 



 

 

 
 

 

Persentase Skor = 
((10×5)+(30×4)+(4×3)+(0×2)+(0×1))

(5×44)
×100% 

= 
50+120+12+0+0

220
×100% 

= 82.7% 

3. Tingkat kejelasan yang dimaksud adalah isi informasi yang diberikan 

kepada pengguna dari aplikasi sudah cukup jelas atau belum. Pada hasil 

perhitungan didapatkan bahwa pengguna sangat setuju tentang informasi 

dari aplikasi sudah cukup jelas. 

 

Persentase Skor = 
((10×5)+(31×4)+(3×3)+(0×2)+(0×1))

(5×44)
×100% 

= 
50+124+9+0+0

220
×100% 

= 83.1% 



 

 

 
 

Perceived Ease of Use 

1. Aplikasi sistem rekomendasi posisi merupakan aplikasi yang mudah 

digunakan. Dapat dilihat pada hasil evaluasi yang dilakukan pengguna 

terhadap aplikasi bahwa pengguna sangat setuju dengan evaluasi tentang 

kemudahan dalam menggunakan aplikasi. 

 

Persentase Skor = 
((10×5)+(32×4)+(2×3)+(0×2)+(0×1))

(5×44)
×100% 

= 
50+128+9+0+0

220
×100% 

= 83.6% 

2. Penggunaan aplikasi sistem rekomendasi posisi yang mudah dipahami 

menjadi salah satu evaluasi dari aplikasi. Pengguna sangat setuju bahwa 

aplikasi mudah dipahami, sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan 

oleh pengguna terhadap evaluasi. 



 

 

 
 

 

Persentase Skor = 
((10×5)+(32×4)+(2×3)+(0×2)+(0×1))

(5×44)
×100% 

= 
50+128+9+0+0

220
×100% 

= 83.6% 

3. Hubungan antar fitur pada aplikasi dianggap baik. Hal ini diperoleh dari 

hasil evaluasi aplikasi. Hasil perhitungan dengan skala likert menunjukkan 

bahwa pengguna sangat setuju dengan hubungan antar fitur yang sesuai 

dan mudah dipahami. 

 

Persentase Skor = 
((10×5)+(31×4)+(3×3)+(0×2)+(0×1))

(5×44)
×100% 

= 
50+124+9+0+0

220
×100% 

= 83.1% 



 

 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Data Pribadi 

Nama Lengkap  : Herry Kesuma 

 Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 17 Mei 1997 

 Jenis Kelamin   : Pria 

 Status    : Belum Menikah 

 Agama    : Budha 

 Kewarganegaraan  : Indonesia 

 Alamat    : Jl. M. Siddik No. 19 

 Telepon   : +6281263221932 

 Email    : herry@student.umn.ac.id 

 

Latar Belakang Pendidikan 

 2015 – sekarang Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang 

    Program Studi Informatika 

 2012 – 2015  SMA Methodist-2 

 2009 – 2012  SMP Methodist-2 

 2003 – 2009  SD Methodist-2 

 2002 – 2003  TK Methodist-2 

 

Pengalaman Kerja 

 2018 PT. W3O Indonesia 

 

Pengalaman Organisasi 

2016 – 2017 

• Bendahara Unit Kegiata Mahasiswa Basket Lions 

Universitas Multimedia Nusantara 

 2013 – 2014 

• Ketua Olahraga OSIS 

SMA Methodist-2 

 2012 – 2013 

• Bendahara Unit Kegiatan Siswa Basket 

SMA Methodist-2 

• Ketua Minat dan Bakat Kepengurusan GMI Remaja 

SMA Methodist-2 

Pengalaman Kepanitiaan 

2017 

• Koordinator Skoring UMN Festival 2017 

Universitas Multimedia Nusantara 

• Insucer OMB UMN 2017 

• Anggota Konsumsi FESTIVAL 2017 



 

 

 
 

Universitas Multimedia Nusantara 

 2016 

• Insucer OMB UMN 2016 

• Insucer Maxima 2016 

Universitas Multimedia Nusantara 

• Insucer FESTIVAL 2016 

Universitas Multimedia Nusantara 

 2012 – 2013 

• Bendahara Unit Kegiatan Siswa Basket 

SMA Methodist-2 

• Ketua Minat dan Bakat Kepengurusan GMI Remaja 

SMA Methodist-2 

  



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Berikut proses wawancara yang telah dilakukan melalui chat aplikasi Line. 

Nama responden : Tri Adiloka, 

Profesi : Pelatih Basket Profesional. 

 

H : Menurut kak Tri butuh atau tidak rekomendasi penempatan posisi untuk 

pemain?  

 : Sistem rekomendasi penempatan posisi dibutuhkan, karena sistem yang dibuat 

pelatih diterjemahkan oleh setiap pemain , mereka harus tau dan paham tugas dan 

tanggung jawab yang diperankan dalam posisi di permainannya. Serta saling 

bersinergi satu sama lain, makanya pemain mesti paham kapan saatnya dia 

sebagai inspirator kapan sebagai stabisator team. 

H : Seberapa penting untuk pemain mengetahui penempatan posisi yang tepat? 

T : Cukup penting untuk pemain agar bermain sesuai dengan kemampuan dan 

keinginannya tim itu bermain bagaimana, apakah saat fast break bermain cepat 

atau let it flow biasa, lalu pola serang kekuatan intinya serangan melalui apa 

passing, shooting, paint area menggunakan post , atau smallman, posisi luar 

menggunakan shooter berapa orang (akurasi seorang shooter mau berapa persen). 

H : Pemain usia dini dengan umur berapa yang membutuhkan rekomendasi 

posisi? 

T : Usia kelompok umur (ku) 11 keatas sudah boleh mulai diberikan peranan ini 

dan semua hal tersebut diatas diprogramkan secara bertahap  menuju  teamwork 

yang solid. 



 

 

 
 

T : Dari bahan tersebut baru bisa dibangun dan dicari  pemain diposisi setiap area 

beserta peranannya. 

T : Baru dibuat test untuk memenuhi kriteria konsep tersebut,  setelah dapat 

pemain yg diharapkan baru dibangun dengan program latihannya menuju konsep 

tersebut serta pelaksanaannnya, serta selanjutnya test dan lihat progress hasil 

laiannya. 

H : Baik kak Tri terimakasih.  

  



 

 

 
 

HASIL WAWANCARA 

 


