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ABSTRACT 
Nowadays, web based products or services are becoming important parts in supporting businesses especially Information 
Technology related ones. Among those millions of web based applications, there are still many web based applications 
which cannot be used easily, are not interesting enough for users or do not work properly as they have to. These 
problems prevent users in using the applications. Meanwhile, those applications are important ones for them and for the 
businesses. This paper explains about performing usability analysis to get the user experience in a web based application 
based on a case study. The case study is a web based project management application, which is used in Research & 
Development Center (RDC) unit at PT TELKOM. To collect data needed, survey and usability test method were applied 
to users of the application. The study found eleven usability problems within the application. It shows that user 
experience of the application still needs improvements. The study also found that usability analysis could be performed 
by combining survey and usability test method and could find more complete usability problems, compared to using only 
one analysis method.  
Keywords: Usability, User Experience 
 
1. Pendahuluan 
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak produk dan layanan, yang merupakan 
aplikasi berbasiskan web, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca berita, mencari pekerjaan, berbelanja, 
mencari informasi telepon, memesan pizza, merencanakan perjalanan, menjual barang, bahkan untuk membantu proses-
proses bisnis di suatu perusahaan adalah sebagian aktivitas yang banyak dilakukan orang dengan menggunakan aplikasi 
berbasis web. Layanan-layanan yang berhubungan dengan pelanggan, seperti layanan customer care suatu perusahaan, 
layanan Internet banking, layanan reservasi online, promo dan pemasaran suatu produk, pengelolaan proyek atau juga e-
learning, merupakan sebagian contoh dari layanan-layanan yang menggunakan aplikasi berbasis web. 
 
Produk atau layanan berbasis web saat ini sudah menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan suatu bisnis, 
khususnya bisnis-bisnis yang sangat tergantung kepada infrastruktur TI. Akan tetapi dari jutaan produk atau layanan 
berbasis web tersebut, masih banyak aplikasi berbasis web yang dirasakan sulit untuk digunakan atau tidak menarik untuk 
penggunanya serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada timbulnya keengganan pengguna untuk 
terus menggunakan aplikasi tersebut. Padahal bisa jadi sebenarnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang penting 
bagi pengguna tersebut dan juga bagi bisnis perusahaannya.  
 
Pertanyaan-pertanyaan seperti: “Mengapa aplikasi ini sulit digunakan?”, ”Apa lagi yang harus saya lakukan setelah 
mengklik tombol ini?”, “Di bagian mana saya harus mencari informasi ini?”, dan ”Sedang berada di halaman yang mana 
saya saat ini?”, hanya merupakan sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari pengguna suatu 
aplikasi web jika aplikasi web yang digunakannya tidak dirancang dengan memperhatikan kaidah-kaidah dari user 
experience yang baik. Aplikasi dengan user experience yang tidak baik dapat mengakibatkan kebutuhan dari pengguna 
dalam menggunakan aplikasi tersebut menjadi tidak terpenuhi.  
 
Jika pengguna merasakan ketidaknyamanan dalam menggunakan suatu aplikasi atau produk atau layanan, maka aplikasi 
atau produk atau layanan tersebut dapat menjadi suatu aplikasi atau produk atau layanan yang sulit digunakan dan 
berpotensi untuk menjadi produk atau layanan yang gagal. Implikasi kepada suatu bisnis jika produknya gagal adalah 
biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan memasarkan suatu produk biasanya cukup besar. Jika produk tersebut 
gagal, maka akan terjadi kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut, waktu untuk pengembangan produk 
yang tidak sedikit menjadi terbuang, peluang meraih pasar menjadi hilang, pengguna akan kecewa dan tidak jadi 
menggunakan produk atau layanan tersebut, citra buruk dari produk atau layanan yang bermutu rendah jika dibandingkan 
dengan kompetitornya, dan terganggunya bisnis proses perusahaan. Hal-hal tersebut menunjukkan pentingnya untuk 
dapat mengetahui user experience dari suatu produk atau layanan terutama pada produk atau layanan yang merupakan 
aplikasi berbasiskan web. 
 
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana user experience atas suatu aplikasi berbasis 
web dengan pendekatan pada aspek usability dengan mengambil studi kasus aplikasi manajemen proyek berbasis web 
yang digunakan di TELKOM R&D Center, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas aplikasi tersebut berdasarkan 
hasil analisa usability yang dilakukan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode dalam manganalisa 
usability dari aplikasi berbasis web sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas user experience dari suatu 
aplikasi tersebut. 
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2. Landasan Teori 
2.1 Usability 
User experience suatu aplikasi berbasis web dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencakup aspek pengguna, produknya 
sendiri/sistem dan lingkungan (konteks, organisasi). Sedangkan usability adalah bagian dari beberapa aspek yang 
membentuk user experience. Di dalam situs Usability.gov, usability didefinisikan sebagai: seberapa mudah pengguna 
belajar dan menggunakan suatu produk untuk mencapai tujuan mereka dan seberapa puas mereka dengan proses-proses 
yang dilakukannya itu[1]. Sementara Joseph Dumas dan Janice (Ginny) Redish, mendefinisikan usability sebagai cara 
dimana seseorang yang menggunakan produk dapat melakukannya dengan cepat dan mudah untuk menyelesaikan tugas-
tugasnya[1]. 
 
Secara umum, manfaat-manfaat yang terdapat dalam hal efisiensi biaya dan manfaat bagi produk berbasis TI yang 
memperhatikan aspek usability antara lain[2]: dapat meningkatkan keefektifan pengguna, menekan biaya pengembangan, 
meningkatkan pendapatan. Untuk mengetahui usability dari suatu aplikasi, biasanya dilakukan suatu pengujian yang 
dikenal dengan usability test. Bagian selanjutnya akan membahas lebih lanjut tentang usability test. 
 
2.2 Usability Test 
Usability test adalah wawancara terstruktur yang difokuskan pada fitur spesifik pada sebuah prototipe antarmuka[3]. Inti 
dari wawancara ini adalah berupa sekumpulan tugas (task) yang dijalankan oleh evaluator antarmuka. Evaluator ini 
biasanya adalah orang-orang yang menjadi pengguna produk yang dievaluasi[3]. Usability test biasanya merupakan 
kegiatan iteratif dalam proses pengembangan suatu aplikasi. Dalam kaitannya dengan tahapan pengembangan suatu 
aplikasi, usability test merupakan kegiatan yang dilakukan secara iteratif untuk mendapatkan respon yang komprehensif 
dari pemakai. 
 
3. Metodologi Penelitian 
Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data yang dibutuhkan, digunakan metode survei dan usability test pada 
pengguna aplikasi. Survei dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atas persepsi pengguna terhadap aplikasi saat ini, 
seperti tersedianya fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan proyek yang dilakukannya serta 
kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Survei yang dilakukan berupa kuesioner atas pengguna aplikasi yang telah 
pernah menjadi Project Owner (PO) atau Project Manager (PM). Kuesioner disebarkan ke sebanyak 100 orang 
responden yang pernah menjadi PO atau PM di aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, maka akan dipilih 
beberapa pengguna untuk diikutkan dalam usability test. 
 
Usability test dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna aplikasi dalam aspek usability. Parameter yang 
akan diukur adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi, seberapa mudah pengguna menemukan informasi yang 
dibutuhkan, seberapa baik pengguna memahami konten yang ada dan seberapa nyaman pengguna menggunakan aplikasi. 
Informasi-informasi detil yang akan digali dari pengguna aplikasi adalah: 
1. Mengetahui kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. 
2. Mengetahui fungsi-fungsi aplikasi mana saja yang tidak digunakan. 
3. Mengetahui fungsi-fungsi aplikasi mana saja yang sulit digunakan dan penyebabnya. 
4. Mengetahui fungsi-fungsi dari manajemen proyek yang dibutuhkan oleh pengguna tetapi belum tersedia di dalam 

aplikasi. 
5. Mengetahui informasi-informasi apa saja yang penting untuk disediakan oleh aplikasi. 
6. Mengetahui apakah aplikasi dapat membantu / memudahkan pengelolaan proyek. 
 
Usability Test dilakukan kepada lima orang evaluator dan dilakukan di tempat kerjanya dan menggunakan perangkat 
kerjanya masing-masing selama maksimal 60 menit. Melalui usability test ini, diharapkan didapatkan user experience 
yang sesungguhnya dari evaluator terhadap aplikasi. Selama usability test berlangsung, wawancara direkam dalam bentuk 
audio untuk dijadikan acuan selama melakukan analisa hasil usability test. 
 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  
1. Menentukan evaluator.  

Evaluator yang terbaik adalah orang-orang yang akan menggunakan produk yang akan diuji. Untuk itu maka 
evaluator dari aplikasi manajemen proyek dalam usability testing ini adalah para pengguna yang pada tahun 2007 
pernah ditunjuk sebagai PO dan PM. 

2. Melakukan survei dengan kuesioner.  
Survei ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik awal, fungsi-fungsi mana saja yang menjadi masalah bagi para 
pengguna aplikasi serta untuk mendapatkan umpan balik persepsi umum atas aplikasi menurut pengguna. Dari hasil 
kuesioner tersebut, diharapkan dapat ditentukan fitur yang akan diuji di dalam usability test, dan persepsi umum atas 
aplikasi manajemen proyek. 

3. Melakukan pemilihan fungsi. 
Karena usability test ditujukan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki aplikasi yang 
ada, pemilihan fungsi dilakukan dengan cara memilih beberapa fungsi yang menurut pengguna menimbulkan 
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masalah. Penentuan fungsi ini dilakukan dengan melakukan ranking atas fitur-fitur yang bermasalah. Kriteria fungsi-
fungsi yang dipilih adalah fungsi-fungsi yang sering digunakan, dan diperkirakan menimbulkan masalah (sulit). 

4. Membuat Tugas Usability Test 
Fungsi-fungsi yang telah ditentukan di dalam langkah ke-3, kemudian dipilih sebanyak tiga teratas agar tugas yang 
dibuat tidak melebihi 60 menit. 

5. Menyusun skrip usability test  
Setelah tugas usability test dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menyusun skrip yang digunakan sebagai 
panduan dalam melaksanakan usability test. 

6. Melaksanakan usability test dengan melakukan wawancara 
Usability test dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak lima orang. Pesertanya sebagian diambil dari para 
pengguna aplikasi yang pernah menjadi PO dan PM dan juga dari pengguna yang baru pertama kali menggunakan 
aplikasi tersebut. 

7. Melakukan analisa data hasil usability test dan survei. 
Setelah didapatkan hasil dari usability test, maka hasil tersebut akan dianalisa untuk digabungkan dengan hasil dari 
survei.  

8. Menyusun rekomendasi perbaikan aplikasi 
Berdasarkan analisa yang dihasilkan, maka disusun rekomendasi perbaikan aplikasi terutama dari aspek usability.  
Dalam menyusun rekomendasi, juga mengacu kepada panduan dari Research-Based Web Design & Usability 
Guidelines yang dikembangkan oleh U.S. Department of Health and Human Services (HHS), bekerjasama dengan 
U.S. General Services Administration[4]. 

 
4. Analisa 
Dalam bagian ini akan dibahas analisa dari hasil kuesioner dan usability test yang telah dilakukan. 
 
4.1 Hasil Kuesioner 
Berikut adalah resume dari hasil kuesioner: 
1. Lebih dari 78% responden telah menggunakan aplikasi manajemen proyek selama lebih dari dua tahun, sebanyak 

97% responden pernah ditunjuk sebagai PM dan lebih dari 60% responden pernah mendapatkan pelatihan formal 
tentang Project Management.  

2. Hanya 65% responden yang menjawab dengan benar pertanyaan sederhana tentang pemahaman proses bisnis. 
3. Petunjuk penggunaan melalui fasilitas help atau user guide, umumnya dirasakan oleh responden tidak terlalu mudah. 

Jika terdapat kesulitan dalam menggunakan aplikasi, kebanyakan responden mencari bantuan dari teman sejawat 
(87,9%) atau melalui administrator aplikasi (75,8%). Responden yang memanfaatkan fasilitas help atau user guide 
hanya sebanyak 27,3% dan 39,4%.  

4. Terdapat beberapa tugas yang dirasakan masih sulit oleh pengguna. Tabel 1. menunjukkan tugas-tugas yang masih 
dirasakan cukup sulit berikut alasannya: 

 
Tabel 1. Tugas-tugas Yang Masih Dirasakan Sulit 

No. Tugas 
Responden 

yang merasa 
kesulitan 

Frekuensi 
Digunakan Alasan adanya kesulitan 

1. Membuat 
Work 
Breakdown 
Structure 
(WBS) 

46,90% Satu kali • fasilitas pembuatannya kompleks (permasalahan 
antarmuka) 

• keterbatasan karakter (permasalahan antarmuka) 
• kesulitan di aplikasi, terkait dengan user interface nya 

(permasalahan antarmuka) 
• tidak ada panduan, tidak ada petunjuk (permasalahan 

fasilitas bantuan) 
• tidak dapat di copy paste dari tabel Excel (permasalahan 

antarmuka) 
2. Membuat 

Task 
34,40% Satu kali • tampilan tidak bisa membedakan antara program utama 

dan sub-sub programnya (permasalahan antarmuka) 
• kadang-kadang task yang sudah dibuat hilang 

(permasalahan penyimpanan data) 
• task yang sudah di-generate tidak dapat diedit kembali 

(permasalahan antarmuka) 
• format tanggal membingungkan, contoh: 02/03/08 dibaca 

3 Peb 2008 atau 2 Mar 2008 ? (permasalahan antarmuka) 
• tidak ada fungsi Judul Aktifitas dari group Task 

(permasalahan antarmuka) 
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No. Tugas 
Responden 

yang merasa 
kesulitan 

Frekuensi 
Digunakan Alasan adanya kesulitan 

4. Membuat 
Work Report  

21,90% Minimal satu 
kali setiap 
bulan selama 
proyek 
berlangsung 

• perlu bimbingan lebih lanjut tentang standar pengisiannya 
(permasalahan proses bisnis dan fasilitas bantuan) 

• tidak praktis (permasalahan proses bisnis) 
• perlu data mengenai biaya yang dikeluarkan per bulan 

(permasalahan fungsi yang tidak tersedia) 
• jika sesi pengisian telah habis, updated work report tidak 

tersimpan (permasalahan penyimpanan data) 
 

5. Dari hasil kuesioner, didapatkan data bahwa terdapat beberapa fungsi di aplikasi yang jarang atau tidak digunakan 
sama sekali oleh pengguna, yaitu: 
• Melihat Kalender Aktivitas : 48,5%  
• Melihat Kurva S   : 57,6%  
• Melihat Gantt Chart  : 57,6%  
• Menggunakan Team Room  : 36,4% 
• Mengurutkan Daftar Proyek : 45,5% 
• Membuat To Do List  : 39,4%  
• Melakukan Search  : 42,4% 

6. Sekitar 24,2% responden menyatakan masih adanya istilah-istilah yang membingungkan seperti misalnya istilah: 
Statement of Authority and Accountability, S-Curve, Gantt Chart, Project sponsor, Change Management Plan, 
dan istilah To Do List. 

7. Ada beberapa fungsi dan informasi pengelolaan proyek yang menurut responden seharusnya ada pada aplikasi, tetapi 
saat ini belum ada seperti: 
• Fungsi pengelolaan sumberdaya. Fungsi ini dibutuhkan untuk mengetahui dan mengelola beban kerja dari 

setiap sumberdaya dalam suatu proyek, terutama jika terdapat anggota proyek yang terlibat di dalam proyek lain 
yang paralel. 

• Informasi penyerapan anggaran. Informasi penyerapan anggaran aktual masih harus dicocokkan secara 
manual dengan aplikasi keuangan yang terpisah. 

• Fungsi pembuatan Struktur Organisasi. Fungsi ini dibutuhkan untuk membuat struktur organisasi dari sebuah 
proyek. 

• Fasilitas ekspor plan atau report. Fungsi ini dibutuhkan untuk menyimpan laporan proyek ke bentuk file 
eksternal agar dapat diolah di dalam aplikasi perkantoran misalnya seperti MS Office. 

• Threads untuk discussion groups. Fungsi ini untuk mempermudah penelusuran diskusi yang menggunakan 
fungsi Team Room. 

8. Sebagian besar responden (60,6%) menyatakan bahwa aplikasi manajemen proyek sangat membantu dalam proses 
pengontrolan pelaksanaan proyek di TELKOM RDC. 

9. Persepsi umum responden atas tampilan aplikasi adalah sebagai berikut: 
• Pengaturan letak informasi dinilai cukup (45%). Masukan: agar letak informasi dapat disederhanakan dan 

antarmuka diperbaiki agar scroll diminimalisasi. 
• Penggunaan jenis dan ukuran huruf dinilai cukup (59%). Masukan: agar konsisten dalam penggunaan huruf. 
• Penggunaan dan pemilihan warna dinilai cukup (58%). Masukan: agar ada highlight pada informasi yang 

penting. 
• Informasi yang menunjukkan suatu link dinilai cukup (42%). Masukan: untuk lebih memperjelas link. 

10. Aplikasi hanya dapat diakses dengan baik dengan browser tertentu. 
11. Akses terhadap aplikasi mengalami masalah jika jaringan intranet PT TELKOM mengalami gangguan. 
 
Setelah dilakukan analisa terhadap hasil kuesioner, untuk menguatkan hasil kuesioner, selanjutnya dilakukan usability 
test atas beberapa fungsi. Dengan mengacu pada kriteria pemilihan fungsi yang dijelaskan pada bagian 3, maka fungsi-
fungsi yang dipilih adalah : 
1. Membuat Work Breakdown Structure (WBS), dengan alasan: dirasakan sulit bagi sebagian besar responden (46,9%), 

walaupun hanya digunakan satu kali dalam tahap manajemen proyek. 
2. Membuat Task, dengan alasan: dirasakan sulit bagi sebagian besar responden (34,4%), walaupun hanya digunakan 

satu kali dalam tahap manajemen proyek. 
3. Membuat Work Report, dengan alasan: sering digunakan (69,7%) dan minimal digunakan satu kali dalam setiap 

bulannya oleh PM. 
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4.2 Hasil Usability Test 
Berikut adalah resume dari hasil usability test: 
• Proses pembuatan WBS: 

a. Tidak jelas urutan pembuatan task yang harus dilakukan oleh evaluator (permasalahan antarmuka). 
b. Setelah tombol “Generate Task” diklik, tidak ada informasi apakah aksi yang dilakukan berhasil atau gagal. 

Untuk melihat hasilnya, evaluator harus masuk ke menu “Task” (permasalahan antarmuka) 
c. Hasil task yang dibuat dengan memanfaatkan fungsi ”Code”, setelah tombol ”Generate Task” diklik ternyata 

menjadi satu level (permasalahan antarmuka) 
d. Textbox nama task yang terlalu pendek (permasalahan antarmuka). 
e. Evaluator tidak mengetahui bahwa pada saat pembuatan WBS, terdapat fasilitas untuk melakukan penyuntingan, 

sehingga jika terdapat kesalahan, maka evaluator menghapus WBS yang telah dibuat dan membuat ulang WBS 
(permasalahan antarmuka). 

• Proses Editing Task: 
a. Untuk mencari tombol edit task, evaluator harus mencari-cari link tersebut (permasalahan antarmuka). 
b. Tidak ada fasilitas untuk menyunting dan menghapus milestone (permasalahan antarmuka). 
c. Tidak ada konfirmasi bagi pengguna dalam melakukan penghapusan task (permasalahan antarmuka). 
d. Pada saat penghapusan task yang salah, tidak ada konfirmasi kepada pengguna (permasalahan antarmuka). 
e. Evaluator tidak langsung mengetahui sedang berada di halaman “List Task” pada tahap “Planning” atau 

“Controlling” karena tidak ada petunjuk yang membantu evaluator (permasalahan antarmuka). 
f. Tidak ada pengecekan atas tanggal isian field “Start” yang nilainya seharusnya tidak boleh mendahului dari 

tanggal isian field “Finish”.  
• Proses pembuatan Work Report:  

a. Aplikasi memberi informasi yang tidak perlu kepada penggunanya (permasalahan antarmuka).  
b. Evaluator bingung dengan proses yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum dapat membuat work report 

(permasalahan proses bisnis dan antarmuka). 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Secara umum, user experience dari aplikasi manajemen proyek berbasis web yang digunakan di TELKOM R&D 

Center, dengan menganalisa aspek usability, masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 
sebelas permasalahan usability pada aplikasi manajemen proyek. 

2. Permasalahan-permasalahan usability dari aplikasi meliputi: 
a. Kesulitan dalam menjalankan beberapa tugas (task).  
b. Permasalahan antarmuka seperti: 

i. Navigasi yang membingungkan pengguna.  
ii. Beberapa format tampilan yang tidak konsisten.  

iii. Terbatasnya jumlah karakter isian.  
iv. Tidak adanya konfirmasi atas suatu aksi dari pengguna.  
v. Kurangnya pengecekan isian data. 

vi. Penggunaan istilah yang tidak konsisten. 
vii. Adanya informasi yang tidak perlu bagi pengguna.  

c. Fasilitas bantuan (help dan user guide) yang kurang mudah untuk digunakan.  
d. Terdapat tugas-tugas yang sulit digunakan oleh pengguna, yaitu: membuat Work Breakdown Structure (WBS), 

membuat Delegasi, membuat Task dan membuat Work Report.  
e. Terdapat beberapa fungsi di aplikasi yang hampir tidak pernah digunakan yaitu: Team Room, To Do List, 

Kalender, Kurva S, Gantt Chart dan Search. Hal ini disebabkan adanya fungsi yang tidak efektif digunakan 
(Team Room dan To Do List), antarmuka yang tidak fleksibel (Kurva S, Gantt Chart) dan hasil yang tidak sesuai 
dengan yang diharapkan (Search).  

f. Terdapat beberapa fungsi dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi yang belum tersedia yaitu: 
fungsi pengelolaan sumberdaya, informasi penyerapan anggaran secara real time dan fasilitas ekspor Plan atau 
Report.  

g. Pemahaman istilah-istilah.  
h. Kemudahan akses.  
i. Pemahaman proses bisnis.  
j. Kompatibilitas browser.  
k. Masalah penyimpanan data.  

3. Analisa usability dengan menggunakan kombinasi metode survei dan usability test berhasil menemukan 
permasalahan usability yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu metode analisa 
saja. 
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6. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini hanya dilakukan sampai dengan memberikan rekomendasi perbaikan aplikasi manajemen proyek yang 
digunakan di TELKOM R&D Center. Idealnya penelitian ini dilanjutkan hingga ke tahap implementasi dari rekomendasi 
dan melakukan pengumpulan data usability kembali setelah rekomendasi tersebut diimplementasikan. Selanjutnya dapat 
dilakukan analisa seberapa efektif rekomendasi yang diberikan dalam meningkatkan usability atas aplikasi tersebut. 
Penelitian lebih lanjut dari user experience dapat dikembangkan tidak hanya pada aspek usability, tapi juga pada aspek-
aspek lain dari user experience. Model penelitian ini dapat dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi Internet yang memiliki 
pengguna yang lebih banyak dan lebih luas cakupannya dengan menggunakan analisa dari responden yang lebih banyak. 
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