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3 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Pada metode penelitian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang 

akan dilakukan dalam penelitian dari proses awal sampai akhir. Secara garis besar 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

  

Gambar 3.1 Metode Penelitian 
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 Tahap Awal 

3.1.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur atau pencarian di mesin pencari 

(google) serta dengan cara mempelajari buku dan jurnal yang terkait dengan 

informasi model DeLone dan McLean. Hasil yang didapatkan pada tahap ini adalah 

definisi atau penjelasan tentang model DeLone dan McLean. 

 

3.1.2 Observasi 

Tahap pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati penelitian-

penelitian sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mencari output pada penelitian 

sebelumnya. Serta mengamati Brilian untuk melihat fungsi, menu, dan tampilan 

pada Brilian.  

   

3.1.3 Perhitungan Sampel 

Pada bagian ini menjelaskan tentang tahapan perhitungan sampel yang 

akan dilakukan terhadap penilitian ini, yaitu: 

1.) Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Stikom Surabaya 

angkatan 2012-2016 pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 

9 Program Studi yaitu, S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Komputer, S1 Desain 

Komunikasi Visual, S1 Desain Grafis, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D-IV 

Komputer Multimedia, D-III Manajemen Informatika, D-III Komputerisasi 

Perkantoran dan Kesekretariatan  (Stikom.edu). 
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Adapun data populasi mahasiswa aktif  Stikom Surabaya angkatan 2012-2016 

pada semester genap tahun ajaran 2016/2017, lebih jelas data akan dijelaskan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Populasi 

 

2.) Metode dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah dengan teknik sampling 

Stratified Random Sampling dari populasi penelitian. Dengan menggunakan teknik 

sampling Stratified Random Sampling akan diketahui jumlah sampel pada masing-

masing Program Studi. 

Untuk menentukan sampel responden mahasiswa aktif Stikom Surabaya 

digunakan rumus perhitungan pada rumus 2.1.  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

 

 

Program Studi 
Angkatan Jumlah 

2012 2013 2014 2015 2016 

D3 Manajemen Informatika  3 3 23 33 28 90 

D3 Komputerisasi Perkantoran 

dan Kesekretariatan  

2 1 15 10 12 40 

S1 Sistem Informasi  264 156 139 149 149 857 

S1 Sistem Komputer  60 48 42 53 35 238 

S1 Desain Komunikasi Visual  23 46 47 57 77 250 

S1 Desain Grafis  0 0 6 20 31 57 

S1 Manajemen 0 0 0 27 22 49 

S1 Akuntasi 0 0 0 13 13 26 

D4 Komputer Multimedia 15 25 22 34 24 120 

Total 1.727 
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Berikut merupakan hasil perhitungan menentukan sampel dengan rumus 

2.1 dengan diketahui jumlah mahasiswa aktif angkatan 2012-2016 Stikom 

Surabaya pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

𝑛   =  
1.727

1 + 1.727 ∗ 0, 052
 = 325 

Berikut lebih detil perhitungan menentukan sampel mahasiswa aktif 

Stikom Surabaya angkatan 2012-2016 pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017, dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Sampel 

  

Untuk menetapksan sampel pada masing-masing sub populasi, maka 

digunakan rumus 2.2. 

𝑛1 =  
𝑁1

𝑁
× 𝑛 

 𝑛1 =  
90

1727
× 325  = 17 

No Program Studi 
Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan 

Stratified Random 

Sampling 

Sampel 

1  D3 Manajemen 

Informatika  

90 90*325/1.727 17 

2  D3 Komputerisasi 

Perkantoran dan 

Kesekretariatan  

40 40*325/1.727 8 

3  S1 Sistem Informasi  857 857*325/1.727 161 

4  S1 Sistem Komputer  238 238*325/1.727 45 

5 S1 Desain Komunikasi 

Visual  

250 250*325/1.727 47 

6 S1 Desain Grafis  57 57*325/1.727 11 

7  S1 Manajemen 49 49*325/1.727 9 

8 S1 Akuntasi 26 26*325/1.727 5 

 9 D4 Komputer 

Multimedia 

120 120*325/1.727 22 

Total  325 
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Berikut lebih detil perhitungan menentukan sampel sub populasi 

mahasiswa aktif Stikom Surabaya angkatan 2012-2016 pada semester genap tahun 

ajaran 2016/2017, dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Sampel Dibedakan Berdasarkan Tahun Angkatan 

Program 

Studi 
Angkatan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan Stratified 

Random Sampling 
Sampel 

D3 Manajemen 

Informatika 

2012 3 3*325/1727 1 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 23 23*325/1727 5 

2015 33 33*325/1727 6 

2016 28 28*325/1727 5 

Total 17 

D3 

Komputerisasi 

Perkantoran 

dan 

Kesekretariatan 

2012 2 2*325/1727 1 

2013 0 0*325/1727 1 

2014 15 15*325/1727 3 

2015 2 10*325/1727 3 

2016 2 12*325/1727 2 

Total 9 

S1 Sistem 

Informasi 

2012 264 264*325/1727 50 

2013 156 156*325/1727 29 

2014 139 139*325/1727 26 

2015 149 149*325/1727 28 

2016 149 149*325/1727 28 

Total 161 

S1 Sistem 

Komputer 

2012 60 60*325/1727 11 

2013 48 48*325/1727 9 

2014 42 42*325/1727 8 

2015 53 53*325/1727 10 

2016 35 35*325/1727 7 

Total 45 

 

S1 Desain 

Komunikasi 

Visual 

2012 23 23*325/1727 4 

2013 46 46*325/1727 9 

2014 47 47*325/1727 9 

2015 57 57*325/1727 11 

2016 77 77*325/1727 14 

Total 47 

S1 Desain 

Grafis 

2012 0 0*325/1727 0 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 6 6*325/1727 1 

2015 20 20*325/1727 4 
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Tabel 3.3 (Lanjutan) 

Program 

Studi 
Angkatan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan Stratified 

Random Sampling 
Sampel 

 2016 31 31*325/1727 6 

Total 11 

S1 Manajemen 

2012 0 0*325/1727 0 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 0 0*325/1727 0 

2015 27 27*325/1727 5 

2016 22 22*325/1727 4 

Total 9 

S1 Akuntasi 

2012 0 0*325/1727 0 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 0 0*325/1727 0 

2015 13 13*325/1727 2 

2016 13 13*325/1727 2 

Total 4 

D4 Komputer 

Multimedia 

2012 15 15*325/1727 3 

2013 25 25*325/1727 5 

2014 22 22*325/1727 4 

2015 34 34*325/1727 6 

2016 24 24*325/1727 4 

Total 22 

Total Keseluruhan 325 

  

  

 Tahap Analisis 

Dalam tahap analisis akan dilakukan penyusunan kuesioner, penyebaran 

kuesioner, analisis validitas dan reliabilitas, serta analisa SEM (Structural Equation 

Modelling). Berikut merupkan tahapan analisis secara lebih rinci. 

    

3.2.1 Penyusunan Kuesioner 

Langkah yang dibutuhkan dalam penyusunan kuesioner adalah 

menentukan variabel dan indikator, dan penyusunan pernyataan. Hasil nantinya 

yaitu lembaran pernyataan kuesioner, berikut langkah-langkah dalam penyusunan 

kuesioner. Langkah pertama yaitu penentuan variabel dan indikator penelitian, 
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berikut merupakan  variabel dan indikator penelitian yang sudah ditentukan, dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Penyusunan Variabel dan Indikator 

Variabel Indikator 

1. Kualitas Sistem  

(System Quality) 

 

  

 

 

a. Kemudahan untuk digunakan (ease of 

use)  

b. Keandalan sistem (reliability)  

c. Kecepatan akses (response time)  

d. Fleksibilitas sistem (flexibility)  

e. Keamanan sistem (security) 

f. Pemulihan Kesalahan (error recovery) 

2. Kualitas informasi 

(Information Quality)  

 

a. Kelengkapan (completenes) 

b. Relevan (relevance) 

c. Ketepatan Waktu (timeliness) 

3. Kualitas Layanan  

(Service Quality)  

a. Responsif (responsive) 

b. Empati (empathy)  

4. Penggunaan (Use)  a.  Frekuensi Penggunaan (frekuency of  use)  

b.  Sifat penggunaan (nature of use)    

5. Kepuasan pengguna (User 

satisfaction) 

a. Kepuasan informasi (repeat visits) 

b. Kepuasan menyeluruh (repeat purchase) 

6. Manfaat bersih (Net 

benefits)  

a. Kegunaan dalam kerja (usefullness in 

work) 

b. Meningkatkan berbagi pengetahuan 

(improved knowledge sharing) 

  

Langkah selanjutnya yaitu penentuan pernyataan pada masing-masing 

indikator yang sudah ditetapkan, berikut deskripsi dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Pernyataan 

Indikator Pernyataan 

Kualitas Sistem (System Quality) 

a. Kemudahan untuk 

digunakan  

(ease of use)  

Saya faham dengan sub menu pada aplikasi Brilian 

 

Aplikasi Brilian nyaman dan mudah diakses 

 

Aplikasi brilian mudah dalam pengoperasianya 

b. Keandalan sistem 

(reliability) 

Aplikasi Brilian pernah mengarahkan ke halaman yang 

tidak sesuai dengan link 

 

Saya dapat mengakses aplikasi Brilian kapan saja 

dengan tidak pernah merasa khawatir aplikasi Brilian 

tidak bisa diakses atau dioperasionalkan 
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Tabel 3.5 (Lanjutan) 

Indikator Pernyataan 

c. Kecepatan akses 

(response time) 

Saya membuka aplikasi Brilian hanya menunggu kurang 

dari 15 detik 

  

Menu yang dibuka membutuhkan loading time kurang 

dari 5 detik  

d. Fleksibilitas 

sistem  

(flexibility)  

Aplikasi Brilian dapat mengupload tugas menggunakan 

format office, PDF 

 

Aplikasi Brilian dapat diakses dari handphone dan 

komputer  

 

Aplikasi Brilian dapat diakses dari browser chrome, uc, 

browser, firefox 

e. Keamanan sistem 

(security) 

Saya tidak dapat mengubah tata letak dan fungsi tools 

 

Saya tidak dapat melihat tugas yang telah dikirim oleh 

teman-teman satu mata kuliah 

 

Saya tidak dapat mengubah tugas yang telah dikirim 

oleh teman-teman satu mata kuliah  

 

Saya tidak dapat mendownload tugas yang telah dikirim 

oleh teman-teman satu mata kuliah 

 

Saya tidak dapat mengubah nilai sesuai dengan 

keinginan saya 

f. Pemulihan 

Kesalahan  

(Error Recovery) 

Ketika terjadi eror sistem menunjukkan deskripsi error 

 

Sistem menyertakan solusi dalam menangani error 

Kualitas Informasi (Information Quality) 

a. Kelengkapan 

(completenes) 

Saya dapat melihat pemberitahuan jadwal pengganti 

kelas pada aplikasi Brilian 

 

Saya dapat mengupload tugas pada aplikasi Brilian 

Saya dapat mendownload materi dari dosen pada 

aplikasi Brilian 

 

Saya dapat berdiskusi dengan dosen dan teman-teman 

satu mata kuliah pada aplikasi Brilian 

 

Saya dapat melihat nilai quiz dan nilai tugas pada 

aplikasi Brilian 

 

Saya dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dengan 

dosen pada aplikasi Brilian 
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Tabel 3.5 (Lanjutan) 

Indikator Pernyataan 

b. Relevan 

(relevance) 

Informasi dari aplikasi Brilian sesuai dengan kebutuhan 

saya 

 

Informasi dari aplikasi Brilian membantu dalam proses 

pembelajaran 

c. Ketepatan Waktu 

(timeliness) 

Aplikasi Brilian menyajikan informasi dalam waktu 

yang tepat  

 

Aplikasi Brilian menyajikan informasi yang up to date 

Kualitas Layanan (Service Quality) 

a. Responsif 

(Responsiveness) 

Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat berfungsi 

dengan cepat  

 

Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat berfungsi 

dengan tepat 

b. Empati (Empathy)  Aplikasi Brilian memudahkan dalam berkomunikasi 

antara saya dengan dosen dan teman-teman satu mata 

kuliah 

 

Aplikasi Brilian memudahkan saya untuk mengetahui 

kegiatan kelas dan dosen 

Penggunaan (Use) 

a.  Frekuensi    

 Penggunaan  

(Frekuency of Use) 

 

 

Saya tidak pernah mengunjungi Brilian  

 

Saya mengunjungi Brilian 1 sampai 3 kali sehari 

 

Saya mengunjungi Brilian 4 sampai 7 kali sehari 

 

Saya mengunjungi Brilian 8 sampai 10 kali sehari 

b.  Sifat penggunaan 

(Nature of use)    

Saya melihat pemberitahuan jadwal pengganti kelas 

pada aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali 

dalam satu minggu 

 

Saya mendownload materi dari dosen pada aplikasi 

Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

 

Saya berdiskusi dengan dosen dan teman-teman satu 

mata kuliah pada aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 

6 kali dalam satu minggu 

 

Saya melihat nilai quiz dan nilai tugas pada aplikasi 

Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

 

 



34 
 

 

Tabel 3.5 (Lanjutan) 

Indikator Pernyataan 

 Saya melakukan pembelajaran jarak jauh dengan dosen 

pada aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam 

satu minggu 

 

Saya mengupload tugas pada aplikasi Brilian kurang 

lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

a. Kepuasan 

informasi  

(Repeat visits) 

Saya puas akan informasi yang dihasilkan tentang 

akademik sehingga saya dapat menyelesaikan tugas 

dengan cepat 

 

Saya puas akan informasi tentang nilai tugas dan nilai 

quiz  

 

Saya puas akan informasi tentang pengumuman 

aktifitas kelas 

b. Kepuasan 

menyeluruh 

(Repeat 

purchase) 

Saya puas dengan aplikasi Brilian yang saya gunakan 

saat ini 

 

Saya berharap aplikasi Brilian dapat terus digunakan 

Saya akan tetap memakai aplikasi Brilian 

Manfaat Bersih (Net benefits) 

a.  Kegunaan dalam  

 kerja 

 (usefullness 

 in work) 

Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya mudah 

dalam melakukan proses pembelajaran 

 

Saya lebih siap untuk mengikuti kelas karena saya 

mendapatkan materi dari aplikasi Brilian. 

b. Meningkatkan  

berbagi    

pengetahuan 

(Improved 

knoledge sharing). 

Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya dapat 

saling memberi informasi dengan dosen dan teman-

teman satu mata kuliah sehingga saya dapat 

meningkatkan pengetahuan saya 

  

Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya dapat 

melihat nilai quiz dan nilai tugas sehingga saya bisa 

memperkirakan target pencapaian nilai 
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3.2.2 Penyebaran Kuesioner 

Setelah melakukan penyusunan kuesioner, langkah selanjutnya adalah 

menyebarkan kuesioner tersebut kepada responden, yang akan disebarkan secara 

offline dan online. Penyebaran kuesioner akan dilakukan kepada sejumlah sampel 

yang ditentukan berdasarkan tahun angkatan dan program studi seperti pada Tabel 

3.3, penyebaran kuesioner secara offline akan diberikan secara langsung kepada 

responden serta dalam pengisian kuesioner oleh responden akan dipantau secara 

langsung oleh pemberi kuesioner. Sedangkan penyebaran kusioner secara online 

disebar dengan menggunakan google form. 

  

3.2.3 Menguji Tingkat Kesuksesan  

Langkah berikutnya yaitu menguji tingkat kesuksesan aplikasi Brilian, 

terdapat dua uji yaitu uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, 

dan analisis deskriptif. Uji instrumen pada tahap ini memiliki dua tahapan yaitu 

pertama uji validitas yang digunakan untuk menguji apakah pernyataan valid 

terhadap variabel yang telah ditentukan. Uji validitas diukur apabila nilai r hitung 

lebih besar dengan r tabel. Dasar pengambilan keputusan r hitung > r tabel maka 

variabel dikatakan valid, r hitung < r table maka variabel tidak valid. Kemudian 

yang kedua adalah uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji apakah jawaban 

responden atas kuesioner konsisten sehingga kuesioner dapat diandalkan hasil yang 

sama jika dilakukan uji berkali-kali, dan dengan orang yang berbeda sekalipun. 

Dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari r tabel maka 

dianggap reliabel atau konsisten. 

Analisis deskriptif pada tahap ini digunakan untuk mengetahui gambaran 

atau penyebaran data sampel. Yang dilakukan adalah menghitung jumlah 
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responden berdasarkan umur, jenis kelamin, program studi, serta intensitas 

penggunaan aplikasi Brilian.  

 

3.2.4 Analisa Data Structural Equation Modelling (SEM) 

Analisis SEM dilakukan untuk mengetahui apakah model DeLone dan 

McLean tepat digunakan dalam memecahkan permasalahan. Analisa SEM diuji 

dengan pendekatan AMOS yang memungkinkan melakukan estimasi atas sejumlah 

persamaan regresi yang berbeda tetapi terkait satu sama lain. Langkah-langkah 

dalam membuat model dengan AMOS adalah sebagai berikut. 

1. Uji Linearitas 

2. Uji Normalitas 

3. Outlier  

4. Goodness of fit 

5. Uji Kausalitas  

Pada uji kausalitas dibahas uji hipotesis, hipotesis lebih jelas pada Gambar 3.2. 

  

Gambar 3.2  Kerangka Pemikiran 
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 Kerangka pemikiran Gambar 3.2 mengacu pada model Delone dan 

Mclean. Terdapat dua perbedaan antara model Delone dan Mclean dengan hipotesis 

pada penelitian dalam tugas akhir ini, yaitu: 

1. Tidak ada variabel intention of use karena pada penelitian Dhayana (2016), telah 

dibahas tentang niat untuk berperilaku dengan hasil faktor niat untuk berperilaku 

merupakan faktor yang mempengaruhi dengan nilai sebesar 4,140. Pada penelitian 

Banjuradja (2015), juga telah dibahas tentang niat untuk perilaku dengan hasil 

faktor niat untuk berperilaku merupakan faktor yang mempengaruhi dengan nilai 

sebesar 0,41. Dari kedua penelitian tersebut diketahui faktor niat untuk berperilaku 

sudah baik, sehingga variabel intention of use tidak dibutuhkan lagi pada penelitian 

dalam tugas akhir ini.  

2. Tidak ada hipotesis dari variabel manfaat bersih terhadap variabel kepuasan 

pengguna, menurut Jones dan Beatty dalam Petter, dkk (2008), dampak IS terhadap 

lingkungan kerja tidak secara signifikan terkait dengan kepuasan pengguna. Hal ini 

berarti jika relasi variabel manfaat bersih terhadap kepuasan pengguna tetap diuji 

maka tidak akan mempengaruhi kesuksesan sistem informasi, sehingga relasi 

variabel manfaat bersih terhadap kepuasan pengguna tidak dibutuhkan lagi pada 

penelitian dalam tugas akhir ini. Model seperti ini mengacu pada Delone dan 

Mclean dalam Dorobat (2014), tentang models for measuring e-learning success in 

universities dimana tidak ada hubungan dari variabel manfaat bersih terhadap 

kepuasan pengguna dalam mengukur kesuksesan sistem informasi. Model serupa 

terdapat pada Petter, dkk (2008), tentang measuring information systems success: 

models, dimensions, measures, and interrelationships dimana tidak ada hubungan 

dari variabel manfaat bersih terhadap kepuasan pengguna dalam mengukur 
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kesuksesan sistem informasi. Penelitian oleh Jamal dan Riana (2016), tentang 

faktor-faktor yang mengukur keberhasilan model kesuksesan sistem informasi 

DeLone & McLean terhadap pengguna sistem informasi akuntansi Accurate di 

enam perusahaan di Kota Sukabumi juga menggunakan model seperti ini. 

 Dari kerangka pikiran Gambar 3.2 terdapat sembilan hipotesis penelitian 

yang dianalisis, yaitu. 

H1 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas sistem         

dengan penggunaan. 

H2 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas sistem 

dengan kepuasan pengguna. 

H3 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas informasi 

dengan penggunaan. 

H4  = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas informasi 

dengan kepuasan pengguna. 

H5 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan 

dengan penggunaan. 

H6 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan 

dengan kepuasan pengguna. 

H7  = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel penggunaan dengan 

kepuasan pengguna. 

H8  = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel penggunaan dengan 

manfaat bersih. 

H9  = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kepuasan pengguna 

dengan manfaat bersih. 
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 Tahap Akhir 

Pada tahap akhir ini merupakan tahapan untuk menyimpulkan dari hasil 

perhitungan kausalitas dan analisis deskriptif sehingga dapat mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesuksesan aplikasi Brilian dan tingkat 

kesuksesan aplikasi Brilian, serta loading factor untuk menunjukkan apa yang 

diinginkan responden pada aplikasi Brilian kedepannya. Langkah-langkah untuk 

menganalisisnya adalah dengan cara menganalisis nilai tertinggi dari hasil 

perhitungan kausalitas dan analisis deskriptif.


