
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodelogi penelitian terdiri dari metode pengumpulan data dan metode 

perencanaan data center. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa 

metode studi literatur, metode observasi dan metode wawancara. Sedangkan 

metode perencanaan data center menggunakan framework TIA-942. Tahapan 

penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

3.1 Tahapan Penelitian 

   

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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dikatakan sebagai hasil dari perancanan yang telah dilakukan. berikut adalah 

penjelasan dari tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan : 

3.1.1 Tahapan Pertama (Mulai) 

Tahapan pertama ini dilakukan untuk menentukan ruang lingkup dari 

penelitian yang nantinya akan dikembangkan. tahapan bertujuan untuk 

menyakinkan bahwa perancnagan data center nantinya akan memberikan dampak 

positif terhadap kegitan bisnis dan perkembangan teknologi pada SETDA 

Kabupaten Siak. Langkah – langkah yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagi 

berikut : 

1. Menentukan ruang lingkup perancangan data center pada SETDA 

Kabupaten Siak. 

2. Menentukan permasalahan dan kebutuhan data center pada SETDA 

Kabupaten Siak. 

3. Menentukan bagaimana kinerja data center saat ini, sebagai acuan 

untuk melakukan perancangan data center pada SETDA Kabupaten 

Siak. 

4. Menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam proses perancangan, 

dalam hal ini adalah narasumber dan penulis (who). 

5. Menetukan apa yang akan dilakukan, dalam penelitian ini adalah 

melakuka peracangan data center menggunakan framework TIA-942 

pada SETDA (what). 

6. Menentukan lokasi penelitian, menetukan bagaimana kondisi 

lingkungan secara keseluruhan (where). 

7. Menentukan waktu mulai dan target waktu penyelesaian dari 

perancangan data center (when). 

8. Mendeskripsikan alasan kenapa alasan kenapa diperlukannya 

perancangan data center, pada penelitian ini dijelaskan dalam rumusan 

masalah pada bab 1 (why). 
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9. Mendeskripsikan bagaimana perancnagan data center akan dibuat, 

pada penelitian ini perancangan data center merujuk pada langkah kerja 

yang telah disediakan oleh TIA-942 (how). 

Hasil dari tahapan ini akan didapat bagaimana kondisi data center saat ini, 

sehingga akan didapatkan tindakan apa yang akan dilakukan dalam perancangan 

data center yang baru. 

3.1.2 Tahapan Kedua (Pengumpulan Data) 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan studi literatur. Berikut penjelasan metode pengumpulan 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan menwawancarai Kepala Sub Bagian 

(Kasubag) Bina Produksi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yaitu 

Bapak T. M. Taufik, SE dan Bapak Zaldi Eka Putra, S. Kom sebagai 

staff fungsional umum. Sasaran dari isi wawancara yaitu untuk 

memperoleh informasi secara menyeluruh,berkaitan dengan infastruktur 

data center, dan infrastruktur SI/TI pada SETDA Kabupaten Siak. 

Wawancara juga dilakukan dengan membagikan kusioner kepada 

bendahara bagian umum, yaitu bagian yang bertanggung jawab terhadap 

permasalah IT di SETDA Kabupaten Siak. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melihat langsung aktivitas yang berjalan 

pada SETDA Kabupaten Siak. Dari observasi yang dilakukan, didapat 

gambaran, bagaimana kondisi data center saat ini, bagaimana 

pengerjaan proses bisnis yang sedang berjalan dan bagaimana peran dari 

teknologi informasinya. Hasil yang didapat dari observasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Sejarah perkembangan IT di SETDA Kabupaten Siak. 

b. Kondisi data center pada SETDA saat ini. 

c. Permasalahan teknologi informasi yang dihadapai SETDA. 
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d. Peran teknologi informasi dalam pengerjaan aktivitas bisnis 

pada SETDA Kabupaten Siak. 

3. Studi Literatur 

Metode ini dilakukan untuk menambah referensi teori-teori yang yang 

berhubungan dengan perancangan data center yang menggunakan  

framework  TIA-942. Seperti buku TIA-942, jurnal-jurnal online, 

artikel, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan 

framework TIA-942 sebagai metode penelitiannya, sehingga bisa 

menjadikan gambaran dan acuan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian ini. 

3.1.3 Tahapan Ketiga (Perancangan Data Center) 

Setelah dilakukan analisa kondisi saat ini dan analisa kebutuhan dari 

perancangan data center yang merupakan output dari tahapn pertama dan kedua. 

Langkah selanjutnya adalah perancangan data center dengan menggunakan 

framework TIA-942. Perancangan data center ini meliputi perancangan secara 

arsitektural, elektrikal, mekanikal dan telekomunikasi. Berikut adalah langkah – 

langlah yang dilakukan peneliti dalam perancangan data center pada SETDA 

Kabupaten Siak: 

1. Arsitektural 

Perancangan arsitektural data center ini meliputi Pemilihan lokasi dan 

desain ruangan, keamanan ruangan data center dan penataan ruangan.  

Output dari perancangan arsitektural dalah rekomendasi dimana lokasi 

pembangunan data center dan rancangan kondisi bangunan ruangan, 

kemaana dan pengelolaan ruangan data center supanya dapat 

meningkatkan kinerja SETDA kedepannya. 

2. Elektrikal 

Perancangan elektrikal merupakan suatu perancangan dibagian 

kelistrikan meliputi perancangan sumber daya utama, distribusi daya, 

penyedian daya cadangan, perancangan sistem grounding. Dengan 

peracangan elektrikal yang baik, diupayakan agar kinerja dari data 
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center terganggu jika suplay daya listrik utama terganggu, yaitu dengan 

menyiapkan sumber daya cadangan sebagai mana yang telah ditentukan 

pada TIA-942 dengan spesifikasi pada tier 2 yaitu N+1 dimana 

komponen utama elektrikan memiliki 1 komponen cadangan yang telah 

disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan. 

3. Mekanikal 

Perancangan mekanikal meliputi Perancanga sistem keamanan (fisik, 

non fisik), sistem pendingin, sirkulasi udara. Dengan perancangan 

mekanikal ini dapat menjamin keamanan data center baik secara fisik 

dan non fisik dari berbagai ancaman yang terjadi. 

4. Telekomunikasi 

Pada perancangan sitem telekomunikasi ini akan dilakukan Perancangan 

infastruktur jaringan, manajemen kabel, distribusi jaringan, pelebelan. 

Output dari perancangan ini dalah memiliki infrastruktur jaringan yang 

baik pada SETDA secara keseluran, perancangan telekomunikasi lebih 

difokuskuskan pana penataan ulang topologi jaringan dan optimasi 

penggunaan perangkat teknologi pada SETDA Kabupaten Siak. 

3.1.4 Tahapan Terakhir (Hasil) 

Setelah dilakukan perancangan data center,maka output dari tahapan ketiga 

merupakan sautu rancangan baru untuk data center pada SETDA Kabupaten Siak. 

Pada penelitian ini, perancangan data center berfokus pada permasalahn tekologi 

belum mencakup terhadap tata kelola, implementasi dan pemeliharaan. Rancangan 

data center ini akan memiliki tier dengan spesifikasi tingkatan berada pada tier 2, 

perancangan ini didasarkan pada penelitian – penelitian sebelumnya dengan 

pembahasan yang sama dan studi kasus pada instansi pemerintah. 


