
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah : 

1. Menentukan Topik Tugas Akhir 

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah menentukan topik 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian tugas akhir ini. 

Adapun topik dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana 

menganalisis dan mengukur (Capability Level) Kinerja Sistem 

Informasi Pergudangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru dengan Framework COBIT 4.1. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Kegiatan kedua dalam tahapan pendahuluan ini adalah menentukan 

objek penelitian. Dengan berbagai pertimbangan, maka lokasi yang 

dipilih adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 

3. Menentukan Metode Analisis 

Langkah selanjutnya adalah menentukan metode analis yang akan 

digunakan. Adapun untuk penelitian ini digunakan Framework COBIT 

4.1. Domain COBIT 4.1 yang akan digunakan diketahui setelah 

dilakukannya wawancara dengan mengetahui permasalahan saat ini. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dipilihlah 2 proses domain 

COBIT 4.1 yaitu PO7 – manajemen sumber daya manusia (manage 

human resources) , dan AI4 – operasional dan penggunaan IT (enable 

operation and use). 

Hasil dari tahap pendahuluan ini adalah Judul proposal Tugas Akhir. Setelah 

judul didapat, maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tahap kedua tahap 

perencanaan. Proses alur penelitian disajikan pada gambar. Metodologi penelitian 

yang akan dilakukan terdiri dari 4 (empat) tahapan. Secara sistematis dapat dilihat 

pada Gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 Metode Penelitian 

3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, guna untuk menentukan topik yang akan diangkat dalam 

penelitian. 
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Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan dimulai dengan 

menentukan kebutuhan data, menentukan alat pengumpulan data, menentukan 

Domain COBIT 4.1 yang akan digunakan selanjutnya merumuskan masalah dan 

ruang lingkup. 

1. Analisa Kondisi Sistem 

Menjelaskan hasil analisa kondisi pengelolaan sistem informasi 

pergudangan yang dikelola oleh DPP Kota Pekanbaru. 

2. Menentukan Metode Perhitungan Kapabilitas 

Metode Perhitungan Kapabilitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Process Assesment Model (PAM). COBIT Process Assesment 

Model (PAM) didasarkan pada COBIT 4.1  dan International 

Organization for Standardization (ISO) / International Electrotechnical 

Commission (IEC) 15504. PAM dikembangkan untuk mengatasi 

kebutuhan untuk penilaian berbasis proses COBIT untuk meningkatkan 

ketelitian dan keandalan ulasan proses IT. Model ini berfungsi sebagai 

dokumen acuan dasar untuk penilaian kemampuan proses TI organisasi 

saat ini serta beberapa point berikut (ISACA, 2011) 

3. Menentukan RACI Chart 

 Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran untuk mengukur tingkat 

pengelolaan sistem informasi pergudangan. Adapun responden 

didapatkan dengan menganalisa dan menentukan struktur organisasi 

yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi pergudangan 

berdasarkan RACI COBIT 4.1: 
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Gambar 3.2 Diagram RACI Domain PO07 

 

 
Gambar 3.3 Diagram RACI Domain AI04 

 

4. Merancang Kuisioner Penelitian 

 Kuisioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara 

tidak langsung dengan memberikan sebuah form berisi pertanyaan 
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ataupun pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Dalam 

kegiatan ini penulis menyebarkan Kuesioner Process Assesment Model. 

3.3 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Tahap selanjutnya adalah tahap mengumpulkan data, yang mana data 

diperoleh dalam penelitian tugas akhir ini dengan cara sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada staff pengelola teknologi informasi di 

DPP Kota Pekanbaru dan juga teknisi IT lainnya selaku responsibility 

pada kegiatan pengelolaan Sistem. Adapun untuk penelitian ini 

respondennya adalah bapak Yopri Satria Dahni selaku kepala staff 

pengelola IT dan anggota staff IT lainnya. 

2. Melakukan Observasi 

 Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan sesuai dengan topik 

yang akan dibahas. Pada tahap ini penulis akan melakukan survei 

langsung ke pihak DPP Kota Pekanbaru untuk melihat dan mengamati 

Sistem yang sedang berjalan, proses sistem, permasalahan yang pernah 

dialami dan bagaimana solusi yang diinginkan ole pihak DPP Kota 

Pekanbaru. 

3. Mencari File Dokumentasi dan Studi Literatur 

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperolah data secara 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, peraturan-

peraturan laporan kegiatan, dan dokumen catatan lain yang sudah 

berlalu. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti data 

yang diperoleh dari buku, jurnal, paper, dan alamat website rujukan 

yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

Terdapat 2 jenis sumber data yang dipakai, yaitu : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Seperti 

observasi, wawancara, dan form kuesioner. 



56 
 

 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang didapat dari berbagai sumber yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian. Seperti jurnal, buku, laporan, dan 

lain lain. 

1. Penyebaran Kuisioner 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner ini adalah data 

primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis Kapabilitas Level (Capability Level) 

kinerja sistem informasi pergudangan pada Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru 

2. Perhitungan Capability Level 

 Memberikan penjelasan mengenai hasil pengukuran yang telah 

dilakukan dalam bentuk grafik dan tabel dengan disertai penjelasan. 

3. Membuat Hasil Rekomendasi 

Setelah proses pengumpulan data, pengolahan dan analisa dilakukan, 

selanjutnya dibuat rekomendasi berdasarkan dengan melihat pada 

tingkat pengelolaan yang dicapai, dan memberikan sebuah solusi 

aktivitas pengelolaan. 

3.4 Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini melakukan penyelarasan antara hasil yang didapat dengan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini juga 

merupakan tahapan akhir dari penelitian. Tahap ini dilakukan penarikan 

kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, 

pembelajaran yang diterima (lesson learned), serta saran-saran untuk 

menyempurnakan penelitian serupa di kemudian hari. Tahapan ini dijelaskan lebih 

lanjut pada Bab V. 

3.5 Tahap Dokumentasi 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi 

dari hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumny, yaitu mulai dari 
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tahapan pendahuluan hingga tahapan mengukur kapabilitas level pada DPP Kota 

Pekanbaru dengan Framework COBIT 4.1. Adapun kegiatan yang dilakukan 

antara lain : 

a. Kesimpulan dan Saran 

Berisi hasil gambaran penelitian serta saran pengembangan penelitian, 

b. Revisi Laporan Tugas Akhir 

Melakukan perbaikan laporan apabila diperlukan. Hasil dari 

dokumentasi ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pihak DPP Kota Pekanbaru dalam penerapan dan pengembangan 

Kinerja Sistem Informasi kedepannya. 


