
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pikir 

Perencanaan strategi SI yang baik akan membantu memberikan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan terhadap kompetitor secara berkelanjutan serta mampu 

bertahan dalam menghadapi persaingan. Sistem ataupun teknologi informasi 

dirancang untuk mendukung kepentingan dan kebutuhan bisnis suatu organisasi. 

Perencanaan SI yang baik diharapkan dapat mengidentifikasi sasaran untuk 

pengadaan dan penerapan SI atau TI dan membantu memaksimalkan hasil dari 

investasi SI atau TI. Penerapan SI atau TI ini diharapkan mendukung visi, misi 

dan tujuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Rencana strategis yang 

dikembangkan melalui beberapa tahapan analisis nantinya diharapkan mampu 

mengatasi kendala yang selama ini dihadapi organisasi.  

Sebuah kerangka pikir akan dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian, 

kerangka pikir tersebut nantinya akan dijadikan acuan bagi penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Kerangka pikir dalam penelitian ini mengacu pada 

metodologi perencanaan strategi SI atau TI yang diperkenalkan oleh Ward dan 

Peppard (2002), tetapi model tersebut digabungkan dengan cara pelaksanaan 

penelitian yang dimulai dari tahapan awal yaitu identifikasi organisasi dan 

tahapan pengumpulan data. 

Kerangka pikir yang digunakan pada studi kasus penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 



33 
 

Metodologi Penelitian 

Tahapan Kegiatan 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Perencanaan Strategi SI/TI 
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Adapun uraian langkah-langkah pada studi kasus ini dijabarkan sebagai berikut: 

3.2.1 Tahap Awal 

Pada tahap ini yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang akan 

diangkat untuk penelitian, menetukan metode yang akan digunakan serta 

menentukan batasan serta tujuan dilakukan penelitian. Setelah itu penulis 

menetapkan tempat penelitian pada LP3I Pekanbaru khususnya mengenai strategi 

IT yang diterapkan dan strategi bisnis yang dijalankan di LP3I Pekanbaru. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Dari identifikasi masalah yang ditemukan sebelumnya diperkuat dengan 

pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu melakukan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian, observasi 

langsung di LP3I Pekanbaru, mempelajari dokumen-dokumen yang ada serta 

melakukan wawancara dari berbagai sumber yang dibutuhkan. 

3.2.3 Tahap Analisis 

Pada tahap dilakukan analisis-analisis berdasarkan acuan metode 

Perencanaan strategis SI atau TI yang digunakan. Analisis yang dilakukan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis 

Analisis terhadap lingkungan eksternal bisnis yang ada pada LP3I 

Pekanbaru mencakup beberapa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

strategi bisnis organisasi. Faktor-faktor eksternal dapat dilihat dari peluang 

maupun ancaman bagi organisasi. Analisis ini menggunakan analisis Lima 

Daya Porter. 

2. Analisis Lingkungan Internal Binsis 

Analisis terhadap lingkungan internal bisnis yang ada pada LP3I Pekanbaru 

dari sisi internal yang mempengaruhi proses bisnis yang sedang berjalan. 

Agar dapat memaksimalkan peluang yang ada pada internal perusahaan dan 

memperbaiki kelemahan internal perusahaan agar tidak menjadi ancaman 

nantinya. Analisis ini menggunakan analisis Value Chain. 

3. Analisis Lingkungan Eksternal SI atau TI 
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Analisis terhadap lingkungan eksternal IS atau IT adalah faktor-faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi strategic planning. Misalnya tren 

teknologi saat ini. Dimana perkembangan teknologi yang berkembang juga 

harus dapat mendukung bisnis yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil 

wawancara dari Kepala Divisi Teknologi Informasi LP3I Pekanbaru, 

didapatkan bahwa semakin banyak pengguna smartphone maupun mobile 

tablet dari kalangan mahasiswa, dosen maupun staf LP3I Pekanbaru sendiri. 

Sehingga pengembangan aplikasi bagi media tersebut dapat dikembangkan. 

4. Analisis Lingkungan Internal SI/TI 

Analisis lingkungan internal SI/TI adalah analisis penggunaan SI/TI yang 

ada pada setiap fungsi bisnis perusahaan, analisis aplikasi yang digunakan 

dalam penyusunan portfolio aplikasi, dan analisis sarana dan prasarana TI 

yang ada di LP3I Pekanbaru. Hal ini berguna untuk dibandingkan dengan 

kebutuhan SI/TI yang diperlukan dalam mencapai visi misi, sehingga 

didapat kesimpulan peningkatan TI yang dibutuhkan oleh LP3I Pekanbaru. 

3.2.4 Tinjuan Hasil 

Dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, maka pada tahap ini 

bertujuan untuk menghasilkan analisis dan penentuan pioritas atas portfolio IT 

dan tujuan strategis yang akan dicapai. Dalam tahap ini akan mencapai hasil 

berupa perencanaan strategi SI/TI yang sesuai dengan visi, misi, dan proses bisnis 

yang akan dicapai. Untuk pencapaian tahap setrategi ini terdapat beberapa strategi 

SI/TI yang harus dilakukan yaitu: 

1. Solusi Strategi SI 

Pada tahap strategi SI adalah cara dimana SI dimanfaatkan dalam 

mendukung setiap kegiatan Universitas yang berhubungan dengan visi dan 

misi organisasi. Dan menjelaskan berbagai permasalahan yang akan dibuat 

solusi, sehingga solusi tersebut dapat diimplementasikan. Hasil yang ada 

pada strategi SI adalah usulan-usulan aplikasi yang diajukan untuk 

diimplementasikan sehingga permasalahan yang terdapat pada organisasi 

dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi alat pencapaian visi dan 

misinya. Pada tahap strategi TI dimana strategi ini berguna untuk 
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mengetahui bagaimana TI dapat dimanfaatkan dalam memdukung 

pencapaian visi dan misi, dan proses bisnis utama yang ada pada Organisasi. 

Strategi TI ini berupa software, hardware, platform, dan topologi jaringan 

yang berguna untuk menunjang strategi SI yang telah dianalisis sebelumnya. 

2. Strategi Manajemen SI atau TI 

Pada strategi manajemen SI atau TI berguna untuk menetapkan kebijakan 

yang telah dibuat oleh pihak manajemen dimana berkaitan dengan sistem 

dan teknologi informasi yang akan diimplementasikan pada Organisasi. 

Kebijakan ini berupa struktur organisasi yang mendukung SI perusahaan, 

dan sumber daya manusia TI yang berkaitan dengan universitas. 

3. Rekomendasi Portfolio Aplikasi 

Portofolio aplikasi dibutuhkan untuk menjabarkan setiap kebutuhan dari 

aplikasi yang direkomendasikan untuk universitas setelah menganalisis 

lingkungan internal dan eksternal organisasi. Portofolio aplikasi juga 

berguna sebagai dasar mengidentifikasi kebutuhan perusahaan terhadap 

software dan hardware dimasa depan. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Adapun jenis, metode dan teknik pengumpulan data penelitian dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Perumusan perencanaan strategis SI atau TI pada LP3I Pekanbaru ini 

menggunakan studi kasus kualitatif. Menurut Creswell dalam studi kasus 

kualitatif, seseorang dapat menyusun pertanyaan maupun sub pertanyaan melalui 

isu dalam tema yang dieksplorasi, juga sub pertanyaan tersebut dapat mencakup 

langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan datan dan analisis. Wawancara 

pun langsung dilakukan terhadap bagian Departemen Teknologi Informasi untuk 

menggali data yang diperlukan. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini, peneliti 

juga melakukan wawancara di berbagai unit kerja di LP3I Pekanbaru. Selain itu 

dilakukan observasi langsung, studi dokumen, dan studi literature yang digunakan 

untuk analisis dalam berbagai bentuk seperti website, jurnal, tesis, dan media 

elektronik lainnya. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian ini, membutuhkan data dan informasi-

informasi yang berkaitan dengan proses flow, kondisi lingkungan eksternal dan 

internal LP3I Pekanbaru. Informasi tersebut diperoleh melalui: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pihak yang berinteraksi 

dengan proses bisnis. Bahan wawancara yang akan ditanyakan kepada pihak 

manajemen adalah rencana perusahaan kedepannya, dan strategi-strategi apa 

yang diharapkan yang telah terlampir ada Lampiran A. Adapun wawancara 

dilakukan kepada pihak berikut: 

a. Branch Manager LP3I    : 1 orang 

b. Kepala Departemen Pendidikan   : 1 orang   

c. Kepala Departemen Keuangan dan SDM  : 1 orang 

d. Kepala Departemen Pemasaran   : 1 orang 

e. Kepala Koperasi dan Penempatan   : 1 orang 

f. Kepala Departemen Teknologi Informasi  : 1 orang 

g. Staf TI lain yang dianggap berkompeten dibidangnya 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan proses bisnis yang 

terjadi di lapangan dan melakukan pencatatan atas informasi-informasi yang 

didapatkan selama  proses pengamatan. Observasi  yang telah dilakukan 

telampir pada Lampiran B. 

3. Studi Literatur 

Melalui studi kepustakaan, banyak hal seperti teori dan hal-hal yang perlu 

diperhatikan maupun langkah-langkah pengerjaan yang baik dalam 

merancang suatu perencanaan strategi SI atau TI dapat diperoleh melalui 

dokumen yang terdapat dalam organisasi, website, jurnal, tesis, dan literatur 

lainnya. 

3.4 Tahap Dokumentasi 

Adapun tahap terakhir dari Penelitian ini adalah tahap penulisan laporan. 

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 



38 
 

1. Melakukan Konsultasi Terhadap Pembimbing  

Konsultasi terhadap pembimbing sangat diperlukan dalam penulisan 

laporan. Hal ini dikarenakan, banyak masukan atau saran dari pembimbing 

yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis, dan melakuan revisi yang 

sesuai dengan masukan dari pembimbing. 

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Penelitian 

Data yang telah didapatkan sebelumnya, diolah kedalam tulisan yang 

nantinya diharapkan mempunyai nilai informasi mengenai analisis, serta 

rekomendasi untuk perusahaan. Dan juga memberikan kesimpulan serta 

saran hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah data yang diperoleh, 

dianalis dan di ukur, maka hasil akhirnya didokumentasikan dalam bentuk 

sebuah Laporan Tugas Akhir, yang nantinya akan diujikan kembali 

dihadapan penguji. 


