
 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1    Jenis  Penelitian   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau sebuah fenomena yang terjadi secara apa 

adanya (Jogiyanto, 2011). 

Dalam penelitian jenis deskriptif, pendekatan yang digunakan dapat 

merupakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, atau penggambaran 

secara naratif-kualitatif. Untuk hal ini, penelitian ini menggunakan jenis 

pendekatan kuantitatif untuk teknik pengumpulan data dan pendekatan kualitatif 

untuk memfasilitasi penelitian kuantitatif (data berbentuk angka), dimana 

pendekatan kualitatif (data berbentuk kalimat) dapat membantu memberikan latar 

belakang informasi tentang konteks dan subyek-subyek yang diteliti, bertindak 

sebagai sumber hipotesis, dan juga membantu skala kontruksi 

3.2    Menentukan Topik Tugas Akhir 

Menentukan topik permasalahan yang akan di angkat menjadi penelitian 

dalam penulisan Tugas Akhir merupakan tahap awal dalam penelitian. Dalam 

penentuan topik permasalahan yang akan di angkat menjadi penelitian Tugas 

Akhir, terlebih dahulu dilakukan studi literatur kepada beberapa penelitian 

terdahulu serta mencari topik melalui internet dan studi pustaka. Lalu menetapkan 

topik pada tugas akhir yang akan di lakukan yaitu “ Menganalisis Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi HRIS 

di PTPN V Pekanbaru ” 

3.3    Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian tugas akhir, budaya organisasi dan 

sistem informasi HRIS di PTPN V Pekanbaru ditetapkan sebagai objek dalam 

penelitian Tugas Akhir. 
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3.4    Perencanaan Penelitian 

Merencanakan proses penelitian adalah salah satu hal penting dalam 

melakuka penelitian Tugas Akhir ini, setelah melakukan studi literatur, 

menentukan topik yaitu menganalisis pengaruh budaya organisasi di PTPN V 

Pekanbaru dan menganalisis bagaimana dampak budaya organisasi tersebut 

terhadap keberhasilan implemntasi sistem informasi HRIS. 

3.5    Proses Alur Penelitian 

         Metodologi penelitian ini di adopsi dari kerangka berpikir (Hevner et al. 

2004) mengenai metodologi IS Research yang telah dimodifikasi mengikuti 

penelitian (Fauzi, 2015). Metodologi penelitian ini terbagi dalam dua sisi yaitu 

relevanve (sesuai dengan fakta dilapangan) seperti , wawancara, observasi, 

kuisioner dan Rigor (pengetahuan) antara lain studi literatur, penelitian terdahulu. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1 Kerangka Penelitian  

 

3.5.1  Identifikasi Faktor Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

           Keberhasilan Sistem Infomasi 

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu di tentukan faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi berhasilnya penelitian yang dilakukan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi jalannya penelitian di gambarkan dalam kerangka 

penelitian yang di dalamnya terdapat :  

a.  Analisis Lingkungan  (Relevance) 

   Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap lingkungan PTPN V 

Pekanbaru untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk masalah bisnis 

yang penting dan relevan sehingga mendapatkan data-data pendukung terkait 

permasalahan kesiapan penerimaan sistem informasi.  Data-data pendukung untuk 

penelitian terkait tersebut didapatkan dari hasil wawancara, observasi, 
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menyebarkan kuisioner, melalui penelitian langsung kepada manusia, yaitu 

karyawan yang bekerja pada PTPN V Pekanbaru, organisasi dan teknologi yang 

digunakan oleh PTPN V Pekanbaru, data-data pendukung tersebut yaitu : 

a)   Manusia 

Manusia disini adalah karyawan yang bekerja di PTPN Pekanbaru, 

yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah karyawan pengguna 

sistem informasi yang diteliti sebanyak 86 orang, yaitu 2 orang operator 

di setiap unit nya dimana jumlah unit sebanyak 36 unit, 2 orang di 

bagian administrasi umum, 2 orang di bagian CBLM, 2 orang di bagian 

pengembangan, 2 orang di bagian HI, dan 1 orang di bagian teknologi 

informasi. 

b)     Organisasi 

Organisai yang menjadi tempat untuk melakukan penelitian adalah PT. 

Perkebunan Nusantara V yang beralamat di jalan Rambutan No.43 

Pekanbaru. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penelitian di 

lakukan pada divisi Sumber Daya Manusia. 

c)      Teknologi 

 PT. Perkebunan Nusantara telah banyak menrapkan sistem informasi 

untuk membantu proses pekerjaan, salah satunya adalah sistem 

informasi HRIS (Human Resource Information System), sistem ini 

dikelola di divisi Dumber Daya Manusia (SDM) dan sistem ini 

merupakan objek dari penelitian ini. 

b.      Analisis Pengetahuan (Rigor) 

Tahapan ini dalam penelitian Hevner et al., (2004) disebut sebagai tahapan  

Desain-ilmu pengetahuan. Metode pengumpulan data, referensi dan informasi 

dengan cara menggali ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber 

buku, karya tulis, jurnal ilmiah, makalah dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan subjek penelitian. Desain-ilmu penelitian harus menghasilkan artefak yang 

layak dalam bentuk konstruk, model, metode, atau instantiasi yang berkaitan 

dengan permasalahan di perusahaan. 
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a)   Studi Literatur 

Studi literatur merupakan gabaran menyeluruh tentang apa yang sudah 

dikerjakan dan bagaimana proses mengerjakannya. Menurut Danial dan 

Warsiah Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan  oleh peneliti 

dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

dan tujuan penelitian (Rahayu, 2017). 

Secara umum studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan 

dengan mencari sumber-sumber dari penelitian sebelumnya dengan kata lain 

disebut dengan studi pustaka. 

b)  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat mempebanyak teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitan terdahulu yang 

menjadi acuan dalam penelitian adalah penelitian dari Hevner, P enelitian 

Cholid Fauzi, Penelitian Romi, dan Penelitian oleh Murahartawati. 

c)  Kegiatan Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (Statment) tentang 

sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian (Sugiyono, 2008). 

(a) Observasi 

  Observasi dilakukan di PTPN V Pekanbaru yang bertujuan untuk 

mendapatkan data permasalahan yang ada di PTPN V Pekanbaru. Dari 

hasil observasi diperoleh sebuah penelitian dengan judul, “ Analisis 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keberhasilan Implementasi 

Sistem Informasi HRIS. 

(b)   Wawancara 

Melakukan tatap muka  langsung untuk mendapatkan informasi-

informasi mengenai sistem informasi HRIS dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai gambaran sistem HRIS yang berjalan 

saat ini kepada  bapak Muhammad Aji Priyatno selaku Kepala Bagian 
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IT, Bapak Malik Ridwan selaku operator HRIS dan bapak Edi Priyanto 

selaku kepala bidang sub bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT. 

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 

(c) Kuisioner 

Kuisioner yang berisi pernyataan-peryataan tertulis untuk diisi oleh 

sumber informasi, sebelum menyebarkan kuisioner tentukan skala 

pengukuran terlebih dahulu. Untuk peneltian ini skala yang digunakan 

adalah skala likert. 

 3.1 Tabel Skala Likert 

Dimensi 

Pengukuran 

Bobot Pengertian 

 

 

Tingkat 

Kesetujuan 

1 Sangat tidak setuju 

2 Tidak setuju 

3 Setuju 

4 Sangat setuju 
 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling 

dimana sampel diambil dari seluruh populasi apabila populasi 100 atau 

kurang dari 100. Kuisioner di sebarkan dengan jumlah yang terbatas 

berdasarkan sampel yang telah ditentukan yaitu sebanyak 86  orang. 

Selanjutnya kuisioner disebar kepada sumber informasi kemudian hasil dari 

kuisioner yang telah disebar akan menghasilkan data untuk diolah 

menggunakan  Smart PLS. 

Kuisioner dibagi menjadi dua dimensi yaitu : keberhasilan 

implementasi dan budaya organisasi. Instrumen kuisioner unutk mengukur 

keberhasilan penerapan sistem menggunkan model HOT-Fit. Sementara itu 

untuk pemetaan organisasi menggunakan kerangka CVF dengan instrumen 4 

dimensi budaya organisasi OCAI. Berikut daftar konstruk dan jumlah item 

kuisioner. 

d)   Mengukur Keberhasilan  Sistem Informasi HRIS Menggunakan 

       HOT-Fit 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan sistem informasi 

HRIS yang di gunakan oleh PTPN V Pekanbaru, pengukuran dilakukan 
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menggunakan model HOT-Fit.  Metode HOT-Fit diguakan untuk mengetahui 

keterkaitan dimensi manusia, organisasi, teknologi terhadap benefit. 

Penelitian ini menguji kalitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan,  

penggunaan sistem, kepuasan pengguna, organisasi berpengaruh terhadap 

benefit.  Model HOT-Fit yang digunakan di adopsi dari model yang 

dikembangkan oleh Yusof et al, dimana kerangka evaluasi ini merupakan 

model pengembangan dari model Delone & Mclean. 

e)  Pemetaan Budaya Menggunakan OCAI 

     OCAI merupakan sebuah instrumen pengukuran budaya organisasi 

berdasarkan Competing Values Framework, instrumen ini merupakan 

pengembangan teori untuk memahami budaya dan fenomena organisasi 

(Jakson, 2011) yang bertujuan untuk menentukan kearah mana perusahaan 

dikelompokkan berdasarkan culture nya yaitu budaya  clan, adhoracy, 

market, dan hierarchy untuk mendukung tujuannya dan juga untuk 

mengidentifikasi elemen-elemen di dalam culture yang dapat melawan misi 

dan tujuan. 

Pemetaan menggunakan instrumen OCAI bertujuan untuk mengetahui 

budaya organisasi apa yang diterapkan oleh PTPN V Pekanbaru dan 

bagaimana pengaruh budaya organisasi tersebut terhadap keberhasilan 

penerapan sistem informasi HRIS. 

f)  Teknik Pengolahan Data Menggunakan SEM PLS 

      Analisis PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan 

pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen 

berganda. PLS salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang 

didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan 

spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang 

hilang (missing values) dan multikolinearitas antar prediktor sehingga 

meningkatkan standart error dari koefesien yang diestimasi (Jogiyanto, 

2009) 
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3.5.2 Identifikasi Faktor Penentuan Konstruk 

Konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan 

abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptkan untuk tujuan teoritis tertentu. 

Konstruk dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya 

sehingga dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2009). 

a. Variabel 

 Menurut (Siregar, 2013), variabel merupakan suatu konstruk yang sifat-

sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau variabel merupakan suatu konsep 

yang memiliki berbagai macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang 

dapat berubah-ubah nilainya.  

Berikut beberapa variabel yang akan digunakan sebagai tolak ukur 

a) Variabel Dependent (Bebas), antara lain  Human, Organization, 

Technology, Budaya Organisasi (BO). 

b) Variabel Independent (Terikat), antara lain : Net Benefit (NB) 

c) Konstruk penelitian, antara lain Kualitas sistem, Kualitas Informasi, 

Kualitas Layanan, Pengguna sistem, Kepuasan Pengguna, Struktur 

organisai, clan, adhorachy, market, hierarchy. 

Tabel 3.2 daftar konstruk dan jumlah kuisioner HOT-Fit 

No Variabel Indikator 

1. Kualitas 

Sistem 

KS1 = mudah untuk digunakan 

KS2 = mudah untuk dipelajari 

KS3 = bermanfaat dalam  proses pelaporan 

KS4= memiliki hak akses 

2 Kualitas 

Layanan 

KL1 = Ada panduan penggunaan sistem 

KL2 = Layanan yang cepat 

KL3 = Sistem dapat di akses dimanakan 

2. Kualitas 

Informasi 

KI1 =  menghasilkan informasi yang lengkap 

KI2 =  menghasilkan informasi yang benar 

KI3 =  menghasilkan informasi yang mudah 

dipahami 

KI4 = menghasilkan informasi yang tepat waktu 
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KI5 = menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan 

3.  Penggunaan 

Sistem 

PS1 = pengguna percaya sistem mempermudah 

pekerjaan 

PS3 = pengguna menerima dengan baik 

PS3 = mengikuti pelatihan yang diadakan untuk 

menggunakan sistem. 

4. Kepuasan 

Pengguna 

KP1 =  fasilitas HRIS sudah sesuai dengan 

kebutuhan 

KP2 =  User sudah puas dengan sistem HRIS 

KP3 = Secara keseluruhan HRIS sudah sesuai 

dengan harapan pengguna 

5. Struktur 

Organisasi 

SO1 = Pihak lembaga selalu memperbarui 

perangkat keras maupun lunak yang dibutuhkan 

SO2 = pihak organisasi memberikan dukungan 

fasilitas insfrastruktur untuk mendukung 

implementasi sistem 

6.  Net Benefit NB1 = membantu pekerjaan sehari-hari 

NB2 = sistem informasi membantu menjadi lebih 

efektif dan efisien 

NB3 = sistem informasi dapat menurunkan tingkat 

kesalahan 

NB4 = membantu mengambil keputusan 

NB5 = sistem informasi dapat mendukung visi 

dan misi dari organisasi. 

          (Sumber : Krisbiantoro, 2015) 

Tabel 3.3 Konstruk Penelitian OCAI 

Konstruk Strategi Pemetaan  

Budaya Clan  Pemberdayaan 

 Pengembangan Tim 



41 

 

 Pengembangan SDM 

 Keterbukaan Komunikasi 

Budaya 

Adhokrasi 

 Memberukan kejutan yang menyenangkan 

 Menciptakan standar-standar baru 

 Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan  

 Melakukan perbaikan terus menerus 

 Menemukan solusi yang kreatif 

Budaya Market  Pengukuran preferensi konsumen 

 Penyempurnaan produktifitas 

 Penciptaan partnership 

 Mendorong persaingan 

 Budaya Hirarki  Mendeteksi kesalahan 

 Kontrol terhadap proses kerja 

 Pemecahan masalah secara sistematis 

 Penerapan alat-alat ukur kualitas (misal : Bagan 

pareto, fishbone, plotting variance) 

           (Sumber : Camerron, 2006) 

3.5.3 Pembangunan Model Penelitian 

Dalam penelitian ini akan digunakan sebuah model penelitian gabungan 

dari model Budaya Organisasi (CVF) dan model keberhasilan implementasi 

sistem informasi (HOT-Fit). Menurut (Hevner et al., 2004)  tahapan ini disebut 

sebagai tahap penelitian desain-sains yang efektif sehingga harus memberikan 

kontribusi yang jelas dan dapat diverifikasi di bidang artefak desain, pondasi 

desain, dan / atau metodologi desain yang digunakan dalam penelitian. Model 

penelitian yang diajukan sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Model Penelitian yang di usulkan 

3.5.4 Evaluasi Model 

   Kegiatan mengevaluasi model adalah dengan cara mengolah Data 

Responden dan Kuisioner. Kegiatan yang dilakukan disini yang dilakukan adalah 

menginputkan data yang ada pada kuisioner yang telah disebar, yaitu deskripsi 

tanggapan responden terhadap seluruh pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan setelah 

melakukan kegiatan penyebaran kuisioner. 

Langkah-langkah konseptualisasi model dengan SEM_PLS adalah sebagai 

berikut : 

a. Merancang Model Struktural 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model struktural atau merancang 

hubungan tiap variabel laten atau variabel dependen seagai dasar 

pengujian hipotesis dari setiap konstruk yang telah dibangun. 

3.5.5 Hasil Penelitian 

Terdapat dua kelompok dari hasil penelitian ini, yaitu : 

a. Kontribusi keilmuan 

Memberikan model pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan 

penerapan sistem informasi. 

b. Kontribusi Praktis 

Memprediksi pengaruh budaya yang digunakan oleh PTPN V terhadap 

keberhasilan penerapan sistem HRIS serta memberikan rekomendasi 

budaya yang tepat.  

  


