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BAB III 

METODOLGI PENELITIAN 

3.1. Tahapan Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian 

dan dapat dijabarkan seperti pada Gambar 3.1 berikut: 

Metodologi Penelitian
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I
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Gambar 3.1.Alur metodologi penelitian 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Tahap Perencanaan 

 

1. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu 

mengunjungi kantor PT. Tiga Raksa Pekanbaru lalu melakukan observasi 

kegiatan yang berjalan atau aktivitas apa saja yang dilakukan dengan 

menggunakan sistem. Setelah itu, melakukan wawancara kepada manajer 

dan menanyakan terkait permasalahan yang selama ini terjadi dengan 

penerapan MaditP. Mengetahui realita-realita yang terjadi, proses-proses 

apa saja yang dilakukan, lalu mengenali MaditP dari informasi yang 

didapat dari wawancara serta studi pustaka. 

2. Menentukan tujuan dan batasan masalah 

Menentukan tujuan dan batasan masalah adalah langkah selanjutnya untuk 

memberikan penelitian apa yang akan dilakukan dan dicapai. Sehingga, 

dilakukan penentuan tujuan dilakukannya penelitian. Agar penelitian 

tersebut tetap fokus dan dapat diselesaikan dengan sumber daya yang 

tersedia (waktu, materi dan tenaga) maka perlu dibuat batasan masalah.  

3. Menentukan jenis penelitian 

Untuk mendukung pencapaian sasaran penelitian, tahapan selanjutnya 

adalah penentuan tujuan dari penelitian yang dilakukan.  
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4. Menentukan data yang diperlukan 

Dalam tahapan ini penulis menentukan data apa saja yang diperlukan 

dalam penelitian. Ada dua jenis data berdasarkan cara perolehannya yaitu: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari narasumber. Data 

primer digunakan dalam penelitian yang bersumber dari proses 

wawancara, dan angket kepada pihak yang terlibat langsung dalam 

topik penelitian, seperti sebagai berikut: 

1) Data observasi dan wawancara kepada manajer PT. Tiga Raksa 

Pekanbaru. 

2) Teori-teori yang berhubungan dengan penerapan Self assessement 

dan manajemen sistem informasi. 

3) Teknik analisa yang digunakan menggunakan yang ada di dalam 

Metode prototype, proses peningkatan kinerja seperti performance 

matrix, cause and effect chart, root cause analysis, brainstroming 

dan idealizing. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau teori 

pendukung, yaitu berupa buku dan jurnal-jurnal terhadulu. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. 

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer 

maupun data skunder. Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan pengamatan terhadap keadaan 

yang sedang berjalan dan menggabungkan dengan literatur yang ada. Ada dua 

teknik yang digunakan, yaitu:  
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a. Observasi, pada obserasi penulis datang langsung ke PT. Tiga Raksa 

Pekanbaru untuk melihat dan menggunakan secara langsung sistem 

informasi MaditP. 

b. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada bapak 

Dhinov selaku manajer PT. Tiga Raksa Pekanbaru. 

3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan dokumentasi proses. 

2. Melakukan analisis dengan performance measurement. 

3. Analisa self assessment dan evaluation. 

3.4.1 Melakukan Dokumentasi Proses 

Pada tahap ini yang dilakukan analisis mengenai keadaan yang sedang 

berlangsung. Seperti analisis mengenai proses bisnis Sistem Informasi PT Tiga 

Raksa Pekanbaru, yaitu dengan wawancara yang merupakan tools dari 

dokumentasi proses. 

3.4.2 Melakukan Analisis dengan Performance Measurement 

Melakukan pengukuran kinerja sistem secara operasional. Ini dilakukan 

secara kontinyu untuk memantau aspek-aspek kinerja sistem informasi yang 

relevan untuk proses bisnis, ukuran kinerjnya dapat dilihat dari empat faktor. 

Kualitas, fleksibelitas, waktu dan biaya. Metode performance measurement ini 

telah berkembang pesat oleh para akademis dan praktisi yaitu dengan melakukan 

Stategic Management Analysis and Report (SMART) berdasarkan proses-proses 

di dalamnya. Proses SMART disini adalah tools untuk melakukan penilaian 

terhadap proses kerja yang berlangsung pada perusahaan menggunakan kerangka 

kerja Key Performance Indicators (KPI). Untuk menentukan KPI ada 4 langkah, 

yaitu: 

1. Identifikasi strategi objektif dan key performance indikator. 

Menentukan strategi objektif perusahaan dengan melihat data perusahaan 

dan hasil dari wawancara. 

2. Penstrukturan Key Performance Indicators (KPI). 
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setelah hasil KPI dianggap valid maka dilakukan penstrukturan sesuai 

dengan jenis perspektif yang terdapat pada kerangka kerja SMART sistem. 

3. Pembobotan Key Performance Indicators (KPI). 

Pembobotan didasarkan pada strukturisasi sistem pengukuran kinerja. 

Pembobotan diperlukan agar preferensi dari pihak perusahaan terhadap 

tingkat kepentingan kriteria dapat diketahui. 

4. Penilaian Kinerja. 

Data yang sudah diperoleh dengan cara pemberian skor oleh admin 

perusahaan dalam bentuk angka. Sistem penyekoran ini menggunakan 

Objective Matrix (OMAX). Hasil dari penilaian kinerja ini dilakukan 

untuk mengetahui pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang 

telah dilakukan. 

3.4.3 Analisis Self Asseessement and Evaluation 

Analisa selanjutnya mengevaluasi tingkat kinerja perusahaan dan 

prosesnya. Dalam hal ini dilakukanlah pengukuran pada MaditP. Pengukuran 

dalam menerapkan self assessment ini hanya dapat dilakukan oleh pihak internal, 

bukan pihak luar. Tools yang digunakan dalam analisis Self Assessement 

menggunakan Performance Matrix. Setelah itu dilakukan performance evaluation 

untuk memahami permasalahan yang terjadi pada MaditP yaitu digunakanlah 

tools cause and effect chart serta root cause analysis untuk menganalisa 

permasalahan MaditP. 

3.4.4 Tahap Rekomendasi 

Adapun tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap rekomendasi sistem. 

Berupa rekomendasi proses dan pengembangan dari sistem informasi PT. Tiga 

Raksa Pekanbaru. 

3.4.5 Melakukan Improvement Planning 

Dari tahap analisis kebutuhan sebelumnya telah didapat kendala dan 

permasalahan MaditP. Oleh sebab itu dilakukanlah Rencana Peningkatan MaditP 

yang lebih baik kedepannya lebih tepatnya pengembangan system. Sebeleum 

melakukan perancangangan dilakukanlah analisis yang berpedoman kepada 
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tahapan peningkatan (Improvement stages). Setiap tahapan memiliki tools analisis 

umtuk melakukan rencana peningkatan. 

3.4.6 Desain Sistem Informasi 

Menghasilkan sebuah pengembangan rancangan sistem informasi hasil 

dari analisis kebutuhan menggunakan proses peningkatan kinerja modeling 

tujuannya sebagai evaluasi kemampuan kinerja MaditP menggunakan prototyping 

modeling untuk pengembangan MaditP. 

3.5 Tahap Laporan Tugas Akhir 

Ini merupakan tahap terakhir dari metodologi penelitian ini. Pada tahap ini 

mengumpulkan seluruh data-data dan informasi menjadi satu untuk disusun 

menjadi sebuah laporan tugas akhir atau pembukuan sebuah penelitian. 


