
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian merupakan tahap-tahap dalam melakukan 

penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus merancang terlebih dahulu 

tahap-tahap sebelum melakukan penelitian agar alur dari penelitian yang akan 

dilakukan lebih terarah. Berikut adalah metodologi penelitian tugas akhir: 

METODOLOGI PENELITIAN 

TAHAP KEGIATAN HASIL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1  Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahap Pendahuluan 

        Pada tahap pendahuluan penelitian ini yang akan dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan tempat penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada instansi Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Pekanbaru yang terletak di jl HR. Soebrantas km 9, 

Pekanbaru.  

2.  Menentukan objek penelitian 

Pada instansi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang 

menjadi objek penelitian ini adalah Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

yang terdapat di bagian keuangan. 

3. Mengidentifikasi masalah   

Mengidentifikasi masalah sesuai dengan keadaan yang ada pada studi 

kasus yang diteliti, yaitu Sistem Aplikasi Satker (SAS) pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk mengetahui 

mengidentifikasi masalah yang ada, penulis melakukan observasi dan 

wawancara mengenai pengelolaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

khususnya pada domain Monitor and Evaluate (ME). 

4. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui  tingkat kematangan 

(maturity level) keempat proses yang terdapat dalam domain Monitor 

and Evaluate (ME)  yaitu ME1, ME2, ME3 dan ME4 terhadap 

penerapan Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

Manfaat yang akan diperoleh yaitu dapat mengetahui tingkat 

kematangan (maturity level) keempat proses yang terdapat dalam 

domain Monitor and Evaluate (ME)  yaitu ME1, ME2, ME3 dan ME4 

terhadap penerapan Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

5. Menentukan data yang diperlukan 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data tentang instansi 

yaitu sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, 

profil, visi, misi, struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara 
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(PTUN) Pekanbaru dan data mengenai Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

sekaligus printscreen Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan pengguna 

Sistem Aplikasi Satker (SAS). 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Observasi : pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 

langsung pada objek yang diteliti seperti prosedur penggunaan Sistem 

Aplikasi Satker (SAS), printscreen Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan 

lain sebagai nya mengenai Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

2. Inteview atau wawancara : pengumpulan data melalui tatap muka dan 

tanya jawab dengan sumber data atau pegawai pada Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dan pengguna Sistem Aplikasi 

Satker (SAS). Data yang diperoleh yaitu Sejarah Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, visi misi dan tujuan Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, struktur organisasi, data 

mengenai Sistem Aplikasi Satker (SAS) sekaligus printscreen Sistem 

Aplikasi Satker (SAS). 

3. Studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal yang membahas tentang 

Framework COBIT 4.1 dan tugas akhir senior-senior yang telah 

selesai. 

4. Merancang kuesioner 

Kuesioner dibuat oleh peneliti berdasarkan indikator-indikator atau 

proses yang terdapat pada domain Monitor and Evaluate (ME) dan 

dengan melihat contoh-contoh kuesioner yang telah dibuat dan 

digunakan oleh peneliti terdahulu. Konstruk ME1 diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Mentari Tri Indah Rahmayani pada 

tahun 2014, konstruk ME2 dan ME3 diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan oleh Yozita Dewi pada tahun 2014 dan konstruk M4 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Nika Fitriani pada tahun 

2014.  
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3.3 Tahap Pengolahan Data dan Analisis 

3.3.1 Penyebaran Kuesioner 

 Kuesioner yang telah dirancang disebarkan kepada responden penelitian. 

Responden penelitian ditentukan berdasarkan RACI Chart yaitu yang mengelola 

dan pengguna aplikasi Silabi yang berjumlah 5 orang. 

3.3.2 Menentukan Tingkat Kematangan (Maturity Level) 

 Pengolahan data dilakukan menggunakan rumus maturity level. 

pengolahan data kuesioner yang telah diisi oleh 5 orang responden. Hasil dari 

pengolahan data inilah yang akan dijadikan bahan pengukuran menggunakan 

beberapa teknik pengujian sehingga dapat diperoleh penilaian framework COBIT 

4.1 pada domain Monitor and Evaluate (ME). 

 Kuesioner ini merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat kematangan Sistem Aplikasi Satker (SAS), dengan 

menggunakan metode perhitungan scoring yang menjadi modul dari maturity 

level yaitu dengan formula: 

Indeks =
∑(       )

∑(                    )
 

 Dengan formula tersebut akan menentukan nilai, dimana nilai skala 

adalah tingkatan ataupun level kematangan sistem informasi dimulai dari level 0-

Proses tidak ada sampai pada level 5-Dioptimalisasi, dengan penentuan rangking 

pengukuran responden. 

3.3.3 Membuat Maturity Level Model 

 Penentuan tingkat kematangan adalah untuk menggambarkan pengukuran 

sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar proses pengelolaan TI yang baik. 

Tingkat kematangan ditentukan berdasarkan kerangka kerja COBIT yang 

menyediakan pengelompokan kapabilitas perusahaan dalam pengelolaan proses TI 

mulai dari level 0 belum tersedia hingga level 5 teroptimasi. Membuat Maturity 

Level Model bertujuan untuk mengetahui posisi tingkat kematangan Sistem 

Aplikasi Satker (SAS) di PTUN Pekanbaru khususnya pada domain Monitor and 

Evaluate (ME) 
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3.3.4 Memetakan Posisi 

  Memetakan posisi bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan dan 

posisi dari keseluruhan proses ME yang diukur tingkat kematangannya yaitu 

proses ME1, ME2, ME3, dan ME4. Pemetaan posisi digambarkan dalam bentuk  

Radar chart. 

3.3.5 Penentuan Rekomendasi 

 Penentuan rekomendasi berdasarkan pada hasil pengukuran maturity level, 

penentuan rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pihak 

manajemen yang mengarah kepada perbaikan proses yang mengacu pada 

peningkatan level kematangan (maturity level). 

3.4 Dokumentasi 

        Yaitu melakukan proses penyusunan data-data yang telah diolah dan 

dianalisis untuk lebih memperjelas hasil (output) dalam bentuk laporan tugas 

akhir. 

 

 

 

 


