
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima

tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap

pengolahan data, tahap analisis data, dan tahap dokumentasi. Metodologi

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1:

METODOLOGI PENELITIAN
Tahapan Kegiatan Tools Hasil

Gambar 3.1 Proses Alur Penelitian

Berdasarkan gambar 3.1, dapat dijelaskan secara detail tahapan

dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini, yaitu:
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3.1 Tahap Pendahuluan

1. Menentukan Tempat Penelitian.

Langkah yang paling pertama dilakukan penulis adalah mencari

tempat penelitian untuk melakukan penelitian Tugas Akhir, disini

penulis mendapatkan tempat penelitian yaitu PT. PLN Sektor

Pembangkitan Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Tanjung Datuk

Pekanbaru No. 70.

2. Menentukan Objek Penelitian.

Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, yang pertama dilakukan

adalah menentukan objek penelitian. Pada PT. PLN Sektor

Pembangkitan Pekanbaru yang menjadi objek penelitian adalah sistem

SAP yang digunakan oleh bagian keuangan, bagian logistic, bagian

SDM serta seluruh karyawan PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru

memiliki hak akses sistem SAP.

3. Menentukan Judul Penenlitian.

Setelah menentukan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah

menentukan judul penelitian Tugas Akhir ini yaitu evaluasi tingkat

kepuasan pengguna System Application and Product in data processing

(SAP) Pada PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru menggunakan

metode End User Computing Satisfaction.

3.2 Tahap Perencanaan

Pada tahap pertama yaitu perencanaan merupakan tahap awal dalam

penelitian ini, kegiatan yang dilakukan ada enam yaitu:

1. Identifikasi Masalah.

Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam

penelitian dengan cara mengamati kegiatan karyawan PT. PLN

Sektor Pembangkitan Pekanbaru yang menggunakan sistem SAP.

Mengidentifikasi penggunaan pada sistem SAP di karyawan PT.

PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru.

2. Menentukan Batasan Masalah.

Dalam penelitian agar tidak melebar sehingga hasil penelitian

yang diinginkan tidak sesuai, maka masalah penelitian perlu dibatasi.
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Sebab, jika tidak dibatasi masalah tersebut mungkin tidak sesuai

dengan kemampuan, baik dari segi pengetahuan, ekonomi, maupun

waktu. Selain itu, hasilnya pun akan dangkal sehingga tidak

memenuhi salah satu syarat karya ilmiah.

Berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini Objek

penelitian adalah user sistem SAP pada karyawan PT. PLN Sektor

Pembangkitan Pekanbaru. Tools dalam membantu analisis

menggunakan aplikasi software SPSS 21.0 for windows. Teknik

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Pengujian validasi, reablibitas, dan hipotesis menggunakan metode

analisis SPSS. Dengan variabel seperti berikut:

a. Variabel Bebas: keakuratan (accuracy), bentuk (format), dan

kemudahan penggunaan (ease of use).

b. Variabel Terikat: kepuasaanh pengguna (user of satisfaction).

3. Menentukan Data yang dibutuhkan.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka data-

data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah menentukan data

skunder dan primer, adapun data-data tersebut adalah:

a. Data Primer (Primary Data).

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

objek penelitian ini bersumber dari proses observasi, penyebaran

kuisioner, wawancara kepada bagian SDM, karyawan bidang

logistik dan supervisor bagian keuangan  yang mengelola data

terkait masing-masing bidangnya dan penggunaan sistem SAP

pada bidang tersebut. Adapun daftar orang yang di wawancara

ada lima, yaitu:

1) Wahyu Arji Wibowo (Junior Officer Logistic);

2) Panji Teguh Wahyono (Supervisor Keuangan);

3) Ayu Wahyuni (HRD);

4) Vicky Agustan (SDM); dan

5) Marpen (IT).



44

b. Data Sekunder (Secondary Data).

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data

internal objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh berupa

arsip-arsip PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru. Mengenai

profil perusahaan, visi misi perusahan, struktur organisasi serta

yang masuk dalam data skunder yaitu studi pustaka mengenai

teori-teori pendukung penelitian yang berupa buku-buku dan

jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

4. Menentukan Teknik dan Alat Pengumpulan Data dan Instrumen

Penelitian.

Teknik dan alat pengumpulan data sangat penting untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk menentukan teknik,

maka dilakukanlah studi literatur, studi pendahuluan, dan observasi

untuk memastikan apakah alat yang ditentukan bisa diterapkan di

objek penelitian. Setelah teknik pengumpulan data ditentukan, maka

ditentukanlah alat untuk mengumpulkan datanya, yaitu kuesioner,

wawancara, dan studi literatur. Hasil dari tahapan perencanaan ini

adalah Tugas Akhir.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap

perencanaan.Yang mana, 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. Studi Pustaka.

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder,

yaitu data yang diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti

data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan paper.

2. Observasi atau pengamatan.

Melakukan pengamatan lansung ke objek penelitian untuk lebih

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan lansung di lingkungan



45

PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru, karena ditetapkan sebagai

tempat pengambilan data untuk penelitian.

3. Wawancara.

Peneliti bertatap muka lansung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pernyaaan-pernyataan secara lansung. Dalam hal ini,

peneliti melakukan wawancara kepada bagian SDM, karyawan

bidang logistik dan supervisor bagian keuangan  yang mengelola

data terkait masing-masing bidangnya dan penggunaan sistem SAP

pada bidang tersebut. Adapun daftar orang yang di wawancara ada

lima, yaitu:

1. Wahyu Arji Wibowo (Junior Officer Logistic);

2. Panji Teguh Wahyono (Supervisor Keuangan);

3. Ayu Wahyuni (HRD);

4. Vicky Agustan (SDM); dan

5. Marpen (IT).

Adapun beberapa pernyataan yang akan disampaikan adalah:

(jawaban terlampir)

1. Sudah berapa lama sistem SAP diterapkan ?

2. Siapa saja yang menggunakan sistem SAP ?

3. Apa saja modul yang di gunakan?

4. Apa tujuan dari penerapan sistem SAP ?

5. Informasi apa saja yang terdapat pada sistem SAP?

6. Apakah sistem SAP sudah ada SOP nya ?

7. Apakah sistem SAP memiliki banyak modul yang berguna ?

8. Apakah sistem SAP pernah menghasilkan output yang salah?

9. Apakah sistem pernah mengalami kesalahan pada saat

memproses data ? seberapa sering itu terjadi ?

10. Apakah sistem SAP pernah terjadi error dan apa

peyebabnya?

11. Apakah dalam mengimputkan data karyawan mengalami

kesulitan ?

12. Apa permasalahan yang dirasakan karyawan dalam
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menggunakan sistem SAP tersebut ?

13. Menurut anda bagaimana tampilan sistem SAP?

14. Apakah sistem SAP menghasilkan informasi yang sesuai

dengan kebutuhan pengguna?

15. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk

menghasilkan output?

4. Penyebaran angket.

Angket disebarkan kepada responden yang sudah dipilih yaitu

seluruh user sistem SAP. Penetapan variabel untuk membuat angket,

maka peneliti menggunakan variabel dalam angket berdasarkan

variabel yang terdapat pada metode End User Computing

Satisfaction. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel

keakuratan, kemudahan penggunaan dan tampilan. Dari setiap

variabel masing-masing mempunyai pernyataan yang nantinya akan

disebarkan sebagai angket kuisioner. Jenis kuisioner yang diberikan

yaitu kuisioner tertutup yang dinilai dalam bentuk skala likert. Skala

ini digunakan untuk mengukur respon subjek kedalam 4 poin skala

dengan interval yang sama.

5. Menentukan Variabel dan Indikator Penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga

variabel yaitu keakuratan (accuracy), tampilan (format), dan

kemudahan penggunaan (ease of use), dan kesesuainya dengan

kepuasaan pengguna (user of satisfaction) pada model penyelesaian

pada analisis SPSS.

Keterangan, X1 merupakan keakuratan (accuracy), X2

merupakan tampilan (format), X3 merupakan kemudahan

penggunaan (ease of use), Y merupakan kepuasaan pengguna (user

of satisfaction)

Adapun isi dari pertanyaan kuisioner disajikan dalam Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Indikator Kuesioner.

Variabel Pernyataan
Item

Kuesioner

Keakuratan

(accuracy)

1. SAP menghasilkan informasi yang sangat

akurat.

2. Saya merasa puas dengan keakuratan

SAP.

3. SAP sering terjadi error ketika saya

menggunakanya.

4. SAP memberikan informasi yang dapat

dipercaya.

5. SAP menghasilkan informasi yang dapat

diandalkan.

(X1)

Tampilan (format) 1. Saya merasa SAP mudah dipahami

pengguna.

2. Saya merasa SAP mudah untuk

melakukan apa yang kamuinginkan.

3. SAP menyediakan petunjuk yang jelas

dalam penggunaanya.

4. SAP dapat diakses dari manapun.

5. SAP mudah dioperasikan.

(X2)

Kemudahan

Penggunaan (ease

of use)

1. Saya merasa SAP memiliki tampilan

antarmuka (interface) yang sangat menarik.

2. Saya merasa SAP memiliki komposisi

warna sangat menarik sehingga tidak

membosankan.

3. Saya merasa SAP memiliki tampilan

antarmuka (interface) yang mudah, sehingga

membuat saya lebih cepat dalam melakukan

pekerjaan.

(X3)
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Tabel 3.1 Indikator Kuesioner (Lanjutan).

Variabel Pernyataan
Item

Kuesioner

Kepuasan

Penggunaan (user

of satisfaction)

1. Saya merasa fasilitas dan fitur–fitur yang

ada pada SAP sudah sesuai dengan

kebutuhan.

2. Saya merasa SAP membantu

menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

3. Saya merasa puas dengan kemampuan

SAP dapat dipercaya sehingga membuat

saya selalu menggunakan sistem tersebut

(Y)

3.4 Tahap Pengolahan Data

Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama data diseleksi atas dasar

validitas dan reliabilitas. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis

statistik dengan tools atau alat berupa aplikasi, yaitu aplikasi SPSS 21.0.

Dengan aplikasi ini, dilakukanlah pengujian validitas dan reliabilitas data.

Hasil dari pengolahan data inilah yang akan dijadikan bahan untuk

dianalisis dan dengan aplikasi ini pula dilakukan pencarian terhadap

jawaban dari kuesioner yang disebarkan untuk mengetahui persentase dari

masing-masing butir pertanyaan yang diberikan.

3.5 Tahap Pembahasan dan Analisis Data

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran tinkat

kepuasan pengguna sistem SAP. Hal yang pertama dilakukan setalah

melakukan uji validitas dan reliabilitas adalah mengolah data yang diperoleh

dari hasil penyebaran angket. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam skala

likert tersebut di adopsi dari metode model penyelesaian adaptasi pemakai.

pada metode ini terdapat empat variabel yaitu keakuratan (accuracy),

tampilan (format), dan kemudahan penggunaan (ease of use), dan kepuasaan

pengguna (user of satisfaction).
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1. Uji Hipotesis.

Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis penelitian

yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini yang bertujuan untuk

mendapatkan jawaban sementara terhadap penelitian dan

memfokuskan terhadap jawaban akan dicapai yaitu hasil pengujian

pengaruh setiap variabel-variabel pada penelitian ini.

Uji hipotesis yang digunakan  dalam penelitian ini

menggunakan uji secara simultan (uji F), uji secara parsial (uji T)

dan uji koefisien determirnasi (R2).

2. Uji Regresi Linear Berganda.

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan. Adapaun variabel yang digunakan adalah

independent (keakuratan, tampilan dan kemudahan pengguna)

terhadap dependen (kepuasan pengguna). Hubungan yang terjadi

anatara variabel dapat dilihat dari hasil data kuesioner yang diolah

menggunakan SPSS 21.0.

3.6 Tahap Dokumentasi Penelitian

Tahap penulisan laporan penelitian merupakan tahapan dokumentasi,

mulai dari awal penelitian sampai akhir. Hasil dari dokumentasi ini nantinya

dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan demi terpenuhi

kepuasan pengguna sistem SAP.


