
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang dilakukan. Pada Gambar 3.1 

dijelaskan metodologi penelitian yang penulis lakukan yang ditunjukkan dengan  

flowchart. 

Tahap                             Kegiatan                                       Hasil                                                 

1. Menentukan topik          
penelitian
2. Menentukan Objek 
penelitian 
3.Menentukan metode 
analisis

Mulai

Tahap I
Pendahuluan

Tahap II
Perancanaan

Tahap III
Mengumpulkan 

Data

Tahap IV
Pengolahan 

Data dan 
Analisa

proposal 
tugas akhir 

1. Menentukan Masalah  
2. Menentukan tujuan
3. Menentukan batasan 
masalah
4. Menentukan data yang 
dibutuhkan
5. Menentukan Domain Cobit 
4.1 yang dibutuhkan

Proposal tugas 
akhir 

1.Melakukan  Observasi
2. Melakukan Wawancara
3. Studi Pustaka
4. Penyebaran Kuesioner

1. Data Primer
2. Data skunder

1. Analisis Kondisi Eksisting
2. Menentukan maturity 
level
3. Penentuan Rekomendasi

1. Hasil analisa 
evaluasi pengguna 
sistem inventory
2. Rekomendasi

Tahap V
Dokumentasi

Membuat dokumentasi hasil 
penelitian dan presentasi 
hasil penelitian

Laporan tugas 
akhir

Selesai

 

Gambar. 3.1 Alur Proses Penelitian 
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3.1 Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan ini yang dilakukan mencari referensi untuk 

dijadikan pedoman untuk dijadikan sebagai judul tugas akhir. Adapun kegiatan 

yang di lakukan pada tahap pendahuluan adalah: 

1. Menentukan Topik Penelitian 

Mencari referensi dengan membaca paper/ jurnal penelitian terdahulu 

untuk mendapatkan gambaran untuk judul dalam penelitian yang akan 

dilakukan dengan mendatangi tempat yang akan menjadi tempat 

penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Ada pun topik 

yang dipilih berhubungan dengan evaluasi teradap pengguna sistem 

informasi yang ada pada perusahaan. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Dengan melakukan wawancara dengan pihak Zanafa dan menanyakan 

apakah Zanafa telah menggunakan sistem informasi inventory dan apa 

permasalahan yang dialami dalam penggunaan sistem. 

3. Menentukan Metode Analisis 

Dalam menentukan metode analisis dilakukan studi pustaka untuk 

menentukan metode analisis yang sesuai dengan permasalahn yang 

ada dengan melihat jurnal atau paper terkait. Melihat dari jurnal atau 

paper sebelumnya COBIT merupakan metode yang sering digunakan 

dalam melakukan audit teknologi informasi terutama dalam bidang 

tata kelola sistem informasi maka di pililah COBIT 4.1 sebagai 

metode penelitian yang akan digunakan.  

3.2 Tahap Perencanaan 

Yang dilakukan pada tahap perancanaan adalah merancanakan kebutuhan 

data serta alat penelitian dan referensi yang dibutukan dalam melakukan 

penelitian agar apa yang di kerjakan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun 

kegiatan yang di lakukan pada tahap perencanaan adalah: 
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1. Perumusan Masalah 

Pada tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan yaitu melakukan 

pengamatan langsung atau observasi ditempat penelitian untuk 

menemukan permasalahan yang ada. 

2. Penentuan Tujuan 

Tahap ini menjelaskan apa yang akan menjadi tujuan dalam 

melakukan penelitian  yaitu melakukan evaluasi terhadap pengguna 

sistem inventory. 

3. Menentukan Batasan Masalah 

Merupakan tahap dimana akan menjelaskan batasan masalah dalam 

melakukan penelitian agar lebih terfokus terhadap permasalahan yang 

dibahas. Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan dan 

menemukan masalah yaitu dengan melakukan observasi, melakukan 

wawancara kepada karayawan Zanafa dan mengidentifikasi terhadap 

permasalahan yang di hadapi dalam penggunaan sistem inventory. 

4. Menentukan Data yang diperlukan 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primer yaitu dengan datang langsung ketempat penelitian dengan 

melakukan wawancara dengan orang yang bisa memberi data dan 

melakukan pembagian kuisioner terhadap orang yang berhubungan 

dengan apa yang diteliti. 

5. Menentukan Domain COBIT 4.1 yang digunakan 

Untuk menentukan Domain COBIT 4.1 yang digunakan berpedoman 

dari hasil wawancara yang dilakukan sesuai dengan permasalahan 

yang ada. Masalah yang didapat dari hasil wawancara yaitu kurangnya 

pelatihan dalam penggunaan sistem inventory, jumlah produk yang 

ada di sistem berbeda dengan yang ada di gudang, sering terjadi 

kesalahan dalam peng-input-an data dan juga tidak memiliki staff IT 

yang beerkompeten dalm menjaga dan merawat sistem apabila terjadi 

kerusakan atau permasalahn terhadap hardware dan software. 
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3.3 Tahap Mengumpulkan Data 

Tahap mengumpulkan data merupakan tahap yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan maka dilakukan: 

1. Observasi 

Yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke Zanafa yang 

merupakan tempat melakukan penelitian. Pada saat melakukan 

observasi penulis melakukan penelitian di perusahaan Zanafa. Penulis 

meninjau langsung proses pelaksanaan sistem inventory yang berjalan 

pada Zanafa. Unuk melihat permasalahan yang terjadi pada 

pengelolaan sistem inventory. 

2. Wawancara  

Melakukan  tanya jawab   pada bagian-bagian yang bersangkutan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara   lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh jumlah keterangan dan data yang 

diperlukan kepada pihak yang berkepentingan di Zanafa Pekanbaru. 

Adapun untuk penelitian ini dilakukan kepada ibu Ernita Widya 

selaku manajer. Wawancara yang dilakukan dengan sistematik, yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara telah 

mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan 

kepada narasumber. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh 

pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai 

akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah disusun 

sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan. 

3. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk menambah 

referensi sebagai pendukung dalam penelitian ini. Adapun referensi 

bisa didapat dari buku-buku, jurnal dan literatur yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan.  

Terdapat 2 jenis sumber data yang dipakai, yaitu: 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, 

seperti observasi, wawancara, dan pembagian kuesioner 

kepada pihak yang bersangkurtan. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang didapat dari berbagai sumber yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal dan 

lain-lain. 

4. Menyebarkan Kuesioner 

Memberikan kuesioner (Lampiran B) merupakan tahap yang 

dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan yang didapat dari 

responden. Untuk kuesioner mengenai pengelolaan sistem inventory 

peneliti menggunakan COBIT 4.1, yaitu mendata kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan mendidik dan melatih pengguna apa saja 

yang dinilai penting menurut COBIT 4.1 dan menanyakan tingkat 

keperluan kegiatan-kegiatan tersebut kepada responden. Dalam hal ini 

responden ditentukan dengan mengacu kepada RACI Chart COBIT 

4.1. yang mana peranan yang didefinisikan pada diagram RACI 

adalah sebagai pemangku kepentingan utama (Key Stakeholder) yang 

terkait secara langsung terhadap penggunaan sistem inventory yang 

ada di Zanafa. Berikut adalah daftar responden kuesiner maturity level 

dijelaskan melalui Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar Respnden Kuesioner 

No Jabatan Jumlah 

1 Pimpinan 1 Orang 

2 Manajer 1 Orang 

3 Admin 1 Orang 

4 Kasir 2 Orang 

5 Pramuniaga 5 Orang 

Jumlah 10 Orang 
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3.4  Tahap Pengolahan Data dan Analisa 

Tahap ini merupakan tahap pengolahan data yang didapat selama 

pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 1 proses domain COBIT 

4.1 yaitu: 

1. DS7- Mendidik dan Melatih Pengguna (Educate and Train User) 

Proses ini mengendalikan terhadap pendidikan yang efektif dari semua 

pengguna TI, membutuhkan identifikasi kebutuhan pelatihan masing-

masing kelompok pengguna. Selain mengidentifikasi kebutuhan, prses 

ini termasuk menentukan dan melaksanakan strategi untuk pelatihan 

yang efektif dan mengukur asilnya. 

Adapun kegiatan pada tahap ini adalah: 

a. Analisa Kondisi Saat Ini 

Menjelaskan hasil analisa terhadap pengguna Sistem inventory yang 

ada di Zanafa saat ini. 

b. Menentukan Maturity Level 

Pada tahap ini akan melakukan analisa terhadap tingkat kematangan 

terhadap pengguna sistem inventory saat ini. Dari hasil analisa 

tersebut dapat diketahui sejauh mana tingkat pengguna sistem yang 

sedang terjadi, setelah itu barulah dibuat rekomendasi untuk 

membantu dalam meningkatkan kualitas pengguna sistem inventory. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Framework 

COBIT 4.1 dengan menggunakan proses domain yang tersedia pada 

COBIT 4.1. 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. Tingkat kematangan ini diketahui dari hasil 

pengolahan data kuisioner (Lampiran C) berdasarkan jawaban dari 

tiap responden. 

c. Membuat Rekomendasi 

Pada tahap pembuatan rekomendasi yang berdasrkan dari temuan 

evaluasi dari hasil penelitian, pembuatan rekomendasi ini bertujuan 
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untuk memberikan pandangan kepada pihak manajemen yang 

bertujuan dalam perbaikan proses yang mengacu pada peningkatan 

level kematangan terhadap pengguna sistem pada masa yang akan 

datang. 

3.5 Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat laporan dari hasil penelitian 

yang dilakaukan dengan mengolah data yang di dapat pada saat melakukan 

penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan. Hasil dokumentasi tersebut 

digunakan sebagai rekomendasi atau masukan bagi pihak Zanafa. 


