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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 
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Keterangan flowchart berikut: 

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. Arara Abadi Distrik Tapung yang 

berapa di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri IndraPura. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, yang pertama dilakukan adalah 

menentukan objek penelitian. Pada PT. Arara Abadi Distrik Tapung yang 

menjadi objek penelitian adalah sistem FROS yang digunakan oleh 

OrganisasiRegu Pemadam Kebakaran. 

3. Menentukan Judul Penenlitian 

Setelah menentukan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah 

menentukan judul penelitian Tugas Akhir ini yaitu analisis penerapan sistem 

FROS menggunakan metode HOT-Fit. 

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 kegiatantim RPK yang menggunakansistem FROS. 

Mengidentifikasi analisa penerapan pada sistem FROS. 

2. Menentukan Batasan Masalah 

Dalam penelitian agar tidak melebar sehingga hasil penelitian yang 

diinginkan tidak sesuai, maka masalah penelitian perlu dibatasi. 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 FROS pada RPK Arara Abadi Distrik Tapung. Tools dalam membantu 
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analisis menggunakan aplikasi software SPSS 20.0 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: Human (penggunaan sistem, kepuasan pengguna), 

Organisasi (struktur organisasi, lingkungan organisasi), Teknologi 

(kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan). 

b. Variabel Terikat: Net Benefit. 

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 Bapak Gusar Lambas Pasaribu selaku Fire Marshal 

dan anggota tim RPK lainnya. 

b. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data internal objek 

penelitian. Data sekunder yang diperoleh berupa arsip-arsip PT. Arara 

Abadi Distrik Tapung. 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 
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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. 

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. 

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

maupun data sekunder. Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka kegiatan ini memungkin penulis untuk melanjutkan penulisan 

dalam laporan Tugas Akhir ini. Karena dengan melakukan studi pustaka 

penulis mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan 

data skunder, yaitu data yang diperoleh dari data internal objek 

penelitian,seperti data yang diperoleh dari buku dan jurnal yang 

berhubungan dengan judul penelitian seperti jurnal Nasir dan Hadi (2014) 

dengan judul “Faktor pendukung dalam penerapan sistem paket aplikasi 

sekolah pada pendidikan SMA N di Palembang. Jurnal Raden Kodarisman 

dan Eko Nugroho (2013) dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem 

Informais Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Pemerintahan Kota 

Bogor. 

2. Observasi  

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek yang akan 

diteliti, Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap 

organisasi dan sistem FDRS yang digunakan pada PT. Arara Abadi Distrik 

Tapung. 

3. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

Tanya jawab secara langsung kepada sumber informasi yaitu bapak Gusar L 

Pasaribu sebagai Fire Marshal. 

4. Kuesioner 

Memberikanpertanyaansecaratertuliskepada pengguna sistem FROSyang 

dalam penelitian ini sebagai responden. Adapun kuisioner Fire Marshall 
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dan anggota RPK. Pengambilan sampel pada tim RPK adalah sampel jenuh, 

karena melibat pada semua anggotayang dapat menggunakan sistem. 

5. Menentukan Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel 

yaitu manusia (Human), organisasi (Organization), Teknologi (Technology), 

danNetBenefit pada model penyelesaian pada analisis SPSS.  

X1 =Manusia (Human). 

X2 = Orgaisasi (Organization). 

X3 = Teknologi (Technology). 

Y = Net Benefit 

Konstruk dan dimensi-dimensi yang akan diteliti dari model teoritis 

disajikandalam Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

Konstruk 

Penelitian 
Sub Dimensi Konstruk Item Kuesioner 

Human 1. Pengguna percaya sistem FROS 

mempermudah proses pemberian 

informasi Hotspot (Titik Api). 

2. Sistem FROS memberikan hasil yang 

baik dalam proses dan laporan yang 

dihasilkan. 

3. Pengguna sistem FROS mempercepat 

proses pekerjaan pada RPK. 

4. Mempunyai keterampilan yang baik 

untuk menggunakan sistem FROS. 

5. Pengguna merasa ketergantungan 

dengan menggunakan sistem FROS. 

6. Pengguna mengikuti pelatihan sistem 

FROS yang diakan perusahaan untuk 

menggunakan sistem FROS 

X1 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian (Lanjutan) 

Konstruk 

Penelitian 
Sub Dimensi Konstruk Item Kuesioner 

Organization 1. Sistem yang diterapkan merupakan 

strategi untuk peningkatan kinerja dari 

pihak RPK Arara Abadi Distrik Tapung. 

2. Perusahaan menyediakan dukungan 

fasilitas infrastrukur untuk mendukung 

implementasi sistem FROS. 

3. Implementasi Sistem FROS pada 

organisasi RPK telah direncanakan 

dengan baik oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

4. Semua unit bagian kerja mendukung 

dan membantu dalam implementasi 

sistem FROS. 

5. Pihak perusahaan memberikan pelatihan 

yang di anggap perlu bagi pengelola 

sistem FROS. 

X2 

Technology 1. Sistem FROS mudah untuk dipelajari 

dan dioperasikan. 

2. Sistem FROS mudah untuk berintraksi 

dengan pengguna. 

3. Sistem FROS mudah untuk diakses. 

4. Sistem FROS jarang memiliki 

gangguan. 

5. Sistem FROS memiliki data yang sesuai 

dengan yang di inputkan. 

6. Sistem FROS menghasilkan informasi 

yang sesuai dengan fakta. 

X3 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian (Lanjutan) 

Konstruk 

Penelitian 
Sub Dimensi Konstruk Item Kuesioner 

Technology 7. Sistem FROS menghasilkan informasi 

dengan tepat waktu. 

8. Sistem FROS menghasilan informasi 

sangat lengkap dan detail. 

9. Sistem FROS menghasilkan informasi 

yang mudah untuk dipahami. 

X3 

Net Benefit 1. Sistem FROS sangat mempermudah 

proses pemantauan kebakaran lahan dan 

hutan setiap harinya. 

2. Sistem FROS membantu menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

3. Sistem FROS dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Sistem FROS dapat menentukan tingkat 

kesalahan jika terdapat titik Hotspot. 

5. Sistem FROS dapat mendukung visi dan 

misi organisasi. 

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 20.0. 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. 
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3.5. Tahap Pembahasan dan Analisis Data 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran kesuksesan 

penerpansistem FROS. 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 manusia (Human), organisasi (Organization), 

teknologi (Technology) dannet benefit. 

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 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hipotesis Penelitian 

Keterangan: 

a. Human(X1) mempunyai pengaruh signifikan/positif terhadap Net Benefit 

(Y). 

b. Organization(X2) mempunyai pengaruh signifikan/positif terhadap Net 

Benefit (Y). 

c. Technology(X3) mempunyai pengaruh signifikan/positif terhadap Net 

Benefit (Y). 

Human 
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Uji hipotesis yang digunakan  dalam penelitian ini menggunakan uji secara 

simultan (uji F), uji secara parsial (uji T) dan uji koefisien determirnasi (R
2
). 

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 (kegunaan/kemudahan, 

kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, struktur organisasi, 

lingkungan organisasi) terhadap dependen (netbenefit). Hubungan yang 

terjadi anatara variabel dpaat dilihat dari hasil data kuesioner yang diolah 

menggunakan SPSS 20.0.  

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 kelancaran dan 

kesuksesan implementasi sistem FROS. 

 

 

 

 

 


