
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Langkah Penyusunan Laporan Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah demi langkah dalam penyusunan
laporan penelitian mulai dari tahap perencanaan hingga pembuatan laporan.

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.2 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal penelitian, kegiatan yang dilakukan

pada tahap ini adalah :

1) Perumusan Masalah

Melakukan peninjauan langsung ke tempat penelitian untuk menentukan

masalah apa yang akan dibahas dan mengamati tentang lingkungan bisnis

internal ataupun eksternal, dan sejauh apa penerapan sistem dan teknologi

informasi pada organisasi.

2) Menentukan Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan penelitian untuk memperjelas kerangka apa saja yang

menjadi sasaran penelitian ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Menganalisa kebutuhan sistem dan teknologi informasi yang paling

dibutuhkan oleh perusahaan.

b. Memberikan usulan sistem dan teknologi informasi yang bersifat

strategis sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

3) Menentukan data yang dibutuhkan

Menentukan dan mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dan

berhubungan dengan penelitian untuk mempermudah penulis dalam

melakukan analisis, seperti :

a. Teori yang berhubungan dengan pembuatan penyelarasan sistem dan

teknologi informasi terhadap strategi perusahaan.

b. Teknik analisa yang digunakan sesuai metode Ward and Peppard

serta menentukan kebutuhan data primer dan data sekunder

3.3 Tahap pengumpulan data

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan, setelah

sata ditentukan, maka selanjutnya adalah pengumpulan data tersebut. Tahapan ini
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berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer maupun data

sekunder. adapun tahapan nya adalah sebagai berikut :

1) Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini penulis melakukan proses pengumpulan data yaitu

sebagai berikut:

Gambar 3.2 Diagram tahap pengumpulan data.

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung keobjek penelitian untuk lebih

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi lapangan. Dalam

penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dilingkungan

Perusahaan. Hasil observasi ini didokumentasikan dalam bentuk foto,

yang diobservasi antara lain mengenai kondisi SI dan TI di organisasi,

bagaimana SDM memaksimalkan penggunaan SI dan TI di organisasi

tersebut.
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b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berasal dari beberapa literatur buku dan jurnal

serta bacaan lain yang berhubungan dan mendukung penelitian, seperti

mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan metode ward and

peppard dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

c. Wawancara

Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara terbuka dimana

penulis bertatap muka langsung dengan narasumber untuk mengajukan

beberapa pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini penulis

melakukan wawancara kepada pimpinan yaitu H.Amirudin dan Sefni

Setiawan selaku kepala devisi personalia. Berikut penulis jabarkan

pertanyaan yang sekira nya akan diajukan kepada pihak perusahaan.

Daftar pertanyaan wawancara ini dapat saja bertambah sesuai dengan

situasi dan kondisi saat penelitian dilakukan. Melakukan wawancara

yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan dari segi sistem

dan teknologi informasi nya, selajut nya bagaimana persaingan antar

perusahaan sejenis.

2) Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersumber

langsung dari perusahaan serta data yang berhubungan dengan penelitian

yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2

jenis data , yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber

data. Seperti data sejarah, profil, visi misi dan struktur organisasi

PT.Jawari Sentosa. Data primer juga diperoleh melalui observasi dan

wawancara.

b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari objek

penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti

buku, jurnal dan bahan internet yang dapat digunakan sebagai bahan

referensi seperti e-book ward and peppard serta jurnal dan penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan rencana strategis SI dan TI.

3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan

Tahapan analisa dalam penelitian ini mengacu pada model analisis yang

dikembangkan oleh ward and peppard dan menggunakan tenik analisis SWOT dan

CSF.

1) Analisa lingkungan bisnis internal

Dalam melakukan analisa pada lingkungan bisnis internal ada beberapa

aspek yang menjadi bahan dalam melakukan analisa antara lain sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Aspek analisa lingkungan bisnis internal

No Aspek yang dianalisa Alat Analisa

1. Pengorganisasian Wawancara dan dokumen

perusahaan

2. Ketenagakerjaan Wawancara dan dokumen

perusahaan

3. Kompensasi Wawancara dan dokumen

perusahaan

4. Kesejahteraan Pekerja Wawancara dan dokumen

perusahaan

5. Fasilitas Penunjang Perusahaan Wawancara dan dokumen

perusahaan

6. Konsumen Perusahaan Wawancara

7. Proses Bisnis Perusahaan Wawancara
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2) Analisa lingkungan bisnis eksternal

Analisa lingkungan eksternal bisnis merupakan analisa yang dilakukan

terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis

proses pada lembaga. Berikut yang akan diteliti pada analisis lingkungan

eksternal perusahaan antara lain :

Tabel 3.2 Aspek lingkungan bisnis eksternal

No Aspek yang dianalisa Alat Anallsa

1. Politik Dokumen Perusahaan

2. Ekonomi Wawancara

3. Sosial – Budaya Wawancara

4. Hukum Dokumen Perusahaan

5. Geografis Wawancara

6. Pesaing Wawancara

3) Analisa kondisi SI dan TI internal

Analisis yang dilakukan pada sistem dan teknologi internal perusahaan,

dilakukan dengan cara observasi kelapangan dan melakukan wawancara

langsung kepada pimpinan perusahaan untuk mengetahui sejauh apa

penerapan Sistem Informasi dan Teknologi informasi pada perusahaan.

Dari hasil wawancara dan observasi awal yang didapat antara lain,

penggunaan sistem informasi pada Perusahaan belum ada, sedangkan

infrastruktur teknologi informasi.

4) Analisa kondisi SI dan TI Eksternal

Analisa lingkungan SI dan TI Eksternal dilakukan meliputi pengamatan

tentang SI dan TI apa yang sedang tren saat ini dan peluang yang

ditimbulkan nya, dalam hal ini analisa dilakukan dengan cara studi
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literatul baik dari buku teori atapun media internet, dan jurnal-jurnal

pendukung penelitian.

5) Teknik Analisa SWOT

Penelitian ini menggunakan model perencanaan strategis dari Ward and

Peppard dan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis SWOT

yaitu untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman

bagi organisasi. Analisa SWOT didapatkan berdasarkan hasil wawancara

dan beberapa dokumen pendukung dari perusahaan. Teknik analisis

SWOT yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT

kualitatif yaitu sebagaimana yang dikembangkan oleh Kearns

menampilkan delapan kotak, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang,

ancaman dan empat kotak lainnya merupakan isu strategis yang timbul

sebagai hasil titik pertemuan antara faktor eksternal dan internal

6) Teknik Analisa CSF (Critical Sucses Factor)

Penelitian ini juga menggunakan tenik analisa CSF dan yang menjadi

dasar teknik analisa ini adalah Visi, Misi, nilai, serta arah dan tujuan

perusahaan. Pada analisa CSF ini juga membutuhkan wawancara dan

dokumen pendukung dari perusahaan terkait. Berikut langkah – langkah

dalam analisa CSF :

Gambar 3.3 Alur analisa CSF
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