
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian dibutuhkan langkah-langkah atau metode

untuk menyusun dan menghasilkan sebuah laporan yang terstruktur. Dibawah ini

adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian :

Gambar 3.1 Metodologi penelitian

(Sumber : data olahan 2015)

3.1 Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini terdapat beberapa tahapan diantaranya :

1. Perumusan masalah

Dalam langkah ini yang dilakukan adalah mencatat apasaja masalah yang

ada pada Pustaka dan Arsip Kampar seperti belum adanya antisipasi sebelum

terjadi masalah (incident management) yang menyebabkan jika terjadi masalah

akan lama diproses dan ditangani. Kemudian belum adanya pengaturan hak untuk
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mengakses perangkat TI (Teknologi informasi)  (Access Management).

b. Penentuan tujuan penelitian

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang

menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menghasilkan Rancangan Standar operasional Prosedur (SOP)

untuk kegiatan operasional Teknologi Informasi ( SOP Sistem INLIS

dan Penggunaan Komputer )

2. Untuk menghasilkan usulan Service Level Agreement (SLA) untuk

pelayanan kepada pengunjung

c. Menentukan manfaat

Manfaat penelitian adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi saat ini pengelolaan layanan

khususnya Teknologi Informasi

2. Memberikan pedoman acuan kerja dalam mengelola Teknologi

Informasi pada Perpustakaan dan Arsip Kampar

d. Penentuan judul

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada objek penelitian, maka

penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu

pada layanan TI "Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi dengan best practice

ITIL V3 Service Operation ( Studi kasus :Pustaka dan Arsip kampar )"

3.2 Pengumpulan dan pengolahan data

Pada tahapan ini proses yang dilakukan adalah melakukan mengumpulkan

data primer dan sekunder dengan metode pengambilan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada bagian penanggung jawab pada bagian TI

pustaka Bapak Hamizan, S.pdi dan Bapak Fajri Salim. Beliau adalah kepala

bidang pelayanan perpustakan yang bertanggung jawab atas segala aktivitas yang

ada pada bagian pelayanan perpustakaan. Sedangkan Bapak Fajri bertugas pada

bagian operator dan juga penanggung jawab pada bagian TI di perpustakaan.

Bapak Fajri adalah orang yang mengikuti pelatihan untuk penggunaan sistem
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yang ada pada pustaka yaitu sistem INLIS(Integrated Library System). Sistem

INLIS itu mulai digunakan sejak tahun 2012 hingga sekarang dan masi dalam

pengembangan. Dalam satu tahun sekali dilakukan pelatihan sistem INLIS

tersebut yang berada di pekanbaru. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan

pengetahuan pihak pustaka dalam mengelola sistem ketika terjadi masalah dan

juga pemeliharaan sistem. Kegiatan Operasional di perpustakaan untuk pelayanan

dan juga pekerjaan harian bergantung kepada komputer dan juga sistem (INLIS).

Sistem INLIS ini bisa digunakan oleh pengunjung sebagai alternatif pencarian

buku. Selain itu juga digunakan untuk pengisian buku tamu. Pegawai

perpustakaan juga menggunakan sistem ini sebagai back Office yaitu untuk

mengelola modul-modul dari sistem INLIS tersebut.

Sistem INLIS ini pernah mengalami masalah yang tidak dapat ditangani

oleh bagian Operator sebagai pihak yang bertanggung jawab dan masalah ini

diserahkan oleh Operator pada pihak ketiga( orang yang ahli dibidangnya) untuk

di selesaikan.

Selain sistem INLIS perangkat Teknologi Informasi lainnya yaitu Komputer

yang digunakan untuk pengunjung perpustakaan. Dari hasil wawancara maka

didapatkan data mengenai perangkat komputer diperpustakaan yang berjumlah 20

buah dan yang masih bagus dan bisa digunakan ada sekitar 15 PC, 5 diantaranya

mengalami beberapa kerusakan seperti kerusakan sistem operasinya maupun

kerusakan teknis. Setiap pengunjung boleh menggunakan fasilitas komputer ini

untuk menambah cakupan informasi yang didapat, asalkan tidak melanggar aturan

penggunaan yaitu dilarang membuka situs jejaring sosial, bermain game dan

membuka situs porno.

b. Observasi dan pengamatan

Dari hasil observasi yang dilakukan didapatkan bahwa perangkat TI dalam

hal ini adalah komputer yang ada pada perpustakaan ada yang tidak bisa

digunakan sekitar 5 unit. Selain yang tidak bisa digunakan ada juga komputer

yang tidak memiliki perangkat yang lengkap, mouse yang hilang, keyboard yang

hilang dan lainnya. Penggunaan komputer sendiri juga tidak dibatasi, pengguna

bisa mengakses apasaja dari internet bahkan yang tidak ada hubungannya dengan
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pencarian referensi diperpustakaan pun bisa dilakukan. Seharusnya untuk standar

TI yang baik semuanya diatur pengunaannya dan ada sanksi jika aturan itu

dilanggar agar dapat mengoptimalkan fungsi perangkat TI sebagaimana mestinya.

Masih ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pustaka,

yaitu membuka situs sosial dan bermain game. Hal ini kadang sudah menjadi

biasa karena pihak pustaka sering melakukan teguran, namun masih juga ada yang

melanggar. Mungkin saja ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas yang ditetapkan

ketika melanggar aturan yang telah ditetapkan.

c. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi tentang permasalahan

yang telah dijaskan sebelumnya, yaitu buku-buku tentang tatakelola TI(“Sistem

tatakelola teknologi informasi”, Jogiyanto), buku tentang perpustakaan

(“Manajemen Perpustakaan”, “Perpustakaan dan msyarakat”, Sutarno NS), buku

tentang TI (Teknologi Informasi) (“Audit sistem dan teknologi informasi”,

Riyanto Sarno). Selain buku yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah

skripsi dan juga jurnal. Skipsi yang dijadikan pedoman yaitu skripsi tentang

Pengelolaan Katalog Layanan TI Dengan Pendekatan Best Practice Itil V3.

Skripsi oleh Defi mendasari Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains Dan

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun

2012. Jurnal tentang “Analisis Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi

Menggunakan It Infrastructure Library Versi 3.0 Area Service Operation” (Studi

Kasus : Universitas Singaperbangsa Karawang).jurnal  oleh Ahmad Fauzi dan Ade

Andri Hendriadi , Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No.1 Januari –

Maret 2014: 11-17 . Tahun 2014. Jurnal tentang “Perancangan Tata Kelola

Service Operation Teknologi Informasi  Pada Informational Capital Readiness PT

PJB UPHT Gresik”, oleh Rachmad, Tutut, dan Erwin, STIKOM Surabaya.  Jurnal

tentang “Analisis Pengelolaan TI PT X Menggunakan ITIL V3, Service

Operation”, Diana Trivena Yulianti dan Dian Anggraini, Fakultas Teknologi

Informasi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jurnal Sistem Informasi Vol. 5

No. 2, ISSN : 1907-1221, 2010.
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3.3 Analisis dan perancangan

3.3.1 Menganalisa masalah

Melakukan analisa dokumen yang terkait tentang lifecycle Service

Operation ITIL. Mulai dari analisa modul sistem INLIS dokumen SOP tentang

pelayanan. Setelah dilakukan analisa dan ditemukan penyebab masalah maka

barulah ketahap selanjutnya.

3.3.2 Menentukan penyebab masalah

Dari proses pengidentifikasian masalah didapatkan poin-poin masalah yang

selanjutnya di klasifikasikan dan ditentukan langkah penangannya yang mengacu

pada best practice ITIL V3

3.3.3 Merancang SOP

SOP diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada. Beberapa SOP yang

akan di buat yaitu :

1) Rancangan SOP Akuisisi

2) Rancangan SOP Katalog

3) Rancangan SOP OPAC

4) Rancangan SOP Check poin

5) Rancangan SOP Manajemen Kejadian

6) Rancangan SOP Manajemen masalah TI

7) Rancangan SOP Penggunaan Perangkat Komputer

8) Rancangan SOP Manajemen insiden TI

3.3.4 Merancang SLA

SLA adalah kesepakatan tingkat layanan yang dibuat untuk menyepakati

layanan apasaja yang akan disediakan oleh pihak pustaka untuk pengunjung.

Menurut Blackwell (1995) yang dikutip dari Anders (2005), Langkah

pertama ketika merencanakan Service Level Agreement (SLA) adalah membangun

sebuah IT service catalog. Sebuah IT service catalog harus menjelaskan dasar dan

layanan yang ada dari sudut pandang pelanggan serta kondisi mereka. Di satu sisi

itu perlu sebagai sarana komunikasi dan di sisi lain berguna sebagai dasar dalam

menyiapkan SLA.
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Ada 6 Businness Service catalogue yang akan dibuat yaitu :

1) Sirkulasi

2) Penggunaan WIFI

3) Penggunaan komputer

4) Pendaftaran anggota

5) OPAC

6) Check point

Ada 6 SLA yang akan dibuat adalah :

1) SLA untuk pengguna WiFi

2) SLA penggunaan Komputer

3) SLA untuk sirkulasi

4) SLA Pendaftaran anggota

5) SLA OPAC

6) SLA Check poin

4 Melakukan Dokumentasi

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi dari penelitian mulai dari

perancangan dari SLA dan SOP sampai selesai


