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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan dalam penlitian

dan dapat dijabarkan seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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Keterangan gambar:

3.2 Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan yang merupakan tahap awal penelitian, kegiatan

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perumusan Masalah

Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian

dengan cara mengamati kegiatan yang ada pada Bank BPR Syariah Hasanah.

3.2.2 Menentukan Tujuan Penelitian

Untuk mendukung pencapaian sasaran penelitian, tahapan selanjutnya

adalah penentuan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dilakukannya

penelitian adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisa strategi bisnis, strategi sistem informasi dan

teknologi informasi eksternal dan internal yang digunakan oleh Bank

BPR Syariah Hasanah.

2) Untuk membuat hasil Analisis strategis teknologi informasi Bank BPR

Syariah Hasanah.

3.2.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari teori-teori apa yang akan

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menyusun

sebuah strategis TI yang didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.

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 skunder. Tahapannya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi
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Mengadakan  pengamatan  langsung  ke  obyek  penelitian. Dalam

penelitian ini dilakukan pengamatan langsung ke Bank BPR Syariah

Hasanah dan melihat proses manajemen yang sedang dijalankan

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari

dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku, notulen,

catatan harian, peraturan-peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2006).

Dokumen yang dianalisa dalam penelitian ini adalah seperti : Rencana

Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI), Standar

Operasional Prosedur (SOP), visi, misi, sasaran strategis, kondisi

infrastruktur, dan profil organisasi.

3) Daftar Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada pihak

Pimpinan, Kepala Bagian, serta karyawan pada setiap bidang

operasional pada Bank BPR Syariah Hasanah.

3.3.2 Menentukan Data Primer dan Data Sekunder

Adapun data primer dan data skunder dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.

Misalnya data seperti sejarah, profil, visi, misi, tujuan, jumlah

karyawan, struktur organisasi, dan data yang didapat dari hasil

wawancara.

2) Data sekunder

Data didapat secara tidak langsung ke objek penelitian. Seperti data

yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet sebagai bahan referensi

3.4 Tahap Analisa Strategi TI

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Analisis SWOT

Penulis menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, and Threats) disebut juga dengan analisis KEKEPAN (KEkuatan-
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kekuatan, Kelemahan-kelemahan, Peluang-peluang dan ANcaman-ancaman)

digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari

sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan

eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

3.4.2 Analisis SWOT TI

Menggunakan analisis SWOT TI (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

and Threats) digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-

kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bidang

teknologi informasi.

3.4.3 Analisis Strategi Bisnis

Analisis Lingkungan Bisnis Internal

Analisis lingkungan bisnis internal digunakan untuk mengetahui strategi

bisnis organisasi pada saat ini, visi, misi dan tujuan organisasi, aktivitas dan

proses bisnis organisasi, sumber daya yang dimiliki dan informasi yang

dibutuhkan oleh organisasi.

3.4.4 Analisis Strategi TI

Analisis lingkungan TI internal

Analisis lingkungan TI internal, yang mencakup kondisi TI organisasi dari

perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya (maturity), bagaimana

kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan

infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari TI yang ada saat

ini.

3.4.5 Analisis IT Strategy

IT Strategy, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan

teknologi dan sumber daya manusia TI serta portofolio aplikasi TI mendatang.

3.5 Tahap Penulisan Laporan

Adapun tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap penulisan laporan.

Dengan hasil berupa rekomendasi terhadap kebijakan baru dan sebuah laporan

tugas akhir.


