
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap-tahap yang peneliti lakukan.

Adapun metodologi penelitian yang penulis lakukan dapat ditunjukkan oleh

flowchart 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menetapkan permasalahan penelitian

tentang pengukuran sumber daya TI yang difokuskan pada aplikasi OPAC, serta

menentukan jenis penelitian, menentukan metode pengumpulan data, studi

pustaka untuk mencari data dari masalah manajemen sumber daya TI, menentukan

permasalahan dan menetapkan variabel penelitian. Setelah itu, maka penulis

menetapkan pustaka Soeman HS sebagai tempat penelitian. Pengamatan

dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi tentang keadaan sumber daya

TI, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petugas dan

pengunjung pustaka.

Gambar 3.2 Diagram tahap perencanaan

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan riset survey, yaitu metode pengumpulan

informasi dengan menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah

diformulasikan sebelumnya dan urutan tertentu dalam sebuah kuesioner

terstruktur kepada suatu sampel individu terpilih untuk menjadi wakil populasi

terdefinisi. Kuesioner dan wawancara adalah teknik-teknik yang merupakan inti

salah satu tipe riset survei (Sudaryono dkk, 2010). Metode survei yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode deskriptif (desciptive research) bertujuan mendeskripsikan atau

menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diteliti dari

perspektif individu, organisasi, industri, dan perspektif lainnya (Sudaryono dkk,
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2010). Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden

dengan menggunakan kuesioner.

3.1.2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi tentang pengukuran

manajemen sumber daya TI, analisa tingkat kematangan dan metode COBIT yang

didapat dari buku, jurnal dan internet.

3.1.3. Menentukan Batasan Masalah

Setelah mengetahui proses TI, infrastruktur TI dari literatur buku pada

studi kepustakaan, lalu penulis menentukan masalah untuk penelitian serta

membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan untuk

menentukan atau menemukan masalah yaitu dengan melakukan observasi,

melakukan wawancara kepada petugas dan pengunjung pustaka. Hal ini dilakukan

untuk mengidentifikasi adanya masalah dan mengidentifikasi kebutuhan

pengunjung dan petugas dalam mengelola sumber daya TI.

3.1.4. Menentukan Data yang Diperlukan

Adapun data-data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah

menentukan data sekunder dan primer, adapun data-data tersebut adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung kita ambil dari sumber

aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan yang kita jadikan

responden dalam penelitian kita. Adapun data primer dari penelitian ini

adalah tentang metodologi analisa data tingkat kematangan,

kekurangan dan permasalahan apa saja yang terjadi di Perpustakaan

Soeman HS. Pada penulisan laporan ini data primer didapat langsung

dari observasi di Perpustakaan Soeman HS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga kita tinggal

mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang diperoleh
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penulis adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet

yang berhubungan dengan pengukuran manajemen sumber daya TI,

analisa tingkat kematangan dan teori yang berhubungan tata kelola TI.

3.1.5. Menentukan Teknik Analisis

Setelah menetapkan data yang dibutuhkan, maka perlu ditetapkan teknik

analisis tingkat kematangan yang akan digunakan pada penelitian ini. Adapun

metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode COBIT 4.1. Analisis

tingkat kematangan digunakan untuk menganalisa nilai tingkat kematangan tata

kelola IT untuk proses pengelolaan data saat ini dan yang diharapkan

Perpustakaan Soeman HS.

3.2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di Perpustakaan

Soeman HS. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa

teknik. Adapun teknik dan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3 Diagram tahap pengumpulan data
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1. Observasi

Observasi ini dilakukan di pustaka Soeman HS untuk mengamati

keadaan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Pada tahap ini penulis

menggunakan lembaran observasi sebagai acuan pengamatan yang

berisi tentang kebutuhan TI dan poin-poin yang dilihat seperti

pelayanan terhadap pengunjung pustaka, proses peminjaman buku,

sarana dan prasarana.

2. Wawancara

Pada tahap pengumpulan ini, penulis melakukan wawancara terhadap

tata kelola manajemen pada Perpustakaan Soeman HS tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis focuses interview, yakni

responden diwawancara dalam waktu yang pendek. Wawancara

dilakukan dalam suasana yang tidak formal dengan pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan tata kelola resource manajemen

Perpustakaan Soeman HS.

3. Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk mngetahui tingkat

kematangan pengelolaan teknologi informasi yang telah digunakan

oleh Perpustakaan Soeman HS dengan melihat tanggapan pengguna

dan pembuatan saran teknologi informasi melalui perbandingan antara

kondisi yang dialami saat ini dengan harapan yang diinginkan dimasa

mendatang dari penyebaran kuesioner tersebut. Kuesioner pada

penelitian terdapat 2 kuesioner yaitu kuesioner Management

Awareness yang akan diisi oleh satu responden yaitu kepala UPT

Pelayanan perpustakaan Soeman HS dan Maturity Level yang akan

berisi pernyataan-pernyataan sesuai pada domain PO2 dan PO3.

Masing-masing penilaian memiliki tingkat nilai yang berbobot antara 0

sampai dengan 5 sesuai dengan dasar yang terdapat pada model

COBIT 4.1. Berikut adalah daftar responden kuesioner Maturity Level

digambarkan melalui tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Daftar Responden Kuesioner

No. Responden Jumlah

1. Kepala UPT Pelayanan Perpustakaan 1

2. Kepala Bagian TI 1

3. Staf Bagian TI 1

4. Staf Bagian TI 1

5. Staf Layanan Perpustakaan 1

Jumlah 5

4. Studi Pustaka

Selain pada tahap persiapan, studi pustaka juga dilakukan pada tahap

pengumpulan data untuk menambah referensi data sebagai pendukung

permasalahan pada penelitian ini.

3.3 Tahap Analisis

Adapun tahapan analisis pada penelitian ini adalah Analisis Pengukuran

yang sedang berjalan dengan analisis COBIT yaitu :

Penulis menggunakan metode COBIT 4.1 sebagai kerangka kerja untuk

mengetahui dan menggambarkan kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan

TI. Analisis COBIT 4.1 digunakan untuk mengetahui status dan memperoleh

keyakinan akan kelayakan pengelolaan yang diperlukan, maka organisasi perlu

mengukur dimana posisi pengelolaan sistem TI berada sekarang dan

memperkirakan kearah mana organisasi ingin mengembangkan sistem TI. Adapun

tahapannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.4 Diagram tahap analisis tingkat kematangan
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3.4. Tahap Dokumentasi

Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan

laporan tugas akhir yang berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama

penelitian didokumentaskan sehingga menjadi laporan tugas akhir.

Gambar 3.5 Tahap Dokumentasi

3.5. Pemilihan Model

Model dalam manajemen sumber daya TI yang paling sering digunakan

adalah model COBIT karena COBIT memiliki cakupan yang sangat luas. COBIT

memiliki 4 cakupan domain tetapi belum tentu semua organisasi memiliki atau

mencakup keseluruhan proses-proses tersebut. Domain yang akan diteliti hanya

bagian PO yaitu PO2 dan PO3 karena berdasarkan penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa domain ini rendah serta penyesuaian dengan kebutuhan yang

akan dibahas oleh penulis. Pemilihan domain ini dengan maksud akan

mendapatkan rekomendasi yang benar-benar fokus sehingga mampu mendukung

secara seimbang antara keempat domain tersebut.

Ada beberapa model lain yang membahas bidang yang sama dengan

model COBIT adalah FFIEC (Federal Financial Institutions Examination

Council). Model ini juga memiliki konsentrasi untuk mengevaluasi PO, alasan

penulis tidak menggunakan model FFIEC karena pada tahap penelitian berikutnya

jika ingin melakukan untuk domain DS dan AI serta ME dapat dilakukan lebih

mudah dengan menggunakan satu model saja yaitu model COBIT. Model COBIT

dan Luftman sebenarnya memiliki kemiripan hanya satu domain pada COBIT

dapat mencakup beberapa proses pada Luftman misalnya domain PO9 meliputi

LG5, LP3, dan LP4 pada Luftman. Oleh karena model COBIT lebih terfokus pada
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tiap proses maka penulis menetapkan memilih model COBIT. Dari apa yang

penulis paparkan bukan berarti menilai mana model terbaik, melainkan model

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

3.6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah tahap analisis agar data

dapat diinterpretasikan. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

analisis tingkat kesadaran pengelolaan (management awareness), analisa tingkat

kematangan (maturity level), dan analisis kesenjangan (gap analysis).

3.6.1. Analisis Kesadaran Pengelolaan (Management Awareness)

Dari kuesioner kesadaran pengelolaan mengenai proses manajemen dan

sumber daya TI pada perpustakaan, akan dilakukan rekapitulasi jawaban yang

menggambarkan berapa presentase tiap-tiap jawaban. Dari rekapitulasi tersebut

akan terlihat mengenai tingkat kepentingan yang menggambarkan tingkat harapan

(to-be). Selain itu, kuesioner ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai

pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan untuk menjalankan kegiatan yang

yang diharapkan untuk dijalankan.

3.6.2. Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Level)

Sedangkan untuk hasil jawaban dari kuesioner tingkat kematangan, akan

tersedia 6 pilihan jawaban dengan nilai 0-5. Selanjutnya, akan diambil rata-rata

dari bobot jawaban setiap kegiatan dari setiap responden untuk mengetahui

tingkat kematangan keseluruhan.

Namun dalam hal ini menggunakan maturity level, karena berdasarkan

penelitian sebelumnya telah menggunakan metode tersebut sesuai dan mendukung

dengan kebutuhan yang diinginkan. Selain menggunakan model maturity level,

ada juga beberapa proses mengukur dalam kerangka kerja COBIT, yaitu :

a. Critical Success Factors (CSFs) yaitu arahan implementasi bagi

manajemen agar dapat melakukan kontrol atau proses TI.

b. Key Goal Indicators (KGIs) yaitu kinerja proses-proses TI sehubungan

dengan Bussiness requirements.



47

c. Key Performance Indicators (KPIs) yaitu kinerja proses-proses TI

sehubungan dengan process goal.

3.6.3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Setelah diketahui keadaan mengenai tingkat kematangan dan juga tingkat

harapan mengenai pengelolaan, maka tahap selanjutnya adalah analisis

kesenjangan. Analisis kesenjangan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan

apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen TI di Perpustakaan Soeman

HS agar keadaan aktual mengenai tingkat kematangan (as-is) dapat mencapai

tingkat yang diharapkan (to-be).


