
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Membahas mengenai metode penelitian yang merupakan cara ilmiah yang

digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti

suatu kegiatan yang dilandasi oleh metode keilmuan. Metode keilmuan

merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional

memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis. Sedangkan pendekatan

empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Disini juga akan dibahas mengenai rancangan penelitian yang merupakan

sebuah rencana menyeluruh tentang tahapan (sequence) kerja yang dipakai dalam

mencapai tujuan penelitian.Pada rancangan penelitianini akan dilakukan suatu

pengelolaan sumber daya dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang

bertujuan untuk menggabungkan data-data yangrelevan dengan tujuan penelitian.

Jenispenelitianyangdigunakanpada penelitian ini

adalahkuantitatif,yaitujenispenelitianyangdigunakanuntukmemecahkanataumenja

wabpermasalahanyangsedangdihadapisekarangberdasarkandata-

data,menganalisisdanmenginterpretasikannyayangbertujuanuntuk

memecahkanmasalahsecarasistematisdanfaktualmengenaifakta-faktadansifat-sifat

populasi.

Kuantitatifsendiri digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diteliti dengan menggambarkan hubungan keadaansubyek/obyek penelitian,

dalam hal ini Sistem Informasi Logistik (SIL)diBULOG berdasarkan fakta-fakta

yang diukur. Dengan metode ini peneliti akan melakukan pengujian regresi yang

mengenai pengaruh yang terjadi antarakesesuaian tugas dan teknologi dengan

kinerja individual.

Berikut ini merupakan bagan alir pada Gambar 3.1 yang berisi tentang

gambaran dari tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini :
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Gambar 3.1 Bagan Alir Metodologi Penelitian
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3.1 Tahap Persiapan Penelitian

3.1.1 Identifikasi Topik Permasalahan

Topik permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai kesuksesan

penerapan Sistem dalam mendukung kinerja dari para pengguna sistem yang telah

diterapkan. Untuk menganalisis kesuksesan penerapan sistem tersebut, metode

yang digunakan adalah metode Task Technology Fit (kesesuaian tugas dan

teknologi), karena metode ini langsung menunjukkan pengaruh hubungan antara

karakteristik tugas dan karakteristik teknologi yang sesuai yang akan berdampak

langsung kepada kinerja pengguna sistem tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan studi lapangan dari penulis, maka didapatkan

sistem yang sesuai untuk dilakukan analisis yaitu Sistem Informasi Logistik(SIL)

di Bulog Divre Riau dan Kepri. Sistem Informasi Logistiktelahditerapkandi Bulog

sejak tahun 2002, namun dengan penerapan yang telah dilakukan sekian lama,

ternyata hasil yang didapatkan kurang maksimal, ini terlihat dari adanya

permasalahan yang terjadi padasetiap penggunaan sistem.

3.1.2 Studi Pendahuluan

Pada tahapan ini, penulis melakukan penelitian awal dengan melakukan

pengamatan dan wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi yang

bertugas menangani Sistem Informasi Logistik (SIL)di wilayah Bulog DivreRiau

dan Kepri. Hasil dari studi pendahuluan dengan melakukan pengamatan

didapatkan permasalahan yang sering terjadi adalah Kesalahan dari Pengguna itu

sendiri saatmenggunakan sistem.

Adapun untuk kesalahan yang sering terjadi pada sistem seperti:

a. Ketika database sudah semakin besar sistem menjadi lambat kinerjanya

sehingga memperlambat pekerjaan pengguna sistem dikarenakan harus

menunggu sistem benar-benar selesai mengolah data.

b. Tidak adanya menu help atau menu bantuan pada tool menu ditampilan

sistem, sehingga apabila user yang belum paham sekali menggunakan

sistem tersebut akan bingung mencari solusi apabila terjadi kekeliruan

dalam penggunaan sistem.
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c. Jaringan intranetnya yang lambat

d. Sistem error jika terlalu banyak user yang menggunakan sistem secara

bersamaan.

Permasalahan tersebut sering terjadi sehingga pada akhirnya SIL yang

diterapkan tidak sepenuhnya memudahkan penggunadalam membantu

pekerjaannya. Dengan sering terjadinya permasalahan tersebut, justru para

pengguna sistem menjadi lebih sibuk, tentu hal ini akan mempengaruhi kinerja

dari para pegawai pengguna sistem tersebut, seharusnya dengan adanya sistem,

pegawai pengguna sistem akan lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya

sehingga berdampak positif pada kinerja pegawai pengguna sistem tersebut.

Sementara untuk hasil wawancara tahap awal yang dilakukan adalah :

a. Informasi tentang Bulog secara umum,

b. Informasi mengenai apa itu SIL, kapan penerapannya dan apa saja

evaluasi yang telah dilakukan terhadap sistem tersebut.

c. Data mengenai jumlah Pegawai Bulog Divre Riau dan Kepri yang ada

di Pekanbaru.

d. Data mengenai jumlah pengguna dari SIL yang ada di Pekanbaru.

e. Dokumen berupa User Manual Software (panduan penggunaan sistem)

untuk User.

3.1.3 Studi Pustaka

Kegiatan studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan teori

yang sesuai dengan topik penelitian, diantaranya mengumpulkan teori mengenai:

a. Sistem Informasi

b. Sistem Informasi Logistik

c. Metode tentang evaluasi sistem

d. Metode Task Technology Fit (TTF)

e. Kinerja individual

f. Teknik penelitian dan pengumpulan data

g. Metode pengolahan data dengan SPSS
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Studi pustaka tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal dan internet.

Hasil dari studi pustaka ini adalah landasan teori yang berguna dalam melakukan

penelitian serta panduan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Studi pustaka ini dilakukan pada setiap tahapan penelitian, dari mulai persiapan

penelitian hingga dokumentasi akhir penelitian.

3.1.4 Identifikasi Variabel, Jenis Penelitian, Skala Pengukuran

Identifikasi variabel yang dilakukan menentukan variabel-variabel yang

ada dalam konstruk penelitian, kemudian akan dijelaskan juga jenis penelitian dan

skala pengukuran penelitian.

3.1.4.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, akan digunakan sembilan variabel pengukuran yang

berasal dari dua buah konstruk dasar penelitian Task Technology Fityang akan

menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu :

X = Kesesuaian Tugas dan teknologi (Variabel bebas/independent)

Y = Kinerja (Variabel terikat/dependent)

Konstruk-konstruk tersebut akan diukur dan dijabarkan menjadi dimensi

variabel, yang kemudian akan dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang

dapat diukur seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rincian Variabel Bebas

Variabel Konstruk Nama Variabel Indikator

Bebas

Task

technology

fit /

Kesesuaian

tugas dan

teknologi

(TTF)

Quality

/Kualitas(X1)

1. Currency (kemutakhiran)

2. Right Data (Kebenaran data)

3. Right Level of Data (Level

kebenaran data)

Locatability/

Penempatan (X2)

1. Locatability (Penempatan)

2. Meaning(Penyebaran)

Authorization

/Autorisasi(X3)

Authorization (Autorisasi)
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Tabel 3.1 Rincian variabel Bebas (Lanjutan)

Variabel Konstruk Nama Variabel Indikator

Bebas

Task

technology

fit /

Kesesuaian

tugas dan

teknologi

(TTF)

Compatability/Ko

mpatibilitas(X4)

Compatability (Kompatibilitas/

Kesesuaian data)

Production

timeliness/

Ketepatan waktu

produksi

(X5)

Production timeliness

(Ketepatan waktu produksi)

Sistem Reliability/

Keandalan sistem

(X6)

Sistem Reliability

(Keandalan sistem)

Ease of use or

training/

Kemudahan

Penggunaan dan

Pelatihan

(X7)

1. Ease of use of Hardware and

Software

(Kemudahan penggunaan

hardware dan software)

2. Training (Pelatihan)

Relationship with

user / Hubungan

dengan

pengguna(X8)

1. Understanding of SIL

(Pemahaman terhadap SIL)

2. Interst and Dedication

(Ktertarikan dan dedikasi)

3. Responsiveness (Tanggapan)

4. Performance (Kemampuan)

Tabel 3.2 Rincian VariabelTerikat
Variabel Konstruk Nama Variabel Indikator

Terikat Kinerja Kinerja (Y)
Impact (Dampak / Pengaruh yang

dirasakan)

Sumber : Goodhue dan Thompson (1995)

3.1.4.2 Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian Uji Pengaruh yang menggunakan data

kuantitatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini menggunakan analisis

regresi linier dengan bantuan SPSS 16.0 yang secara otomatis akan mengeluarkan

besar pengaruh tiap variabel, signifikansi dan pengaruh secara keseluruhan dari

variabel. Hasil analisis data yang dihasilkan akan dapat menunjukkan ada atau

tidaknya pengaruh dan signifikansi antara kesesuaian tugas dan teknologi

terhadap kinerja dengan membandingkan t hitung lebih besar dengan t Tabel. Jika

hasil dari t hitung lebih besar dari t Tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada

pengaruh positif antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.1.4.3 Penentuan Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penilitian ini adalah : skala

Ordinal. Analisis statistik yang digunakan dalam sklala ordinal ini adalah : Uji

regresi linier berganda. Sedangkan untuk tes statistiknya adalah tes statistik

parametrik.

Sedangkan untuk tipe skala pengukurannya menggunakan skala likert.

Dimana skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang gejala atau kejadian sosial. Dengan

menggunakan skala likert, akan menilai indikator yang dijabarkan dalam item

instrumen berupa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Pengukuran

pada skala ini diberikan skor dari setiap jawaban, dimana skor 5 adalah untuk

yang paling tinggi dan 1 untuk skor terendah pada setiap pertanyaan.

3.1.5 Penentuan Populasi dan Sampel

3.1.5.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini berasal dari populasi dari elemenpengguna SIL

pada Bulog Divre Riau dan Kepri yaitu berjumlah 19 orang, yang berasal dari

pegawaipengguna SIL yang berada di wilayah BULOG Divisi Regional Riau dan

Kepulauan Riau yang berkantor di Pekanbaru.

3.1.5.2 Sampel Penelitian
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Populasi yang berasal dari pegawai pengguna SIL akan diambil seluruhnya

sebagai sampel. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh. Dimana

seluruh populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kurang dari

30. Rincian sampel tersebut akan dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.3 Responden Pegawai

Wilayah kerja Responden ( Jabatan ) Jumlah (Orang)

Kantor Bulog

1. Kabid Pelayanan Publik

2. Kasi Persediaan dan Angkutan

3. Kasi Penyaluran

4. Kasi Pengadaan

5. Kasi Perawatan Kualitas

6. Kasi Analisis Harga dan Pasar

7. Kasi Teknologi Informasi

8. Asisten Pengawas

9. Kasi Keuangan

10. Staf Pelayanan Publik

11. Staf Administrasi dan Keuangan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Gudang
1. Staf Gudang Jadirejo

2. Staf Gudang Palas

2

2

Total 19

Sumber : Bulog Divre Riau dan Kepri (2013)

Sehingga jumlah responden yang berasal dari pegawai pengguna SIL

adalah 19 orang, 15 orang dari Kantor Bulog dan 4 orang dari Bagian Gudang.

3.1.6 Penyusunan Laporan Penelitian

Kegiatan selanjutnya adalah menetukan latar belakang permasalahan,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan untuk dijadikan sebuah proposal tugas akhir. Hasil dari

tahap ini adalah proposal penelitian tugas akhir yang diseminarkan untuk diuji

oleh dosen penguji. Jika tahap ini telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan
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membuat laporan akhir penelitian yang berisi pembahasan dan rekomendasi yang

diberikan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menghimpun data baik

data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang langsung

diambil oleh penliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari

sumber lain yang tidak berasal dari peneliti sendiri.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Wawancara. Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Teknologi

Informasi, Kepala Seksi SDM dan Hukum dan juga kepada Kepala

Seksi atau Staff yang mewakili setiap Seksi yang menggunakan SIL.

Pada kegiatan wawancara ini akan diajukan pertanyaan seputar Profil

Bulog, gambaran umum tentang Bulog, gambaran umum tentang SIL

dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan topic

penelitian, seperti karakteristik tugas dari pegawai pengguna sistem,

gambaran dari teknologi SILyang sedang digunakan saat penelitian ini

berlangsung serta permasalahan yang dihadapi saat menggunakan SIL.

2. Kuesioner. Kuesioner yang akan disebarkan berisi tentang pertanyaan-

pertanyaan seputar dimensi yang dibahas dalam penelitian serta tentang

variabel terikat yaitu kinerja.Kuesioner ini akan disebarkan ke19

responden, yaitu terdiri dari 15 orang dari Kantor Bulog dan 4 orang

dari Bagian Gudang Bulog itu sendiri.

3. Dokumentasi. Pada kegiatan ini, akan dikumpulkandokumen-dokumen

atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya arsip

tentang kebijakan penerapan, panduan penggunaan sistem dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Observasi. Pada kegiatan ini, akan dilihat dari penggunaan sistem dan

tampilan sistem. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menguatkan

hasil wawancara yang didapatkan agar tidak terjadi kesenjangan hasil.
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3.2.1 Penyusunan Pertanyaan Wawancara

Dalam kegiatan ini akan dirincikan daftar pertanyaan wawancara.

Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan;

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah dan daftar pertanyaan yang akan

menjadi bahan pembicaraan;

3. Mengawali atau membuka alur wawancara;

4. Melangsungkan alur wawancara;

5. Membuat rangkuman wawancara dan mengakhirinya;

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam dokumentasi data penelitian;

7. Mengolah hasil wawancara yang telah diperoleh.

Setelah langkah-langkah tersebut dilaksanakan, maka hasil yang

didapatkan dari kegiatan ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang akan

digunakan untuk mewawancarai narasumber yang berhubungan langsung dengan

SIL baik yang berhubungan dengan kebijakan, sotfware dan hardware.

3.2.2 Penyusunan Pertanyaan Kuesioner

Pada tahapan ini akan disusun kuesioner dengan didasarkan pada variabel

yang telah didefinisikan sebelumnya, kemudian dipersempit lagi dengan

didasarkan pada dimensi yang telah ditentukan, selanjutnya dispesifikasikan lagi

berdasarkan indikator yang sudah didefenisikan berdasarkan ketentuan dari

dimensi. Selanjutnya pada tiap pertanyaan akan diberikan nilai-nilai dengan skor

5 untuk nilai tertinggi dan 1 untuk nilai terendah. Pertanyaan kuesioner yang akan

disebarkan disesuaikan dengan jabatan dari responden.

Hasil dari kegiatan ini adalah daftar kuesioner yang akan diperbanyak

jumlahnya menjadi 19 kuesioner yang dibagikan kepada pegawai pengguna SIL

yang berhubungan langsung dengan sistem.

3.2.3 Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pada tahap ini yaitu mengumpulkan semua data yang telah

diambil dan dikumpulkan untuk disiapkan dalam pengolahan data ditahap
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selanjutnya. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang didapat dari teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi.

b. Wawancara, responden yang direncanakan akan diteliti dalam

pengumpulan data dengan teknik ini berjumlah 9 orang, yaitu:

1. Kepala Seksi SDM dan Hukum (1 orang).

2. Kepala Seksi Teknologi Informasi (1 orang).

3. Kepala Seksi Keuangan (1 orang).

4. Kepala Seksi Pengadaan (1 orang)

5. Staff PP dari Seksi Penyaluran (1 orang)

6. Kepala Seksi Persediaan dan Angkutan(1 orang)

7. Kepala Seksi Analisis Harga dan Pasar (1 orang)

8. Kepala Seksi Perawatan Kualitas (1 orang)

9. Staff bagian Gudang Jadirejo (1 orang)

c. Penyebaran kuesioner; dalam pengumpulan data dengan teknik ini

responden yang akan dilibatkan adalah seluruh responden yang telah

dijelaskan sebelumnya, yaitu dari pegawai pengguna SIL yang

berjumlah 19 orang.

d. Pengumpulan data arsip/dokumen. Arsip atau dokumen yang

dikumpulkan yang dimaksudkan adalah seluruh arsip dan dokumen

yang berhubungan dengan SIL.

3.3 Pengolahan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mengolah kumpulan

data priemer dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 for windows. Pengolahan

data yang akan dilakukan antara lain adalah :

a. Uji validitas.

Uji validitas merupakan uji terhadap derajad ketepatan antara data yang

terjadi pada objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak
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berbeda antara data yang telah dilaporkan oleh peneliti dengan data

yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

b. Uji reliabilitas.

Uji reliabilitas adalah uji terhadap derajad konsistensi dan stabilitas

data.

c. Uji regresi linier berganda.

Uji regresi linierberganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) untuk membuktikan

adanya hubungan fungsi atau hubungan klausal antara variabel bebas

dengan variabel terikat.

Pada kegiatan ini hasil yang didapatkan adalah data-data primer yang

diolah untuk menghasilkan :

1. Data yang valid dan handal yang didapatkan dari uji validitas dan

reliabilitas. Cara yang dilakukan untuk mengetahui data primer yang

didapat valid dan handal atau tidak adalah dengan :

a. Butir pertanyaan dispesifikasikan menjadi dimensi dan dipersempit

lagi dalam bentuk indikator jika r hitung untuk r tiap butir

pertanyaan bernilai positif atau lebih besar dari r tabel pada

corrected item-total correlation, maka butir pertanyaan tersebut

dikatakan valid.

b. Sementara butir pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai uji cronbach

alpha > 0,60.

2. Hasil analisis data menjadi informasi mengenai pengaruh antar variabel.

Maka untuk mendapatkan informasi tersebut harus dilakukan analisis

regresi linier berganda. Analisis ini berguna untuk melihat pengaruh

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.4 Analisis Sistem

Pada tahapan analisis sistem ini, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

adalah :
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1. Menganalisis sistem yang sedang berjalan. Pada kegiatan ini, akan

dilakukan analisis sistem yang sedang berjalan yaitu Sistem Informasi

Logistik (SIL)yang sedang diterapkan di Bulog saat ini.

2. Menganalisis permasalahan sistem yang ada dengan menggunakan

metode Task Technology Fit (Kesesuaian tugas dan teknologi) sesuai

dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari obyek penelitian.

Kegiatan menganalisis pada tahapan ini antara lain:

a. Identifikasi indikator dari konstruk Kesesuaian tugas dan teknologi

dan konstruk kinerja;

b. Menganalisis adakah pengaruh variabel dari konstruk Kesesuaian

tugas dan teknologi terhadap variabel dari konstruk kinerja individu.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah hasil analisis dan

pembahasan mengenai sistem yang sedang berjalan kemudian

dibandingkan dengan analisis sistem menggunakan metode TTF yang

pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan dan saran.

3.5 Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah dokumentasi hasil

penelitian. Dokumentasi ditulis dan disusun berdasarkan hasil penelitian yang

didapat, mulai dari latar belakang penelitian dan perumusan masalah hingga

analisis data dan masalah sampai pada hasil penelitian dan kesimpulan. Keluaran

dari kegiatan ini adalah laporan tugas akhir yang kemudian akan diseminarkan

untuk diuji hasil dari penelitian yang didapatkan.


