
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan

Tugas Akhir mulai dari tahap persiapan penelitian hingga pembuatan dokumentasi

Tugas Akhir.

Gambar 3.1. Flowchart penelitian.
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3.2. Langkah-langkah Penelitian

3.2.1. Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahap awal penelitian, yaitu dengan

melakukan observasi dan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui

permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti.

2. Merumuskan masalah

Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis

yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat maka

diperlukan rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada,

maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana

menerapkan Control Objectives For Information and Related Technology

Framework (COBIT) 4.1 dalam melakukan audit terhadap Hospital

Management System (HMS) pada RSIA Andini Pekanbaru.

3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah maksud akhir dari penelitian, hal ini

berdasarakan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian adalah jawaban

dari masalah-masalah yang telah dirumuskan.

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan alat bantu pengumpul

data yaitu:

1. Wawancara

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini,

peneliti melakukan wawancara dengan karyawan divisi IT yang bertugas

di RSIA Andini Pekanbaru. Adapun beberapa pertanyaan yang akan

disampaikan adalah: (Jawaban terlampir)

1. Sudah berapa lama Hospital Management System (HMS)

diterapkan di RSIA Andini?
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2. Apakah semua modul yang tersedia pada sistem sudah berjalan

dengan baik?

3. Apakah ada kebijakan yang mengatur untuk menggunakan semua

modul sistem, seperti di SOP atau renstra perusahaan?

4. Apakah ada pengawasan TI di RSIA Andini? Apakah pengawasan

dilakukan secara berkala atau jika ada keluhan saja?

5. Apakah ada pelatihan untuk setiap karyawan yang bekerja di

bagian manajemen TI?

6. Apakah pernah dilakukan audit terhadap HMS?

7. Apakah ada perencanaan untuk melakukan audit TI di RSIA

Andini?

2. Observasi

Melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk lebih

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi lapangan. Dalam hal

ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lingkungan RSIA Andini

Pekanbaru, karena ditetapkan sebagai tempat pengambilan data untuk

penelitian.

3. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teori-teori yang dapat dijadikan acuan dasar

untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

Bisa didapatkan dari buku, dokumen-dokumen organisasi, jurnal, dan

literatur-literatur yang sesuai dan mendukung.

4. Kuisioner

Peneliti menyebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara

tertulis untuk diisi oleh sumber informasi. Dalam hal ini perlu ditentukan

populasi dan jumlah sampel yang dibutuhkan. Populasi yang digunakan

adalah karyawan di RSIA Andini Pekanbaru, dan untuk menentukan

jumlah sampel, peneliti mengacu kepada diagram RACI yang mana peran-

peran yang didefinisikan pada diagram RACI akan diinterpretasikan pada

fungsional struktur pada RSIA Andini

Berikut adalah konstruk yang akan digunakan dalam kuisioner:
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Tabel 3.1. Konstruk dan dimensi penelitian

Proses

TI

Level

Kedewasaan
Pertanyaan

ME1 1 1. Manajemen mengakui adanya kebutuhan

untuk mengumpulkan dan menilai informasi

dari proses pemantauan kinerja TI

2. Standar pengumpulan dan penilaian proses

TI sudah ditentukan

3. Pemantauan proses TI telah dilaksanakan

4. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan

spesifik proses TI

5. Pengawasan dilakukan secara reaktif untuk

menangani kesalahan yang menyebabkan

beberapa kerugian pada perusahaan

6. Akuntansi berfungsi untuk memantau ukuran

keuangan dasar  untuk TI

2 1. Dasar  pengukuran yang harus dipantau

sudah ditetapkan

2. Pengumpulan, penilaian metode dan teknik

sudah ada, dan proses diadopsi dari seluruh

bagian organisasi

3. Interpretasi hasil pemantauan didasarkan

pada keahlian individu

4. Alat-alat tertentu dipilih dan digunakan

untuk mengumpulkan informasi

5. pengumpulan informasi didasarkan pada

pendekatan yang direncanakan

3 1. Manajemen mengkomunikasikan dan

mengajukan standar proses pemantauan

2. Program pendidikan dan pelatihan untuk
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pemantauan telah diterapkan

3. Penyusunan ilmu yang didasarkan pada

informasi kinerja telah dikembangkan

4. Penilaian dilihat pada proses individu TI

5. Penilaian dilihat pada peningkatan proyek

yang terintegrasi dalam semua proses

6. Alat untuk memonitor proses dan tingkat

layanan TI telah ditetapkan

7. Pengukuran kontribusi fungsi layanan

informasi terhadap kinerja organisasi telah

ditentukan dengan menggunakan kriteria

keuangan dan operasional tradisional

8. Pengukuran kinerja TI  tertentu, pengukuran

non-keuangan, pengukuran strategis,

pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat

pelayanan telah ditetapkan

9. Kerangka untuk mengukur kinerja telah

ditetapkan

4 1. Manajemen menetapkan toleransi dimana

proses harus beroperasi

2. Pelaporan hasil pemantauan sedang

distandarisasi dan dinormalisasi

3. Terdapat integrasi disemua proyek dan

proses TI

4. Sistem pelaporan manajemen organisasi TI

diresmikan

5. Alat bantu otomatis terintegrasi

6. Alat bantu dimanfaatkan organisasi untuk

mengumpulkan dan memantau informasi

operasional pada aplikasi, sistem dan proses

TI
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7. Manajemen dapat mengevaluasi kinerja TI

berdasarkan kriteria yang disepakati oleh

stakeholder

8. Pengukuran fungsi TI selaras dengan tujuan

organisasi

5 1. Proses peningkatan mutu terus

dikembangkan untuk memperbarui standar

pemantauan organisasi, kebijakan dan

menggabungkan praktek industri yang baik

2. Semua proses pemantauan dioptimalkan

untuk mendukung tujuan organisasi

3. Ukuran pergerakan bisnis secara rutin

digunakan untuk mengukur kinerja dan

diintegrasikan ke dalam kerangka penilaian

strategis

4. Proses pemantauan dan desain ulang yang

berkelanjutan harus  konsisten dengan

rencana peningkatan proses bisnis organisasi

5. Pembandingan antara perusahaan dan

pesaing utama dilakukan dengan kriteria

pembanding yang dipahami dengan baik.

ME2 1 1. Manajemen mengakui kebutuhan

pengelolaan TI dan  jaminan pengendalian

2. Keahlian seseorang dalam menilai cukup

atau tidaknya kontrol internal diterapkan

secara ad-hoc (kondisi dimana perusahaan

secara reaktif menerapkan TI sesuai dengan

kebutuhan mendadak yang ada tanpa

didahului dengan persiapan)

3. Manajemen TI secara resmi bertanggung
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jawab untuk memantau efektifitas kontrol

internal

4. Penilaian kontrol internal TI dilakukan

sebagai bagian dari audit keuangan

tradisional, dengan metodologi dan keahlian

yang mencerminkan kebutuhan fungsi

layanan informasi

2 1. Organisasi menggunakan laporan

pengendalian yang tidak resmi untuk

memulai inisiatif tindakan perbaikan

2. Penilaian kontrol internal tergantung pada

keahlian individu kunci

3. Kesadaran organisasi meningkat dari

pemantauan terhadap kontrol internal

4. Manajemen pelayanan informasi melakukan

pemantauan atas efektifitas alat untuk

memonitor kontrol internal yang mulai

dipergunakan

5. Pemantauan atas efektifitas alat untuk

memonitor kontrol internal didasarkan pada

rencana

6. Metodologi dan alat untuk memantau

kontrol internal mulai digunakan, dan

didasarkan pada apa yang telah direncanakan

7. Faktor resiko khusus untuk lingkungan TI

ditentukan berdasarkan pada keterampilan

individu

3 1. Manajemen mendukung dan mengadakan

pemantauan kontrol internal

2. Kebijakan dan prosedur dikembangkan
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untuk menilai dan melaporkan kegiatan

pemantauan kontrol internal

3. Program pendidikan dan pelatihan untuk

pemantauan kontrol internal telah ada.

4. Sebuah proses penilaian diri dan ulasan

jaminan kontrol internal telah ditentukan,

sebagai peran untuk tanggung jawab

terhadap bisinis dan manajer TI

5. Alat yang digunakan untuk meninjau kontrol

internal telah diintegrasikan pada semua

proses

6. Kebijakan penilaian risiko proses TI

dikembangkan dan digunakan  dalam

kerangka kerja kontrol yang dikembangkan

secara khusus untuk organisasi TI

7. Risiko proses yang spesifik dan kebijakan

mitigasi (kebijakan untuk mengurangi

kerugian) didirikan

4 1. Manajemen menerapkan kerangka kerja

pemantauan kontrol internal TI

2. Organisasi menetapkan tingkat toleransi

untuk proses pemantauan pengendalian

internal

3. Alat bantu digunakan untuk standarisasi

penilaian

4. Alat bantu mendeteksi pengecualian kontrol

secara otomatisasi

5. Fungsi kontrol internal TI dibentuk, yang

terdiri dari tenaga profesional  khusus dan

bersertifikat dengan menggunakan kerangka

kontrol resmi yang didukung oleh
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manajemen senior

6. Anggota staf TI yang  terampil secara rutin

berpartisipasi dalam penilaian kontrol

internal

7. Metrik pengetahuan dasar untuk historis

informasi dalam pemantauan kontrol internal

telah dibentuk

8. Ulasan untuk pemantauan kontrol internal

ditetapkan

5 1. Manajemen menetapkan program

peningkatan organisasi secara  berkelanjutan

yang memperhitungkan pelajaran dan praktik

industri yang baik untuk pemantauan kontrol

internal

2. Organisasi menggunakan alat yang

terintegrasi, diperbarui dan tepat, yang

memungkinkan penilaian kontrol TI yang

efektif dan pendeteksian yang cepat atas

pemantauan terhadap pengendalian insiden

TI

3. Berbagi pengetahuan khusus untuk fungsi

layanan informasi secara resmi dilaksanakan.

4. Pembandingan terhadap standar perusahaan

dengan praktek  terbaik dilakukan

ME3 1 1. Ada kesadaran tentang persyaratan terhadap

peraturan, kontrak dan hukum yang

berdampak pada organisasi

2. Proses tidak formal diikuti untuk menjaga

kepatuhan, tetapi hanya sebagai kebutuhan

yang muncul dalam proyek-proyek baru atau
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untuk menanggapi audit atau tinjauan.

2 1. Ada pemahaman tentang kebutuhan untuk

memenuhi persyaratan eksternal, dan

kebutuhan untuk dikomunikasikan

2. Kepatuhan adalah kebutuhan berulang,

seperti dalam peraturan keuangan atau

undang-undang privasi, prosedur kepatuhan

individu telah dikembangkan dan diikuti dari

tahun-ke tahun

3. Ada, namun, tidak ada pendekatan standar.

4. Ada ketergantungan+B59 yang tinggi

terhadap pengetahuan dan tanggung jawab

individu, dan kesalahan yang mungkin

terjadi

5. Ada pelatihan informal mengenai kebutuhan

eksternal dan masalah kepatuhan

3 1. Kebijakan, rencana dan prosedur yang

dikembangkan, didokumentasikan dan

dikomunikasikan untuk menjamin

kesesuaian terhadap peraturan dan kewajiban

kontrak dan hukum

2. Ada sedikit pemantauan yang dilakukan dan

ada aspek kepatuhan yang belum ditangani.

3. Pelatihan diberikan dalam persyaratan

hukum dan peraturan eksternal yang

mempengaruhi organisasi

4. proses kepatuhan ditentukan

5. Kontrak pro forma standar (untuk mengikuti

tata cara yg berlaku) dan proses hukum

untuk meminimalkan risiko yang terkait
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dengan kewajiban kontrak telah ada

4 1. Isu dan pemaparan dari kebutuhan eksternal

dipahami dengan baik

2. kebutuhan untuk menjamin kepatuhan  pada

semua tingkatan dipahami dengan baik

3. Skema pelatihan formal diberlakukan untuk

memastikan bahwa semua anggota staf

menyadari kewajiban mereka

4. Tanggung jawab jelas dan kepemilikan

proses dipahami

5. Proses ini mencakup kajian terhadap

lingkungan untuk mengidentifikasi

kebutuhan eksternal dan perubahan yang

sedang berlangsung

6. Mekanisme untuk memantau

ketidaksesuaian dengan kebutuhan eksternal,

penegakan praktik internal dan

pengimplementasian tindakan perbaikan

telah ada

7. Masalah ketidakpatuhan dianalisis untuk

mengetahui penyebabnya dengan cara

standar  yang bertujuan untuk

mengidentifikasi solusi yang

berkesinambungan.

8. Standarisasi praktek  internal yang baik

digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti

membuat peraturan dan kontrak layanan

secara rutin

5 1. Proses yang terorganisir dengan baik, efisien

dan ditegakkan untuk mematuhi persyaratan
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eksternal, didasarkan pada fungsi pusat

tunggal yang menyediakan bimbingan dan

koordinasi untuk seluruh organisasi

2. Pengetahuan tentang kebutuhan eksternal

yang diterapkan, termasuk tren masa depan

dan antisipasi perubahan, serta kebutuhan

untuk solusi baru telah ada

3. organisasi menjadi bagian dalam diskusi

eksternal dengan pemerintahan dan

kelompok industri untuk memahami dan

mempengaruhi persyaratan eksternal yang

berdampak pada mereka

4. Praktek yang baik dikembangkan untuk

memastikan efisiensi terhadap kepatuhan

dengan persyaratan eksternal, sehingga

sangat sedikit kasus pengecualian kepatuhan

5. Pusat sistem pelacakan organisasi telah ada,

yang memungkinkan manajemen untuk

mendokumentasikan alur kerja dan untuk

mengukur, meningkatkan kualitas dan

efektivitas proses pemantauan kepatuhan

6. Kebutuhan proses self-assessment eksternal

dilaksanakan dan disempurnakan untuk

tingkat praktik yang baik.

7. Gaya manajemen organisasi dan budaya

yang berkaitan untuk memastikan kepatuhan

cukup kuat,

8. Proses yang dikembangkan cukup baik untuk

pelatihan yang terbatas kepada personil baru

bahkan saat  ada perubahan yang signifikan



52

Skala pengukuran yang akan digunakan pada kuisioner ini sesuai dengan

standar yang digunakan pada cobit , yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2. Skor Jawaban

Pernyataan persetujuan Nilai Kepatutan

Tidak sama sekali 0.00

Sedikit 0.33

Dalam tingkatan tertentu 0.66

Seluruhnya 1.00

sumber : Sudanawati R (2012)

3.2.3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Analisa kondisi eksisting

Tujuan utama melakukan analisa kondisi eksisting adalah untuk

mendapatkan seluruh proses bisnis utama dan pendukung yang

berlangsung di perusahaan sekaligus mendapatkan informasi lain yang

terkait dengan proses bisnis tersebut.

2. Penentuan level kematangan (maturity level)

Penentuan tingkat kematangan adalah untuk menggambarkan pengukuran

sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar proses pengelolaan TI

yang baik. Tingkat kematangan ditentukan berdasarkan kerangka kerja

Cobit yang menyediakan pengelompokan kapabilitas perusahaan dalam

pengelolaan proses TI mulai dari level 0 belum tersedia hingga level 5

teroptimasi. Tingkat kematangan ini diketahui dari hasil pengolahan data

kuisioner.

3. Penentuan Rekomendasi

Penentuan rekomendasi berdasarkan pada temuan audit dari hasil

penelitian, penentuan rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan

pandangan kepada pihak manajemen yang mengarah kepada perbaikan

proses yang mengacu pada peningkatan level kematangan.
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3.2.4. Dokumentasi dan Presentasi

Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi hasil dari

tahap-tahap yang dilakukan sebelumnya mulai dari pengumpulan data,

pengolahan data dan pelaksanaan audit. Hasil dokumentasi tersebut digunakan

sebagai rekomendasi atau masukan bagi pihak RSIA Andini Pekanbaru.

3.3. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi software, metode dan

teknik dalam penelitian. Untuk melakukan penelitian, dibutuhkan software dalam

pengolahan data. Adapun software yang dibutuhkan adalah:

Tabel 3.3. Rincian kebutuhan perangkat lunak/software

Perangkat Lunak Kegunaan

Microsoft windows 7
Sebagai sistem operasi yang akan menjalankan

aplikasi lain

Microsoft Office Word

2007

Untuk pembuatan, pengolahan dan dokumentasi data

yang didapat dari penelitian menjadi laporan

Microsoft Office Excel

2007

Untuk merancang dan mengolah data yang berbentuk

tabel

COBIT Maturity Level

Calculation (sumber:

scibd.com)

Untuk pengolahan data kuisioner dan pengukuran

nilai maturity level


