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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode adalah suatu cara atau tehnik untuk mengerjakan sesuatu. Adapun

metodelogi yang di pakai oleh penulis antara lain sebagai berikut:

3.1.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer adalah metode pengumpulan data yang

diperoleh langsung dari obyeknya yaitu di Assalaam Guest House Solo

bagian front office.

Ada 2 metode pengumpulan data primer yang penulis lakukan, yaitu:

1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang

berlangsung. Observasi ini diperlukan untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian. Data yang di butuhkan berupa data tentang

informasi Assalaam Guest House yaitu sejarah berdirinya Assalaam

Guest House,data tentang property hospitality system yaitu cara kerja

sistem yang berjalan dan data tentang bagian front office berupa proses

melakukan check-in dan check out.

2. MetodeWawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Erna Herdina, S.Sn. Selaku

Asisten Executive Manager Assalaam Guest House Solo dengan
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mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan denga nanalisa PHS

(Property Hospitalty System).

Berikut pertanyaan yang diajukan penulis kepada Ibu Erna Herdina,S.Sn.:

1. Bagaimana cara kerja property hospitatly system yang berjalan?

2. Apa saja kendala yang terjadi di property hospitality system?

3. Bagaimana cara menanggani kendala-kendala di property hospitality

system?

4. Bagaimana proses melayani tamu check in dan check out?

5. Bagaimana maintenance terhadap property hospitality system?

3.1.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pegumpulan data sekunder adalah metode pengumpulan data yang

diperoleh secara tidak langsung atau dengan perantara serta sumber-sumber

literature lainnya sebagai dasar teori penulisan laporan ini.

1. Studi Pustaka

Kepustakaan yang diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan

topik sistem informasi manajemen, analisa sistem informasi dan juga

sebagai data pendukung dalam penulisan skripsi.

2. Kuisioner

Kuisioner dilakukan secara tertulis diajukan ke seluruh staff Assalam

Guest House yang mengggunakan property hospitalty system.Setelah

hasil kusioner diperoleh kemudian melakukan analisis untuk mengambil

data yang sesuai dengan kebutuhan.
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3.2 Analisa Sistem

Proses analisa sistem dengan menganalisa sistem yang sedang

berjalan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada sistem tersebut.

Proses analisa dilakukan dengan data-data yang telah diperoleh

sebelumnya. Setelah itu dibuat perhitungan manual dengan beberapa data

sampel untuk dianalisis hasil akhir dari perhitungan metode COBIT.

Langkah perhitungannya dengan menentukan domain dengan

menggunakan metode COBIT.

Penulis bertujuan menganalisis sistem ini sesuai dengan standar

COBIT (Control Objectives For Information And Related Technology),

COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)

adalah suatu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam

menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi. Sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance

yang dapat membantu auditor, manajemen dan pengguna untuk

menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan control dan

permasalahan teknis. COBIT adalah suatu framework untuk membangun

suatu IT Governance. Dengan mengacu pada framework COBIT, suatu

organisasi diharapkan mampu menerapkan IT governance dalam

pencapaian tujuannya IT governance mengintegrasikan cara optimal dari

proses perencanaan dan membuat tatakelola infrastruktur yang relevan

dengan kegiatan operasional sesuai dengan standar COBIT (Control

Objectives For Information And Related Technology), serta membangun
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tatakelola yang mampu mengimplementasi dan dapat menilai tingkat

keberhasilan.

3.2.1 Menganalisa Sistem

Menganalisa sistem dibuat supaya sistem menjadi lebih mudah

dipahami dan dikembangkan. Menganalisa sistem berdasarkan proses

pengolahan data kuisoner yang akan diproses menggunakan metode

COBIT. Tahap penelitian sesuai tahapan COBIT adalah:

3.2.1.1 Persiapan awal

Mendefinisikan permasalahan penelitian dan tujuan khusus

yang akan dicapai atau hipotesis yang akan diuji dengan kuisioner

untuk dipertimbangkan sebelum mengembangkan kuisioner, agar

memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

3.2.1.2 Pengumpulan data informasi dan analisa masalah

Pada tahap ini penulis memperhatikan apakah data yang

diperlukan dan yang sudah dikumpulkan sesuai dengan tujuan

penelitian dan untuk menguji hipotesis sudah lengkap.

3.2.1.3 Penentuan indikator sesuai dengan indikator COBIT

Pada tahap ini penulis melakukan pengelompokan data

sesuai dengan indikator COBIT.

3.2.1.4 Perancangan kuisioner

Merancang kuisioner sesuai data yang di peroleh dengan

hasil yang dibutuhkan.

1. Jumlah responden mengacu tabel RACI
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Dalam penelitian ini metode untuk penentuan responden

kuesioner menggunakan RACI Chart yang telah di tentukan oleh

Cobit Student Book, pada tabel RACI terdapat 4 keterangan yaitu

R untuk Responsible yaitu orang yang melakukan pekerjaan, A

untuk Accontable yaitu orang yang bertanggung jawab dan

berhak untuk mengambil keputusan, C untuk Consulted yaitu

orang yang diajak berkomunikasi dua arah, atas dasar keahlian

yang dimilikinya dan I untuk Informed yaitu orang yang

diberitahu tentang perkembangan proses atas keputusan atau

tindakan yang diambil.

Berikut dibawah ini adalah tabel RACI yang telah di tentukan

oleh ITGI dalam Cobit 4.1 Student Book :

Tabel 3.1 Pemetaan penentuan responden sesuai tabel RACI

Struktur
Fungsional Tabel
RACI

RACI Struktur Fungsional Assalaam
Guest House

Ju
ml
ah

Chief
Executive
Officer

CEO

Chief
Information
Officer

CIO
A

General Manager 1

Business
Information
Officer

BPO
C

Assistant Executive Manager 1

Head
Operations

HO
R

Supervisor 1

Complience,
Audit, Risk
And
Security

CARS

I

1. Nigth Audit
2. Operator
3. Reception
4. bellboy

2
3
3
2

Total Jumlah Responden 13
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3. Menetukan Domain

Menurut tabel RACI di atas responden untuk pengisian kuesioner adalah

10 responden untuk sub domain Delivery and Support (DS) sedangkan

3 responden untuk sub domain Monitoring and Evaluate (ME)

4. Pembuatan pernyataan mengacu 6 atribut COBIT yaitu

1. Awareness and Communication

1. Pengenalan akan kebutuhan proses mulai disadari. Terdapat

komunikasi terhadap isu-isu yang muncul.

2. Terdapat kepedulian untuk mulai melakukan. Pihak manajemen

melakukan komunikasi terhadap isu yangmuncul.

3. Terdapat pemahaman akan kebutuhan untuk bertindak. Pihak

manajemen melakukan komunikasi terhadap semua isu yang

muncul.

4. Terdapat pemahaman yang penuh mengenai teknik-teknik yang

perlu dilakukan. Teknik komunikasi yangstandar dan matang

sudah mulai digunakan.

5. Terdapat pemahaman akan kebutuhan secara menyeluruh.

Komunikasi yang proaktif berdasarkan isu dan tren yang muncul,

teknik dan komunikasi yang matang dilakukan, dan alat

pendukung komunikasi terintegrasi digunakan.

2. Policies, Plans, andProcedures

1. Terdapat pendekatan ad hoc terhadap proses dan

pengaplikasian, tetapi belum didefinisikan.
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2. Proses yang umum dilakukan berdasarkan intuisi para ahli.

Beberapa aspek dari proses dilakukan secara berulang dan

dokumentasi mulai dilakukan

3. Penggunaan praktek yang baik dilakukan. Proses, kebijakan, dan

prosedur didefinisikan dan didokumentasikan untuk setiap

aktivitas.

4. Proses dijalankan dengan lengkap; praktek yang paling baik

secara internal dilakukan. Semua aspek dari proses

didokumentasikan dan dilakukan secara berkelanjutan.

Kebijakan disetujui dan ditandatangani oleh pihak manajemen.

Terdapat standar untuk mengembangkan dan memelihara proses

dan prosedur.

5. Best practice dan standar eksternal dilakukan. Dokumentasi

proses dilakukan secara otomasi. Proses, kebijakan, dan

prosedur distandarkan dan diintegrasikan untuk mendukung

pengembangan serta manajemen secara menyeluruh.

3. Tools and Automation

1. Beberapa tool mulai muncul; digunakan pada aplikasi dekstop.

Tidak ada perencanaan terhadap tool yang digunakan.

2. Pendekatan umum digunakan dalam penggunaan tool tetapi

berdasarkan solusi dari pihak-pihak inti. Pendekatan terhadap

tool dan vendor mulai dilakukan tetapi belum diaplikasi dengan

tepat.
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3. Pendefinisian akan rencana penggunaan tool untuk

mangotomasi proses. Tool yang digunakan hanya untuk

keperluan mendasar, tetapi tidak terstruktur dengan baik dan

tidak terintegrasi.

4. Penggunaan tool mulai diimplementasikan berdasarkan rencana

standar, dan beberapa tool sudah terintegrasi. Tool hanya

digunakan pada beberapa area utama untuk mengotomasi proses

pengawasan pihak manajemen.

5. Seperangkat tool standar digunakan pada keseluruhan

perusahaan. Tool pun sudah terintegrasi dengan tool lain yang

terkait untuk mendukung proses secara menyeluruh. Tool

digunakan untuk meningkatkan proses yang ada dan mendeteksi

gejala-gejala yang terjadi.

4. Skills and Expertise

1. Kemampuan yang dibutuhkan terhadap sebuah proses belum

diidentifikasi. Rencana pelatihan masih belum ada.

2. Kemampuan dasar diidentifikasi untuk area-area kritis. Pelatihan

disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan bersifat tidak

formal.

3. Kemampuan yang dibutuhkan sudah didefinisikan dan

didokumentasikan pada semua area. Pelatihan resmi

dikembangkan tetapi masih berdasarkan inisiatif perseorangan.

4. Kemampuan yang dibutuhkan telah di up date secara rutin pada

semua area, tenaga ahli sudah dipastikan untu karea-area kritis,
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dan sertifikasi juga didukung. Teknik pelatihan yang matang

dilakukan berdasarkan rencana pelatihan, dan sharing

knowlegde sangat didukung.

5. Organisasi secara formal mendukung pengembangan

kemampuan secara berkelanjutan, berdasarkan tujuan organisasi

yang jelas. Pelatihan dan edukasi didukung oleh pihak eksternal

dan menggunakan teknik yang mutakhir. Kebiasaan berbagi

pengetahuan menjadi budaya dalam organisasi, dan sistem

menajemen pengetahuan sedang dikembangkan. Tenaga ahli

eksternal dan tenaga ahli dibidangnya digunakan sebagai

panduan.

5. Responsibility and Accountability

1. Tidak ada definisi akan tanggung jawab dan kewajiban. Pihak-

pihak dalam organisasi bertindak sesuai intuisi masing-masing.

2. Individu menganggap tanggung jawabnya sebagai sesuatu yang

bisa dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, masih ada

kebimbangan akan tanggung jawab ketika timbul masalah.

3. Proses tanggung jawab dan akun tabilitas didefinisikan dan

pihak-pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi.

4. Proses tanggung jawab dan akuntabilitas diterima dan bekerja

dengan baik sehingga memampukan senior atau pimpinan untuk

meminta pertanggungjawaban terhadap individu tersebut.

Budaya pemberian penghargaan juga dilakukan untuk

memotivasi tindakan yang positif.
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5. Pemilik proses memiliki otoritas untuk membuat otoritas dan

bertindak. Pendelegasian tanggung jawab juga berjalan dalam

organisasia secara konsisten.

6. Goal Setting and Measurement

1. Tujuan tidak jelas dan tidak ada pengukuran.

2. Beberapa tujuan saling tumpang tindih; beberapa pengukuran

finansial dilakukan tetapi hanya diketahui oleh pihak

manajemen senior. Tidak ada pengawasan yang konsisten pada

area tertentu.

3. Beberapa tujuan yang efektif dan pengukuran didefinisikan,

tetapi tidak dikomunikasikan. Proses pengukuran dilakukan,

tetapi tidak konsisten. IT Balance Scorecard mulai

diimplementasikan, tetapi hanya sebagai pendukung saja.

4. Efisiensi dan efektivitas diukur dan dikomunikasikan serta

dihubungkan dengan tujuan bisnis dan strategi TI. IT Balance

Scorecard diimplementasikan pada beberapa area dengan

pengecualian dari pihak manajemen. Pengembangan secara

kontinu mulai dilakukan.

5. Terdapat pengukuran perfoma secara terintegrasi yang

dihubungkan dengan perfoma TI dan tujuan bisnis melalui IT

Balance Scorecard. Pengecualian secara menyeluruh dan

konsisten diketahui oleh semua pihak manajemen, serta analisis

sebab akibat juga dilakukan. Pengembangan secara

berkelanjutan menjadi model organisasi sehari-hari.
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3.2.1.5 Penyebaran kuisioner

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan penyerahan

kuisioner secara pribadi, kuesioner yang diserahkan secara pribadi

dapat membangun hubungan dan memotivasi responden.

3.2.1.6 Rekap hasil kuisioner

Setelah melakukan penyebaran kuisioner kemudian

merekap hasil kuisioner sesuai data yang diperoleh.

3.2.1.7 Analisa hasil kuisioner

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak

computer digunakan karena sangat membantu peneliti mengolah

data dan menghemat waktu.

3.2.1.8 Formulasi penghitungan dan aturan penghitungan

Melakukan pengolahan data dengan baik dan benar mulai dari

tahapan awal hingga akhir.

a. Menghitung maturity index dari tiap maturity attribute

untuk setiap aktifitas dalam sebuah prosesMaturity index

dari maturity attribute (C) sebuahproses dihitung dengan

menjumlahkan maturity indexdari maturity attribute j untuk

seluruh aktifitas idalam proses dibagi dengan jumlah

responden (B) seperti

Cj =

b. Menghitung maturity index sebuah proses Maturity index

dari sebuah proses i (Ai) dihitung dengan menjumlahkan

maturity index dari keenam maturity attribute dari proses
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tersebut (C) dibagi 6 (jumlah attribut) di mana j adalah

maturity attribut ke j seperti :

Ai =

Perhitungan tersebut dilakukan untuk setiap proses sehingga

didapatkan maturity index dari 10 proses dalam domain DS

dan 3 proses dalam domain ME.

3.2.1.9 Memberikan Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan mencakup gambaran area perbaikan yang

perlu dilakukan oleh organisasi berdasarkan tingkat kapabilitas

saat ini. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses pada domain

diperoleh dari hasil temuan dan gap pada organisasi. Dari hasil

analisis tingkat kemampuan organisasi saat ini diperoleh hasil

kemampuan organisasi saat ini diperoleh hasil kemampuan saat

ini. Tingkat kemampuan terdiri dari level 0- level 5. Ketika

kemampuan organisasi yang berada diatasnya atau memperbaiki

pada level kemampuan organisasi saat ini, terkecuali level 0.


