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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data

Data merupakan fakta atau observasi mentah yang biasanya

mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Lebih rincinya data adalah

pengukuran objective dari atribut (karakteristik) dan entitas (sepert i

manusia, tempat, barang dan kejadian). (O’Brien, 2010)

Data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat

mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian.

(Surendro, 2009)

Dari beberapa ahli di ats, maka dapat disimpulkan bahwa data

merupakan sekumpulan fakta, data merupakan bentuk yang masih mentah

yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Berikut cara memperoleh data

tersebut :

3.1.1 Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode

survei dan metode observasi.
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3.1.2 Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperloleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data  sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

dipulikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.2. Pengambilan Data

3.2.1 Studi Literatur

Kegiatan ini dilakukan dalam mendapatkan acuan teori sebagai

landasan analisis masalah dan pengembangan sistem. Teori-teori yang

terkait dengan permasalahan penelitian seperti COBIT, evaluasi sistem

informasi, teknologi informasi dan teori pendukung lainnya

3.2.2 Wawancara

Tanya jawab  antara pewawancara dengan yang di wawancara

untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Hasil

wawancara  yang dilakukan peneliti akan digunakan sebagai data

pendukung dari hasil survey.

3.2.3 Observasi.

Melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke STMIK Sinar

Nusantara Surakarta. Observasi akan menghasilkan data  yang lengkap

dan tepat. Selain itu teknik observasi mempunyai kelebihan, penelitian

mengetahui sendiri dan bisa langsung mengamati secara langsung

bagaimana sistem yang berjalan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.

Data yang diperoleh dari observasi bisa mengamati langsung sistem
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digilib untuk mengetahui sirkulasi perpustakaan dan mengamati proses

laporannya

3.2.4 Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membuat daftar

pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel

penelitian yang harus direspon oleh responden. Pemberian kuesioner

kepada responden dari tingkat mahasiswa, dan staf. Kuesioner berupa

indikator dalam COBIT yang sudah disesuaikan oleh penelitian.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan

tekhnik Proportionate Stratified Random Sampling yaitu cara mengambil

sample dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi.

Dalam stratified data dikelompokkan kedalam tingkatan-tingkatan

tertentu, karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan

heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian

tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini

Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan metode

slovin, dengan  toleransi tingkat kesalahan sebesar 5% (0,05).

Menggunakan rumus sebagai berikut:

= ------------------------------------- (1)

dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi
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e = Batas Toleransi Kesalahan (Error Tolerance)

Jumlah populasi dari 100 mahasiswa dan 10 staff. Penyebaran

kuesioner yang diberikan setelah dihitung dengan metode Slovin akan

didapatkan jumlah sampel sebanyak 80 mahasiswa dan 8 staff yang akan

diberikan kuesioner.

1. Perhitungan Sample Mahasiswa

= 1 += 1001 + 100(5%)
= 1001 + 100(0,05)
= 1001 + 100(0,0025)
= 1001,25 = 80 Mahasiswa

2. Perhitungan Sampel Staff

= 1 += 101 + 8(5%)
= 101 + 10(0,0025)
= 101,2 = 8,3 (pembulatan menjadi 8)



24

Peneliti memilih tabel RACI (Responsible, Accountable, Consulted

and Informed) pada pengolahan data. RACI (Responsible, Accountable,

Consulted and Informed) adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau

otorisasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang

dikaitkan dengan seluruh pihak

a. Responsible adalah orang yang melakukan suatu kegiatan atau

melakukan pekerjaan.

b. Accountable adalah orang yang akhirnya bertanggung jawab dan

memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara.

c. Consulted adalah orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya

dan berkontribusi akan kegiatan tersebut

d. Informed adalah orang yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan

Tabel 3.1 RACI

Responden RACI Jabatan Jumlah
Responsible / Penanggungjawab Kepala IT 1
Accountable / Pelaksana Staff IT 7
Consulted / Penasehat - -
Informed / Terinformasi Mahasiswa 80

Keseluruhan responden mendapatkan perlakuan yang sama dalam

pengisian kuesioner, kemudian  akan diolah dalam analisis data.

3.3. Pengolahan Hasil Kuesioner

Penulis melakukan pengambilan data dengan meminta responden

mengisi kuisioner. Setiap pernyataan yang terdapat di dalam kuisioner

penulis mengacu kepada kontrol objektif sub dari setiap modul yang

terdapat di dalam domain Deliver Support System dan Monitor Evaluate
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dari Cobit. Kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran, responden

diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai Sistem Informasi

Akademik (SIAKAD) di STIE Surakarta dalam bentuk skala. Dalam hal ini,

skala Likert yang digunakan ada dalam lima tingkatan bobot yang terdiri

dari:

5 - Sangat Setuju (SS)

4 - Setuju (S)

3 - Bisa Diterapkan (BD)

2 - Tidak Setuju (TS)

1 - Sangat Tidak Setuju (STS)

3.4. Perhitungan Kuesioner

Survey dilakukan dengan membuat kuesioner dengan kerangka

COBIT pada beberapa poin yang mengenai Deliver and Support dan

Monitor and Evaluate. Survey dilakukan kepada 80 orang responden selaku

mahasiswa dan 8 orang staff. Digunakan skala likert untuk mengetahui hasil

atau tingkat kematangan sistem menurut kerangka COBIT. Dari hasil

kuesioner maka dilakukan perhitungan rata-rata untuk mengetahui hasil

akhir dari tingkat kematangan sistem.

3.4.1. Indeks Kematangan Atribut

Perhitungan Indeks Kematangan Atribut (Xi) setiap modul

domain dengan rumus sebagai berikut:

= ∑( )
--------------------------- (2)
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3.4.2. Indeks Kematangan

Penilaian tingkat kematangan (maturity level) dilakukan dengan

mempertimbangkan nilai indek kematangan (maturity indeks) pada 6

Control Objective (CO) kematangan COBIT yang meliputi:

a. Awareness and Communication (AC), kepedulian dan

komunikasi

b. Policies, Standards and Procedures (PSP), kebijakan, standard

dan prosedur.

c. Tools and Automation (TA), perangkat bantu dan otomatisasi.

d. Skill and Expertise (SE), keterampilan dan keahlian.

e. Responsibilities and Accountabilities (RA),pertanggungjawaban

dan akuntabilitas.

f. Goal Setting and Measurement (GSM), penetapan tujuan dan

pengukuran.

Sehingga indeks kematangan didapatkan dengan rumus sebagai

berikut: = ----- (3)

3.5. Tingkat Kematangan

Setelah dilakukan penghitungan Indeks Kematangan, maka akan

didapat  hasil dari masing-masing sub domain yang ada pada domain

Deliver and Support dan Monitor Evaluate dengan mengacu kepada tabel

3.2 dan tabel 3.3 sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Skala Maturity Level

Level
Kematangan

Keterangan Kriteria

0 – No  Existent
(tidak  ada)

Manajemen sama sekali tidak perduli terhadap
pentingnya teknologi  informasi untuk dikelola
secara  baik  oleh manajemen

1 – Initial
(inisialisasi)

Proses pengelolaan dilakukan secara tidak berkala
dan tidak terorganisir

2 –Repeatable
(dapat diulang)

Manajemen telah memiliki pola yang terulang kali
dilakukan dalam melakukan manajemen  aktivitas
terkait  dengan  tata  kelola teknologi informasi,
namun keberadaannya belum terdefinisi secara baik
dan formal sehingga masih terjadi
ketidakkonsistenan.

3 – Define
(ditetapkan)

Proses telah terdokumentasi dan dikomunikasikan,
pengawasan dan pelaporan tidak dilakukan secara
berkala

4- Manage
(diatur)

Manajemen telahmemiliki sejumlah indikator
atau ukuran kuantitatif yang dijadikan   sebagai
sasaran maupun obyektif kinerja sehingga Proses
terawasi dan terukur

5-Optimised
(dioptimalisasi)

Manajemen telah mengimplementasikan  tata
kelola teknologi informasi yang ada dan mengacu
pada “best practice”

Tabel 3.3 Representasi Tingkat Kematangan

Maturity Level Level
0 - 0.50 0 – Non Exixtent

0.51 - 1.50 1 – Initial / ad Hoc
1.51 - 2.50 2 – Repeatable But Intuitive
2.51 - 3.50 3 – Defined Process
3.51 - 4.50 4 – Manage and Measurable
4.51 – 5.00 5 – Optimized

3.6. Uji validitas

Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan  tingkat  keabsahan

dan kevalidan  suatu  alat  ukur  atau  instrumen  penelitian.  Validitas

menunjukkan seberapa baik suatu  instrumen yang dibuat mengukur konsep
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tertentu yang  ingin diukur (Sekaran, 2010).  Alat  pengukur  yang  absah

akan  mempunyai  validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Untuk

menguji  validitas  alat  ukur  atau  instrumen  penelitian,  terlebih dahulu

dicari  nilai  (harga)  korelasi  dengan  menggunakan  Rumus  Koefisien

Korelasi Product Moments Pearson sebagai berikut:= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) } { ∑ (∑ ) } ---------------------- (4)

Keterangan :

rXY =  Koefisien korelasi

N   =  Jumlah responden  / Banyaknya Subjek

Y  =  Nilai dari instrumen yang akan di cari validitas

X  =  Nilai Pembanding

Cara menguji valid atau tidak dengan menggunakan beberapa tahap

fungsi pada Microsoft excel, fungsi yang dapat digunakan adalah fungsi

Pearson yang dipergunakan untuk menghasilkan besaran korelaasi dari dua

buah array/dua buah data, dengan rumus sebagai berikut:

= PEARSON(Array1, Array2)

Array1 : nilai variabel tidak bebas

Array2 : nilai variabel bebas

Dimana x dan y diambil dari Average(array1) dan Averrage(array2)

Setelah  nilai  korelasi  (r)  didapat, kemudian  dihitung  nilai  thitung

untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai

berikut: = √√ -------------------------------------------- (5)
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Keterangan :

r  =  Koefisien korelasi

n  =  Jumlah responden

Adapun fungsi yang terdapat pada microsoft excel yaitu dengan fungsi

SQRT. SQRT adalah fungsi untuk menghitung nilai akar kuadrat dari suatu

bilangan atau mengembalikan akar kuadrat positif. Dengan rumus sebagai

berikut:

=SQRT(n-2)*rxy/SQRT(1-rxy^2)

Setelah nilai Thitung diperoleh, langkah selanjutnya adalah

membandingkan nilai  thitung  tersebut dengan nilai

rtabel pada  taraf signifikasi sebesar 5% (0,05) dan derajat kebebasan

(df) = n – 2.= ----------------------------------------------------- (6)

Dimana:

r = nilai r tabel

t = nilai t tabel

df (degree of freedom) = derajat kebebasan

Adapun fungsi yang terdapat pada microsoft excel yaitu dengan fungsi

TINV:

=TINV(tingkatsignifikansi,jumlahresponden)/SQRT(jumlahresponden

+(TINV(tingkatsignifikasi;jumlahresponden))^2)

Kaidah keputusannya adalah :

a. Jika  thitung >  rtabel , maka alat ukur atau  instrumen penelitian  yang

digunakan adalah valid.
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b. Jika  thitung < rtabel, maka alat ukur atau  instrumen penelitian  yang

digunakan adalah tidak valid.

Namun pada penelitian  ini  validitas  item diukur  dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel, yaitu r hitung didapat dari

hasil Output Cronbach Alpha pada kolom Coorelated Item – Total

Correlation. Apabila nilai t hitung > r tabel ,maka  butir  atau

pertanyaan  atau  indikator  tersebut  dinyatakan  valid (Ghozali, 2011)


