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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT Semarang 

Makmur. PT Semarang Makmur memiliki struktur organisasi 

yang dapat dilihat pada gambar 1. PT Semarang makmur 

memiliki 1 direksi yang bertugas untuk mengambil keputusan 

untuk perusahaan. Dibawah direksi, seorang general manager 

adalah yang bertanggung jawab membantu tugas direksi yang 

dibantu 1 orang sekretaris general manager.  

 PT Semarang Makmur memiliki 4 divisi yaitu plant 

department, general affairs department, marketing department, 

finance dan accounting department yang dimana setiap divisi 

memiliki 4 senior manager yang bertanggung jawab operasional 

pada setiap divisi. Setiap senior manager memiliki 1 atau lebih 

manager di setiap divisi yang mengontrol dan mengawasi kerja 

karyawan. Pada plant department memiliki 6 manager, 2 

manager pada general affairs department yang dibantu 2 

asistant manager, 1 manager marketing department, dan 3 

manager darifinance dan accounting department.staff yang 

dimiliki perusahaan ini terdapat 120 staff yang dibagi menjadi 4 



21 
 

divisi yang masing-masing menjalankan tugas dan kewajiban di 

setiap bagiannya. 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di PT Semarang Makmur Jalan 

Simongan 102 Semarang. 

 

3.2.Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung 

dari sumber penelitian. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, dan lainnya. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber kepada peneliti melalui perantara, umumnya data 

seekunder berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah: 

a. Observasi 

  Observasi adalah teknik untuk mendapatkan data 

dengan cara mengamati secara langsung objek data (Hartono 
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2013). Observasi dilakukan peneliti di objek penelitian yaitu 

di PT Semarang Makmur. 

b. Wawancara 

 Menurut Hartono (2013), wawancara merupakan 

komunikasi antara peneliti dengan responden untuk 

mendapatkan data. Wawancara dilakukan kepada karyawan 

yang secara aktif menggunakan sistem yang ada di PT 

Semarang Makmur yaitu sebanyak 40 karyawan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan 

cara mengambil data dari catatan, arsip, dokumentasi, dan 

lainnya sesuai dengan masalah yang diperlukan. Data 

sekunder yang didapat dari peneliti yaitu berupa struktur 

organisasi, beberapa tampilan sistem yang digunakan, dan 

profil perusahaan. 

 

3.3.Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan yaitu terdiri dari dua tahap: 

3.3.1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

gambaran kinerja sistem informasi di PT Semarang Makmur, 

melihat memaparkan kelemahan pada sistem yang digunakan. 

Analisis kualitatif merupakan analisis yang hasilnya tidak didapat 
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dari hasil perhitungan, analisis kualitatif didapat dengan 

mengolah dan mengungkapkan masalah yang ada berupa kriteria 

serta kesimpulan tertentu. 

3.3.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis ini memiliki metode skoring yang didapat dari hasil 

jawaban responden pada wawancara dan observasi peneliti pada 

perusahaan yang disebut proses kapabilitas. Proses kapabilitas 

yaitu model tingkat kapabilitas berdasar pada proses dalam 

ISO/IEC 15504 (Lutfianto 2014). Pada COBIT 5 terdapat enam 

penilaian kapabilitas: 

a. Level 0, Incomplete Process (proses tidak lengkap) 

b. Level 1, Performed Process (proses dijalankan) 

c. Level 2, Managed Process (proses teratur) 

d. Level 3, Established Process (proses tetap) 

e. Level 4, Predictable Process (proses yang diharapkan) 

f. Level 5, Optimising Process (proses optimal) 

Sebelum mendapatkan tingkat kapabilitas dari sistem, peneliti 

harus menghitung skor kuesioner tingkat kapabilitas. Berikut ini 

adalah tahapan-tahapannya: 

a. Setiap level memiliki kuesioner yang berbeda. Setiap 

pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut memiliki skor 

antara 1 hingga 5 yang mencerminkan tingkat pencapaian 

yang dimiliki sistem. 
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b. Menjumlahkan skor jawaban kuesioner responden pada 

masing-masing level. 

c. Jumlah skor yang telah didapat kemudian dirata-rata dan 

dikalikan dengan 100%. 

Tingkat Maturity =
Jumlah Jawaban

Jumlah Soal Kontrol
 x 100% 

Hasil yang didapat akan dikategorikan sesuai dengan jumlah 

persentase yang didapat, yaitu: 

a. Not Achieved (N): 0% hingga 15% 

b. Partically Achieved (P): lebih dari 15% hingga 50% 

c. Largely Achieved (L): lebih dari 50% hingga 85% 

d. Fully Achieved (F): lebih dari 85% hingga 100% 

d. Setelah mendapatkan kategori pada setiap level, peneliti dapat 

menentukan tingkat kapabilitas sistem perusahaan. Bila setiap 

level mendapatkan kategori F atau L, maka dapat dinilai pada 

level yang lebih tinggi. Namun bila level tersebut mendapat 

kategori N atau P, maka tingkat kapabilitas tidak dapat naik 

ke level yang lebih tinggi. 

 




