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Bab III  

Metodologi Penelitian 

 

3.1 Profil Organisasi  

3.1.1 Profil Koperasi Bhakti Makmur Jaya  

Koperasi Bhakti Makmur Jaya merupakan organisasi ekonomi 

koperasi jenis koperasi konsumen. Koperasi Bhakti Makmur Jaya telah 

berdiri sejak 2017 dengan jumlah anggota awal sebanyak 25 anggota. Di 

tahun yang sama tersebut Koperasi Bhakti Makmur Jaya mendapat 

pengesahan sebagai badan hukum yang sah.   

Selama satu tahun beroperasi, Koperasi Bhakti Makmur Jaya 

telah memiliki sub bidang usaha yang lebih luas, contohnya showroom 

motor, sembako, real estate, dan simpan pinjam anggota. Perluasan dan 

perkembangan Koperasi Bhakti Makmur Jaya mengakibatkan koperasi 

tersebut saat ini telah memiliki 238 anggota yang berasal dari berbagai 

tempat disekitar Boja, Kendal, maupun Semarang. Sedangkan untuk 

jumlah anggota simpan pinjam sendiri telah mencapai sekitar 215 

anggota.  

Untuk memenuhi kebutuhan koperasi yang baik dan benar, 

Koperasi Bhakti Makmur Jaya menggunakan layanan software yang 

disediakan oleh CV. Lubersky Komputer Semarang. Software tersebut 
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dirancang khusus memenuhi kebutuhan sistem sebuah organisasi 

keuangan.  

3.1.2 Visi dan Misi Koperasi Bhakti Makmur Jaya  

 Adapun  visi  Koperasi  Bhakti  Makmur  Jaya  adalah  

mensejahterakan semua anggota koperasi.  

Sedangkan misi perusahaan dijelaskan sebagai berikut :  

• Menjadikan koperasi yang sehat serta mampu 

memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota 

koperasi dengan mendapat dukungan dari anggota 

koperasi.  

    



 

 
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Koperasi Bhakti Makmur Jaya
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3.2  Sumber dan Jenis Data  

3.2.1 Jenis Data  

Data Kualitatif  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data 

kualitatif, dimana data berupa kata – kata tertulis atau lisan yang 

didapat dari orang – orang yang perilakunya diamati. Data ini bukan 

merupakan data yang bisa diukur layaknya data berbentuk angka. 

Sehingga untuk mengukur data ini dibutuhkan sebuah keterangan atau 

bentuk predikat yang akan membedakan nilai pada objek yang 

diamati.   

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kunjungan 

langsung pada objek penelitian dan melakukan wawancara secar 

langsung pada salah satu staff TI Koperasi Bhakti Makmur Jaya. Data 

kualitatif yang didapatkan ketika melakukan wawancara kepada 

narasumber adalah Job Description, struktur organisasi perusahaan, 

dan gambaran mengenai kegiatan operasional perusahaan.  

Data Kuantitatif  

Data Kuantitatif merupakan data yang terdiri dari angka dan 

bilangan yang dapat diukur menjadi nilai tertentu dan kemudian 

dibentuklah suatu analisis atas hasil dari penghitungan data tersebut.  
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Data kuantitatif hasil wawancara kepada narasumber dalam 

penelitian ini berupa jumlah modal perusahaan, jumlah anggota 

koperasi dalam perusahaan, data pemberian kredit.  

 

3.2.2  Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data primer 

dan data sekunder.  

Data Primer  

Data primer ialah data pokok didapatkan dari sumber asli 

atau sumber pertama dengan melakukan kontak dan komunikasi 

antara peneliti dengan informan. Data ini tidak tersedia dalam 

bentuk dokumen ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari 

melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan 

objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data.   

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan 

melakukan waawncara langsung kepada staff Koperasi Bhakti 

Makmur Jaya tanpa ada perantara. Data primer yang diperoleh pada 

penelitian ini antara lain data hasil wawancara kepada staff 

perusahaan, data hasil observasi dengan mengamati secara langsung 
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di lapangan, data informan berupa tanggapan dari pemakai sistem 

itu sendiri mengenai kinerja sistem yang dipakainya.  

Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber 

asli atau tangan pertama, melainkan dari data yang telah ada. Data 

sekunder dapat dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat 

mendukung data primer dalam suatu penelitian.   

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku – 

buku yang dimiliki Koperasi Bhakti Makmur Jaya dan arsip sebagai 

pendukung data primer yang berisi mengenai gambaran umum 

perusahaan secara luas, struktur dan visi misi perusahaan, serta 

prosedur – prosedur yang wajib dilakukan dalam melakukan 

kegiatan transaksi dan persyaratan kredit pada Koperasi Bhakti  

Makmur Jaya.  

  

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penilitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :  

1. Wawancara  

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden (Jogiyanto, 2013). Pada penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada pihak – 
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pihak yang bersangkutan dalam di Koperasi Bhakti Makmur Jaya, 

diantaranya staff TI, manajer, dan beberapa tingkat lainnya dalam 

struktur organisasi. Teknik wawancara dilakukan langsung datang ke 

kantor Koperasi Bhakti Makmur Jaya, disebut teknik wawancara 

personal. Jika penulis mengalami keterbatasan dalam melakukan 

wawancara, maka penulis akan melakukan wawancara melalui telepon 

atau disebut teknik wawancara telepon.  

Pengumpulan data benar – benar dilakukan pada pihak 

bersangkutan untuk memastikan penelitian ini menggunakan data yang 

relevan dan akurat serta meminimalkan narasumber yang bingung akibat 

kurangnya wawasan mengenai penelitian. Untuk menilai kematangan 

sistem yang digunakan oleh Koperasi Bhakti Makmur Jaya, peneliti 

mengajukan pertanyaan dengan acuan COBIT sebagai cara agar 

jawaban tetap fokus pada topik penelitian sehingga jawaban yang 

diberikan narasumber tidak terlalu luas ketika melakukan proses 

penilaian sistem.  

  

2. Observasi  

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek 

datanya (Jogiyanto, 2013). Pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi dilakukan dengan mendatangi objek penelitian yang diteliti. 

Peneliti akan melihat dan mencatat hal – hal yang berkaitan tentang 
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penelitian ini seperti mekanisme berjalannya sistem dan bagaimana 

prosedur yang diberlakukan dalam Koperasi Bhakti Makmur Jaya dapat 

berjalan.  

Peneliti hanya akan melakukan kegiatan pengamatan dan 

penilaian langsung dari pengamat tanpa melakukan wawancara atau 

tanya jawab kepada objek penelitian.  

  

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan  

mengambil dari lokasi penelitian atau objek penelitian itu sendiri ataupun 

dokumen yang dibuat orang lain tentang penelitian tersebut demi 

menunjang penelitian.   

Dokumentasi pada penelitian dapat berupa surat – surat 

perusahaan, catatan harian, autobiografi, maupun gambar yang berkaitan 

dengan objek penelitian tersebut.  

  

3.4 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian dari populasi, atau dengan kata lain terdiri atas 

sejumlah anggota yang dipilih dari populasi yang mewakili karakteristik 

populasinya untuk diteliti. Proses pengambilan sampel harus dapat 

menghasilkan sampel yang akurat dan tepat (Hartono, 2013). Untuk 

mendapatkan sampel dengan kriteria demikian, peneliti mengambil sampel 

yang terlibat langsung dengan jalannya kinerja sistem perusahaan di Koperasi  
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Bhakti Makmur Jaya.  

 

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :  

- Bapak Mora Sandi Purwandono  

- Ibu Riski Ani Maqfiroh  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan framework 

COBIT 5. Teknik analisis kualitatif pada penelitian ini akan memberikan 

gambaran akan tata kelola TI pada Koperasi Bhakti Makmur Jaya. Dengan 

menggunakan menggunakan teknik ini penulis dapat menggambarkan proses 

tata kelola secara detail beserta dengan temuan akan penelitian ini. Selanjutnya 

peneliti dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas temuan di 

perusahaan ini.  
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3.6 Tahapan Penelitian  

  

 

Gambar 3.2 : Tahapan Evaluasi Teknologi Informasi  

  

3.7 Langkah Analisis  

 Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

terhadap objek perusahaan yang akan diteliti secara kualitatif berdasarkan topik 

yang dibahas oleh COBIT 5 domain Deliver, Service, and Support. Langkah 

yang dilakukan dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut :  

  

Tahap 6 

Kesimpulan dan saran 

Tahap 5 

Menentukan Capability Level dan Rekomendasi 

Tahap 4 

Pengolahan dan analisis kualitatif 

Tahap 3 

Wawancara, observasi dan dokumentasi 

Tahap 2 

Identifikasi masalah objek penelitian 

Tahap 1 

Studi dan menentukan objek penelitian 
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Langkah 1 : Identifikasi bisnis dan TI  

Tahap ini adalah mengetahui proses bisnis yang dilakukan Koperasi 

Bhakti Makmur Jaya. Serta mengidentifikasi tujuan TI yang menjadi arahan 

pengembangan TI oleh perusahaan  

Langkah 2 : Melakukan wawancara dan observasi  

Mengumpulkan data dari responden dengan cara wawancara dan 

observasi serta penjelasan – penjelasan yang berkaitan dengan topik yang 

sedang dibahas.  

Langkah 3 : Analisis  

Melakukan analisis dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan 

pada tahap sebelumnya serta mengaitkannya dengan COBIT domain Deliver, 

Service, and Support.  

Langkah 4 : Capability Level  

Menentukan tingkat kapabilitas perusahaan dengan melihat hasil 

analisis kualitatif dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria yang 

diperlukan dan dianjurkan oleh COBIT. Semakin tinggi kriteria yang dicapai 

maka kemungkinan akan semakin baik tingkat kapabilitas suatu perusahaan.  

Capability Levels terdiri dari :  

• Level 0, Incomplete Process  

• Level 1, Performed Process  
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• Level 2, Managed Process  

• Level 3, Established Process  

• Level 4, Predictable Process  

• Level 5, Optimising Process  

Langkah 5 : Kesimpulan dan saran  

Menyimpulkan bagaimana pencapaian tata kelola teknologi informasi 

pada Koperasi Bhakti Makmur jaya beserta saran yang untuk memperbaiki 

aspek yang dirasa belum cukup untuk mencapai tingkat kapabilitas yang baik.  

     


