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BAB 3 

Metodologi Penelitian 

 
 

3.1 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian menjelaskan konsep penelitian yang dilakukan dengan 

mendeskripsikan setiap tahapan secara sistematis sehingga dipergunakan sebagai acuan 

untuk menyelesaikan permasalahan. Kerangka penelitian yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 
 

 

 

 

3.2 Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian adalah untuk menjelaskan kerangka penelitian seperti yang ada pada 

Gambar 3.1. 

 

3.2.1 Identifikasi Masalah 

Menelaah dan menemukan masalah yang ada di UNG dengan cara mewawancarai pihak-

pihak yang berkepentingan. Berikut adalah uraian mengenai UNG dan profil organisasi 

UNG: 

 
Masalah 

Hasil dan 
 

Studi 
 

 
 

 

 
Data 
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1. Objek Penelitian 

Objek penelitian mengambil kasus pada pelaksanaan aktual mengenai 

penyelarasan strategi bisnis dan strategi TI di Universitas Negeri Gorontalo 

melalui pihak bisnis yaitu UNG dan TI yaitu UPT.TIK. 

2. Profil Organisasi 

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) adalah Perguruan Tinggi terbesar di 

provinsi Gorontalo yang mulai diperhitungkan di kawasan Timur Indonesia 

melalui prestasi akademik, tata kelola organisasi dan aplikasi teknologinya. 

Perkembangan UNG memalui sejarah yang cukup panjang hingga bisa 

menjadi universitas terbesar di Provinsi Gorontalo. Sejarah tersebut dimulai 

dari Junior College FKIP Universitas Sulawesi Utara – Tengah (Juni, 1963), 

Cabang FKIP UNSULUTTENG (Juli, 1963), IKIP Manado (1965), FKIP 

UNSRAT Manado (1982), STKIP (1993), IKIP Negeri Gorontalo dan UNG 

pada 23 juni 2004. 

UNG dipimpin oleh seorang rektor terdiri dari rektor dan 4 (empat) orang 

pembantu rektor sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan memimpin 

penyelenggaraan pendidikan serta bertugas untuk menjalankan fungsi 

perencanaan strategis dan perencanaan program kerja jangka panjang. Pada 

bagian perencanaan ini juga dibawah tanggung jawab Kepala Bagian 

Perencanaan. Di bawah naungan UNG terdapat 6 (enam) unit pelaksana tugas 

(UPT) yang bertanggung jawab untuk penyusunan perencanaan strategi dan 

Program kerja jangka pendek yang dipimpin oleh ketua UPT. Terkait 

penyusunan rencana strategi TI dibawah tanggung jawab unit pelaksana tugas 

teknologi informasi dan komunikasi (UPT.TIK). 

3. Responden 

Responden dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian 

ini menggunkan metode kualitatif yang erat kaitannya dengan faktor-faktor 

kontekstual oleh karenanya informasi dari responden sangat dibutuhkan. 

Berikut adalah responden yang terlibat dalam penelitian ini: 

a. Kepala Bagian Perencanaan 
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Kepala bagian perencanaan bertanggunjawab untuk meyusun konsep 

rencana dan program kerja bagian perencanaan, mengkoordinir tugas-

tugas Sub. Bagian data dan informasi, melaksnakan penelitian prestasi 

Sub. Bagian penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kerja. 

b. Kepala UPT.TIK 

Kepala UPT TIK bertanggung jawab untuk Merencanakan dan 

mengembangkan layanan TIK di UNG, menyusun rencana strategi 

kegiatas dan anggaran tahunan serta melakukan pengawasan sistem dan 

koordinasi pengembangan dan unit pengguna layanan. 

c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk Menyusun 

rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan penyusunan 

rencana dan program kerja UPT, menghimpun dan menelaah peraturan 

perundang-undangan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian 

dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

d. Pengelola Infrastruktur Jaringan 

Pengelola Infrastruktur Jaringan bertanggung jawab untuk 

mengalokasikan IP Publik serta Private untuk jaringan di UNG, 

merencanakan perubahan IP jangka panjang serta merencanakan 

infrastruktur jaringan untuk jangka panjang (Fiber Optik, Server, Router). 

e. Web Administrator 

Web Administrator bertanggung jawab untuk manajemen tampilan situs 

halaman web (web page), memperhitungkan kompatibilitas browser 

design dan kecepatan download halaman. Segala bentuk yang 

berhubungan dengan aplikasi – aplikasi. 

 
Kemudian berikut merupakan tabel klasifikasi pertanyaan yang diajukan 

kepada setiap renponden. Klasifikasi yang dimaksud adalah semua pertanyaan tidak 

ditanyakan kepada seluruh responden namun dibedakan melalui bidangnya masing- 

masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Klarifikasi pertanyaan responden 

ditunjukan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Responden 
 

 Responden 
1 

Responden 
2 

Responden 
3 

Responden 
4 

Responden 
5 

 

 
APO02.01 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
APO02.02 

1     

2      

3      

4      

 

 
APO02.03 

1     

2      

3      

4     

5      

6      

 
APO02.04 

1      

2     

3      

4     

 

 
 

APO02.05 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
APO02.06 

1     

2     

3     

4     

 

3.2.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan melalui pencarian dasar teori serta penemuan dari penelitian 

sebelumnya. Teori – teori terkait dengan penelitian studi literatur terhadap kerangka 

kerja COBIT 5 pada domain APO02 (manage strategy) telah dijelaskan pada Bab 

sebelumnya. 

3.2.3 Menyusun kerangka evaluasi 

Membuat kerangka evaluasi bedasarkan yang dipelajari dari kerangka kerja COBIT 

5 pada domain APO02. Berikut tahapan penyusunan kerangka evaluasi: 
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 Menyusun pertanyaan, pertanyaan disusun bedasarkan enam praktik pada 

APO02 yaitu: (1) Understand enterprise direction (2) Assess the current 

environment,capabilities and performance. (3) Define the target IT 

capabilities (4) Conduct a gap analysis (5) Define the strategic plan and 

road map (6) Communicate the IT strategy and direction.Telah dijelaskan 

pada Bab II 

 Membuat template penilaian praktik dengan fungsi untuk menuliskan 

hasil laporan perbandingan. Hasil laporan perbandingan tersebut 

didapatkan melalui pengamatan terhadap praktik – praktik pada APO02 

dan praktik – praktik keselarasan strategi bisnis dan TI yang ada di UNG. 

Berikut merupakan tabel template penilaian praktik yang ditunjukan pada 

Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Template Penilaian praktik 
 

Aktivitas Hasil Nilai 

Praktik 
1 ... ... 

2 ... ... 

 

 
Praktik 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

4 ... ... 

 
3.2.4 Pengumpulan data 

Pengumpulan data primer bersumber dari wawancara dengan pihak – pihak yang 

terlibat dalam rencana strategi bisnis dan TI dan data sekunder bersumber dari dokumen. 

 
3.2.5 Analisis data 

Kriteria atau indikator yang digunakan untuk analisis perbandingan data bersumber 

dari kerangka kerja COBIT 5 domain APO02 (manage strategy). Pemberian nilai pada 

hasil data yang sudah dibandingkan akan menggunakan metode SCAMPI. Metode 

SCAMPI ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setelah melakukan penilaian dengan 

metode SCAMPI maka langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah nilai pada data. 

Teknik yang digunakan untuk menghitung nilai adalah teknik deskriptif persentase. 

(harjanto, 2017). Dari teknik deskriptif presentase ini akan menghasilkan presentase 
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perbandingan praktik antara keselarasan strategi bisnis dan TI di UNG dan kerangka 

kerja COBIT 5 domain APO02 (manage strategy). Teknik tersebut dapat dilihat dibawah 

ini: 

 

 

........(3.1) 
 

 

 

Keterangan 

Keselarasan praktik : Persentase perbandingan praktik keselarasan antara 

strategi bisnis dan TI di UNG dan COBIT 5. 

Jumlah praktik di UNG  : Jumlah praktik keselarasan strategi bisnis dan TI 

yang dilakukan di UNG. 

Jumlah praktik COBIT 5: Jumlah praktik keselarasan strategi bisnis dan TI 

pada kerangka kerja COBIT 5 domain APO02 

(manage strategy). 

 
3.2.6 Hasil dan kesimpulan 

Dengan menggunakan praktik pada kerangka kerja COBIT 5 sebagai perbandingan 

dengan praktik keselarasan strategi bisnis dan TI di UNG diharapkan mendapat hasil 

untuk menjawab rumusan masalah, serta dapat memberikan rekomendasi praktik-praktik 

yang baik untuk membantu meyelaraskan strategi bisnis dan strategi TI yang ada di 

UNG. 

 

 

 

 

 

 
. 

jumlah praktik di UNG 

jumlah praktik pada COBIT 5 
x 100%

 
Keselarasn praktik = 


