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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Analisis Audit 

Analisis Audit bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang 

bagaimana Audit  yang akan dibuat. Dengan adanya analisa Audit ini maka dapat 

diketahui apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam proses Audit ini pada Kelola 

Teknologi Informasi dan Sistem Informasi  yang sesuai dengan tujuan bisnis Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Malang. 

3.2 Analisis Masalah  

Adapun masalah yang diangkat ialah tidak adanya pengukuran yang dilakukan 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan mengapa di Dinas karena 

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pusat dari pengolahan dan pelayanan 

informasi publik yang berkaitan dengan Teknologi Infomasi atau Sistem Informasi. 

Mengapa menggunakan domain PO dan AI Karena domain tersebut  Dinas 

Komunikasi dan Informatika merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab atas 

pengolahan informasi dan sistem informasi dalam lingkungan pemerintahan. Salah 

satu tugas  dari Diskominfo adalah mengembangkan sebuah infrastruktur teknologi 

informasi melalu pengembangan aplikasi dan muatan layanan seperti layanan umum, 

serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi untuk peningkatan pelayanan publik 

contohnya Sistem Informasi Surat Digital Malang adalah sistem informasi yang 

dimana semua kegiatan undangan atau surat resmi yang akan diedarkan untuk semua 

kegiatan yang bersangkutan dengan dinas yang ada di kota Malang.  

 Permasalahan yang terjadi di Diskominfo adalah ? 

1. Adanya kebutuhan tata kelola TI dan Sistem Informasi yang sesuai 

standar, sehingga dibutuhkan proses Audit perancangan Tata Kelola TI 

dan Sistem Informasi yang lebih baik. 

2. Bagaimana tingkat kesiapan tata kelola TI dan Sistem Informasi dengan 

proses domain Plan dan Organise (PO) dan domain Acquire dan 

Implement (AI)  
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3. Bagaimana usulan Improvement standar proses Plan dan Organise PO dan 

Acquire dan Implement (AI)  

3.3 Tahapan Penelitian  

Berikut adalah tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini: 

 

 

 

  Tahap 1 : Perumusan Masalah 

Pada tahap ini yaitu perumusan masalah yangi maksud dengan 

perumusan masalah adalah dapat mendefensikan sebuah masalah yang 

ditemukan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Pada tahap ini adalah yang 

paling utama karena dalam melakukan penelitian penulis harus menemukan 

masalah yang akan di teliti. Tanpa adanya perumusan masalah yang jelas 

maka penelitian akan kehilangan arah dalam melakukan sebuah peneletian 

Tahap 2 : Studi Literatur 

Pada tahapan ini yaitu peneliti melakukan  sebuah kajian pustaka, yaitu 

membaca atau mempelajari[3] dari buku-buku dan referensi atau hasil dari 

penelitian sejenis sebelumnya yang pernah ada atau dilakukan oleh peneliti 

yang lain. Tujuan dari ini ialah untuk mendapatkan sebuah hasil landasan teori 

Gambar 3.1. Tahapan Analisis Penelitian 

Analisis 

Studi Literatur 

Perumusan Masalah 

Kesimpulan dan Saran 

 

Perancangan Desain Penelitian 
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dari masalah yang akan diteliti.[3] Teori merupakan sebuah pijakan bagi 

penelitian untuk memahami dari persoalan yang diteliti yang sesuai dan baik 

dengan kerangka pikir ilmiah. Pemilihan literatur yang berhubungan tata 

kelola TI dan Sistem Informasi dikhususkan kepada COBIT 4.1. 

Tahap 3 : Perancangan Desain Penelitian 

Pada tahap ini akan melakukan perancangan desain penelitian yang 

dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif adalah alat untuk melakukan sebuah penelitian yang dimana 

seorang peneliti bergantung dalam menentukan berhasil atau tidaknya 

penelitian yang dilakukan.Desain penelitian ini akan melakukan proses 

penentuan melakukan sebuah proses penentuan dan instrumen pengambilan 

data, koleksi analisannya, penentuan sempel dan data. 

Tahap 4 : Wawancara, Observasi, Kuesioner, dan Pengumpulan  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Metode wawancara adalah metode dilakukan dengan tanya jawab 

menggali informasi yang ada pad studi kasus dan mengimplementasikan dari 

hasil wawancara tersebut kedalam metode COBIT 4.1 dari hasil informasi 

yang didapatkan penulis dapat membuat pernyataan dan pertanyaan yang akan 

diajukan ke studi kasus. Hal ini dilakukan karena demi memfokuskan atau 

memusatkan pertanyaan dan pernyataan yang dibuat agar lebih fokus  pada 

penilaian kinerja tersebut serta tidak melebar atau terlalu luas. 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan 

serta juga mengamati pengelolaan TI pad ainstansi tersebut. 

Kuesioner adalah pertanyaan dan pernyataan yang dibuat dari hasil 

wawancara dan observasi berupa tulisan kertas yang akan di berikan kepada 

kepala bagian di dinas tersebut. 

Pengumpulan iyalah pengumpulan data yang sudah didaptkan dari 

kuesioner yang akan di hitung jumlahnya dan akan di berikan rekomendasi 

dari hasil yang didapatkan. Selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat 

kematangan dengan menggunakan COBIT 4.1 Maturity Model. Dan juga 

memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses TI yang memiliki nilai 

rendah pada Tingkat 1(Initial/Ad Hoc) pengukuran maturitas berdasarkan 
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analisa data dan hasil. Rekomendasi perbaikan diambil berdasarkan nilai 

yang rendah yaitu Tingkat 1(Initial/Ad Hoc) untuk dapat ditingkatkan ke 

Tingkat 2(Repetable but intuitive). 

  Tahap 6 : Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir dalam penelitian ini ialah membuat kesimpulan dan 

saran. Penelitian dapat ditarik menjadi kesimpulan dan saran dari peneliti 

dengan menganalisis pelaksanaan dan proses penelitian baik dari persiapan 

sebelum melakukan penelitian, pada saat melakukan penelitian maupun 

setelah melakukan sebuah penelitian. Hasil penelitian ini tergantung pada 

kemampuan dari peneliti untuk menafsirkan hasil secara logis dan data yang 

telah  disusun  dan secara sistematis menjadi sebuah ikatan pengertian untuk 

sebab-akibat obyek penelitian ini.  

Pembuatan saran ini berisi keterbatasan kekurangan dalam melakukan 

penelitian dan juga pendapat dari peneliti agar kedepannya bisa lebih baik dan 

bisa berkembang untuk peneliti selanjutnya.  

3.4  Metode Analisis Data  

Hasil yang terlah didapatkan atau data yang terkumpul selanjutnya peneliti 

adalah melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam melakukan analisis data 

peneliti membagi menjadi 2 yaitu analisis tingkat kematangan saat ini dan analisis 

tingkat kematangan yang akan diharapkan dan juga analisis kesenjangan. 

1. Analisis Tingkat Saat Ini 

Data hasil kuesioner dikakukan analisa untuk menilai tingkat 

kematangan dalam penelitian ini menggunakan domain PO dan AI.  Untuk 

hasil setiap jawaban kuesioner tersebut akan tersedia 17 sub domain dengan 

nilai 0 – 5. Tingkat kematangan setiap atribut di dapatkan dari perhitungan 

semua total jawaban kuesioner. 

2. Analisis tingkat kematangan yang diharapkan  

Penilaian pada tingkat dari kematangan yang akan diharapkan 

bertujuan untuk memberikan acuan dan standar untuk pengembangan dari tata 

kelola TI dan Sistem Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

malang.  



29 
 

 

3. Analisis Kesenjangan  

Hasil yang telah di dapatkan dari data kematangan saat ini dan data 

kematangan yang diharapkan maka dapat di analisis kesenjangannya. Analisis 

ini dilakukan untuk megedintifikasi hasil kegiatan atau perbaikan yang perlu 

dilakukan untuk instansi berdasarkan hasil yang didapatkan dan tujuan bisnis. 

Agar dapat mengetahui tingkat dan hasilnya caranya adalah melakukan 

tingkat kematangan  yang diharapkan dikurangi dengan tingkat kematangan 

saat ini : 

Tingkat kesenjangan = (𝑥 − 𝑦) 

     𝑋 = tingkat kematangan yang diharapkan  

𝑌 = tingkat kematangan saat ini  

4. Implementasi 

Implementasi perancangan dengan cara penyusunan dan pemetaan 

prosedur kedalam standard proses yang ada dalam domain Plan and Organise 

(PO) dan Acquire and Implement (AI) kemudian Hasil dari masing-masing 

proses secara keseluruhan akan dimasukkan kedalam maturity level. 

5. Pengujian 

Responden dalam penelitian : 

  Responden penelitian ini dikelompokan berdasarkan tugas masing-

masing jabatan dalam menjalankan proses TI dan juga yang berkaitan dengan 

sistem Surat Digital  . 

Daftar Responden  

Daftar Responden akan diberikan kepada setiap tata kelola TI dan 

stakeholder Sistem Informasi adalah 6 Responden dan jika Pernyataan dan 

Pertanyaan tidak terkait maka nilai yang dihasilkan adalah 0 .Kuisioner yang 

telah diisi dengan sesuai bidang masing-masing yang  dikumpulkan dalam 

tabel untuk dicari rata-rata dari setiap domain. Rata-rata diperoleh dengan 

menggunakan rumus berikut : 
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𝑚 =
𝑇𝑗. 𝐵

𝐽𝑝. 𝐽𝑟
 

M : Tingkat kematangan subdomain 

Tj : Total Jawaban 

B : Bobot Nilai 

Jp : Jumlah Jawaban 

Jr : Jumlah Responden 

Tabel 3.1 . Responden Kuesioner 

NO Responden Jumlah 

1. Pimpinan (kerjasama dam IT)  

2. Ketua bagian Devisi  

3. Manager IT  

Jumlah  

 

Tabel 3.2. Jumlah pernyataan pada Domain Plan and Organization (PO) 

No Domain Level Maturity Total  

Pernyataan 

1. PO1-Mendefinisikan perencanaan 

Strategi IT 

       

2. PO2-Mendefenisikan Arsitektur 

Informasi 

       

3. PO3-Menentukan Arah Teknologi        

4. PO4-Mendefenisikan Proses, 

Organisasi dan Hubungan IT 

       

5. PO5-Mengelola Investasi IT        

6. PO6- Mengkomunikasikan 

Tujuan dan Arahan Managemen 

       

7. PO7-Mengelola SDM IT        



31 
 

8. PO8- Mengelola Mutu        

9. PO9-Menilai dan Mengelola 

resiko-resiko IT 

       

10. PO10- Mengelola Proyek-proyek        

Jumlah        

 

Tabel 3.3 Jumlah Pertanyaan pada Domain Acquire and Implement (AI) 

No Domain Level Maturity Total  

Pernyataan 

1. AI1- Identifikasi Solusi yang Otomatis        

2. AI2- Mendefenisikan Perencanaan Strategi 

IT 

       

3. AI3- Memperoleh dan Merawat Infrastruktur 

Teknologi 

       

4. AI4- Memungkinkan Operasi dan 

Penggunanya 

       

5. AI5- Memperoleh Sumber Daya IT        

6. AI6- Mengelola Perubahan-perubahan        

7. AI7- Memasang dan Mengakui Solusi-solusi 

dan perubahan-perubahan 

       

Jumlah        

 

Tabel 3.4 Rekaptulasi Tingkat kematangan (Maturity Level) Domain (PO) 

No Domain dan Proses Current 

Maturity 

Expected 

Maturity 

Maturity 

Level 

1. PO1-Mendefinisikan perencanaan 

Strategi IT 

   

2. PO2-Mendefenisikan Arsitektur 

Informasi 

   

3. PO3-Menentukan Arah Teknologi    

4. PO4-Mendefenisikan Proses, Organisasi 

dan Hubungan IT 
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5. PO5-Mengelola Investasi IT    

6. PO6- Mengkomunikasikan Tujuan dan 

Arahan Managemen  

   

7. PO7-Mengelola SDM IT    

8. PO8- Mengelola Mutu    

9. PO9-Menilai dan Mengelola resiko-

resiko IT 

   

10. PO10- Mengelola Proyek-proyek    

Jumlah    

 

Tabel 3.5 Rekaptulasi Tingkat kematangan (Maturity Level) Domain (AI) 

No Domain Current 

Maturity 

Expected 

Maturity 

Maturity 

Level 

1. AI1- Identifikasi Solusi yang Otomatis    

2. AI2- Mendefenisikan Perencanaan 

Strategi IT 

   

3. AI3- Memperoleh dan Merawat 

Infrastruktur Teknologi 

   

4. AI4- Memungkinkan Operasi dan 

Penggunanya 

   

5. AI5- Memperoleh Sumber Daya IT    

6. AI6- Mengelola Perubahan-perubahan    

7. AI7- Memasang dan Mengakui Solusi-

solusi dan perubahan-perubahan 

   

Jumlah    
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Hasil dari perhitungan dikelompokan pada indek kematangan berikut: 

Tabel 3.6 Representasi indek kematangan [1] 

Dari hasil perhitungan didapati hasil  Rata-rata tingkat kematangan 

subdomain.Dari hasil perhitungan dan  tingkat kematangan dari setiap domain 

dan sub domain dapat dilakukan pemetaan antara tujuan TI dengan proses TI 

COBIT 4.1. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memudahkan pencapaian 

tujuan TI. Hubungan tujuan TI dengan Proses TI pada [8] 

Berdasarkan penelitian tingkat kematangan tujuan TI dengan proses TI 

pada COBIT 4.1 memudahkan Perusahaan atau instansi untuk mendeteksi 

bagian mana saja yang harus dibenahi. 

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk Mengevaluasi model Tata Kelola IT dan 

Sistem Infromasi yang spesifik sesuai dengan karakteristik Tata Kelola TI dan 

Audit Sistem Informasi mengacu pada sebuah kerangka kerja COBIT 4.1 agar 

dapat gambaran kondisi dari tata Kelola TI dan Sistem Informasi saat ini dan 

rekomendasi untuk perbaikan ke depan sehingga mendapatkan tata kelola TI 

dan Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang 

menjadi lebih baik. 




