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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Pada bagian ini, penulis menjabarkan mengenai tahapan penelitian tingkat 

kematangan SIMRS UMM. Untuk menyelesaikan penelitian tingkat kematangan 

SIMRS UMM, penulis menggunakan tahapan-tahapan diantaranya sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat lima tahapan yang dilakukan 

penulis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data tentang RS UMM, 

mengidentifikasi tujuan bisnis, tujuan TI dan proses TI pada framework COBIT, 

menghitung nilai maturity level, menganalisis gap (kesenjangan) antara tingkat 

kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan serta 

memberikan rekomendasi sesuai. 

 

Identifikasi framework COBIT 

Identifikasi 

tujuan bisnis 

Identifikasi 

tujuan TI 

Identifikasi 

proses TI 

Perhitungan Maturity Level  

Analisis Gap 

Tingkat Kematangan 

yang diharapkan 

Gap 

Rekomendasi 

Pengumpulan data RS UMM 

Tingkat Kematangan  

saat ini 



20 

 

3.1.1 Pengumpulan Data RS UMM 

Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan data tentang gambaran umum 

RS UMM melalui dokumen-dokumen terkait. Penulis juga mengumpulkan data 

terkait dengan tugas-tugas pokok Kasubid IT melalui dokumen yang ada. Selain 

itu, penulis juga mengumpulkan data mengenai SIMRS UMM melalui diskusi 

dengan Kasubid IT serta dokumentasi yang ada. 

 

3.1.2 Identifikasi Framework COBIT 

Pada tahap ini, penulis akan mengidentifikasi tujuan bisnis, tujuan TI dan 

proses TI pada framework COBIT. Penulis akan mengidentifikasi tujuan bisnis 

COBIT yang sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis RS UMM sedangkan untuk 

mengidentifikasi tujuan TI dan proses TI, penulis menggunakan keterkaitan tujuan 

bisnis dengan tujuan TI dan keterkaitan tujuan TI dengan proses TI yang sudah 

didefinisikan oleh COBIT. Identifikasi tujuan bisnis dan tujuan TI bertujuan untuk 

mendapatkan proses TI yang terkait dengan tujuan dan sasaran bisnis RS UMM 

yang sudah diperoleh. Dari proses TI yang sudah teridentifikasi, penulis tidak 

menggunakan semua proses TI tersebut, tetapi hanya proses TI yang dianggap 

perlu terkait penerapan SIMRS UMM khususnya untuk mencapai tujuan dan 

sasaran bisnis RS UMM. 

 

a. Identifikasi Tujuan Bisnis COBIT 

Tujuan bisnis yang didefinisikan oleh COBIT merupakan tujuan bisnis yang 

terkait dengan aktivitas TI saja, terutama yang dapat menunjang tujuan bisnis di 

suatu perusahaan [8][9]. Di dalam COBIT terdapat tujuan bisnis yang berdasarkan 

perspektif kinerja balanced scorecard yaitu diantaranya perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis/internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan dengan total 17 tujuan bisnis (dapat dilihat pada 

lampiran) [6]. Masing-masing dari empat perspektif tersebut memiliki tujuan 

bisnis yaitu diantaranya perspektif keuangan memiliki tiga tujuan bisnis, 

perspektif pelanggan memiliki enam tujuan bisnis, perspektif proses 

bisnis/internal memiliki enam tujuan bisnis dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan memiliki dua tujuan bisnis. Penulis akan mengidentifikasi tujuan 

bisnis COBIT yang sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis RS UMM. Penulis 
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akan berdiskusi dengan Kepala Bidang Keuangan RS UMM untuk menentukan 

tujuan bisnis COBIT yang sesuai. 

 

b. Identifikasi Tujuan TI COBIT 

Selain tujuan bisnis, COBIT juga mendefinisikan tujuan TI yang terdiri dari 

28 tujuan TI (dapat dilihat pada lampiran). Penulis hanya mengidentifikasi tujuan 

TI yang memiliki keterkaitan dengan tujuan bisnis yang sudah teridentifikasi 

sebelumnya melalui keterkaitan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI yang sudah 

didefinisikan oleh COBIT (dapat dilihat pada lampiran). Tujuan dari keterkaitan 

tersebut adalah agar mempermudah perusahaan dalam menerjemahkan atau 

menyelaraskan tujuan bisnis ke dalam tujuan TI [9]. Dari hasil identifikasi tujuan 

TI melalui keterkaitan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI yang didefinisikan 

oleh COBIT, akan penulis gunakan untuk mengidentifikasi proses TI. 

 

c. Identifikasi Proses TI COBIT 

Proses TI COBIT berjumlah 34 proses yang dibagi dalam empat domain. 

Selain mendefinisikan keterkaitan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, COBIT 

juga mendefinisikan keterkaitan antara tujuan TI dengan proses TI (dapat dilihat 

pada lampiran). Tujuan dari keterkaitan antara tujuan TI dengan proses TI yang 

didefinisikan oleh COBIT adalah untuk mempermudah mengidentifikasi 34 

proses TI yang terkait dengan tujuan TI yang sudah teridentifikasi sebelumnya. 

Dari proses TI yang teridentifikasi melalui keterkaitan tersebut, mungkin tidak 

semua proses TI tersebut dianggap perlu terkait dengan penerapan SIMRS UMM 

khususnya untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis RS UMM. Maka dari itu, 

penulis hanya akan menggunakan proses TI yang dianggap perlu saja terkait 

dengan penerapan SIMRS UMM khususnya untuk mencapai tujuan dan sasaran 

bisnis RS UMM.  

Penulis akan berdiskusi dengan Kasubid IT RS UMM untuk mendapatkan 

proses TI yang dianggap perlu. Penulis menggunakan kriteria tingkat keperluan 

mulai dari sangat tidak perlu (STP), tidak perlu (TP), bisa diterapkan (BT), perlu 

(P) dan sangat perlu (SP) [12]. Hasil proses TI yang dianggap perlu tersebut akan 

penulis gunakan sebagai indikator untuk menganalisis tingkat kematangan SIMRS 

UMM. Penulis akan menganalisis tingkat kematangan SIMRS UMM berdasarkan 
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dari hasil pengisian kuisioner yang diisi oleh Kasubid IT RS UMM selaku pihak 

pengelola. Kuisioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan dari setiap kondisi 

tingkat kematangan pada masing-masing proses TI yang digunakan. 

 

3.1.3 Perhitungan Maturity Level 

Maturity level merupakan bagian dari COBIT yang digunakan untuk 

mengukur atau menghitung nilai dari proses-proses TI yang memiliki tingkatan 

dari skala 0 sampai dengan skala 5. Maturity level ini dapat digunakan pihak 

manajemen untuk mengetahui posisi tingkat kematangan dari tata kelola yang 

sudah berjalan saat ini serta dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan 

tingkat kematangan saat ini agar sampai ke tingkat yang lebih tinggi [11]. COBIT 

merekomendasikan bahwa tingkat kematangan saat ini dengan tingkat 

kematangan yang diharapkan hanya satu tingkat diatasnya karena setiap tingkatan 

harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menuju tingkatan selanjutnya [6]. COBIT 

juga memberikan gambaran mengenai tingkatan maturity level yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Gambaran Tingkatan dalam Maturity Level [6] 

 

Sebelum melakukan perhitungan maturity level, penulis akan membuat 

kuisioner yang akan diisi oleh Kasubid IT RS UMM selaku pihak pengelola 

SIMRS UMM. Kuisioner tersebut digunakan sebagai data untuk menganalisis 

tingkat kematangan dari SIMRS UMM. Kuisioner tersebut berisi pernyataan-

pernyataan yang menggambarkan ketentuan atau kriteria tingkat kematangan dari 

masing-masing proses TI yang digunakan. Proses TI yang digunakan adalah 

proses TI yang dianggap perlu terkait penerapan SIMRS UMM yang sudah 

diperoleh sebelumnya mellaui diskusi.  
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Agar dapat dilakukan penilaian terhadap setiap pernyataan-pernyataan 

kuisioner tingkat kematangan SIMRS UMM tersebut, penulis menggunakan skala 

penilaian pada setiap pernyataan yang terdiri dari empat kriteria yaitu tidak benar, 

ada benarnya, sebagian besar benar dan sepenuhnya benar seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Skala Penilaian Pernyataan Proses TI COBIT [11] 

Agreement with Statement Compliance Value 

Tidak Benar 0 

Ada Benarnya 0.33 

Sebagian Besar Benar 0.66 

Sepenuhnya Benar 1 

 

Tabel 3.1 digunakan untuk menilai setiap pernyataan-pernyataan yang ada 

di kuisioner tingkat kematangan SIMRS UMM. Tabel 3.1 juga menjelaskan 

bahwa untuk pernyataan yang “Tidak Benar” bernilai nol, pernyatan yang “Ada 

Benarnya” bernilai 0,33, penyataan yang “Sebagian Besar Benar” bernilai 0,66 

sedangkan pernyataan yang “Sepenuhnya Benar” bernilai satu. Dari setiap nilai 

pernyataan yang diperoleh, akan dilakukan perhitungan untuk menentukan tingkat 

kematangan SIMRS UMM dengan rumusan sebagai berikut [11]. 

 

                                ( )       
                                   

                                   
 

                            ( )        
( )

                                      
 

                       ( )                    

                                                  ...................................(3-1) 

 

Dari rumusan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis tingkat kematangan SIMRS UMM. 

Tahap pertama yaitu menghitung nilai dari maturity level compliance value yang 

bertujuan untuk mengetahui nilai rata-rata kesesuaian dari pernyataan-pernyataan 

yang ada pada masing-masing tingkatan mulai dari tingkat nol hingga lima. Tahap 

kedua yaitu menghitung nilai dari normalized compliance value yang bertujuan 

untuk mengetahui nilai kontribusi untuk setiap tingkat kematangan. Tahap ketiga 

atau tahap terakhir yaitu menghitung nilai dari summary maturity level yang 
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bertujuan untuk mendapatkan total hasil dari proses perhitungan yang 

dikombinasikan dengan nilai kontribusi sebelumnya. Setelah nilai summary 

maturity level sudah diperoleh, nilai tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan 

total maturity level. Adapun tabel kriteria untuk menilai hasil perhitungan 

maturity level yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Hasil Perhitungan Maturity Level 

No Nilai Kematangan Tingkat Kematangan 

1 0,00 0 – Non-existent 

2 1,00 1 – Initial  

3 2,00 2 – Repeatable but Intuitive 

4 3,00 3 – Defined 

5 4,00 4 – Managed and Measurable 

6 5,00 5 - Optimised 

 

Tabel 3.2 merupakan kriteria dalam penilaian hasil perhitungan maturity 

level. Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa jika hasil perhitungan maturity level 

berkisar pada nilai 0 maka tingkat kematangan berada pada tingkat 0 atau Non 

existent (Tidak Ada). Jika hasil perhitungan maturity level berkisar pada angka 1 

maka tingkat kematangan berada pada tingkat 1 atau Initial/Ad hoc (Inisialisasi). 

Jika hasil perhitungan maturity level berkisar pada angka 2 maka tingkat 

kematangan berada pada tingkat 2 atau Repeatable but Intuitive (Dapat Diulang). 

Jika hasil perhitungan maturity level berkisar pada angka 3 maka tingkat 

kematangan berada pada tingkat 3 atau Defined (Ditetapkan). Jika hasil 

perhitungan maturity level berkisar pada angka 4 maka tingkat kematangan berada 

pada tingkat 4 atau Managed and Measurable (Diatur). Jika hasil perhitungan 

maturity level berkisar pada angka 5 maka tingkat kematangan berada pada 

tingkat 5 atau Optimised (Dioptimalkan). 

 

3.1.4 Analisis Gap 

Pada tahap ini, penulis akan menganalisis gap (kesenjangan) terkait 

dengan hasil perhitungan maturity level yang sudah diperoleh sebelumnya dengan 

cara nilai tingkat kematangan yang diharapkan dikurangi dengan nilai tingkat 

kematangan saat ini. Untuk tingkat kematangan yang diharapkan, penulis 
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menggunakan rekomendasi dari COBIT yaitu satu tingkat diatas tingkat 

kematangan saat ini karena setiap tingkatan harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum mencapai tingkatan selanjutnya [6], Maka dari itu, nilai gap maksimal 

adalah bernilai satu. Penulis juga akan menjabarkan kondisi tingkat kematangan 

saat ini dan kondisi tingkat kematangan yang diharapkan yang mengacu pada 

framework COBIT pada masing-masing proses TI yang digunakan sesuai dengan 

hasil perhitungan maturity level yang sudah diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar gap (kesenjangan) pada tingkat kematangan SIMRS 

UMM saat ini untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. 

 

3.1.5 Rekomendasi 

Pada tahap ini, penulis akan memberikan rekomendasi yang sesuai 

berdasarkan tingkat kematangan SIMRS UMM saat ini. Rekomendasi tersebut 

mengacu pada kerangka kerja COBIT sesuai dengan tingkat kematangan SIMRS 

saat ini. Penulis akan memberikan rekomendasi berupa usulan kegiatan atau 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola SIMRS UMM untuk 

mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Dengan adanya rekomendasi 

tersebut, diharapkan bisa membantu pihak pengelola SIMRS UMM dalam hal tata 

kelola TI agar SIMRS UMM bisa lebih baik lagi untuk kedepannya khususnya 

untuk meningkatkan tingkat kematangan SIMRS UMM saat ini.     




