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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab metodologi penelitian menguraikan tempat penelitian, dan tahap-

tahap penelitian. Dari semua langkah yang ada pada metodologi penelitian 

merupakan uraian komponen yang akan diimplementasikan dalam penelitian 

tersebut. 

3.1 Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan adalah data subjek karena penelitian ini 

untuk meneliti persepsi subjek instansi yang mengimplementasikan sistem aplikasi 

ERP. Data-data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan sehingga 

memperoleh data yang valid dalam penelitian. Bahan yang digunakan dalam 

analisis sistem ERP ini yaitu data sistem GRMS (Government Resource 

Management System), infrastruktur TI pada GRMS, infrastruktur pada Diskominfo, 

dan data kuesioner responden. Data berupa data primer yang didapatkan dari 

wawancara pada bidang E-government yaitu dengan kepala bidang E-government, 

kepala seksi pengembangan aplikasi, dan kepala seksi tata kelola E-government 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi jawa Tengah. Kemudian, data 

diterapkan untuk menganalisis implementasi sistem GRMS. Hasil tersebut 

dijadikan acuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

sistem GRMS yang dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi, sehingga sistem 

GRMS yang diterapkan harus benar. Kemudian, alat penelitian yang digunakan 

pada penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Perangkat keras 

Mencakup perangkat keras yang digunakan untuk mengelola sistem informasi 

dengan spesifikasi : 

1) Processor intel core i3 

2) RAM 4 GB 

3) Hardisk 500 GB 
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b. Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan berupa sistem operasi windows 8, SPSS, 

microsoft office visio dan aplikasi Smart-PLS. 

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di Diskominfo. Pada 

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. Adapun teknik 

dan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan dengan mengamati perangkat teknologi informasi. 

Perangkat teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan 

sumber daya manusia, hal-hal yang mendukung dari sistem GRMS tersebut. Dari 

segi perangkat keras penulis mengamati perangkat server yang digunakan untuk 

mengelola layanan TI khususnya pada sistem GRMS. Dari segi perangkat lunak, 

server yang harus dilengkapi dengan firewall yang mampu sebagai pelapis pertama 

untuk melindungi dari serangan musuh. Server juga harus mampu membagi sistem 

sesuai dengan kebutuhannya. Dari segi sumber daya manusia, sumber daya manusia 

yang ada harus mampu menyesuaikan perkembangan teknologi dan sesuai dengan 

latar belakang pendidikan. 

2. Wawancara  

Pada tahap pengumpulan ini, penulis melakukan wawancara dengan tanya 

jawab secara langsung dengan bagian-bagian terkait dan beberapa pengguna sistem 

untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana jalannya implementasi sistem 

GRMS. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

pengelolaan sistem GRMS dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

sistem tersebut. 

3. Kuesioner 

Kuesioner dari pelanggan TI sebanyak beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan layanan yang diberikan pada pengelola TI. Kuesioner yang diajukan 

disusun berdasarkan variabel yang telah ditentukan dan disediakan jawaban 

alternatif untuk menambah informasi yang mungkin diperlukan dalam penelitian 
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ini. Dalam penelitian ini terdapat 23 indikator, sehingga besarnya sampel dalam 

penelitian ini adalah sebesar 173 responden, dimana seluruh sampel adalah pemakai 

atau user yang menggunakan dan mengetahui implementasi sistem GRMS pada 

Diskominfo. Skala pengukuran dalam kuesioner memakai model skala likert, yaitu 

skala yang dipakai untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang atau 

sekelompok orang. Jawaban diberi penilaian dari 1 sampai 5. Tanggapan yang 

paling positif (sangat setuju) diberi nilai paling besar dan tanggapan paling negatif 

(sangat tidak setuju) diberi nilai paling kecil. 

4. Studi Literatur 

Cara pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan cara teknik pengumpulan 

data dan mempelajari buku bacaan yang berkaitan dengan penulisan tesis dan objek 

yang diteliti yang diperoleh dari jurnal internasional, karya ilmiah,  dan buku untuk 

menambah referensi data sebagai pendukung permasalahan pada penelitian ini. 

 

3.3 Kerangka Sistem Informasi 

Kerangka sistem informasi ini merupakan wujud proses dari sebuah analisis 

sistem informasi. Kerangka ini terdiri dari input, proses, dan output. Langkah 

pertama yaitu input yang berarti masukan, merupakan data-data yang dibutuhkan 

untuk mendukung sistem informasi yang dianalisis. 

Langkah selanjutnya yaitu proses, pada proses data yang menjadi masukan 

diolah dengan metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan ERP. Untuk langkah terakhir yaitu output merupakan 

keluaran atau hasil dari input dan proses yang dijalankan. Output ini merupakan 

hasil informasi akhir yang dihasilkan dari analisis sistem informasi yang diolah 

berdasarkan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis CSF 

yang merupakan sebuah teknik yang tidak hanya digunakan untuk mengembangkan 

strategi sistem informasi tetapi juga untuk pengembangan strategi bisnis. Hasil dari 

analisis CSF adalah berupa kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi 

untuk kemudian direkomendasikan sistem informasi yang sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tersebut. Berikut ini kerangka sistem informasi pada sistem 

ERP menggunakan critical success factor ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Masukan Proses Keluaran 

   

 

Gambar 3.1 Kerangka Sistem Informasi 

Pada proses analisis yang berkaitan dengan kondisi saat ini sebelumnya, 

harus selaras dengan tujuan instansi. Terdapat beberapa faktor-faktor yang 

menghambat keberhasilan ERP yang dilihat dari berbagai macam identifikasi 

setelah dianalisa. Dalam penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dengan 

model SEM-PLS bagaimana instansi mengimplementasikan sistem ERP, yang pada 

akhirnya dapat menghasilkan pekerja yang baik untuk individu maupun organisasi. 

Penggunaan dan pemanfaatan dari implementasi ERP membawa dampak dari 

efektifitas dan efesien dalam penggunaannya dan menciptakan keunggulan 

kompetitif dalam proses pengembangan. 

Mengidentifikasi kondisi 

saat ini : Software, 

hardware, jaringan, SDM, 

data dan informasi. 

Analisis menggunakan 

critical success factor 

(CSF) 

Menyajikan hasil analisis 

faktor-faktor penentu 

keberhasilan dalam ERP 

Analisis pengukuran 

menggunakan SEM-PLS 

Evaluasi hasil model 

SEM-PLS 

Analisis kebutuhan 

dokumen seperti : 

kebutuhan kuesioner, 

interview, form dan 

laporan peraturan dari 

sistem GRMS. 

Pengujian hipotesis 

Identifikasi faktor-

faktor yang 

menghambat 

keberhasilan ERP : 

a. Lingkungan 

b. Karakteristik 

individu 

c. Karakteristik 

organisasi 

d. Infrastruktur IT 

e. Faktor budaya 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil 

secara langsung melalui survei atau observasi dan kuesioner. Kuesioner terhadap 

instansi yang telah menerapkan sistem ERP dalam sistem kerjanya. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat didalam model 

CSF. Digunakan metode survei dan kuesioner sebagai sarana untuk mencari data 

dalam analisis pada instansi yang telah menerapkan sistem ERP. Tahapan penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Tahap yang pertama yaitu mendeskripsikan permasalahan atau kebutuhan 

objek yang dinilai pada sistem GRMS. Selain itu juga menetapkan tujuan 

menganalisis pengaruh keberhasilan implementasi ERP. Pada analisis pengaruh 

keberhasilan implementasi sistem ini, objeknya adalah sistem GRMS. Tujuan 

dalam analisis ini yaitu untuk menguji faktor-faktor keberhasilan implementasi 

ERP serta meminimalkan tingkat kegagalan dalam implementasi ERP. 

Pada tahap identifikasi masalah juga ditentukan metode yang digunakan 

untuk menentukan kesimpulan. Dalam hal ini yaitu kesimpulan analisis outer model 

dan inner model untuk menentukan hasil analisis dari SEM-PLS serta uji hipotesis. 

 

2. Analisis Kondisi Saat ini 

Dalam bidang pemerintahan teknologi informasi dikembangkan untuk 

membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah 

sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. 

Teknologi informasi juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih 

efesien dan dapat meningkatkan komunikasi pada pemerintah. 

Analisis kondisi saat ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

kondisi SI/TI saat ini. Analisis kondisi saat ini dilihat dari infrastruktur SI/TI pada 

Diskominfo dan sistem GRMS. Analisis tersebut dilihat dari fasilitas fisik, layanan, 

dan manajemen yang mendukung semua sumber daya komputasi pada sebuah 

organisasi yang meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) 

dan manusia (brainware). Implementasi teknologi yang diterapkan pada instansi 
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merupakan strategi yang dilakukan yang mencakup pemfokusan pada teknologi dan 

berorientasi pada teknologi yang berdasarkan pembahasan analisis kondisi saat ini. 

Strategi yang dilakukan diperoleh dari pihak instansi pada Diskominfo yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Strategi SI/TI 

Permasalahan Solusi Teknologi 

Bandwith masih dibawah kebutuhan 

maksimal serta wireless yang rentan 

dan mudah sekali terkena gangguan. 

Meningkatkan bandwith sampai 1000 

Mbps dan meningkatkan koneksi 

jaringan pada setiap simpul dengan 

jaringan FO (Fiber Optic). 

Pada website dan email, update content 

belum ada tenaga khusus, sehingga 

data sering out of date, belum semua 

PNS menggunakan email resmi 

kedinasan. 

Sosialisasi penggunaan email resmi 

kedinasan, personil khusus updating 

data dan pelatihan/bimbingan teknis 

(Bimtek) tenaga IT. 

Aplikasi kursial belum ada tenaga ahli 

khusus yang menanganinya masih 

bersifat adhoc. 

Optimalisasi aplikasi krusial seperti 

pemanfaatan aplikasi e-office. 

Anggaran dan sumber daya manusia 

(SDM) masih terbatas serta tidak ada 

biaya pemeliharaan. 

Mengusulkan penambahan PNS di 

bidang IT serta outsourcing tenaga IT. 

 

Strategi SI/TI bertujuan untuk menganalisis suatu aplikasi atau sistem 

informasi di suatu operasional organisasi berdasarkan kondisi saat ini, kondisi yang 

direncanakan serta aplikasi-aplikasi yang dianggap berpotensi dalam menunjang 

bisnis pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, 
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strategi manajemen SI/TI berfokus pada aplikasi dan berorientasi pada kebutuhan. 

Aktivitas strategi manajemen SI/TI dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Strategi Manajemen SI/TI 

Aktivitas Utama Aktivitas Pendukung 

Aktivitas peningkatan internet dan 

intranet, data center dan sistem 

informasi. 

Pengelolaan pengembangan sistem 

informasi online. 

Aktivitas peningkatan pemanfaatan 

persandian. 

Pengelolaan tingkat kesadaran dan 

pemahaman keamanan informasi. 

Aktivitas peningkatan fasilitas dan 

pengadaan barang secara elektronik. 

Pengelolaan layanan sistem layanan 

pengadaan secara elektronik (LPSE). 

Aktivitas peningkatan sumber daya 

manusia (SDM) IT. 

Pengelolaan kegiatan SDM bidang 

komunikasi dan informatika. 

 

3. Analisis Critical Succes Factor (CSF) 

Beberapa penelitian telah melakukan identifikasi CSF yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan ERP. Pengaruh implementasi ERP dapat dilihat dari 

beberapa lingkungan yaitu lingkungan dari sistem ERP sendiri dan dari lingkungan 

organisasi (Agaoglu, dkk, 2015), hal tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan 

3.4. 

Tabel 3.3 CSF pada lingkungan sistem ERP 

No Lingkungan Sistem ERP 

1 Pemilihan perangkat lunak ERP dengan hati-hati 

2 Analisis perangkat lunak, pengujian dan pemecahan masalah 

3 Infrastruktur teknologi 

4 Kualitas sistem 

5 Dukungan vendor 

6 Penggunaan konsultan 
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Tabel 3.4 CSF pada lingkungan organisasi 

No ERP Lingkungan Organisasi 

1 Pelatihan pengguna 

2 Keterlibatan pengguna 

3 Dukungan manajemen puncak 

4 Komunikasi dan kerjasama perusahaan yang jelas 

5 Tujuan dan sasaran yang jelas 

6 Manajemen proyek 

7 Rekayasa ulang proses bisnis 

8 Kompetensi tim proyek 

9 Kemenangan proyek 

 

4. Analisis SEM-PLS 

Analisis yang dipilih adalah Structural Equation Model (SEM) dari software 

PLS yang digunakan untuk menguji H1 hingga H7. Model kausal PLS 

menunjukkan pengukuran dan model struktural dan digunakan untuk menganalisa 

dan menguji model hipotesis. Model struktural yang dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu : Analisa Outer Model, Analisa Inner Model dan Pengujian Hipotesis. 

 

5. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan alat analisis structural 

equation model (SEM). Pengujian dengan menggunakan teknik analisis SEM dapat 

dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural yang dilakukan 

dengan perangkat SmartPLS. Model spesifikasi dalam penelitian ini adalah path 

analysis( analisis jalur). Model path analysis secara matematis menjadi model 

regresi standardized (tanpa konstanta) karena kita ingin membandingkan berbagai 

jalur. Model struktural dievaluasi dengan melihat Inner model, menilai inner model 

adalah melihat hubungan antara konstruk laten dengan melihat hasil estimasi 

koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya. Jika t-statistik ≥ 1,96 maka 

nilai tersebut signifikan pada alfa 5%. 


