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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada kawasan terpadu ber-

ada di wilayah Serpong, Tangerang. PT XYZ dikembangkan sejak 3 November 1993,

telah berubah menjadi sebuah kota yang mandiri, mapan, dinamis, dan menjadi prima-

dona masyarakat wilayah Jakarta Barat. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak

pada bidang property. Pada tanggal 18 Desember 2007, perusahaan mengambil kepu-

tusan yang sangat besar yaitu menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran

umum di Bursa Efek Indonesia.

Setelah lebih dari 19 tahun perusahaan berdiri, PT XYZ menjadi pengembang

property yang terintegrasi usahanya dalam bidang pembangunan dan pengelolahan ru-

mah, kawasan komersial, kawasan industri, pusat pembalajaan, serta perhotelan. Pro-

yek pertama yang dikembangkan oleh PT XYZ terletak pada daerah Tangerang, serta

pengembangan pertama telah selesai perusahaan melanjutkan ke pengembangan beri-

kutnya yaitu pembangunan area komersial. Pada tahun 2012 perusahaan juga mengem-

bangkan berbagai macam proyek baru pada berbagai macam daerah.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah standar perusahaan. Setiap perusahaan

tentunya memiliki struktur organisasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan. Seba-
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gai salah satu perusahaan real estate terbesar pada kawasan Tangerang Selatan tentunya

PT XYZ memiliki struktur organisasi di mana setiap divisi memiliki tanggung jawab

mereka masing-masing. Gambar 3.1 menggambarkan struktur organisasi yang dimiliki

oleh PT XYZ.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT XYZ

Pada struktur organisasi PT XYZ divisi terbagi menjadi beberapa kelompok be-

sar yang memiliki wewenang, antara lain:

1. Board of Commissioner merupakan bagian yang diangkat pada saat rapat umum

pemegang saham, ditugaskan 2 tahun. Tugas utama Board of Commissioner ada-

lah mengawasi keputusan-keputusan dan kebijakan para anggota direksi. Board

of Commissioner dapat memberikan masukan atau saran kepada anggota Direksi
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agar keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Pengawasan yang dilakukan

oleh Board of Commissioner dibantu oleh bagian Audit Committe dan Board of

Commissioner dapat mengakses seluruh laporan keuangan perusahaan. Board of

Commissioner juga memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi apa-

bila dewan Direksi melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundangan

yang berlaku atau tindakan yang lalai.

2. Board of Director merupakan anggota yang ditunjuk pada saat rapat umum pe-

megang saham. Setiap anggota Direksi memiliki masa jabatan 2 tahun dan dapat

diangkat kembali. Tugas mereka adalah melaksanakan tugasnya untuk mencapai

kepentingan perusahaan. Mereka merupakan anggota perusahaan tertinggi yang

ikut terjun mengelola perusahaan.

3. Audit Committe merupakan anggota perusahaan yang bertanggung jawab mem-

bantu pelaksanaan tugas dan fungsi Board of Commissioner yaitu membantu me-

mastikan kebenaran laporan keuangan perusahaan, mengawasi kepatuhan peru-

sahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

4. Divisi lainnya, PT XYZ membagi divisi mereka sesuai dengan kebutuhan per-

usahaan. Setiap divisi yang dibentuk memiliki tanggung jawab mereka masing-

masing yang harus dilaksanakan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang

diinginkan. Divisi pada PT XYZ antara lain:

A Finance & Accounting, bagian ini merupakan bagian yang mengatur keu-

angan perusahaan, melakukan pembukuan terhadap keuangan perusahaan,

dan menjaga perusahaan agar tetap terkontrol dan tidak menimbulkan keru-

gian.
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B Marketing & Sales, bagian yang memiliki tugas untuk mencari konsumen

baru, merencanakan target penjualan perusahaan, melakukan kegiatan pro-

mosi dan mengembangkan kegiatan pemasaran dan sumber daya manusia.

C Project Development, bagian ini melakukan kegiatan yang dapat memba-

ngun perusahaan, melakukan perencanaan atas pembangaunan rumah yang

akan dipasarkan, dan membuat anggaran biaya untuk kegiatan pembangun-

an yang akan dilakukan oleh perusahaan.

D Human Resource & General Affair, bagian ini merupakan bagian yang

mengurus pencarian akan sumber daya manusia untuk membangun perusa-

haan sampai pada tujuan. Bagian general affair adalah bagian yang mencari

dan mengatur deal-deal dengan pihak perusahaan.

E Business Unit, pada PT XYZ memiliki beberapa macam business unit seti-

ap business unit perusahaan memiliki management mereka masing-masing

yang mengatur kegiatan operasional agar dapat berjalan dengan lancar.
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F Land Perusahaan PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang pro-

perty sehingga terdapat bagian yang mengatur land bank perusahaan agar

perusahaan dapat terus berkembang.

3.2.1 Struktur Organisasi TI

Gambar 3.2 Struktur TI Organisasi PT XYZ

Gambar 3.2 menggambarkan struktur organisasi pada divisi TI PT XYZ. Divisi

TI PT XYZ terbagi menjadi 3 buah divisi di mana salah satunya adalah divisi SOP yang

bertanggung jawab membuat alur standar operasional perusahaan dan duduk langsung

di bawah naungan Dewan Direksi. Sedangkan divisi Business Software Department dan
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divisi Infrastructure & Operation Support Department bertanggung jawab agar sistem

perusahaan tetap berjalan dan membantu kegiatan operasional perusahaan. Divisi Bu-

siness Software bertanggung jawab melakukan analisis membentuk sistem yang tepat

agar dapat digunakan dalam perusahaan. Divisi Development bertugas untuk mengem-

bangkan sistem. Bagian Infrasturcutre & Operational Support Development bertugas

untuk menjaga server perusahaan tetap berjalan lancar dan bertanggung jawab apabila

terjadi error pada sistem.

3.2.2 Visi Perusahaan

Menjadi pengembang property terbaik yang mengutamakan inovasi untuk me-

ningkatkan kualitas kehidupan manusia.

3.2.3 Misi Perusahaan

1. Bagi pelanggan, kami memberikan pelayanan prima dan produk inovatif yang

berkualitas dalam membangun komunitas yang nyaman, aman, dan sehat.

2. Bagi karyawan, kami memberikan kesempatan berkembang dan menciptakan

lingkungan kerja yang profesional berbasis nilai budaya perusahaan di mana se-

tiap karyawan dapat merealisasikan potensinya dan meningkatkan produktivitas

perusahaan.

3. Bagi pemegang saham, kami membangun tata kelola yang pruden yang menjaga

kesinambungan pertumbuhan perusahaan.

4. Bagi mitra usaha, kami menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungk-

an dan berkelanjutan.
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5. Kami memaksimalkan potensi setiap property yang dikembangkan melalui pe-

ngembangan terintegrasi untuk memberi nilai kembali yang tinggi bagi pemang-

ku kepentingan

3.3 Tujuan Perusahaan

1. Menciptakan infrastruktur yang berkualitas di dalam kawasan.

2. Melakukan diversifikasi usaha dengan membangun property yang akan menda-

tangkan pendapatan sewa.

3. Menjaga dan meningkatkan nilai property yang dikembangkan perusahaan secara

berkesinambungan.

3.4 Variabel Penelitian

Dalam melakukan penelitian, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2009). Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan

bagian yang dikategorikan penting dalam sebuah penelitian. Pada kasus ini, yang akan

dijadikan variabel penelitian adalah PT XYZ

Sesuai dengan kerangka kerja framework COBIT 5.0 dan permintaan dari pihak

perusahaan yang dijadikan variabel penelitian yakni:

1. APO09 Managed Service Agreements,

2. BAI06 Manage Change,
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3. DSS01 Manage Operations,

4. DSS02 Manage Service Requests And Incidents.

3.5 Metode Penelitian

Dalam proses penelitian penulis akan menggunakan observasi, wawancara, dan

kuesioner sebagai sarana pengumpulan data yang dibutuhkan serta menggunakan fra-

mework COBIT 5.0 dalam menuliskan hasil dari pengumpulan data. Lalu, mengukur

dan menilai capability level perusahaan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskrip-

tif kualitatif. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang

dihadapi oleh perusahaan.

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini terdapat tiga buah teknik pengumpulan data yang

akan digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Teknik-teknik tersebut

antara lain:

1. Observasi dokumentasi perusahaan dan lapangan, selama proses pengumpulan

data akan dilakukan pemantauan terhadap kondisi perusahaan. Dalam melakuk-

an observasi kelengkapan dokumentasi perusahaan dilihat berdasarkan Process

Assessment Model COBIT 5.0.

2. Wawancara, pengumpulan data juga akan dilakukan dengan cara melakukan wa-

wancara terhadap Bapak Jonathan Weiyn. Beliau merupakan salah satu anggota

SOP Division perusahaan. Setiap proses yang diuji memiliki jumlah pertanyaan

yang berbeda-beda. jumlah pertanyaan yang diajukan antara lain:
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Tabel 3.1 Jumlah Pertanyaan Wawancara

Nama Prosess Jumlah Pertanyaan

Manage Service Agreements 13

Manage Change 18

Manage Operation 15

Manage Service Request and Incidents 21

3. . Kuesioner, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pada framework COBIT

5.0 akan dilakukan pembagian kuesioner sesuai dengan kriteria yang tercantum

pada framework COBIT 5.0. Pada proses pengisian kuesioner yang dijadikan

responden adalah Bapak Jonathan Weiyn selaku anggota SOP Divison. Setiap

proses memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda-beda pertanyaan yang diajukan

dalam setiap proses antara lain:

A . Level 1 pada proses Manage Service Agreements terdapat 20 pertanyaan.

Sedangkan pada level 2 diajukan 10 pertanyaan. Lanjut pada level 3 terda-

pat 11 pertanyaan. Pada level 4 terdapat 11 pertanyaan. Lalu, pada level

terakhir yaitu level 5 terdapat 8 buah pertanyaan.

B . Level 1 pada proses Manage Change terdapat 18 pertanyaan. sedangkan

pada level 2 diajukan 10 pertanyaan. Pada level 4 terdapat 11 pertanyaan.

Lalu, pada level terakhir yaitu level 5 terdapat 8 buah pertanyaan.

C . Level 1 pada proses Manage Operation terdapat 35 pertanyaan. Lanjut

pada level berikutnya yaitu level 2 diajukan 10 pertanyaan. Sedangkan pada

level 3 penulis mengajukan 11 pertanyaan kepada narasumber. Pada level

4 terdapat 11 pertanyaan. Lalu, pada level terakhir yaitu level 5 terdapat 8
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buah pertanyaan.

D . Level 1 pada proses Manage Service Request and Incidents terdapat 23

pertanyaan. Level 2 pada proses ini diajukan 10 buah pertanyaan dan pada

level 3 penulis mengajukan 11 pertanyaan. Pada level 4 terdapat 11 perta-

nyaan. Lalu, pada level terakhir yaitu level 5 terdapat 8 buah pertanyaan.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik yang akan digunakan untuk analisa data mendasar atau mengacu pada

rumusan masalah yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Rumusan masalah yang

telah dibuat antara lain:

1. Bagaimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI di PT XYZ dengan

menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 ? Menghitung capability level PT XYZ

tepatnya pada divisi TI perusahaan data didapatkan dari pengisian kuesioner oleh

salah satu anggota divisi SOP perusahaan

2. Bagaimana rekomendasi yang sesuai berdasarkan hasil pengukuran tingkat ka-

pabilitas tata kelola TI PT XYZ ? Hasil rekomendasi yang diberikan berdasarkan

temuan dan dampak yang dapat diberikan kepada perusahaan. Hal tersebut di-

dapatkan mendasar pada pengelolaan data observasi, wawancara, dan kuesioner

yang dibentuk menjadi sebuah temuan audit untuk PT XYZ agar perusahaan da-

pat berkembang menjadi lebih baik.
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3.6.1 Capability Level

Capability level merupakan hasil penjumlahan dari setiap level proses domain.

Nilai tersebut juga bergantung pada jumlah responden yang mengisi kuesioner. Hasil

dari Capability Level berupa persentase yang apabila persentase melebih angka 85%

maka proses yang sedang diuji akan naik ke tingkat berikutnya. Sesuai dengan frame-

work COBIT 5.0 terdapat 6 buah kategori penilaian.

Tabel 3.2 Tingkatan capability level

Tingkatan Kategori

Level 1 Incomplete

Level 2 performed

Level 3 established

Level 4 predictabel

Level 5 optimizing

Setiap capability level memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk mencapai level

tertinggi perusahaan harus masuk ke dalam kualifikasi level sebelumnya terlebih dahu-

lu. Setiap level memiliki kualifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan activities yang

telah ditetapkan oleh framework COBIT 5.0.

3.7 Kerangka Teori Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka teori penelitian yang akan digu-

nakan sebagai dasar terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan data yang

sudah dikumpulkan dibentuklah kerangka teori penelitian
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Berdasarkan COBIT 5.0 terdapat 5 buah domain di mana pada tiap-tiap doma-

innya terdapat proses yang berbeda-beda. Namun, dalam penelitian ini penulis meme-

takan 3 buah domain dari COBIT 5.0. Domain tersebut antara lain, Align, Plan, and

Organise, Build, Acquire, and Implement, dan Deliver, Service, and Support domain

ini merupakan domain yang akan digunakan dalam sasaran audit PT XYZ.

Dari domain yang ada pada framework COBIT 5.0 diambil 4 buah proses atau

variabel yang nantinya akan diuji, yakni APO09, BAI06, DSS01, dan DSS02. Setiap

proses yang diuji akan dihitung capability level mereka dengan tingkatan yang terbagi

menjad 6 buah tingkatan yaitu Level 0 Incompeleted, Level 1 Performed, Level 2 Ma-

naged, Level 3 Establish, Level 4 Predictable, Level 5 Optimising. Gambar kerangka

teori dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Kerangka Teori Penelitian
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