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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 E-Government

E-Goverment adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mempromosikan pemerintah yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, 

kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih 

bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurut United Nations "E-Government is 

defined as: utilizing the internet and the world-wide-web for delivering government 

information and services to citizens" [2].

Secara umum E-goverment di definisikan sebagai Pemerintahan elektronik, 

digital government, online government atau transformational government adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan 

pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan 

pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau 

administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan 

publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis [3].

2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) adalah nama lain dari E-

Goverment yang di gunakan oleh pemerintah di Indonesia. Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SBPE) adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu, dalam pelaksanaan 

administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada badan 

pemerintahan [4].

Berdasarkan survei pada tahun 2016 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

mempublikasikan peringkat EGDI (E-Government Development Index) [5]. Indonesia 

mendapat peringkat ke 116 EGDI, turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014 yang 

menduduki peringkat ke 106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di 

Asia Tenggara seperti Malaysia (peringkat ke-60), Filipina (peringkat ke-71), dan 

Brunei Darussalam (peringkat ke-83). Hal ini tentunya menjadikan suatu tantangan 

tersendiri bagi kita untuk dapat meningkatkan peringkat EGDI di tahun-tahun yang 

akan datang, di mana angka yang diperoleh merupakan cermin dari kondisi penerapan 
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E-Goverment untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik apakah sudah lebih 

inklusif, efektif, akuntabel dan transparan.

2.3 Bencana
Menurut Landesman bencana adalah kejadian apapun yang biasanya terjadi 

secara tiba-tiba, yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya 

kehidupan manusia memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan, dan melebihi 

kapasitas masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan bantuan dari luar [6].

Sedangkan menurut Parker & Handmer bencana adalah sebuah kejadian yang 

tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk di dalamnya 

peristiwa yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi yang memicu respon dari 

individu, komunitas, masyarakat, maupun lingkungan yang menyebabkan kerusakan 

besar, kerugian ekonomi, gangguan, cedera, dan/atau hilangnya nyawa [7].

Sejalan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, pada bab 1 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bencana adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa bencana adalah peristiwa 

yang terjadi karena alam, manusia maupun peristiwa yang disebabkan oleh kegagalan 

sistem teknologi yang digunakan sehingga menyebabkan terganggunya proses bisnis 

organisasi terganggu sehingga tidak dapat menjalankan fungsi bisnisnya.

2.4 Pemulihan Bencana (Disaster Recovery)
Disaster Recovery adalah proses membawa organisasi atau proyek, yang telah 

mengalami kerusakan karena bencana, ke kondisi sebelum kecelakaan/bencana itu 

terjadi [8]. Disaster recovery adalah bagian dari kelangsungan bisnis (business 

continuity), yang didefinisikan sebagai rencana pencegahan dan rehabilitasi terhadap 

ancaman internal maupun eksternal organisasi untuk mengamankan integritas bisnis 

dan daya saing [9]. Disaster recovery terkait berbagai kegiatan, mulai dari backup data 

yang diambil dari sumber-sumber data, memperbaiki kinerja jaringan, dan membangun 

kembali tempat kerja utama untuk seluruh organisasi [10]. Sedangkan The National 

Academies menjelaskan bahwa disaster recovery meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan 
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jangka pendek untuk mengembalikan operasional yang kritis pada sistem fisik maupun 

sosial, dan kegiatan jangka panjang yang dirancang untuk memulihkan sistem-sistem 

tersebut dalam skala negara [11].

Dari beberapa pengertian tentang disaster recovery, dapat disimpulkan bahwa 

disaster recovery adalah proses pemulihan kembali setelah bencana atau kecelakaan 

yang terjadi baik dari internal maupun eksternal kemudian membangun kembali fungsi 

bisnis organisasi dalam waktu yang sesingkat mungkin serta kehilangan data seminimal 

mungkin.

2.5 Disaster Recovery Plan
Disaster Recovery Plan (DRP) yaitu mendefinisikan bagaimana membangun 

kembali pengoperasian fungsi bisnis suatu organisasi pada lokasi dimana organisasi ini 

biasanya terletak [12]. Tujuan utama dari DRP adalah untuk memberikan cara yang 

terorganisir bagi suatu organisasi untuk membuat keputusan jika terjadi peristiwa yang 

mengganggu serta mengurangi kebingungan organisasi dan meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk menangani krisis yang terjadi. Adapun manfaat DRP adalah 

melindungi suatu organisasi dari kegagalan layanan komputer utama, meminimalkan 

risiko organisasi dari keterlambatan dalam memberikan pelayanan, menjamin 

keandalan sistem siaga melalui pengujian dan simulasi,   dan meminimalkan 

pengambilan keputusan yang diperlukan oleh personil pada saat terjadi bencana.  Dari 

tujuan dan manfaat tersebut, maka suatu organisasi memerlukan cara untuk merancang 

DRP yang sesuai dengan kondisi organisasi.

Pada Gambar 2.1 Langkah-langkah perancangan disaster recovery menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah business continuity dan DRP menurut Snedaker [13].

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah perancangan disaster recovery [13]
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1. Project Initiation

Inisiasi  proyek  adalah  salah  satu  elemen  yang  paling  penting  dalam 

perancangan disaster recovery (DR), karena tanpa dukungan penuh dari

organisasi terutama dukungan dari pihak eksekutif, rencana tersebut tidak akan 

dapat berjalan. Selain dukungan, inisiasi proyek ini perlu menentukan 

kebutuhan-kebutuhan dan tujuan dari perancangan disaster recovery (DR).

2. Risk Assesssment

Penilaian risiko merupakan proses untuk menilai dan melihat potensi risiko 

yang dihadapi perusahaan. Risiko yang terjadi mulai dari risiko yang biasa 

hingga risiko yang luar biasa, dari kebakaran atau banjir di ruang data center 

sampai bencana seperti gempa bumi atau badai besar dan segala sesuatu di 

antara bencana tersebut yang harus didiskusikan cara penanganannya dengan 

unit bisnis terkait.

3. Business Impact Analysis

Setelah mendefinisikan risiko dan melakukan penilaian terhadap risiko tersebut, 

langkah selanjutnya adalah mengalisa dampak potensial berbagai risiko 

tersebut. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas proses 

bisnis mana yang merupakan proses bisnis kritis pada organisasi dan juga 

pemahaman atas dampak yang akan dialami oleh organisasi jika terjadi 

gangguan atau bencana pada proses bisnis tersebut.

4. Mitigation Strategy Development

Tahapan berikutnya adalah risk mitigation yaitu langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mengurangi dampak yang dialami oleh organisasi akibat 

terjadinya gangguan atau bencana. Pada tahapan ini, strategi risk mitigation

yang dikembangkan untuk proses bisnis kritis dan fungsi TI dengan masukan 

yang berasal dari data risk assessment dan BIA. Tipe-tipe strategi risk 

mitigation yang dikembangkan dapat berupa :

a. Risk acceptance

Merupakan strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk menerima 

konsekuensi atas potensi risiko yang dihasilkan. Strategi ini biasanya 

memiliki biaya yang sangat rendah terkait dengan pengelolaan risiko, 

namun memiliki biaya yang sangat tinggi pada masa setelah terjadi 

gangguan atau bencana.
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b. Risk avoidance

Merupakan strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk menghindari 

risiko secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan memutus proses bisnis 

kritis dan memindahkannya sebelum terjadi gangguan atau bencana. 

Strategi ini memiliki biaya pengelolaan risiko yang sangat tinggi namun 

biaya pemulihannya sangat rendah.

c. Risk limitation

Merupakan strategi yang dilakukan oleh organisasi dengan cara melakukan 

pembatasan risiko yang dapat diterima. Strategi ini biasanya yang dipilih 

oleh organisasi khususnya dalam bidang TI.

d. Risk transference

Merupakan strategi yang dilakukan oleh organisasi dengan mentransfer 

risiko yang terjadi kepada pihak ketiga, biasanya untuk transaksi keuangan. 

Membeli asuransi adalah metode yang biasanya dilakukan pada strategi ini.

Beberapa alternate site yang dapat dipilih untuk strategi risk mitigation

adalah sebagai berikut :

a. Fully mirrored site, merupakan fully redundant site yang 

menggambarkan apapun yang berada di site utama yang berlangsung 

ada ada site ini. Untuk beberapa perusahaan solusi ini mungkin masuk

akal, dimana solusi memberikan tingkat ketersediaan tertinggi karena 

setiap transaksi yang terjadi pada site utama juga diproses pada mirrored 

site secara bersamaan.

b. Hot site, merupakan site yang disediakan oleh vendor untuk tujuan 

darurat. Vendor akan menjamin konfigurasi teknis dengan komunikasi 

yang memungkinkan organisasi untuk melakukan peralihan kegiatan TI 

pada site komersial tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya

dalam waktu 1-4 jam. Site ini biasanya memberikan ruang yang cukup 

untuk hardware, infrastruktur pendukung seperti rak server, kabel, 

telepon, printer, dan personil pendukung.

c. Warm site, merupakan site yang biasanya digunakan selama operasi 

normal untuk fungsi yang kurang kritis yang diambil alih untuk fungsi 

TI kritis selama terjadinya gangguan atau bencana. Jika terjadi 

gangguan atau bencana pada site utama, maka site sekunder menjadi 
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server, melakukan restore backup terakhir, dan melakukan operasi kritis 

dalam beberapa jam.

d. Mobile site, merupakan unit mandiri yang diangkut untuk membentuk 

site komputasi alternatif. Biasanya hal ini dilakukan oleh mobile 

container yang diangkut oleh truk ke lokasi yang telah ditentukan.

e. Cold site, merupakan site yang mempunyai waktu respons yang paling 

lama untuk dapat menjalankan operasi bisnis setelah terjadinya 

gangguan atau bencana, namun memerlukan biaya yang paling sedikit.

5. DRP Development

Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana yang diinginkan sesuai dengan 

metodologi yang telah ditentukan sehingga meningkatkan peluang kesuksesan 

dan mengurangi peluang kesalahan dan kesenjangan. Tahapan ini merupakan 

tahapan yang dilakukan organisasi menentukan strategi risk mitigation yang 

dipilih. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi metode yang digunakan untuk 

menerapkan strategi tersebut, penentuan sumber daya personil maupun non 

personil dan pembagian tugas yang dibutuhkan.

6. Training, Testing, and Auditing

Setelah DRP dibangun, maka personil/pegawai membutuhkan pelatihan tentang 

bagaimana cara menerapkannya. Uji coba dan simulasi akan sangat membantu 

dalam menghadapi bencana atau kejadian yang berat. Pemeriksaan terhadap 

DRP akan membantu pendekatan dalam perancangan dan bagaimana cara 

pengoperasiannya.

7. DRP Maintenance

Merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan DRP. Jika DRP yang telah

dibuat tidak dipelihara, diupdate dan divalidasi ulang dari waktu ke waktu maka 

suatu saat DRP ini tidak akan berguna ketika terjadi gangguan atau bencana 

pada organisasi dan hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak berguna untuk 

menghadapi dan menyelesaikan suatu bencana atau gangguan.
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2.6 Data Center

2.6.1 Definisi Data Center
Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa 

kumpulan server dalam sistem komputer dan sistem penyimpanan data yang dibuat 

sedemikian rupa dengan pengaturan catu daya, pengaturan udara, pencegahan bahaya 

kebakaran, dan dilengkapi pula dengan pengamanan fisik [14]. 

Data center adalah tempat penyimpanan data terpusat, untuk media

penyimpanan baik berupa fisik maupun virtual data, manajemen dan penghapusan data 

serta informasi dari bagian pengetahuan tertentu. Data center dikenal sebagai 

kumpulan server atau ruang komputer untuk menyimpan data (Storage) berada, 

dioperasikan dan dikelola [15].

Dari beberapa pengertian tentang data center maka dapat disimpulkan bahwa 

sebuah tempat yang aman untuk peralatan komputer, media penyimpanan, dan 

peralatan komunikasi serta jaringan yang digunakan untuk menyimpan, 

mendistribusikan, dan memelihara data dalam sebuah organisasi.

2.6.2 Lima Aspek Layanan Utama Data Center

Ada lima aspek pelayanan secara umum yang diberikan oleh data center yang 

dapat dilihat pada gambar 2.2 Service pada Data Center sebagai berikut [14]:

 

Gambar 2. 2 Service pada Data Center [14]
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1. Business Continuance Infrastructure

Aspek-aspek yang berhubungan dengan keberlangsungan proses bisnis 

ketika erjadi suatu kondisi kritis yang dialami oleh data center. Aspek-aspek 

di dalamnya terdiri dari pemilihan lokasi data center, pengaturan tata letak 

di ruangan data center, sistem kelistrikan yang dibutuhkan, pengaturan 

sistem pendingin, dan pengaturan pencegahan bencana terhadap kebakaran.

2. Data Center Security

Terdiri dari system pengamanan fisik dan non-fisik pada data center. Fitur 

system pengamanan fisik meliputi akses user ke data center berupa kunci 

akses memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan segenap petugas 

keamanan yang mengawasi keadaan Data Center (di dalam maupun di luar 

data center). Pengamanan non fisik dilakukan terhadap bagian software atau 

sistem yang berjalan pada perangkat di dalam data center, antara lain dengan 

memasang perangkat lunak seperti firewall, access control list, fitur 

keamanan layer 2 (data link layer) seperti vlan dan port security serta layer 

3 (network layer) pada Open System Interconnection (OSI) layer.

3. Application Optimization

Optimasi pada aplikasi berkaitan pada layer 4 (transport layer) dan layer 5 

(session layer) untuk meningkatkan waktu respon dari suatu server. Layer 4 

merupakan lapisan yang paling bawah antara aplikasi dan proses pengiriman 

data ketujuan sedangkan layer 5 merupakan lapisan yang menentukan siapa 

yang sedang mengirim paket atau menerima paket dan bagaimana status 

paket yang dikirimkan. Pada aspek ini teknologi yang berhubungan yaitu 

load balancing yang digunakan untuk mengoptimalkan jalannya aplikasi 

dalam suatu sistem.

4. IP Infrastructure

Infrastruktur IP menjadi layanan utama pada Data Center. Layanan ini 

disediakan pada layer 2 dan layer 3 pada lapisan OSI. Pada layer 2 aspek 

infrastruktur IP terkait dengan hubungan antara server farms dengan 

perangkat yang mengaksesnya, sehingga memungkinkan akses terhadap 

media, dan mendukung pemusatan yang reliabel (handal). 
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Pada layer 3 terkait degan fitur policy based routing yaitu mekanisme untuk 

memberi tanda suatu paket sehingga dapat menentukan jalur mana yang 

dapat menerima paket data tersebut.

5. Storage Infrastructure

Dalam media penyimpanan meliputi jenis media penyimpanan yang akan 

diimplementasikan di dalam Data Center yang sesuai dengan kebutuhan. 

Misalnya menggunakan arsitektur Storege Area Network (SAN), fibre 

channel switching untuk infrastruktur storage sehingga terjadi pemisahan 

segmen antara server yang mengakomodasi layanan utama dengan media 

penyimpanan.

2.6.3 Kriteria Rancangan Data Center

Dalam melakukan rancangan terhadap sebuah Data Center, harus bertujuan 

untuk mendapatkan kriteria sebagai berikut [14]:

1. Availability

Data Center dituntut untuk memiliki segala komponen dengan zero-failure, 

karena diciptakan untuk memberikan operasi secara terus-menerus bagi 

suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi suatu 

masalah.

2. Scalability dan Fleksibility

Data Center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan terhadap 

kebutuhan yang cepat atau jika terjadi penambahan service baru yang harus 

diakomodasi oleh Data Center tanpa melakukan perubahan yang cukup 

berarti bagi Data Center secara keseluruhan.

3. Security

Data Center merupakan aset dari perusahaan yang sangat berharga, oleh 

karena itu diperlukan adanya sistem keamanan yang mengamankan Data 

Center dari berbagai aspek, baik fisik dan nonfisik.
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2.7 Telecomunication Standart for Data Center (TIA-942)

Telecomunications Industri Association (TIA-942) adalah Standar nasional

Amerika yang menentukan persyaratan minimum untuk infrastruktur telekomunikasi 

dari data center dan ruang komputer termasuk data center yang dimiliki oleh satu 

perusahaan maupun satu data center yang digunakan oleh lebih dari satu perusahaan

[16]. Topologi yang diusulkan dalam standar ini dimaksudkan untuk dapat diterapkan 

diberbagai ukuruan dari data center.

Standar ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 berupa TIA/EIA-568 dan

diperbaharui pada bulan April 2013 menjadi ANSI/TIA-942 dalam acara engineering 

subcommittee. TIA-942 di dalamnya membahas prosedur mengenai: (1) Network 

architecture, (2) Electrical design, (3) File storage, backup and archiving, (4) System 

redundancy, (5) Network access control and security, (6) Database management, (7) 

Web hosting, (8) Application hosting, (9) Content distribution, (10) Environmental 

control, (11) Protection against physical hazards (fire, flood, windstorm), (12) Power 

management.

2.8 NIST Special Publication 800-34 Rev.1
NIST SP 800-34 Rev.1, Contingency Planning Guide for Federal Information 

Systems adalah sebuah panduan yang memberikan instruksi, rekomendasi dan 

keputusan dalam pembuatan perencanaan pemulihan sistem informasi setelah 

terjadinya bencana atau gangguan [17]. Penyusunan disaster recovery plan mengacu 

pada langkah-langkah sementara untuk memulihkan layanan sistem informasi setelah 

terjadi bencana atau gangguan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Develop the contingency planning policy statement

Menentukan kebijakan proses rencana kontinjensi pada organisasi dapat 

berupa peraturan perundang-undangan pemerintahan setempat maupun 

standarisasi internasional. Kebijakan ini harus dapat bersifat melekat dan 

menyeluruh serta didukung oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi.

2. Conduct the business impact analysis

Mengidentifikasikan dan memprioritaskan faktor-faktor kritis dalam proses 

bisnis organisasi. Tahapan dalam melakukan business impact analysis

(BIA):
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a. Determine mission/business processes and recovery criticality

Mengidentifikasikan dampak yang timbul terhadap gangguan sistem 

yang mendukung proses bisnis baik berupa penghentian proses 

(outage) dan perkiraan waktu henti (estimated downtime). Perkiraan 

waktu henti menentukan toleransi waktu maksimum saat pemulihan.

b. Identify resource requirements

Mengidentifikasikan sumber daya mencakup fasilitas, personil, 

peralatan, software, file data, komponen sistem dan lain sebagainya 

guna melanjutkan proses bisnis organisasi.

c. Identify recovery priorities for system resources

Menentukan tingkatan prioritas sumber daya pada kegiatan 

pemulihan bisnis proses.

3. Identify preventive controls

Menentukan tindakan control pencegahan yang didasarkan atas hasil 

identifikasi celah kerawanan serta analisis dampak gangguan sehingga dapat 

menstabilkan proses bisnis.

4. Create contingency strategies

Menerapkan strategi kesinambungan bersifat menyeluruh pada proses 

mitigasi risiko yang meliputi kegiatan menyalin (backup), pemulihan 

(recovery), perencanaan keadaan darurat (contingency planning), pengujian 

(testing), dan pemeliharaan (maintenance).

5. Develop an information system contingency plan

Membuat dokumen mengenai rencanan keadaan darurat (contingency plan) 

yang memuat faktor kritis, analisa dampak gangguan, kontrol pencegahan, 

dan strategi pemulihan bisnis proses organisasi

6. Ensure plan testing, training, and exercise

Melakukan pengujian (testing) terhadap strategi keadaan darurat agar 

organisasi dapat diukur tingkat kesiapan maupun efektifitas rencana keadaan 

darurat. Secara berkala organisasi harus melakukan pembelajaran (training) 

maupun pelatihan (exercise) agar memupuk tingkat kewaspadaan, kesiapan 

serta pemahaman atas strategi rencana keadaan darurat (Contingency Plan).
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7. Ensure plan maintenance

Melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen rencana keadaan 

darurat (contingency plan document) atas keakuratan dan kompleksitas 

proses bisnis yang disesuaikan dengan perubahan organisasi.

2.9 Metode Penelitian Terapan
Penelitian Terapan (applied research) merupakan metode penelitian berdasarkan 

tujuan yang digunakan untuk memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi oleh 

manajer dalam konteks pekerjaan, yang menuntut solusi tepat waktu. Misalnya, seorang 

profesor universitas mungkin tertarik untuk menyelidiki faktor-faktor yang 

menyebabkan absensi, semata-mata sebagai minat akademik. Setelah mengumpulkan 

informasi tentang topik ini dari beberapa institusi dan menganalisis data, profesor 

tersebut mungkin menemukan faktor seperti jam kerja yang tidak fleksibel, pelatihan 

karyawan yang tidak memadai, dan moral yang rendah sebagai hal-hal yang 

memengaruhi absensi. Belakangan, seorang manajer yang menghadapi absensi 

karyawan dalam organisasinya dapat menggunakan informasi tersebut untuk 

menentukan jika faktor-faktor tersebut relevan dengan kondisi kerja di perusahaannya. 

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dengan maksud menerapkan hasil temuan 

untuk memecahkan masalah-masalah khusus yang saat ini sedang dialami dalam 

organisasi disebut penelitian terapan [22].
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Penelitian Terapan ini digunakan sebagai referensi dalam pembuatan tahapan

penelitian. Berikut adalah flowchart metode penelitian terapan dapat dilihat pada 

Gambar 2.3

 

Gambar 2. 3 Flowchart Metode Penelitian Terapan [22]

Berikut penjelasan dari setiap tahapan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung pada lokasi penelitian 

untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran 

dari sebuah desain penelitian.

Setelah dilakukan proses observasi maka dapat dilakukan tahapan 

pengumpulan data awal ataupun dapat langsung ke tahapan pendefinisian 

masalah jika tidak ada pengumpulan data awal yang di lakukan.

2. Pengumpulan Data Awal

Pengumpulan data awal dilakukan dengan wawancara secara langsung 

kepada pihak terkait untuk menggali informasi mengenai objek yang akan 

diteliti.
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Setelah dilakukan tahapan pengumpulan data awal maka dilakukan tahapan 

definisi masalah.

3. Definisi Masalah

Melakukan penggambaran terhadap masalah yang saat ini ada. Masalah yang 

ada dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dan dibuat dalam beberapa poin.

Setelah dilakukan tahapan pendefinisian masalah makalan dilanjutkan 

tahapan desain penelitian ilmiah atau pengumpulan studi literatur.

4. Desain Penelitian Ilmiah

Setelah mengidentifikasi variabel dalam situasi masalah dan 

mengembangkan kerangka teoritis, langkah selanjutnya adalah merancang 

penelitian. Data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk 

sampai pada solusi.

Setelah dilakukan proses desain ilmiah maka dilanjutkan tahapan 

pengumpulan data teknis.

5. Pengumpulan Data Teknis

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian kemudian melakukan 

analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan tersebut.

Setelah dilakukan tahapan pengumpulan data teknis maka dilakukan tahapan 

deduksi atau penarikan kesimpulan. 

6. Deduksi

Pengurangan adalah proses dimana kita sampai pada suatu kesimpulan 

beralasan dengan generalisasi logis dari fakta yang diketahui.

Setelah kesimpulan di dapat dan semua tahapan selesai maka kesimpulan 

yang di dapat perlu dikaji kembali jika sesuai makan penelitian yang di 

lakukan selesai dan dilakukan penulisan laporan, jika kesimpulan yang di 

dapat masih belum sesuai maka harus dilakukan kembali tahapan-tahapan 

yang sebelumnya telah dilakukan.

 


