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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab 3 ini menjelaskan tentang tahapan yang akan diambil oleh 

penulis. Penelitian ini menggunakan 3 tahap yaitu: (1) tahap awal, (2) tahap 

pengembangan dan (3) tahap akhir. Pada tahap awal penulis mencari data, 

informasi serta mengidentifikasi permasalahan yang berada di PPTI Stikom 

Surabaya serta mencari literatur pendukung untuk membantu penulis lebih 

memahami konsep yang akan dipakai. Pada tahap pengembangan penulis 

membagi menjadi 5 tahapan yang dapat dilihat dalam gambar 3.1 pada 

penelitian ini langsung mengacu pada hasil akhir, dalam tahapan ini penulis 

mendokumentasikan hasil penelitian sesuai dengan keluaran tugas akhir ini 

yaitu berisi desain Service Level Agreement Framework dokumentasi Service 

Level Agreement, Service Level Requirement, Operation Level Agreement, 

Service Improvement Plan, Serta mekanisme pengelolaan tingkat layanan. 
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Gambar 3. 1 Bagan Metode Penelitian 

3.1 Tahap Awal 

Pada tahap ini akan menjelaskan bagaimana penulis mendapatkan data-

data yang diperlukan untuk mengerjakan perancangan ini. Dari hasil tahapan 

ini akan diproses pada tahap pengembangan untuk merumuskan hasil proses 

service level management. 

3.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi 

oleh PPTI, studi literatur berfungsi untuk mendukung tahap pengembangan 

hingga tahap akhir. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan materi lebih 

mendalam mengenai hal yang berhubungan dengan solusi, yaitu: 

1. Framework ITIL v3 
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2. IT Service Management 

3. ITIL Service Design 

4. Service Level Management. 

5. Service Level Agreement 

6. Service level Requirement 

7. Operational Level Agreement 

8. Service Improvement Plan 

3.1.2 Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertolongan indra mata. Teknik ini bermanfaat untuk : 

1. Mengurangi jumlah pertanyaan. 

2. Mengukur kebenaran jawaban pada wawancara. 

3. Untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara 

wawancara atau angket. 

Untuk mempelajari proses bisnis pelayanan TI secara langsung pada 

PPTI, dilakukan observasi pada bagian PPTI Stikom Surabaya untuk 

mengetahui bagaimana jalannya proses pelayanan. Selain itu observasi juga 

digunakan untuk mengetahui prosedur yang harus diikuti oleh civitas Stikom 

untuk mendapatkan layanan dan bagaimana prosedur PPTI dalam menangani 

layanan yang diberikan. 

 

3.1.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak bisa terlihat 

pada saat melakukan observasi, wawancara pada bagian PPTI dilakukan 



  14 

 

 
 

langsung dengan Kepala Bagian PPTI sebagai nara sumbernya. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui bisnis yang dilakukan oleh PPTI. Wawancara juga 

dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PPTI, 

sehingga dapat memperjelas solusi yang diberikan kepada bagian PPTI. Dari 

wawancara ini, data yang akan didapatkan yaitu: 

1. Profil PPTI 

2. Visi, Misi, dan Tujuan PPTI 

3. Proses bisnis di dalam PPTI 

4. Kendala yang dihadapi PPTI 

5. Kebutuhan PPTI 

3.2 Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan ini adalah tahapan yang akan dilakukan 

penulis untuk mengerjakan. Dalam tahapan ini dibutuhkan beberapa proses 

yaitu:  

1. Mendesain SLA Framework 

2. Merumuskan SLR (Service Level Requirement) 

3. Merumuskan SLA (Service Level Agreement) 

4. Merumuskan OLA (Operational Level Agreement) 

5. Merumuskan SIP (Service Improvement Plan) 

3.2.1 Mendesain SLA Framework 

SLM harus merancang struktur SLA yang paling tepat untuk memastikan 

bahwa semua layanan dan semua pengguna dapat terpenuhi dengan cara 

terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada sejumlah pilihan yang 

potensial, termasuk berikut: 
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a. Service Based SLA 

Di sinilah SLA mencakup satu layanan, untuk semua pengguna yang 

dilayani misalnya, SLA dapat didirikan untuk layanan email organisasi, 

meliputi semua pengguna dari layanan tersebut. 

Dalam framework ini terdapat beberapa proses yang akan dilakukan 

yaitu: 

1. Mengkategorikan layanan. 

2. Mendokumentasikan SLA untuk tiap layanan. 

b. Customer Based SLA 

Ini adalah perjanjian dengan kelompok pengguna individu, yang 

mencakup semua layanan yang digunakan. 

Dalam penentuan framework ini sangat mempengaruhi pengelolaan 

tingkat layanan yang akan diberikan pada pengguna. Dalam framework ini 

terdapat beberapa proses yang akan dilakukan yaitu: 

1. Membuat daftar kebutuhan pengguna. 

2. Mendokumentasikan SLA untuk pengguna. 

3.2.2 Merumuskan Service Level Requirement (SLR) 

SLR adalah kebutuhan pengguna untuk aspek layanan IT. SLR 

didasarkan pada tujuan bisnis dan digunakan untuk bernegosiasi target tingkat 

layanan yang telah disepakati. SLR berhubungan terutama dengan garansi 

layanan: tingkat layanan apa yang dibutuhkan oleh pengguna agar mereka 

dapat menerima nilai utilitas layanan, bagaimana jika layanan tidak tersedia, 

seberapa aman, seberapa cepat harus itu dikembalikan jika harus gagal? 
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Namun dalam Service Level Management hanya digunakan saat adanya 

perubahan atau pembuatan layanan yang baru. Jika dirasa belum ada perubahan 

atau perlu membuat layanan baru dokumen SLR tidak perlu dibuat atau dapat 

dilewati prosesnya. 

 Berikut adalah langkah yang akan dilakukan dalam tahapan Ini: 

A. Memilih dan menentukan kebutuhan layanan 

Ini adalah salah satu kegiatan yang paling awal dalam tahap desain 

layanan dari service life cycle. Proses ini berguna untuk produk layanan baru 

yang akan dibuat. Setelah framework telah ditentukan jika dalam suatu 

organisasi ingin menambahkan produk layanan terbaru, maka proses ini adalah 

langkah awal yang harus dibuat. SLR adalah kebutuhan pengguna untuk aspek 

layanan IT. SLR didasarkan pada tujuan bisnis dan digunakan untuk 

bernegosiasi target tingkat layanan yang telah disepakati. SLR berhubungan 

terutama dengan garansi layanan. Dalam proses ini semua layanan TI serta 

target layanannya dicatat. 

B. Menyetujui Kebutuhan 

Proses ini adalah proses lanjutan setelah mendapatkan daftar layanan, 

serta kebutuhan dan jaminan yang telah  dibuat. Lalu SLR disetujui, sehingga 

pihak PPTI perlu me-review dan menyetujui layanan–layanan tersebut lalu 

menyetujui kebutuhan–kebutuhan layanan tersebut. 

3.2.3 Merumuskan Service Level Agreement (SLA) 

Penyusunan SLA perlu menentukan siapa saja pihak yang terlibat. Dalam 

pembuatan SLA memilki beberapa tahapan sebagai berikut: 
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1. Menentukan layanan yang dominan terhadap kebutuhan pengguna. Untuk 

membuat SLA yang perlu dipahami adalah tidak semua produk/layanan 

harus memiliki SLA. Buatlah SLA untuk produk/layanan yang benar-benar 

critical, dominan terhadap kebutuhan pengguna. 

2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat, karena SLA merupakan kesepakatan 

antara pengguna dengan penyedia layanan. 

3. Menetapkan harapan/target 

4. Memetakan proses dan aktifitas layanan 

3.2.4 Merumuskan Operational Level Agreement (OLA) 

Mendefinisikan berbagai kesepakatan terutama dalam Operasional. 

Perjanjian antara layanan TI penyedia dan bagian lain yang sama organisasi. 

Ini mendukung layanan TI penyedia pengiriman layanan TI kepada pengguna 

dan mendefinisikan barang atau jasa yang akan diberikan dan tanggung jawab 

kedua belah pihak. 

Dalam penelitian ini, dalam perumusan Operational Level Agreement ada 

beberapa proses yang akan dilakukan yaitu: 

1. Mengindikasikan pihak-pihak yang bekerja sama. 

2. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab per bagian yang terlibat. 

3. Memberi informasi penanggung jawab bagian yang terlibat. 

4. Menjelaskan tentang pengelolaan permintaan layanan. 

5. Menjelaskan manajemen kendala. 
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3.2.5 Merumuskan Service Improvement Plan (SIP) 

Me-review kejadian–kejadian dan kendala yang muncul saat pelayanan 

berlangsung secara berkala, lalu menanggulangi dan meningkatkan pelayanan 

yang telah berjalan namun tidak sesuai target. 

Dalam merumuskan dokumen Service Improvement Plan yang mengacu 

pada data kendala yang terjadi selama setahun terakhir. Pada tahap ini proses 

yang digunakan untuk menyusun dokumen Service Improvement Plan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Mendefinisikan tanggung jawab per bagian yang ada di PPTI. 

2. Membuat rencana perbaikan yang mengacu pada  data kendala per tahun 

yang ada di PPTI. 

3. Menjadwalkan pelaksanaan perbaikan. 

4. Menentukan Critical Succes Factor dan Key Performance Indicator. 

5. Membuat metrik sebelum dan sesudah perbaikan. 

6. Membuat pengukuran yang sesuai serta frekuensi pengukuran dari 

perbaikan layanan. 

3.2.6 Merumuskan Mekanisme Mengelola Tingkat Layanan 

Tahap akhir dari pengembangan ini adalah membuat suatu mekanisme 

atau alur dari sebuah proses layanan TI yang ada di PPTI. Proses yang ada 

dalam tahap ini adalah me-review hasil yang ada serta menentukan alur dalam 

setiap permintaan layanan, persetujuan layanan, hingga layanan tersebut 

diterima oleh pengguna. Pada proses ini dibuat mengacu pada ITIL yang 

mengharuskan adanya dokumen untuk mengelola dokumen – dokumen Service 

Level Management. 
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3.2.7 Forum Group Disscussion 

Pada Tahap ini akan membahas tentang bagaimana menarik kesimpulan 

serta mengenai persepsi yang diberikan oleh tim proyek terhadap pihak 

perusahaan. Diskusi ini dirancang agar bisa memunculkan informasi mengenai 

solusi yang akan dirancang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Jika solusi yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka 

tim proyek dapat melanjutkan rancangan solusi ke tahap berikutnya. Namun 

jika solusi yang ditawarkan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka 

tim proyek perlu melakukan diskusi kembali dengan pihak perusahaan agar 

dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam 

proses ini memiliki beberapa tahapan yaitu: 

1. Menentukan topik dan arah tujuan yang akan dibahas oleh tim proyek dan 

perusahaan. 

2. Menetapkan bagian mana saja yang akan ikut serta dalam proses diskusi ini. 

3. Melakukan presentasi hasil rancangan solusi yang sudah dibuat/presentasi 

kelanjutan proyek kepada perusahaan. 

4. Melakukan diskusi bersama antara tim proyek  dan perusahaan terkait 

dengan hasil solusi yang dibuat. Pada tahap ini memungkinkan terjadi 

perubahan solusi terkait dengan kebutuhan perusahaan. 

5. Memastikan pihak perusahaan sudah menyetujui hasil akhir dari kegiatan 

diskusi ini. 
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3.3 Tahap Akhir 

Pada tahap ini adalah keluaran dari penelitian ini, terdiri atas beberapa 

dokumen yaitu: 

a. Service level Agreement 

b. Service Level Requirement 

c. Operational Level Agreement 

d. Service Improvement Plan 

e. Mekanisme Pengelolaan Dokumen Tingkat Layanan 

3.3.1 Service Level Agreement 

Mendokumentasikan Service Level Agreement yang berisi tentang 

kontrak antara penyedia layanan TI dan pengguna  yang berfungsi sebagai 

jaminan penyedia layanan pada pengguna. Dokumen ini menyediakan sebuah 

deskripsi yang jelas mengenai, layanan kepemilikan, peran dan tanggung 

jawab, kualitas layanan, dan dukungan yang akan didapat, ruang lingkup SLA 

ini terbatas pada layanan yang ditawarkan oleh PPTI. Sebuah perjanjian tingkat 

layanan yang menggambarkan layanan TI, dokumen target tingkat layanan, dan 

menentukan tanggung jawab IT penyedia layanan dan pengguna. Satu 

perjanjian dapat mencakup beberapa layanan IT atau beberapa pengguna. 

Dalam SLA terdapat poin-poin yang berisi jaminan serta persetujuan 

antara pihak penyedia layanan dalam hal ini PPTI dengan pengguna. Poin-poin 

yang akan dicantumkan adalah deskripsi setiap layanan, jaminan setiap 

layanan, serta persetujuan antara PPTI dengan perwakilan pengguna. 
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3.3.2 Service Level Requirement 

Mendokumentasikan Service Level Requirement yang berisi tentang 

dokumen kebutuhan pengguna untuk aspek dari suatu layanan TI yang akan 

digunakan untuk membuat dokumen SLA. Persyaratan tingkat layanan 

didasarkan pada tujuan bisnis dan digunakan untuk bernegosiasi setuju target 

tingkat layanan. 

Dalam dokumen ini berisi tentang  deskripsi layanan yang berubah/baru 

kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai target serta alat dan alur untuk 

layanan yang berubah/baru. 

 

3.3.3 Operation Level Agreement 

Mendokumentasikan perjanjian antara layanan TI penyedia dan bagian 

lain yang sama organisasi ini hasil dari OLA adalah prosedur dalam 

operasional sehari-hari. Ini mendukung layanan TI penyedia pengiriman 

layanan TI kepada pengguna dan mendefinisikan barang atau jasa yang akan 

diberikan dan tanggung jawab kedua belah pihak. 

Layaknya SLA, OLA adalah sebuah dokumen persetujuan jaminan 

layanan namun lebih ke bagian internal pada suatu organisasi penyedia 

layanan. Dalam OLA pun terdapat poin-poin yang perlu dicantumkan seperti 

gambaran umum, tanggung jawab per bagian penyedia layanan hingga 

prosedur. 

3.3.4 Service Improvement Plan 

Dokumen Service Improvement Plan yang berisi tentang perbaikan 

layanan yang perlu dilakukan PPTI untuk selalu meningkatkan layanan. 
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Dokumen ini mengacu pada laporan layanan serta data kendala yang terjadi 

pada setahun terakhir. 

3.3.5 Mekanisme Mengelola Tingkat Layanan 

Hasil dari mekanisme ini adalah sebuah alur atau prosedur (SOP) 

pelayanan TI yang ada di PPTI. SOP berfungsi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan 

organisasi secara keseluruhan, memperlancar tugas petugas pegawai atau tim 

unit kerja, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah 

dilacak, mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja dan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 

 


