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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian 

Dalam metodologi penelitian akan dijelaskan tahapan-tahapan yang akan  

dilakukan dalam penelitian ini. Tujuan penggunaan metodologi penelitian dalam 

perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi adalah untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan perencanaan strategis SI/TI 

yang tepat, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam organisasi dan 

menyelaraskan antara strategi bisnis dengan strategi SI/TI. 

Agar penyusunan rencana strategis sistem informasi dapat disusun dengan 

tepat maka diperlukan sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja berfungsi sebagai 

pedoman sistematis untuk melaksanakan perencanaan strategis sistem informasi. 

Kerangka kerja menggunakan TOGAF bisa dilihat di gambar 3.1 di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Framework penelitian 
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3.1.1 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan melakukan tatap muka antara peneliti dan 

narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah bagian-bagian 

pelayanan medis serta bagian EDP yang mampu memberikan informasi 

terkait dengan proses bisnis rumah sakit, pelayanan medis serta 

pemanfaatan SIMRS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang bebas dan tidak terikat dengan susunan pertanyaan yang 

telah disiapkan sebelumnya. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan di organisasi. Peneliti juga bisa terlibat langsung dalam proses 

yang terjadi di dalam organisasi yang sedang diteliti. Dan juga peneliti juga 

mengamati kondisi dari sistem informasi dan teknologi informasi yang ada 

di organisasi khususnya SIMRS. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari referensi teori yang relevan 

dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat 

dicari dari buku TOGAF itu sendiri, jurnal, artikel laporan penelitian, dan 

situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkumpulnya 

referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah 

untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam 

melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan penelitian.
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3.1.2 Metode Perencanaan Arsitektur Enterprise 

Metode perencanaan yang digunakan pada penelitian ini adalah TOGAF 

ADM. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya penerapan TOGAF ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Preliminary Phase 

Phase ini adalah Phase awal perancangan dalam TOGAF ADM yang mana 

mendefinisikan persiapan perancangan sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

dijelaskan pada buku TOGAF (Group, 2011). Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

A. Menentukan scope perencanaan arsitektur enterprise yang akan 

dibangun(what) 

B. Menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengerjaan 

perencanaan tersebut.(who) 

C. Menentukan lokasi perencanaan tersebut(where) 

D. Menentukan waktu dan target penyelesaian perencanaan (when) 

E. Menetapkan alasan perencanaan (why) 

F. Menetapkan bagaimana perencanaan akan dibangun (how) 

G. Membuat prinsip-prinsip dasar perencanaan arsitektur enterprise sebagai 

dasar acuan pengembangan arsitektur. 

Input pada tahapan ini : 

A. Board strategies and board business plans, business strategy, IT 

strategy, business principles, business goals, and business drivers serta 

renstra jika ada. 

B. portofolio/project management 

C. Partnership and contract agreements 

Output : Principles catalog 
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2. Phase A :Architecture Vision 

Architecture vision adalah Phase yang bertujuan untuk menyatukan 

pandangan akan pentingnya perencanaan arsitektur enterprise guna mencapai 

tujuan dari organisasi tersebut. yang mana dirumuskan dalam bentuk strategi 

kemudian menentukan scope sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dibuat pada 

Phase sebelumnya yaitu preliminary. Adapun langkahnya sebagai berikut: 

A. Mendefinisikan visi, misi organisasi yang bersangkutan. 

B. Memetakan seluruh aktivitas utama dan pendukung organisasi dengan 

value chain 

C. Memetakan stakeholder  

D. Membuat rancangan arsitektur visi (bisnis, data, aplikasi, teknologi) 

Input: 

A. Request pengerjaan Arsitektur  

B. Business principles, business goals, and business drivers 

Ouput: 

A. Draf kesepakatan pengerjaan arsitektur( deskripsi dan scope proyek 

arsitektur) 

B. Visi, misi organisasi 

C. Draf dokumen penjabaran arsitektur: 

a. baseline arsitektur (bisnis, data, aplikasi teknologi) 

b. target arsitektur(bisnis, data, aplikasi, teknologi) 

D. Value chain diagram 

3. Phase B :Business Architecture 

Arsitektur bisnis adalah arsitektur yang menggambarkan produk seperti 

servis strategi, organisasi itu sendiri seperti  fungsi, proses, informasi serta 

lingkungan bisnisnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini 

adalah: 

A. Mengembangkan deskripsi baseline arsitektur bisnis 

B. Mengembangkan deskripsi target arsitektur bisnis 
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C. Melakukan analisis gap 

D. Membuat arsitektur bisnis 

Input: 

A. Arsitektur visi 

B. Draf dokumen penjabaran arsitektur: 

a. baseline arsitektur (bisnis, data, aplikasi teknologi) 

b. target arsitektur(bisnis, data, aplikasi, teknologi) 

Output: 

A. Pembaharuan Arsitektur visi 

B. Draf dokumen penjabaran arsitektur: 

a. baseline bisnis arsitektur 

b. target bisnis arsitektur : 

1. struktur organisasi  

2. Business goals dan objectives 

3. Business functions 

4. Business services 

5. Business processes (Process  flow diagram) 

6. Business roles 

4. Phase C :Information system Architecture 

Fase ini adalah fase dimana arsitektur data dan aplikasi yang menunjang 

arsitektur bisnis akan dibangun 

A. Data Arsitektur 

Arsitektur data bertujuan untuk mendefinisikan tipe dan sumber data 

yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis organisasi. 

Adapun langkah-langkah mengembangkan arsitektur data adalah: 

a. Mengembangkan deskripsi baseline arsitektur data 

b. Mengembangkan deskripsi target arsitektur data 

c. Melakukan analisis gap 

d. Membuat arsitektur data 
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Input:  

a. Data Principles 

b. Draf dokumen penjabaran arsitektur: 

a. baseline arsitektur (bisnis, data, aplikasi teknologi) 

b. target arsitektur(bisnis, data, aplikasi, teknologi) 

Output: 

a. Entity Rational Diagram 

b. Data Flow Diagram 

B. Aplikasi Arsitektur 

Arsitektur aplikasi bertujuan untuk mendefinisikan jenis-jenis 

sistem/aplikasi untuk mengolah dan mengelola data yang dibutuhkan untuk 

mendukung bisnis organisasi. 

Adapun langkah-langkah mengembangkan arsitektur data adalah: 

a. Mengembangkan deskripsi baseline arsitektur aplikasi 

b. Mengembangkan deskripsi target arsitektur aplikasi 

c. Melakukan analisis gap 

d. Membuat arsitektur aplikasi 

Input:  

a. Aplikasi Principles 

b. Draf dokumen penjabaran arsitektur: 

i. baseline arsitektur (bisnis, data, aplikasi teknologi) 

ii. target arsitektur(bisnis, data, aplikasi, teknologi) 

Output: 

a. Draf dokumen penjabaran arsitektur: 

i. baseline aplikasi arsitektur 

ii. target aplikasi arsitektur : 

1. Process systems model 

2. Place systems model (Application Portfolio catalog (Mc Farlan grid) 

3. People systems model 


