
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan

pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup beberapa disiplin ilmu

pengetahuan. Tujuan dari perguruan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan

Tinggi menurut PP. No. 60 Tahun 1999 memberikan pendidikan kepada

mahasiswa secara terpadu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, melakukan

penelitian untuk penerapan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat atas ilmu

yang diperoleh. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perguruan tinggi harus

mempunyai dosen dan staf karyawan agar dapat memberikan layanan berupa

pendidikan yang ingin dicapai dengan koordinasi yang baik.

LP3I Pekanbaru merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dalam

prosesnya untuk menyiapkan peserta didik, mampu menerapkan dan

mengembangkan ilmu serta mengabdi dalam kehidupan bermasyarakat. LP3I

Pekanbaru telah memiliki fasilitas yang mendukung untuk memberikan layanan

pendidikan pada setiap bidang, unit manajemen yang dimiliki oleh LP3I

Pekanbaru untuk menunjang setiap fungsi bisnisnya adalah management

marketing sebagai fasilitas terdepan LP3I Pekanbaru dalam memasarkan produk

kepada masyarakat dan sekolah relasi, management finance sebagai pengelola

keuangan masuk dan keluar kampus, management education sebagai pengelola

bagian akademik di dalam kampus mulai dari pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi proses akademik, dan management corporate and placement adalah

sebagai koordinator bagi para lulusan mahasiswa LP3I Pekanbaru agar dapat

mengarahkan mahasiswa ke dunia kerja untuk di tempatkan pada perusahaan

relasi LP3I Pekanbaru sesuai dengan bidangnya.

Di dalam menjalankan bisnisnya setiap manajemen sudah menggunakan

beberapa sistem informasi pendukung buatan sendiri maupun dari pusat, namun

permasalahan yang muncul melihat dari hasil survei pada setiap manajemen yang



I-2

sudah menggunakan sistem informasi yang digunakan saat ini belum sepenuhnya

menangani proses-proses yang terjadi pada unit manajemen dalam ruang lingkup

regional Riau masih terdapat kekurangan yang belum ditangani, sedangkan untuk

memfasilitasi stakeholder eksternal yang dimiliki oleh LP3I Pekanbaru saat ini

yaitu sekolah dalam hal untuk mendapatkan calon mahasiswa bagi LP3I

Pekanbaru pihak sekolah belum dapat untuk memberikan dan memantau

informasi perkembangan siswa yang sudah kuliah di LP3I Pekanbaru secara

langsung, orang tua yang memerlukan kepastian mengenai informasi perkuliahan

anaknya, dan perusahaan sebagai relasi belum dapat secara langsung untuk

mengakses informasi mahasiswa berupa keahlian dalam menguasai bahasa asing,

kompetensi komputerisasi, kompetensi perhitungan dan attitude dari mahasiswa

yang dibutuhkan untuk melihat pencapaian standar spesifikasi yang diinginkan

perusahaan.

Dari uraian permasalahan di atas solusi yang ingin dicapai untuk dihadapi

ke depannya berupa penambahan sistem informasi yang sesuai pada setiap

manajemen yang belum menggunakan untuk mendukung dan menjalankan proses

bisnisnya dengan menyelaraskan sistem informasi yang sebelumnya telah

digunakan dalam hal ini pihak LP3I Pekanbaru mempunyai wewenang untuk

meningkatkan dukungan informasi teknologi yang dibutuhkan, tetapi hal tersebut

perlu dilandasi kepada arsitektur enterprise untuk melakukan perencanaan,

perancangan, dan pengelolaan agar stakeholder LP3I Pekanbaru dapat saling

terhubung sesuai dengan wilayah bisnis yang ditentukan.

Arsitektur enterprise merupakan tool yang akan digunakan dalam

penelitian ini untuk mengelola sistem informasi pada LP3I Pekanbaru dan

diharapkan dapat menerapkan keselarasan sistem informasi di setiap bisnis

organisasinya sehingga dapat membantu tercapainya visi dan misi. Arsitektur

enterprise adalah sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk

merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara

bersamaan (Perizaue, 2002). Pentingnya dukungan teknologi informasi dalam

pengelolaan perguruan tinggi ini didasari oleh faktor manajerial yang mendukung

terwujudnya organisasi perguruan tinggi yang sehat, salah satunya adalah
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pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat

(HELTS, 2004).

Banyak metode yang dapat diterapkan dalam tools arsitektur enterprise,

diantaranya adalah Zachman Framework, TOGAF-ADM, Federal Enterprise

Architecture (FEA), dan yang lainnya. Pada perencanaan arsitektur enterprise

dalam penelitian ini digunakan metode TOGAF-ADM ( The Open Group

Architecture Framework – Architecture Development Method ) tujuannya agar

dapat mendesain arsitektur sistem informasi yang jelas tentang melakukan

perencanaan arsitektur enterprise yang mempunyai batasan untuk diterapkan pada

bisnis manajemen yang ada di LP3I Pekanbaru.

Melihat beberapa penelitian terdahulu tentang penerapan arsitektur

enterprise pada bidang pendidikan juga menggunakan metode TOGAF-ADM,

Joko Triloka (2011), pada penelitian ini meneliti pada kampus UIN Sunan

Kalijaga tentang penerapan kebutuhan terhadap arsitektur bisnis, arsitektur data,

arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi berdasarkan proses yang terjadi, maka

peneliti juga telah mempelajari penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai

acuan bagi peneliti melakukan penelitian di LP3I Pekanbaru.

Dengan adanya penelitian skripsi ini dapat memberikan keluaran dan

acuan yang akan dicapai ke depannya berupa rancangan perencanaan arsitektur

enterprise dengan menghasilkan model dan kerangka dasar (blue print) yang

diantaranya terdapat arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur

teknologi untuk pengembangan sistem informasi yang saling terintegrasi  supaya

dapat mendukung setiap kebutuhan organisasi di LP3I Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas rumusan masalah yang akan diambil

adalah “bagaimana membuat perencanaan arsitektur enterprise di LP3I Pekanbaru

menggunakan metode TOGAF ADM”.
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1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah melakukan model perancangan sesuai

dengan alur kebutuhan proses bisnis yang terjadi di LP3I Pekanbaru sebagai dasar

arsitektur enterprise.

1.4 Tujuan

Dengan penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada pihak LP3I

Pekanbaru untuk memberikan perhatian kepada manajemen yang membutuhkan

dukungan sistem informasi tambahan dalam menjalankan bisnisnya masing-

masing.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian dari komponen teori-teori yang digunakan untuk

menunjang penelitian tugas akhir, diantaranya adalah definisi sistem

informasi, tipe sistem informasi, arsitektur enterprise, kerangka kerja

arsitektur enterprise, TOGAF ADM, rantai nilai (value chain), unified

modelling language dengan penerapan use case dan class diagram.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang mengenai pendekatan paradigma penelitian agar

tercapainya tujuan penelitian, diantaranya adalah analisa dan perancangan,

tahap persiapan (preliminary phase), requirement management,

menerapkan fase TOGAF ADM, kesimpulan dan saran.
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Bab IV Analisa

Bab ini menganalisa dan membahas tentang pendeskripsian kebutuhan dari

TOGAF-ADM yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini.

Diantaranya adalah analisa studi kasus, preliminary phase : framework

and principles, requirement management.

Bab V Implementasi

Bab ini melakukan langkah penerapan metode dengan masalah yang ada

sehingga dapat membahas perancangan sistem informasi serta

memberikan gambaran agar dapat mengetahui pentingnya penerapan

arsitektur enterprise pada sistem informasi yang saling terintegrasi. Yaitu

tahapan implementasi fase a. architecture vision, fase b. business

architecture, fase c. information system architecture, fase d. technology

architecture, fase e. opportunites and solution, fase f. migration planning,

fase g. implementation governance, fase h. architecture change

management.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil

penelitian dan juga laporan penelitian tugas akhir ini.


