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2.1 Sistem Informasi

Sistem adalah suatu kumpulan elemen dalam mewujudkan target untuk

mencapai tujuan tertentu berdasarkan keterkaitan antar elemen yang saling

terhubung, (Sutedjo, 2002). Sedangkan menurut Sutanta (2003), sistem adalah

sekumpulan elemen atau subsistem yang saling berhubungan dan terdapat kerja

sama dalam memenuhi suatu fungsi untuk mencapai tujuan dengan cara-cara

tertentu untuk diproses.

Informasi adalah data yang didapatkan dari suatu hasil proses tertentu pada

elemen sistem dan dapat mempunyai arti untuk dipahami oleh orang untuk

pemahaman terhadap fakta-fakta yang bersumber dari data yang diperoleh,

(Sutedjo, 2002). Sedangkan menurut Sutanta (2003), informasi adalah hasil yang

diperoleh melalui pengolahan data, hasil tersebut menjadi penting bagi orang yang

menerima sehingga dapat menjadi sebuah bahan pendukung ide keputusan dalam

hasil, dan tentunya akibat yang  muncul dapat secara langsung untuk saat itu juga

dirasakan maupun secara tidak langsung untuk dimasa yang akan datang.

Menurut Sutedjo (2002), sistem informasi adalah adanya kumpulan

elemen sehingga mempunyai suatu hubungan untuk mengintegrasikan data-data

yang menjadi sumber pengolahan data, pemprosesan data sesuai kebutuhan

kemudian dapat disimpan serta mempunyai keluaran yang berguna dan dapat

didistribusikan sebagai hasil. Sedangkan menurut Jogiyanto (2007), sistem

informasi adalah  suatu tipe khusus dari sistem kerja yang berfungsi internalnya

terbatas pada pemrosesan informasi dengan enam tipe operasi: menangkap

(capturing), mentransmisikan (transmitting), menyimpan (storing), mengambil

(retrieving), memanipulasi (manipulating), dan menampilkan (displaying)

informasi.

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan

istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan, blok model, blok
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keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem,

keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama lainnya

membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran (Jogiyanto, 2005) :

a. Blok masukan

Input yang bertindak sebagai perwakilan data yang akan berada pada

sistem informasi sebagai data. Input disini termasuk metode dan media

untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa

dokumen-dokumen dasar.

b. Blok model.

Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model

matematik berfungsi sebagai pengolahan dasar dan lanjut atas masukkan

yang ada, data yang berada dalam perangkat keras akan dapat digunakan

berdasarkan kombinasi yang telah disesuaikan dan mampu menghasilkan

olahan data sesuai dengan perintah kombinasi yang diinginkan.

c. Blok keluaran

Keluaran yang dihasilkan berdasarkan masukan dan kombinasi dari model

menghasilkan informasi yang berkualitas dan terwujudnya suatu

dokumentasi yang dapat digunakan bagi pemakai sistem.

d. Blok teknologi

Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi, teknologi

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu

pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

e. Blok basis data

Basis data (database) merupakan gabungan dari kumpulan data yang

saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dalam menghasilkan

suatu tujuan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan, dibutuhkan

perangkat keras sebagai media penyimpan pada perangkat komputer dan

perangkat lunak sebagai pengelola basis data. Sangat diperlukan akan

adanya basis data mengingat kebutuhan akan informasi lebih lanjut.

Diperlukan maintanance terhadap basis data dan mengorganisasikan agar
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mendapatkan hasil yang berkualitas, karena dengan pengorganisasian basis

data yang baik dapat mengefisiensi ruang penyimpanan.

f. Blok kendali

Diperlukan penanganan dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang

tidak diinginkan sehingga dapat merusak sistem informasi, seperti bencana

alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sendiri,

ketidakefisienan, sabotase, dan lainnya. Sehingga dibutuhkan perancangan

terhadap pengedalian dan digunakan dalam menghadapi sesuatu masalah

dengan memastikan bahwa segala kemungkinan yang merusak sistem

dapat dicegah dan dapat mengantisispasi kegagalan agar dapat diatasi.

2.2 Tipe Sistem Informasi

Berikut tipe sistem informasi (Shelly, 1999) :

1. Office Information System (OIS)

Sistem informasi yang menggunakan hardware, software, dan networks

untuk meningkatkan alur kerja dan menyediakan fasilitas komunikasi

antara karyawan.

2. Transaction Processing System (TPS)

Sistem informasi yang menangkap dan melakukan proses data yang

dihasilkan selama kegiatan transaksi organisasi sehari-hari. Sebuah

transaksi adalah kegiatan usaha seperti, perintah pembayaran deposito,

atau reservasi.

3. Management Information Systems (MIS)

Sistem informasi yang menghasilkan informasi akurat, tepat waktu, dan

terorganisir sehingga manajer dan pengguna lain dapat membuat

keputusan, memecahkan masalah, mengawasi kegiatan, dan melacak

kemajuan.

4. Decision Support System (DSS)

Pemrosesan transaksi dan sistem informasi menajemen menyediakan

informasi secara teratur. DSS membantu memberikan informasi untuk

mendukung keputusan.
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5. Expert System (ES)

Sistem informasi yang menangkap dan menyimpan pengetahuan pakar

manusia dan kemudian meniru nalar manusia dan proses pengambilan

keputusan bagi mereka yang memiliki keahlian kurang dalam bidang

tertentu. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama: basis pengetahuan

dan aturan-aturan inferensi.

2.3 Arsitektur

Arsitektur merupakan perancangan terhadap suatu kondisi di lapangan dan

merepresentasikan yang berkaitan dengan obyek-obyek sehingga hasil yang

diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas karena berdasarkan kondisi

yang ditemukan, (Zachman, 1997). Menurut Surendro (2007) arsitektur adalah

sebuah perencanaan yang mampu untuk menyiratkan secara keseluruhan kondisi

yang ada, mampu diwujudkan melalui model dan gambar yang terdapat dari

komponen suatu rencana diperoleh dengan beragam sudut pandang yang berbeda.

Arsitektur merupakan pengorganisasian terhadap suatu sistem yang

memiliki komponen dan saling berhubungan, prinsip-prinsip yang muncul

menjadi pedoman untuk merancang dan mengembangkan sistem itu sendiri.

Arsitektur juga merupakan suatu komponen yang penting dalam keberhasilan

pengembangan dan evolusi dari suatu sistem perangkat lunak (Hillirard, 2000).

Sekumpulan komponen rancangan yang penting mempunyai hubungan

antar lingkungan sistem sehingga evaluasi untuk dasar sistem suatu organisasi

kedepannya dapat dirumuskan dan dijalankan sesuai dengan gambaran yang telah

dibuat, (Open Group, 2009).

Arsitektur adalah cara dimana sebuah sistem yang terdiri dari networks,

hardware, dan software distrukturkan. Arsitektur pada dasarnya menceritakan

bagaimana bentuk konstruksi sebuah sistem, bagaimana setiap komponen sistem

disusun, dan bagaimana semua aturan dan interface (penghubung sistem)

digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada tersebut.

Arsitektur juga mendefinisikan fungsi, deskripsi dari format data dan prosedur

yang digunakan komunikasi diantara setiap node dan workstation (IBM, 1981).
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2.4 Enterprise

Enterprise adalah komponen-komponen suatu organisasi yang dapat

berfungsi melalui perintah atau pengendalian suatu organisasi sebagai suatu

kompleksitas yang saling terkait. Enterprise dapat merupakan kondisi dari proses

suatu bisnis pada organisasi yang memberikan layanan atau kegiatan yang

dioperasikan bersifat keanggotaan di satu tempat atau lebih dalam hal pelaksanaan

oleh suatu divisi organisasi, (U.S. Cencus Bureau, 2004).

Menurut The Open Group (2007), enterprise diartikan sebagai

bergabungnya berbagai kumpulan organisasi yang memiliki tujuan tertentu dalam

kategori yang dibutuhkan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen

pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal

atau sebuah rantai organisasi yang terhubung tetapi berjauhan secara geografis.

Kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan perintah guna mencapai tujuan,

(Marc, 1998).

Mengakuisisi informasi yang strategis berdasarkan masukan untuk

dijadikan kebutuhan dan mampu untuk merumuskan misi, kebutuhan terhadap

data agar dapat diimplementasikan melalui teknologi yang mendukung sehingga

dapat merespon akan kebutuhan misi, (Rumapea & Surendro, 2007).

Beberapa definisi lain tentang enterprise dinyatakan sebagai berikut :

1. Satu atau beberapa aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu (Software

Engineering Institute) (www.sei.org).

2. Tiap kumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan/prinsip umum,

dan/ atau suatu garis dasar. Dalam pengertian enterprise dapat berupa

adanya kumpulan beberapa organisasi, divisi dari suatu organisasi

korporasi, organisasi pemerintah, departemen tunggal, dan suatu jaringan

organisasi dengan kondisi geografis yang berbeda yang dikaitkan dengan

tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. (www.zifa.com).

3. Dalam suatu area aktivitas khusus dan umum yang memiliki tujuan dalam

sebuah organisasi atau antara beberapa organisasi, di mana informasi dan

sumber daya lainnya dipertukarkan (Bernard, 2000).
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Dari definisi di atas, enterprise merupakan pengumpulan dalam

mengadopsi hasil dari tujuan setiap organisasi tertentu untuk memperoleh tujuan

akhir yang diinginkan.

2.5 Arsitektur Enterprise

Menurut CIO Council (2001), arsitektur enterprise adalah adanya

kumpulan berbagai struktur dari komponen, dimana komponen itu dapat saling

terhubung antar satu sama lainya, dan juga mempunyai suatu prinsip aturan-aturan

untuk mengembangkan sesuai dengan rancangan berdasarkan akan kebutuhan dari

waktu ke waktu. Arsitektur enterprise merupakan basis aset informasi strategis,

yang menentukan misi, informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan misi, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi

baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Sedangkan menurut

Mutyarini dan Sembiring (2006) arsitektur enterprise merupakan data dari

pengorganisasian yang bersumber dari satu atau lebih organisasi, dan dapat

digunakan untuk mencapai tujuan proses bisnis organisasi.

Dengan memahami definisi arsitektur, enterprise, dan arsitektur

enterprise, maka dapat dinyatakan arsitektur enterprise merupakan sekumpulan

suatu model yang bersumber dari organisasi yang berkaitan akan kebutuhan,

dengan mempunyai prinsip dan metode yang terdapat logika sehingga mampu

untuk merancang dan menyatukan struktur dari komponen organisasi. Struktur

organisasi yang sesuai dengan rancangan arsitektur untuk pengembangan

enterprise dalam proses bisnis, sistem informasi, dan infrastrukturnya yang dapat

digunakan sebagai pendukung akan suatu rencana, (Surendro, 2009). Arsitektur

enterprise menyediakan mekanisme yang menerapkan komunikasi antar elemen

dan fungsi-fungsi dalam enterprise (Jaap, 2004).

Dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise mengandung arti

perencanaan, pengklasifikasian, pendefinisian, dan rancangan konektifitas dari

berbagai komponen yang menyusun suatu enterprise yang diwujudkan dalam

bentuk model dan gambar serta memiliki komponen utama yaitu arsitektur bisnis,
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arsitektur informasi (data), arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (Parizeu,

2002).

Arsitektur enterprise berkesinambungan dalam hal mengendalikan dan

mempengaruhi suatu manajemen organisasi serta area teknologi yang terdapat

dalam komponen organisasi dalam pengembangan berdasarkan blueprint yang ada

untuk dukungan sistem dan teknologi informasi kedepannya dari dukungan

berbagai disiplin yang saling terkait secara teori dan praktis, (Doucet et al, 2008).

Perubahan-perubahan yang dilakukan sesuai rencana dari gambaran akan

kebutuhan dari skema untuk arsitektur enterprise yang diterapkan sebagai

perkembangan bagi suatu organisasi dalam memberikan perubahan yang lebih

baik untuk mendukung kinerja yang efisiensi dan efektivitas sistem teknologi

informasi. Untuk pengimplementasian dari arsitektur enterprise agar bisa

digunakan oleh organisasi, sebaiknya organisasi tersebut mengadopsi sebuah

metode atau framework yang bisa digunakan dalam melakukan pengembangan

arsitektur enterprise tersebut. Sehingga dengan adanya metode arsitektur

enterprise diharapkan dapat mengelola sistem yang komplek dan dapat

menyelaraskan bisnis dan teknologi informasi yang akan diinvestasikan (Kourdi,

2007).

Ada beberapa manfaat dari arsitektur enterprise (Katili, 2004), antara lain :

a. Memperlancar proses bisnis

Dalam hal efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan keuntungan dasar

yang dapat membangun sebuah arsitektur adalah mampu untuk

menemukan dan dapat mengurangi pengulangan suatu tugas yang

mengakibatkan range yang besar pada proses bisnis. Dikarenakan adanya

pendapat serta pandangan yang beragam dari organisasi berdampak pada

data atau proses bisnis yang dijalankan. Pendekatan dasar untuk

membangun arsitektur enterprise adalah memfokuskan pada data dan

proses.

b. Mengurangi kerumitan sistem informasi

Suatu kerangka kerja mengurangi kerumitan sistem informasi. Melalui

mengidentifikasi suatu fungsi bisnis yang terdapat pada organisasi untuk
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mengurangi pengulangan proses atau kegiatan pada data dan perangkat

lunak yang dioperasikan. Kesederhanaan pada aplikasi dan database juga

mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu sistem

informasi.

c. Memungkinkan integrasi melalui data sharing

Arsitektur enterprise akan menghasilkan standar data yang dapat

digunakan secara bersama melalui identifikasi terlebih dahulu. Contoh

kebanyakan perusahaan mempunyai data pelanggan dan data pasar, tetapi

data tersebut tersimpan dalam basis data yang berbeda-beda. Arsitektur

enterprise membentuk kompatibilitas dari data yang digunakan (share)

tersebut. Kompatibilitas data menyediakan suatu data standar disimpan

pada data warehouse untuk riset dan analisis pasar. Suatu rancangan

arsitektur yang baik tidak hanya memperlancar value chain perusahaan,

tetapi juga dapat menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk

menghubungkan value chain antar perusahaan.

d. Mempercepat evolusi teknologi baru

Teknologi client/server berjalan seiring dengan pengolahan data dan

proses yang terjadi dan mampu untuk membentuk suatu akses, selanjutnya

arsitektur enterprise akan mempunyai struktur berdasarkan data dan proses

yang ditentukan sehingga tidak terdapat pengulangan data yang sama,

dengan begitu teknologi client/server dapat berjalan dengan baik untuk

sistem informasi pada suatu organisasi.

2.6 Kerangka Kerja Arsitektur Enterprise

Kerangka kerja merupakan suatu ide, pemikiran, dan konsep susunan

langkah melalui metode yang digunakan untuk membuat pemikiran lain yang

lebih spesifik dalam suatu obyek. Pengelompokan suatu organisasi sangat penting

bagi manajemen organisasi karena digunakan dalam pengembangan sistem

informasi yang ada bagi divisi tersebut di masa yang akan datang berdasarkan

kerangka kerja yang ada untuk diterapkan dalam menangani permasalahan yang

muncul, (Zachman, 1996).
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Untuk menerapkan arsitektur enterprise perlu dilandasi kerangka kerja

agar dapat memberikan gambaran kepada desain arsitektur yang akan dicapai dari

organisasi dan pada akhirnya memperoleh gambaran detail secara utuh.

Kerangka kerja arsitektur enterprise memiliki beberapa kegunaan

diantaranya adalah mendeteksi berbagai kebutuhan jenis informasi melalui

identifikasi pada organisasi secara enterprise, dapat menyusun sesuai dengan

kelompok pada informasi dalam struktur yang logis, sehingga terdapat gambaran

hubungan terhadap jenis informasi yang ditemukan, (Setiawan, 2009).

Pengembangan untuk penggunaan dari tools arsitektur enterprise akan

menjadi lebih terarah jika dilandasi pada salah satu pilihan untuk kerangka

berpikir, yang diartikan untuk penerapan dalam tujuan kerangka berpikir yaitu

enterprise architecture (EA) framework. Menurut CIO Council (2001) sebuah

architecture framework adalah satu kesatuan alat yang dapat berguna dalam

penerapan langkah-langkah pengembangan tools yang sangat luas dari berbagai

arsitektur yang berbeda. Sebuah architecture framework dapat mampu untuk

mendeskripsikan sebuah metode untuk digunakan sebagai perancangan sistem

informasi dalam term kumpulan building block dan menunjukkan langkah dari

suatu building block tersebut sesuai antara satu dengan yang lainnya.

Beberapa kerangka kerja arsitektur enterprise diantaranya yaitu

berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Institute for Enterprise Architecture

Development (IFEAD 2005) merupakan pilihan terhadap penggunaan sebuah

kerangka kerja yang dominan digunakan dan dianggap mampu untuk menghadapi

permasalahan pada perusahaan atau pemerintahan selain diluar kategori kerangka

kerja rancangan sendiri. Kerangka kerja yang banyak digunakan yaitu kerangka

kerja Zachman, The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Federal

Enterprise Architecture Framework (FEAF), dengan persentase Zachman (25%),

TOGAF (11%), dan FEAF (9%).

2.7 TOGAF ADM

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) adalah arsitektur

framework. TOGAF menyediakan semua kebutuhan untuk digunakan melalui
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method dan tools untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan serta

pemeliharaan arsitektur enterprise (Open Group, 2009). TOGAF dapat membuat

dan memberikan secara rinci terhadap metode yang detil, bagaimana untuk

merencanakan, merancang, membangun dan mengelola serta menerapkan

arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture

Development Method (ADM), (Open Group, 2011).

TOGAF memiliki elemen kunci sebagai langkah untuk digunakan yaitu

Architecture Development Method (ADM) yang dapat menggambarkan secara

detil dan spesifik untuk menangani proses yang diinginkan melalui

pengembangan suatu arsitektur enterprise, (Lise, 2006).

TOGAF merupakan kerangka kerja arsitektur enterprise yang didalam

pengembangannya dipelopori oleh The Open Group’s Architecture Framework

pada tahun 1995 yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat,

namum pada perkembangannya banyak digunakan pada berbagai bidang seperti

industri manufaktur, perbankan, pendidikan, dan lain sebagainya dikarenakan

dapat membantu dalam menangani kebutuhan suatu organisasi. TOGAF

digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise, dimana terdapat metode

dan alat yang detail untuk mengimplementasikannya. Melalui alat yang mampu

untuk mendetilkan langkah-langkah kerangka kerja maka dari itu terdapat

perbedaan antara arsitektur enterprise yang lainnya. Salah satu kelebihan dari

kerangka kerja ini adalah dapat secara bebas kembali mengecek apabila langkah

sebelumnya mengalami kendala atau kekurangan untuk melanjutkan kelangkah

berikutnya dalam artian sifat yang dimiliki fleksibel dan open source, (Setiawan,

2009).

Berikut Gambar 2.1 TOGAF ADM yang terdiri dari 8 (delapan) fase yang

berbentuk siklus (cycle) merupakan metode fleksibel yang disesuaikan dengan

bentuk perancangan dari tahap ke tahap.
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Gambar 2.1 TOGAF Architecture Development Method (Land et al., 2009)

Dalam kerangka kerja TOGAF terdapat kelebihan dan kelemahan,

menurut Mutyarini dan Sembiring (2006) menyebutkan bahwa kelebihan TOGAF

adalah sebagai berikut :

a. Fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses, karena alur yang

dilalui harus lengkap dalam pengolahannya sehingga berguna untuk tahap

selanjutnya.

b. Tersedianya bermacam jenis area teknis arsitektur

c. Resource base memberikan solusi dalam menyediakan banyak material

referensi.

Sedangkan kelemahan dari TOGAF adalah sebagai berikut :

a. Dalam membuat blok diagram yang digunakan untuk perancangan tidak

mempunyai templates standar untuk seluruh domain sehinggga dalam

membuat blok diagram tidak terdapat template yang baku

b. Tidak tersedianya artefak yang memberikan peluang untuk dapat

digunakan ulang (ready made).
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TOGAF ADM dalam memberikan visi dan suatu prinsip sangat jelas

tentang cara untuk melakukan pengembangan arsitektur enterprise, dari prinsip

yang digunakan dalam ukuran menilai keberhasilan terhadap pengembangan

arsitektur enterprise oleh suatu organisasi, (Open Group, 2011). Prinsip-prinsip

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Prinsip Enterprise

Untuk mengembangkan suatu arsitektur sangat penting untuk mendukung

dan mengakomodir kepentingan seluruh bagian organisasi, dimana

organisasi tersebut mempunyai proses dan fungsi yang bertugas untuk

menyelesaikan tugas.

b. Prinsip Teknologi Informasi (TI)

Mengedepankan keterkaitan dan konsistensi penggunaan TI pada

keseluruhan bagian divisi, termasuk unit-unit organisasi yang akan

menggunakan.

c. Prinsip Arsitektur

Membuat konsep dan memberikan rancangan akan suatu kebutuhan dan

keperluan sistem melalui kondisi yang ditemukan pada proses bisnis dan

mampu untuk diterapkan didalamnya.

TOGAF ADM juga merupakan sebuah metode yang memiliki sifat

generik dan dapat dengan mudah untuk diterapkan terhadap keperluan dan

kepentingan banyak organisasi baik itu dalam satu area maupun berbeda area,

jenis organisasi suatu industri perusahaan ataupun akademik seperti perguruan

tinggi, (Mutyarini & Sembiring, 2006).

2.7.1 Siklus TOGAF ADM

Analisis dan rancangan sistem informasi yang akan disesuaikan dengan

alur siklus dari TOGAF ADM ini akan memberikan gambaran sketsa secara detail

tentang sistem yang akan digunakan atau dibangun pada setiap organisasi yang

membutuhkan sehingga dapat menentukan fungsi-fungsi bisnis yang diperlukan.

Langkah awal yang perlu diperhatikan pada saat menerapkan TOGAF

ADM adalah mendefinisikan strategi dari arsitektur dan menetapkan bagian-

bagian arsitektur yang akan dirancang, yaitu dimulai arsitektur bisnis, arsitektur
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sistem informasi, arsitektur teknologi, serta menetapkan kemampuan dari

arsitektur yang akan dirancang dan dikembangkan.

2.7.1.1 Fase Preliminary : Framework and Principles

Pada fase ini merupakan tahap persiapan dan permulaan untuk

menginisiasi aktifitas yang diperlukan, fase ini adalah tentang menetapkan

bagaimana melakukan arsitektur terkait dengan enterprise. Terdapat aspek yang

harus ditentukan yaitu menetapkan framework dan metodologi detail yang

digunakan pada ruang lingkup Enterprise Architecture (EA) yang akan

dikembangkan dari setiap pendefinisian unsur manajemen LP3I Pekanbaru,

kebutuhan akan konfirmasi pemangku kepentingan atau komitmen dukungan,

mendefinisikan serta membangun arsitektur, prinsip arsitektur, dan menerapkan

tools dari arsitektur yang digunakan.

Fase ini akan membentuk bagian batasan dalam pekerjaan arsitektur yang

dilakukan.

Input pada fase ini adalah :

a. Ruang lingkup enterprise organisasi

b. Komitmen manajemen dan dukungan terhadap framework

c. Menentukan tim arsitektur dan organisasi

d. Menentukan framework arsitektur

e. Melaksanakan tools arsitektur

f. Prinsip-prinsip enterprise architecture (EA)

Proses pada fase ini :

TOGAF ADM adalah satu metode yang cukup umum digunakan, dan

digunakan untuk berbagai macam penerapan enterprise yang beragam karena

diperlukan penyesuaian ADM untuk konteks organisasi tertentu.

Output pada fase ini :

a. Definisi framework

b. Prinsip arsitektur, referensi penerapan untuk prinsip yang akan digunakan.

2.7.1.2 Fase Requirements Management

Pada fase ini mencari segala keperluan atau kebutuhan dari pihak

organisasi yang ada di LP3I Pekanbaru serta merangkum atau
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mendokumentasikan setiap kebutuhan dari user. Hasil dari fase ini tentunya akan

memberikan setiap kebutuhan dari fase-fase yang akan dilalui dari proses ADM,

mengidentifikasi kebutuhan enterprise, dan melanjutkan dari setiap fase ke fase.

Adapun kebutuhan yang menjadi target pada penelitian ini harus mengidentifikasi

skenario bisnis, menentukan prioritas masalah yang muncul pada fase saat ini.

Meninjau kembali prioritas akan kebutuhan dari permasalahan, mengantisipasi

segala kemungkinan permasalahan yang muncul.

2.7.1.2.1 Fase A : Architecture Vision

Pada tahap ini mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan untuk

merancang arsitektur sistem informasi yang meliputi profil organisasi,

pendefinisian visi dan misi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, ruang lingkup,

unit organisasi, dan stakeholder.

Menyatukan keseragaman terhadap pandangan mengenai pentingnya

arsitektur enterprise agar tercapai tujuan organisasi yang dirumuskan.

Menggambarkan tahap awal dari siklus pengembangan arsitektur. Ini termasuk

tentang mendefinisikan ruang lingkup dari inisiatif pengembangan arsitektur,

mengidentifikasi stakeholder, menciptakan visi arsitektur.

Input pada fase ini adalah :

a. Permintaan untuk pekerjaan arsitektur

b. Profil organisasi

c. Tujuan organisasi

d. Sasaran organisasi

e. Ruang lingkup

f. Unit organisasi

g. Stakeholder

Proses pada fase ini adalah :

a. Menetapkan tujuan proyek

Melakukan prosedur yang perlu untuk mengamankan proyek enterprise

keseluruhan, pengesahan manajemen perusahaan. Framework yang dipilih

untuk melaksanakan tata kelola menjelaskan bagaimana proyek

berhubungan dengan framework.
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b. Identifikasi tujuan dan sasaran bisnis

Diperlukan penjelasan terhadap hal ini dan pastikan bahwa definisi yang

ada jelas agar mempunyai dasar yang kuat. Jika tidak, kembali kepada

awal pernyataan pekerjaan penerapan arsitektur untuk mendefinisikan hal-

hal penting dari awal dan tentunya disahkan oleh setiap manajemen.

c. Menentukan ruang lingkup

Melakukan identifikasi terhadap lingkup bisnis yang berjalan pada

manajemen organisasi secara umum menggambarkan level setiap

manajemen dalam menghadapi pekerjaan, kemungkinan terjadinya

perubahan untuk masa yang akan datang.

d. Identifikasi stakeholder

Merumuskan fungsi dan peran para stakeholder yang terlibat dalam

pengembangan arsitektur agar dapat dilihat keterkaitan terhadap keadaan

yang akan dibangun serta mengetahui kebutuhannya akan tercapai.

Output pada fase ini adalah :

a. Visi arsitektur bisnis

b. Visi arsitektur data

c. Visi arsitektur aplikasi

d. Visi arsitektur teknologi

2.7.1.2.2 Fase B : Bussiness Architecture

Pada tahap ini menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang

diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Terdapat tiga hal yang harus dilakukan,

yaitu :

1. Menentukan sudut pandang untuk memperlihatkan bagaimana stakeholder

saling berhubungan.

2. Menentukan sumber daya yang relevan, seperti model dan pola yang

digunakan sehingga dapat menyempurnakan usulan bisnis.

3. Memilih dan menentukan tools dan metoda umum untuk permodelan

seperti : Integration DEFinition (IDEF) / Unified Modeling Language

(UML) / Bagan Hierarki Fungsi bisa digunakan untuk membangun atau

menggambarkan model yang diperlukan.
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Pemodelan arsitektur bisnis menggambarkan pengembangan arsitektur

bisnis untuk mendukung visi arsitektur, dilakukan dengan mengidentifikasikan

area fungsional utama, menetapkan fungsi bisnis, dan mengidentifikasi tugas dan

tanggung jawab dari proses setiap bisnis.

Input pada fase ini adalah :

a. Output pada fase A.

b. Bisnis-bisnis yang berjalan pada saat ini disetiap manajemen organisasi.

Proses pada fase ini :

a. Mengidentifikasi secara detil proses-proses yang terjadi pada setiap unit

manajemen.

b. Merumuskan proses yang diperoleh untuk membangun arsitektur.

c. Melihat keterkaitan antara satu proses bisnis dengan proses yang lainnya

baik didalam satu lingkup manajemen maupun satu atau lebih kaitan

proses bisnis dengan manajemen yang lainnya.

Output pada fase ini adalah :

a. Mengevaluasi kondisi yang terjadi saat ini dengan memberikan usulan

target terhadap keberlangsungan proses bisnis untuk arsitektur enterprise.

b. Kondisi proses bisnis usulan yang diperbaharui dapat meningkatkan hasil

tujuan proses yang sifatnya enterprise yang saling keterkaitan.

c. Menentukan posisi sumber daya manusia dari divisi IT untuk menangani

semua proses yang telah dideskripsikan.

2.7.1.2.3 Fase C : Information System Architecture

Pada tahap ini menekankan pada arsitektur sistem informasi yang meliputi

dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan. Pada arsitektur

data mengacu kebutuhan dan penggunaan yang diidentifikasi dari seluruh

komponen data pendukung agar memperoleh aplikasi yang sesuai dengan

kebutuhan area fungsional bisnis. Pada arsitektur aplikasi lebih menekankan

kepada tujuan dan kegunaan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap

organisasi yang mendukung data dan bisnis.

Input pada fase arsitektur data :

a. Output pada fase B.
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b. Kebutuhan teknis pada fase C.

c. Identifikasi entitas yang digunakan saat ini.

d. Mendetilkan penggunaan entitas pada setiap sistem.

Proses tahapan dalam membuat arsitektur data adalah :

a. Mendefinisikan entitas

b. Membuat model konseptual ER-Diagram

c. Penyesuaian kandidat entitas yang dimiliki setiap bisnis manajemen

dengan entitas data yang harus ada.

Output pada fase arsitektur data adalah :

a. Arsitektur data usulan yang akan menjadi target

b. Use case diagram

c. Relasi fungsi bisnis dengan entitas data dengan membuat ERD enterprise

dan class diagram untuk penjelasan hubungan data secara teknis dalam

aplikasi yang menggunakannya.

Input pada fase arsitektur aplikasi adalah :

a. Output pada fase B dan arsitektur data

b. Identifikasi aplikasi yang ada dan digunakan saat ini

Pada proses tahapan dalam membuat arsitektur aplikasi adalah :

a. Mendefinisikan deskripsi aplikasi

b. Membuat proses bisnis manajemen mempunyai kaitan dengan aplikasi

c. Membuat model konseptual proses bisnis

Output pada fase arsitektur aplikasi adalah :

a. Arsitektur aplikasi usulan sebagai kandidat aplikasi

b. Skema dan aplikasi landscape

c. Aliran aplikasi sesuai fungsi bisnis

2.7.1.2.4 Fase D : Technology Architecture

Pada tahapan ini menjelaskan tentang kebutuhan teknologi yang

digunakan dan diterapkan dalam mendukung kinerja dari aplikasi yang terdiri dari

perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengolah data.

Input pada fase ini adalah :

a. Visi arsitektur
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b. Prinsip teknologi yang digunakan

c. Arsitektur teknologi yang digunakan saat ini

d. Kebutuhan teknis yang berkaitan dengan fase sebelumnya

Proses pada fase ini adalah :

a. Identifikasi prinsip-prinsip teknologi dan platform

b. Definisikan platfrom dan distribusi

c. Relasikan platfrom teknologi dengan aplikasi dan fungsi bisnis

d. Mengembangkan dan mendistribusikan arsitektur teknologi

Output pada fase ini adalah :

a. Prinsip teknologi dan landasan teknologi untuk masa yang akan datang

b. Platform teknologi yang mendukung jangka panjang

c. Relasi aplikasi dengan platform yang dipilih

d. Topologi jaringan

2.7.1.2.5 Fase E : Opportunities and Solutions

Pada tahapan ini lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh dari

arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur

aplikasi dan arsitektur teknologi, sehingga menjadi dasar evaluasi gap bagi

stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan

diimplementasikan sebagai solusi. Dengan aturan yang dilakukan menentukan

atau konfirmasi kunci perubahan, melakukan perbandingan data, aplikasi dan

platform teknologi merupakan kendala bisnis dalam pengimplementasian,

kesiapan akan resiko untuk perubahan.

Input pada fase ini adalah :

a. Evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi saat ini yang telah dilalui pada

setiap fase sebelumnya

b. Evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi usulan yang telah dilalui pada

fase-fase sebelumnya

Proses pada fase ini :

a. Mengidentifikasi proses bisnis kunci yang menjadi kendala

b. Melakukan analisis perbandingan
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Output pada fase ini adalah :

a. Perbandingan data

b. Perbandingan aplikasi

c. Perbandingan platform teknologi

2.7.1.2.6 Fase F : Migration Planning

Pada tahap ini dilakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari

suatu sistem informasi. Untuk menentukan migrasi yang akan dilakukan dan

diterapkan biasanya pada tahapan ini untuk pemodelannya berdasarkan prioritas

dari alur yang berjalan pada unit organisasi serta keputusan terhadap kebutuhan

utama dan pendukung dalam organisasi terhadap implementasi sistem informasi.

Dengan langkah utama yang dilakukan konfirmasi interaksi manajemen untuk

rencana implementasi dan migrasi, memilih prioritas proyek yang paling

dibutuhkan, membuat roadmap arsitektur penerapan, dan menentukan biaya

anggaran.

Input pada fase ini :

a. Output pada fase arsitektur bisnis dan aplikasi

b. Daftar aplikasi yang akan menjadi prioritas proyek

c. Kondisi prioritas berdasarkan perspektif yang akan digunakan.

Proses pada fase ini :

a. Memprioritaskan proyek sesuai kondisi manajemen

b. Membuat prioritas berdasarkan alasan yang mendukung keadaan

c. Memperkirakan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya

d. Membuat roadmap implementasi

e. Membuat perincian biaya yang diperlukan dalam proses migrasi

f. Meminimalkan resiko

Output pada fase ini :

a. Urutan prioritas implementasi aplikasi berdasarkan perspektif manajemen

dan operasional

b. Resourcing dan biaya

c. Rencana implementasi
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2.7.1.2.7 Fase G : Implementation Governance

Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tatakelola implementasi yang

sudah dilakukan, tatakelola yang dilakukan meliputi tatakelola organisasi,

tatakelola teknologi informasi, dan tatakelola arsitektur. Mengkonfirmasi ruang

lingkup untuk prioritas penyebaran penerapan yang direncanakan, mempunyai

panduan untuk pengembangan pada proyek yang akan diterapkan, mengatur akan

pelaksanaan operasional penerapan akan hasil dari proyek.

Input pada fase ini adalah :

a. Permintaan untuk pekerjaan arsitektur

b. Kebutuhan yang digunakan dalam tata kelola

Proses pada fase ini adalah :

a. Merekomendasikan tata kelola proyek yang akan diimpelementasikan

b. Mendokumentasikan kontrak arsitektur

c. Mendetilkan tata kelola dan faktor-faktor penentu implementasi

Output pada fase ini :

a. Susunan rekomendasi tata kelola

b. Tata kelola organisasi

c. Tata kelola teknologi informasi

d. Tata kelola arsitektur

e. Faktor sukses yang diperlukan dalam implementasi

f. Menghasilkan validasi data yang diperlukan

2.7.1.2.8 Fase H : Architecture Change Management

Tahapan ini melakukan rencana manajemen terhadap arsitektur yang telah

diimplementasikan dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan

teknologi dan perubahan lingkungan organisasi yang sedang berjalan. Serta

menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan EA berikutnya. Karena

tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pengembangan arstitektur yang

telah ada mengingat kebutuhan akan bisnis dari organisasi tersebut sewaktu-waktu

bisa berubah sesuai dengan kondisi organisasi. Pemantauan perkembangan sistem

informasi yang dibangun, pengelolaan resiko yang diperlukan jika terjadi dalam

perubahan pada tingkat individu, bisnis organisasi, dan teknologi.
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Input pada fase ini :

a. Permintaan untuk perubahan arsitektur yang diakibatkan oleh perubahan

proses bisnis

b. Permintaan untuk perubahan arsitektur yang diakibatkan oleh perubahan

sistem informasi

c. Permintaan untuk perubahan arsitektur yang diakibatkan oleh perubahan

teknologi

Proses pada fase ini adalah :

a. Memantau perkembangan bisnis manajemen organisasi

b. Memantau perkembangan teknologi

Output pada fase ini adalah :

a. Perubahan pada tingkat individu

b. Perubahan pada tingkat organisasi

c. Perubahan pada tingkat teknologi

2.8 Rantai Nilai (Value Chain)

Rantai nilai yang digunakan berfungsi untuk memberikan pendeskripsian

bagaimana untuk melihat suatu proses bisnis sebagai rantai aktivitas yang berjalan

dalam organisasi, sehingga dapat mentransformasikan input menjadi output dan

menjadikan nilai bagi customer yang terlibat dalam organisasi yang ada, (Porter,

1985). Berikut pendeskripsian dua kategori aktivitas dari value chain sebagai

berikut :

a. Primary activities, (terkadang disebut sebagai line functions) adalah

aktivitas inti yang melibatkan bagaimana awal produk dapat muncul

menjadi tanggung jawab organisasi, memasarkannya sebagai hasil dari

proses yang dijalani, dan memberi support atas usaha yang telah didapat.

b. Secondary / support activities, (terkadang disebut staff atau fungsi

overhead) adalah memberikan bantuan atau dukungan dalam menjalankan

primary activities terhadap organisasi secara keseluruhan dengan

tersedianya segala kebutuhan infrastruktur atau input yang memberikan

fungsi primary activities berjalan pada tempatnya.
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Gambar berikut ini menampilkan value chain yang terdiri dari dua

kategori primary activites, dan secondary / support activities.

Gambar 2.2 Value Chain Michael Porter Diagram (TOGAF, 2009)

Aktivitas utama (primary activities) dari rantai nilai diatas sebagai berikut:

a. Inbound logistic : aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan

penerimaan, proses penyimpanan hingga pengelolaan, dan menyiapkan

proses.

b. Operation : aktivitas yang mentransformasikan masukan dan mengolah

masukan jadi keluaran berdasarkan fungsi yang dijalani pada proses yang

dihadapi karena pada bagian ini pengolahan tersebut berfungsi untuk

mengubah dari nol menjadi memiliki suatu nilai yang akan dicapai.

c. Outbound logistic : aktivitas yang berhubungan dengan menyebarkan

produk/jasa kepada pelanggan, distribusi yang terarah dalam hal

penyebaran untuk memberikan solusi dari proses operation yang dilewati.

d. Marketing dan sales : kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran

pemasaran dan penjualan, diantaranya penelitian pasar dan promosi

e. Services : kegiatan yang berhubungan dengan penyedia layanan untuk

meningkatkan pemeliharaan produk seperti instalasi, pelatihan, perbaikan,

suplai bahan, dan perawatan

Aktivitas pendukung (support activites) adalah kegiatan yang mendukung

aktivitas utama, tidak terlibat langsung dalam produksi, namun memiliki potensi

Primary
activities

Support
activities

Firm’s infrastructure

Human resources management

Technology development

Procurement

Inbound
logistics

Operation
Outbound
logistics

Marketing and
sales

Services

Margin
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meningkatkan efesiensi dan efektivitas. Kegiatan pendukung yang digambarkan

Porter adalah sebagai berikut :

a. Firm Infrastructure : terdiri atas sistem dan fungsi pendukung, diantaranya

finance, planning, quality control, dan general senior management.

b. Human Resources Management : berhubungan dengan aktivitas

rekruitmen, pengembangan, pelatihan, memotivasi, serta pemberian

penghargaan kepada tenaga kerja.

c. Technology Development : aktivitas yang terkait produk, proses perbaikan,

perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem

telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, dan pengembangan dukungan

sistem berbasis komputer.

d. Procurement : kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana sumber

daya diperoleh diantaranya fungsi pembelian input yang digunakan dalam

value chain organisasi.

Pendefinisian dari dua aktivitas pada rantai nilai yang didefinisikan Porter

merupakan satu kesatuan dari aktivitas yang berjalan sehingga memiliki

keterkaitan dalam menjalankan masukan data menjadi hasil dari informasi yang

muncul, dan sangat diperlukan keterkaitan antara aktivitas utama dan aktivitas

pendukung dalam mencapai aktivitas utama yang menjadi tujuan akhir.

2.9 Unified Modelling Language

UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menentukan,

visualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artifact sistem perangkat lunak

(IBM, 1997).

UML merupakan notasi-notasi yang terbentuk dari kerjasama dan upaya

Graddy Booch (yang sebelumnya dikenal dengan notasi Booch-nya), DR. James

Rumbaugh (yang sebelumnya terkenal dengan notasi OMT (Object Modeling

Technique)-nya), serta Ivar Jacobson (yang sebelumnya terkenal dengan OOSE

(Object Oriented Software Engineering)-nya), dan dukungan dari beberapa notasi

metode terbaik lainnya seperti terlihat pada gambar di bawah, (Adi Nugroho,

2005). Dengan menyatukan notasi metode-metode objek oriented tersebut, UML
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merupakan standar dasar dalam bidang analisis dan desain berorientasi-objek,

(Nurokhim & Rohmah, 2002).

Gambar 2.3 Unifikasi berbagai metode pengembangan objek ke dalam UML

(Quatrani, 1999)

Tujuan UML adalah untuk memberikan standarisasi metoda

pengembangan dalam pemahaman suatu konsep perancangan. Berikut bentuk

diagram UML yang akan dipaparkan sesuai yang akan digunakan :

1. Use Case diagram

Diagram use case merupakan salah satu diagram untuk memodelkan

perilaku sistem dan merupakan pusat pemodelan perilaku sistem,

subsistem dan kelas. Masing-masing diagram use case menunjukan

sekumpulan use case, aktor dan hubungannya (Bambang, 2004).

Use case diagram memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor

(suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk

mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang

dibutuhkan serta diharapkan pengguna (Adi Nugroho, 2005).

Tujuan utama pemodelan use case adalah (Bambang, 2004) :

a. Memutuskan dan mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan fungsional

sistem.

b. Memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya

dilakukan, sehingga model use case digunakan diseluruh proses
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pengembangan untuk mengacu sistem harus memberikan fungsionalitas

yang dimodelkan pada use case.

c. Menyediakan basis untuk melakukan pengujian sistem yang memverifikasi

sistem.

d. Menyediakan kemampuan melacak kebutuhan fungsional menjadi kelas-

kelas dan operasi-operasi aktual di sistem.

Berikut komponen penting yang terdiri dari aktor dan use case.

Gambar 2.4 Komponen diagram use case aktor dan use case

2. Class Diagram

Diagram Kelas ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-

antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini umum

dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek. Meskipun bersifat

statis, sering pula diagram kelas memuat kelas-kelas aktif.

Berikut notasi yang ada dalam class diagram.

Class

Attribute

Operation

Gambar 2.5 Notasi class yang terdiri dari tiga bagian


