
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Pada penelitian perencanaan arsitektur enterprise yang akan digunakan

dalam penerapannya di LP3I Pekanbaru, akan dilandaskan dengan tahapan dari

metode TOGAF-ADM, didalam tahapan tersebut maka untuk melakukan

penelitian ini akan dijelaskan melalui diagram alir sebagai berikut :

Mulai

Analisa dan Perancangan

Tahap Persiapan (Preliminary Phase)

Requirement Management
- Fase A : Visi Arsitektur (Architecture Vision)
- Fase B : Arsitektur Bisnis (Business Architecture)
- Fase C : Arsitektur Sistem Informasi (Information System Architecture)
- Fase D : Arsitektur Teknologi (Technology Architecture)
- Fase E : Peluang dan Solusi (Opportunities and Solution)
- Fase F : Perencanaan Perpindahan (Migration Planning)
- Fase G : Pelaksana Tata Kelola Penerapan (Implementation Governance)
- Fase H : Arsitektur Perubahan Manajemen (Architecture Change Management)

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian
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3.2 Prosedur Penelitian

Berdasarkan dari diagram alir pada gambar 3.1, berikut akan dipaparkan

bagian-bagian dari prosedur setiap langkah penelitian yang dilakukan sebagai

berikut :

1. Analisa dan perancangan

Melakukan analisa terhadap data yang diperoleh melalui wawancara,

quesioner, dan data hardcopy untuk melihat kondisi yang ditemukan

dilapangan sehingga dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan dari lokasi

penelitian. Perancangan yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang

berjalan pada kondisi dilapangan untuk mengetahui pola tujuan

kedepannya yang diharapkan.

2. Tahap persiapan

Berdasarkan proses analisa yang diperoleh dibutuhkan penyusunan kondisi

pada fase persiapan untuk menentukan aktivitas yang diperlukan dalam

tahap-tahap selanjutnya supaya dapat diterapkan dalam penelitian.

3. Requirement management

Kebutuhan-kebutuhan dalam menyusun arsitektur enterprise dapat

dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang akan dilalui pada setiap fase

yang digunakan sebagai framework penelitian sehingga fase-fase tersebut

dapat sesuai dengan kebutuhan yang telah diperoleh. Adapun fase-fase

yang akan dilalui sebagai berikut :

a. Visi arsitektur

Menetapkan tujuan proyek, melakukuan identifikasi tujuan, sasaran

bisnis, ruang lingkup.

b. Arsitektur bisnis

Mengidentifikasi secara detil proses bisnis yang berjalan saat ini,

merumuskan proses yang diperoleh untuk membangun arsitektur, dan

melihat hubungan setiap proses.

c. Arsitektur sistem informasi

Menentukan data-data yang digunakan dan data yang akan digunakan

sehingga dapat diterapkan didalam kebutuhan aplikasi.
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d. Arsitektur teknologi

Mengidentifikasi prinsip, platform, membuat relasi, dan

mengembangkan teknologi yang digunakan saat ini dan masa yang

akan datang.

e. Peluang dan solusi

Melihat perbandingan terhadap kondisi pada fase utama yaitu fase

arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

f. Perencanaan perpindahan

Melakukan penentuan prioritas proyek berdasarkan alasan dan

memperkirakan kebutuhan sumber daya. Membuat roadmap agar

mudah untuk diterapkan.

g. Pelaksanaan tata kelola

Membuat rekomendasi tata kelola yang dapat digunakan sebagai kunci

sukses implementasi.

h. Arsitektur perubahan manajemen

Memantau perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi agar

dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi

perubahan pada tingkat tertentu sehingga tidak menimbulkan masalah.

4. Kesimpulan

Membuat rumusan berdasarkan keadaan yang telah direncanakan sehingga

dapat mengetahui keadaan atau tujuan akhir secara umum.


