
BAB IV

ANALISA FASE TOGAF – ADM

4.1 Analisa Studi Kasus

Penerapan sistem informasi dalam fungsi bisnis pada setiap organisasi dari

hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa untuk menerapkan sistem

informasi belum sepenuhnya terlaksana pada organisasi yang ada. Saat ini sudah

ada sistem informasi yang digunakan pada ruang lingkup LP3I Pekanbaru yang

terintegrasi dengan pusat namun secara keseluruhan belum mendukung kebutuhan

untuk ruang lingkup lokal antara satu dengan yang lainnya baik secara offline

maupun online, terutama dalam hal memperoleh informasi bagi karyawan, dosen,

mahasiswa, perusahaan, dan orang tua. Dalam merancang sistem informasi yang

bersifat enterprise tentu memerlukan sebuah framework sebagai bahan acuan

pemodelan arsitektur enterprise, dan dari pemodelan tersebut menghasilkan suatu

blueprint sebagai sketsa dalam perencanaan dan perancangan sistem informasi

sehingga mampu untuk menjembatani hubungan setiap stakeholder internal

maupun eksternal.

4.2 Preliminary Phase : Framework and Principles

Preliminary Phase merupakan tahap awal untuk persiapan perencanaan

arsitektur enterprise. Tahapan ini dilakukan agar proses pemodelan dapat terarah

dengan baik. Input langkah-langkah dari tahapan ini adalah menentukan ruang

lingkup enterprise organisasi, komitmen manajemen dan dukungan framework,,

mendefinisikan serta membangun tim arstitektur dan organisasi, prinsip arsitektur,

dan menerapkan tools dari arsitektur yang digunakan.

4.2.1 Ruang Lingkup Enterprise Organisasi

Ruang lingkup yang terdapat pada LP3I Pekanbaru dalam proses

penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki core business yaitu menyediakan

dan melayani jasa pendidikan secara khusus kepada mahasiswa LP3I Pekanbaru.
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Aktivitas yang terdapat dalam struktur organisasi LP3I Pekanbaru yang

akan dijadikan arsitektur enterprise mempunyai aktivitas manajemen marketing,

education, finance & human resources development (HRD), corporate &

placement untuk melihat area bisnis LP3I Pekanbaru digunakan value chain

Michael Porter agar dapat tergambarkan sesuai dengan sasaran dari aktivitas yang

ada.

Gambar 4.1 Value chain LP3I Pekanbaru

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas maka uraian dari fungsi bisnis tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Utama

a. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Bagian penerimaan dan pendaftaran yang bertugas mendaftarkan calon

mahasiswa

b. Proses Akademik (PA)

Dalam prosesnya mahasiswa yang terdaftar dan telah diterima kuliah

di LP3I Pekanbaru akan diberikan materi sesuai dengan kurikulum

untuk perkuliahan, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan proses

belajar mengajar selama menjadi mahasiswa aktif.

c. Management Corporate & Placement (MCP)

Bagian pelepasan dan penempatan mahasiswa bertugas dalam hal

pengelolaan mahasiswa yang telah lulus untuk mendapatkan

penempatan kerja sesuai dengan bidangnya pada perusahaan relasi.
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2. Aktivitas Pendukung

a. Management Marketing (MM)

Aktivitas pendukung proses bisnis pengelolaan promosi kampus.

b. Management Finance & HRD (MFH)

Aktivitas pendukung proses bisnis yang berfungsi untuk mengontrol

dana masuk dan keluar pada LP3I Pekanbaru. Pengecekan kebutuhan

terhadap sumber daya manusia dan alokasi sumber daya manusia pada

kampus.

c. Management Education (ME)

Aktivitas pendukung proses bisnis belajar mengajar antara dosen

dengan mahasiswa.

4.2.2 Komitmen Manajemen dan Dukungan Framework

Pada tahap ini komitmen dan  dukungan penuh dari pihak manajemen

sangat dibutuhkan karena berdampak kepada proses pengembangan arsitektur

enterprise terhadap penerapannya melalui framework yang akan digunakan pada

proses sistem informasi kedepannya.

Dukungan tersebut dapat dilihat dari poin keempat pada misi kampus LP3I

Pekanbaru yaitu memiliki LP3I networking melalui penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi, pada tahun 2011 sebagai bentuk perhatian dalam

memanfaatkan teknologi LP3I Pekanbaru membentuk sebuah unit organisasi

divisi teknologi informasi yang bertugas untuk bertanggung jawab penuh terhadap

pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dari ruang lingkup yang ada

pada LP3I Pekanbaru tentu sangat mempengaruhi aktivitas jika aspek-aspek yang

ada pada setiap lini organisasi dapat terbantu dengan menggunakan sistem

informasi dalam menjalankan tugasnya.

4.2.3 Menentukan Tim Arsitektur dan Organisasi

Dalam usaha untuk dukungan organisasi dalam pengembangan arsitektur

enterprise, maka Branch Manager sebagai pemangku keputusan tertinggi di LP3I

Pekanbaru akan memberikan perintah kepada divisi IT untuk melakukan

pengembangan terhadap proses bisnis sistem informasi dan infrastruktur jaringan,

dan diperlukan dukungan tim arsitektur dan organisasi terhadap pelaksanaan hasil
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dari arsitektur enterprise untuk sistem informasi, sebagai penanggung jawab

dalam menangani masalah teknis di LP3I Pekanbaru divisi IT mempunyai peranan

dalam mengawasi setiap kebutuhan akan tercapainya proses bisnis yang berjalan

di LP3I Pekanbaru, pada lampiran A digambarkan struktur organisasi LP3I

Pekanbaru.

4.2.4 Output yang Dihasilkan pada Fase Preliminary

4.2.4.1 Menentukan Framework Arsitektur

Arsitektur enterprise memerlukan sebuah framework untuk memberikan

panduan dalam menjalankan perencanaan arsitektur enterprise. Framework yang

digunakan adalah TOGAF (The Open Group Architecture Framework) dengan

metodologi mengacu pada TOGAF ADM (Architecture Development Method)

sebagai metode yang detil dalam membangun, menerapkan, mengelola dan

mengembangkan sesuai kebutuhan kondisi dari arsitektur enterprise. TOGAF

ADM memiliki siklus sebanyak delapan tahapan, yaitu:

1. Fase A. Architecture Vision

2. Fase B. Business Architecture

3. Fase C. Information System Architecture

4. Fase D. Technology Architecture

5. Fase E. Opportunities and Solution

6. Fase F. Migration Planning

7. Fase G. Implementation Governance

8. Fase H. Architecture Change Management

Dalam perjalanan setiap fase tentu harus berdasarkan pada proses dan

strategi bisnis yang diuraikan pada Requirement Management dari TOGAF agar

sesuai dengan alur yang ditemui di lapangan.

4.2.4.2 Melaksanakan Tools Arsitektur

Pendefinisian terhadap tools (alat) arsitektur menjadi acuan dalam

pembangunan arsitektur enterprise kedepannya menjadi lebih efektif karena

permasalahan yang muncul dari setiap unit organisasi dapat terstruktur dalam area

lingkup tools arsitektur dan mempunyai landasan untuk membuat suatu solusi

yang diperlukan. Setiap tahapan yang ada dalam tools arsitektur mengacu pada
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requirement management. Hasil yang diperoleh dari requirement management

adalah seluruh permasalahan dapat digambarkan dengan baik sehingga dapat

dijadikan tolak ukur untuk merealisasikan konsep solusi atas permasalahan setiap

unit organisasi.

4.2.4.3 Prinsip-Prinsip Enterprise Architecture (EA)

Standar prinsip dalam arsitektur enterprise berfungsi sebagai tahapan awal

pengembangan, sehingga dengan prinsip arsitektur enterprise yang sifatnya umum

dapat membuat keterkaitan hubungan terhadap setiap komponen enterprise yang

dikembangkan. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendefinisian bisnis

2. Penyeragaman penggunaan teknologi

3. Penerapan open source software

4. Modularisasi komponen-komponen sistem

5. Penggunaan konsep reuse dan penggunaan bersama (sharing)

4.3 Requirement Management

Pada tahap requirement management tujuannya adalah untuk menentukan

suatu kebutuhan proses yang ada untuk menyediakan proses pengelolaan

kebutuhan arsitektur selama dalam fase atau tahap yang akan dilewati pada siklus

ADM, mengumpulkan, menginventarisir dan mengidentifikasi seluruh kebutuhan

enterprise, menyimpan lalu menerapkannya dalam fase TOGAF ADM.

Tahap ini termasuk fase yang penting karena terkait untuk mengawali

suatu rencana strategis sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dan kebijakan

manajemen. Pendefinisian skenario bisnis yang diperoleh dari requirement

management menjadi resources utama yang harus dikembangkan dan mencakup

core business, business process, dan organization issue. Pengembangan sistem

informasi di LP3I Pekanbaru harus berdasarkan kepada requirement management

agar dapat mencapai tujuan bisnis dari organisasi.

4.3.1 Core Business

Core business (bisnis utama) pada LP3I Pekanbaru adalah

menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan bidangnya, menghasilkan
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lulusan yang mampu bersaing dan berkualitas dalam dunia kerja untuk

mendukung demi terwujudnya core business ditandai dengan pencapaian yaitu:

1. Sistem informasi yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan

seluruh stakeholder yang terlibat.

2. Teknologi informasi yang mendukung semua operasional kegiatan

kampus.

3. Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan dalam

aktivitas bisnis yang dapat menunjang kinerja setiap unit organisasi.

4.3.2 Business Process

Business Process (proses bisnis) pada LP3I Pekanbaru secara detil sudah

digambarkan dalam value chain Michael Porter pada Gambar 4.1.

4.3.3 Organization Issue

Permasalah yang dialami oleh LP3I Pekanbaru berdasarkan dari hasil

penelitian yang dilakukan terhadap proses bisnis, dirumuskan dalam Tabel 4.1

berikut ini.

Tabel 4.1 Permasalahan LP3I Pekanbaru

No. Aktivitas Bisnis ID Permasalahan

1. Penerimaan Mahasiswa Baru PMB a. Pendaftaran mahasiswa belum

efektif.

b. Data calon mahasiswa

potensial belum dapat

langsung diproses karena harus

menunggu tim marketing dari

promosi ke sekolah relasi.

c. Data mahasiswa harus diantar

ke bagian Finance.

2. Proses Akademik PA a. Mengulangi pengisian data

absen oleh management

education.

b. Penyaluran kisi-kisi soal ujian

untuk dosen tidak tepat waktu.
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c. Penumpukan data pendaftar

remedial atau semester

pendek.

3. Management Corporate &

Placement

MCP a. Perusahaan relasi belum dapat

mengakses secara langsung

data mahasiswa.

b. Sekolah relasi belum dapat

mengakses perkembangan

anak alumninya.

4. Management Marketing MM a. Input data potensial calon

mahasiswa dari hasil

presentasi di sekolah belum

efektif.

b. Hambatan waktu dilapangan

saat promosi ke sekolah.

c. Hasil promo yang belum tentu

memperoleh calon mahasiswa.

d. Sekolah relasi belum dapat

memberikan data calon

mahasiswa secara langsung

kepada tim marketing.

5. Management Finance & HRD MFH a. Belum dapat mengolah data

yang bersifat data potensial

calon mahasiswa dari Front

Office.

b. Menumpuknya data absen

dosen yang berasal dari

management education.

c. Input biaya pendidikan

perbulan belum efisien.
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d. Penumpukan data rekapitulasi

yang bersumber dari

permintaan pencairan dana

untuk kebutuhan General

Affair.

6. Management Education ME a. Input data mahasiswa yang

diulang setelah menerima data

dari finance.

b. Keterlambatan akses informasi

jadwal oleh dosen dan

mahasiswa.

c. Penumpukan berkas form surat

yang diminta mahasiswa.

d. Penumpukan data form nilai

ujian tengah semester dan

ujian akhir semester.

e. Terdapat antrian jika

mahasiswa ingin mendapatkan

KHS.

f. Kesulitan mencari form

sharing oleh student care

center akibat penumpukan

form.

g. Mahasiswa yang meminjam

buku tidak mengembalikan

buku tepat waktu.

Pada Tabel 4.1 di atas tersaji permasalah yang dialami LP3I Pekanbaru

saat ini pada setiap level manajemen yang ada.

Dari permasalah diatas yang terdapat pada Tabel 4.1, solusi yang diajukan

dalam mengatasi masalah berdasarkan proses bisnisnya yang sesuai dengan
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kondisi arsitektur enterprise sistem informasi untuk mendukung proses aktivitas

bisnis dari setiap unit organisasi, berikut ini tabel gambaran solusi permasalahan

yang muncul :

Tabel 4.2 Solusi Bisnis Terhadap Permasalahan Organisasi

No. ID Permasalahan Pola Solusi SI

1. PMB

a. Pendaftaran mahasiswa

belum efektif.

Membuat sistem informasi

online khusus digunakan untuk

LP3I Pekanbaru sebelum data

di-input ke sistem pusat.

Menggunakan sistem informasi

pengelolaan tes dan registrasi.

b. Data calon mahasiswa

potensial belum dapat

langsung diproses karena

harus menunggu tim

marketing dari promosi ke

sekolah relasi.

c. Data mahasiswa harus diantar

ke bagian Finance.

Integrasi data terhadap bagian

Finance.

2. PA

a. Mengulangi pengisian data

absen oleh management

education.

Menyediakan sistem informasi

yang dapat diakses disetiap

kelas untuk absensi.

b. Penyaluran kisi-kisi soal

ujian untuk dosen tidak tepat

waktu.

Membuat sistem informasi

penyusunan soal berdasarkan

kisi-kisi.

c. Penumpukan data pendaftar

remedial atau semester

pendek.

Membuat sistem informasi

untuk pendaftaran remedial dan

semester pendek.

3. MCP a. Perusahaan relasi belum

dapat mengakses secara

langsung data mahasiswa.

Pemanfaatan sistem informasi

oleh perusahaan dan sekolah

relasi dengan memberikan hak

akses sesuai dengan kebutuhan

stakeholder. Menerapkan

aplikasi wisuda bagi mahasiswa

b. Sekolah relasi belum dapat

mengakses perkembangan

anak alumninya.
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yang telah bekerja atau ingin

melaksanakan wisuda.

4. MM a. Input-an data potensial calon

mahasiswa dari hasil

presentasi di lapangan belum

efektif.

b. Hambatan waktu dilapangan

saat promosi ke sekolah.

c. Hasil promo yang belum

tentu memperoleh calon

mahasiswa.

d. Sekolah relasi belum dapat

memberikan data calon

mahasiswa secara langsung

kepada tim marketing.

Membuat sistem informasi

online untuk tim marketing,

integrasi data dengan

pendaftaran, memberikan hak

akses kepada sekolah yang telah

menjadi relasi sebagai bentuk

kerja sama untuk dapat meng-

input-kan data calon mahasiswa

yang ingin kuliah di LP3I

Pekanbaru sebelum tim

marketing turun ke lapangan.

5. MFH a. Belum dapat mengolah data

yang bersifat data potensial

calon mahasiswa dari front

office.

Integrasi data antar bagian

marketing.

b. Administrasi  biaya

pendidikan mahasiswa

perbulan belum efisien.

Menerapkan autodebet dari

bank dan menggunakan sistem

informasi biaya pendidikan

mahasiswa.

c. Menumpuknya data absen

dosen yang berasal dari

management education.

Integrasi data dengan

management education.

d. Penumpukan data rekapitulasi

yang bersumber dari

permintaan pencairan dana

untuk kebutuhan general

Perhitungan rekapitulasi

integrasi data dari sistem

informasi general affair.
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affair.

6. ME a. Peng-input-an data

mahasiswa yang diulang

setelah menerima data dari

finance.

Penggunaan sistem informasi

yang terhubung dengan finance.

b. Keterlambatan akses

informasi jadwal oleh dosen

dan mahasiswa.

Membuat sistem penjadwalan

agar lebih cepat untuk diakses.

c. Penumpukan berkas form

surat yang diminta

mahasiswa.

Penggunaan sistem informasi

yang dapat diakses oleh

mahasiswa untuk mengurus

surat.

d. Penumpukan data form nilai

ujian tengah semester dan

ujian akhir semester.

Pemanfaatan sistem informasi

untuk memasukkan nilai.

e. Terdapat antrian jika

mahasiswa ingin

mendapatkan KHS.

Pemanfaatan sistem informasi

KHS.

f. Kesulitan mencari form

sharing oleh student care

center akibat penumpukan

form.

Integrasi data dengan education

(proses akademik) dan

pemanfaatan sistem.

g. Mahasiswa yang meminjam

buku tidak mengembalikan

buku tepat waktu.

Memaksimalkan sistem alibs

agar dapat secara otomatis

memberikan informasi

pengembalian buku kepada si

peminjam.


