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1.1 Latar Belakang

Pada era golbalisasi saat ini persaingan bisnis yang semakin ketat diantara

perguruan tinggi di Indonesia mendorong perguruan tinggi untuk memberikan

pelayanan maksimal termasuk penyediaan informasi bagi Stakeholder dalam hal

ini mahasiswa, dosen dan karyawan. Sehingga menuntut perguruan tinggi untuk

dapat mengelola informasi dengan baik, sehingga kebutuhan informasi masing-

masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Sistem

informasi mampu mengotomasikan proses pengelolaan informasi dari mulai

memasukkan informasi, menyimpan dan memperbaruinya setiap saat sehingga

setiap orang bisa mendapatkan informasi terbaru dan melakukan analisis dengan

mudah. Untuk membangun sebuah sistem informasi sebuah organisasi

membutuhkan arsitektur sistem informasi yang dapat mempermudah

pengembangan sistem informasi. Salah satu metode untuk merancang arsitektur

sistem informasi adalah The Open Group Architecture Framework (TOGAF).

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) merupakan sebuah

framework yang dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995. Awalnya

TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat namun pada

perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti

perbankan, industri manufaktur dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk

mengembangkan arsitektur sistem informasi, dimana terdapat metode dan tools

yang detil untuk mengimplementasikannya. Adapun kelebihan TOGAF menurut

Mutyarini dan Sembiring (2006) adalah Fokus pada siklus implementasi (ADM)

dan proses, Terdapat banyak area teknis arsitektur, Resource base, menyediakan

banyak material referensi. TOGAF memberikan metode yang detil bagaimana

membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur sistem



informasi yang disebut dengan Architecture Development Method (ADM) (Open

Group, 2009).

Architecture Development Method (ADM) merupakan metodologi lojik dari

TOGAF yang terdiri dari delapan fase utama untuk pengembangan dan

pemeliharaan technical architecture dari organisasi. ADM membentuk sebuah siklus

yang iteratif untuk keseluruhan proses, antar fase, dan dalam tiap fase di mana pada

tiap-tiap iterasi keputusan baru harus diambil. Keputusan tersebut dimaksudkan

untuk menentukan luas cakupan sistem informasi, level kerincian, target waktu yang

ingin dicapai dan asset arsitektural yang akan digali dalam enterprise continuum

(Setiawan,2009).

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)

merupakan salah satu dari enam univerisitas islam negeri pertama dari seluruh

Indonesia yang berubah status dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif

Qasim Pekanbaru (IAIN Susqa Pekanbaru) menjadi Univerisitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Peningkatan status IAIN Susqa

menjadi UIN SUSKA Riau berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2005 pada tanggal 4 Januari 2005.

Sejak diresmikan sebagai UIN Suska Riau, universitas mencanangkan visi

mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama

yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni  secara

integral di kawasan Asia Tenggara tahun 2013 (Renstra, 2008-2013). Dengan visi

tersebut UIN Suska Riau dituntut untuk meningkatkan mutu atau melakukan

perbaikan secara bersikenambungan (continous improvement). Tentunya dengan

adanya visi dan misi tersebut perlu adanya beberapa faktor pendukung agar

tercapainya visi dan misi tersebut. Sistem informasi merupakan salah satu faktor

pendukung untuk pencapaian visi dan misi UIN Suska Riau untuk menjadi

terkemuka di Asia Tenggara dimana sistem informasi nantinya mampu

mempermudah akses terhadap administrasi dikampus, ini semua tercantum dalam

Rencana Strategis UIN Suska Riau yang menyebutkan bahwa perlu adanya sistem

informasi untuk mendukung pengembangan akademik dan tata kelola dokumen di

lingkungan UIN Suska Riau.



Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan

salah satu unit kerja kunci dalam administrasi di UIN Suska Riau yang bertugas

untuk mengatur semua urusan akademik, kemahasiswaan dan alumi serta kerja

sama dengan pihak ketiga untuk menunjang kemajuan UIN Suska Riau.Hingga

saat ini BAAK telah mengembangkan beberapa sistem informasi untuk

menunjang kegiatan yang ada pada unit kerjanya yaitu Sistem Informasi

Mahasiswa dan Akademik (SIMAK), Sistem Informasi Registrasi Ulang

Mahasiswa (SIREG), Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa Baru dan Sistem

Informasi Wisuda. SIMAK merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh UIN

Suska Riau dalam administrasi akademik yang saat ini menjadi core business

universitas. Namun dalam pengembangan aplikasi SIMAK, BAAK belum

memiliki sebuah acuan atau pedoman pengembangan. Sehingga membuat aplikasi

SIMAK menjadi sebuah aplikasi yang dikembangkan secara “dadakan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pihak pengembang, SIMAK

dikembangkan dengan berdasarkan permasalahan yang timbul pada user saja.

Oleh karena itu diperlukan arsitektur sistem informasi untuk mendukung

pengembangan aplikasi SIMAK di UIN Suska Riau tersebut agar pengembangan

aplikasi SIMAK di UIN Suska Riau lebih terencana dengan baik dan dalam

pengembangannya dapat berjalan sesuai visi misi yang akan dicapai oleh UIN

Suska Riau.

Untuk membuat sebuah arsitektur sistem informasi diperlukan sebuah

Framework sebagai kerangka kerja. Adapun Framework yang bisa digunakan

adalah Zachman Framework, Enterprise Architecture Planning, Federal

Enterpirse Architecture Framework dan The Open Group Architecture

Framework .Salah satu yang EA Framework yang bisa digunakan untuk

membangung arsitektur sistem informasi adalah The Open Group Architecture

Framework (TOGAF). Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing sehingga disesuaikan penggunaannya dengan karakteristik

organisasi (Setiawan, 2009).

Berdasarkan permasalahan di atas untuk merancang arsitektur sistem

informasi pada UIN Suska Riau menggunakan The Open Group Architecture



Framework (TOGAF) sebagai framework. Pemilihan TOGAF sebagai EA

Framework dikarenakan TOGAF memiliki process completness yang baik

sehingga cocok untuk digunakan dalam mendesain arsitektur aplikasi SIMAK

yang mencakup hampir seluruh proses adminsitrasi akademik di UIN Suska Riau.

Dengan demikian proses evolusi pengembangan dan penggunaan aplikasi SIMAK

di UIN Suska Riau dapat terencana dengan baik dan detail. Disamping itu

TOGAF juga merupakan metode yang fleksibel yang dapat mengidentifikasi

berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan, karena

metode ini bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan

dilakukan. (Biarnorman dan Fiarni, 2011) sehingga setiap perubahan yang terjadi

selama pengembangan tidak akan mengganggu sama sekali. Untuk itu dalam

penelitian ini penulis mengangkat judul “Perancangan Arsitektur Sistem Informasi

menggunakan The Open Group Architecture Framework Pada Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” untuk Tugas Akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah Bagaimana

merancang sebuah arsitektur Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan

(SIMAK) menggunakan model The Open Group Architecture Framrework

(TOGAF) pada unit kerja Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

(BAAK) UIN Suska Riau.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan dari masalah pada penlitian ini adalah :

1. Perancangan model arsitektur sistem informasi dilakukan pada unit

kerja Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

UIN Suska Riau terutama pada aplikasi Sistem Informasi Akademik

dan Kemahasiswaan (SIMAK).

2. Model arsitektur sistem informasi yang akan dibangun di BAAK

UIN Suska Riau berdasarkan model The Open Group Architecture

Framrework (TOGAF) dengan fokus hasil penelitian pada Phase C:



Information Systems Architectures, dan Phase D: Technology

Architecture.

1.4 Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menghasilkan rancangan arsitektur Sistem Informasi

Akademik dan Kemahasiswaan (SIMAK) pada Biro Administrasi

Akademik dan kemahasiswaan (BAAK).

2. Untuk menerapkan model The Open Group Architecture

Framrework (TOGAF) pada SIMAK.

3. Untuk merancang rencana strategis teknologi infomasi dalam

pencapaian visi dan misi UIN Suska Riau khususnya dalam

perancangan arsitektur teknologi.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi UIN Suska Riau

a. Sebagai acuan pengembangan Rencana Strategis UIN Suska

Riau untuk menuju universitas terkemuka di Asia Tenggara.

b. Memudahkan UIN Suska Riau dalam pengembangan aplikasi

SIMAK pada unit kerja BAAK.

c. Sebagai gambaran perencanaan arsitektur sistem informasi di

UIN Suska Riau

2. Bagi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

a. BAAK memiliki arsitektur sistem informasi untuk acuan

pengembangan aplikasi SIMAK.

3. Bagi Biro Perencanaan

a. Sebagai acuan pengembangan infrastruktur SIMAK pada unit

kerja Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

(BAAK) UIN Suska Riau.

4. Bagi Peneliti (Mahasiswa)

a. Dapat memahami proses bisnis yang terjadi pada BAAK



b. Dapat mengetahui peranan EA Framework (TOGAF) dalam

pengembangan Sistem Informasi

c. Memiliki pengalaman dalam merancangan arsitektur sistem

informasi menggunakan TOGAF.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang

meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan Tugas

Akhir.

Bab II Landasan Teori

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan

Tugas Akhir ini. Teori yang diangkat mengenai teori-teori tentang

The Open Group Architecture Framrework (TOGAF).

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat.

Bab IV Analisis dan Perancangan

Berisikan tentang analisis mengenai manajemen yang sedang

berjalan pada bidang akademik dan merancang sebuah model

arsitektur sistem informasi.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, pustakawan,

maupun untuk penulis.


