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BAB II

LANDASAN TEORI

2

2.1 Information Technology Service Management

Information Technology Service Management (ITSM) adalah pemanfaatan

terencana dan terkendali dari aset TI (termasuk sistem, infrastruktur dan

peralatan), orang dan proses untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis

seefisien mungkin sambil memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan

bereaksi secara cepat dan efektif untuk kejadian yang tidak direncanakan, keadaan

yang berubah dan kebutuhan bisnis baru serta terus mengevaluasi proses dan

kinerja untuk mengidentifikasi dan menerapkan peluang untuk perbaikan (Addy,

2007).

ITSM berfokus dalam mendefinisikan, mengelola dan menyampaikan

layanan TI untuk mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pelanggan. ITSM

sangat luas, meliputi perencanaan TI, penyampaian, dukungan dan

keamanan.Berbeda dengan pendekatan untuk operasi TI yang berorientasi pada

teknologi tradisional, ITSM merupakan disiplin ilmu untuk mendefinisikan

pelanggan, berorientasi pada layanan TI dan bergerak kearah mengelola TI

‘seperti bisnis’. ITSM berupaya untuk menyelaraskan operasi TI yang terkait

dengan aktivitas dan interaksi dari tenaga teknis TI dengan proses bisnis

(Winniford dkk, 2009 dikutip dari Mendasari 2012).

2.1.1 Sistem Informasi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Alter dalam Abdul Kadir (2003:11), “Sistem Informasi adalah

kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang

diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi”.
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2.1.1.2 Klasifikasi Sistem Informasi

Menurut Abdul Kadir (2003:94) ada berbagai cara untuk mengelompokkan

sistem informasi. Klasifikasi yang umum dipakai antara lain didasarkan pada:

1. Level Organisasi

2. Area fungsional

3. Dukungan Yang Diberikan

4. Arsitektur Sistem Informasi

2.1.1.3 Komponen Sistem Informasi

Komponen-komponen sistem informasi menurut Abdul Kadir (2003:70)

adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Keras (Hardware) : mencakup peranti-peranti fisik seperti

komputer dan printer.

2. Perangkat Lunak (Software) atau program : sekumpulan instruksi yang

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.

3. Prosedur : sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.

4. Orang : semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan

sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem

informasi.

5. Basis data (Database) : sekumpulan table, hubungan dan lain-lain

yang berkaitan dengan penyimpanan data.

6. Jaringan komputer dan komunikasi data : sistem penghubung yang

memungkinkan sesumber (resources) dipakai secara bersama atau

diakses oleh sejumlah pemakai.

2.1.1.4 Pentingnya Perencanaan Sistem Informasi

Berikut beberapa alasan pentingnya perencanaan Sistem Teknologi

Informasi menurut Jogiyanto (2005) :

1. Hasil dari perencanaan sistem teknologi informasi dapat dibagikan

kepada manajemen dan ahli-ahli sistem teknologi informasi. Diskusi
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dan persetujuan akan hasil perencanaan ini dapat menyediakan

pemahaman bersama antara ahli-ahli sistem teknologi informasi dan

manajer-manajer bisnis tentang bagaimana cara terbaik bagi

perusahaan untuk menggunakan sumber daya informasinya.

2. Mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang

dapat membantu mengkomunikasikan masa depan perusahaan itu

kepada pihak lain di dalam organisasi.

3. Diskusi mengenai perencanaan sering kali banyak membantu manajer-

manajer bisnis dan ahli-ahli sistem teknologi informasi dalam

membuat keputusan yang mendasar mengenai bagaimana sistem

teknologi informasi akan diarahkan untuk membantu bisnis

perusahaan.

4. Dengan perencanaan yang baik, jika sesuatu yang buruk terjadi

mendadak di perusahaan, maka perusahaan sudah siap

menghadapinya.

5. Hasil dari perencanaan sistem teknologi informasi dapat membantu

mengalokasikan sumber-sumber daya ke proyek-proyek sistem

teknologi informasi yang penting dan bermanfaat bagi perusahaan.

Hasil dari perencanaan ini didampingi dengan anggaran biaya yang

mencerminkan prioritas bisnis untuk sistem teknologi informasi yang

harus dikembangkan.

6. Alat komunikasi dengan manajemen puncak.

7. Membantu pemasok.

2.2 Enterprise Architecture

2.2.1 Pengertian Enterprise Architecture

Enterprise Architecture atau arsitektur Enterprise adalah deskripsi dari

misi Stakeholderdalam hal ini adalah pimpinan organisasi yang didalamnya

termasuk informasi, fungsionalitas/kegunaan, lokasi organisasi dan parameter

kinerja. Arsitektur Enterprise mengambarkan rencana untuk mengembangkan

sebuah sistem atau sekumpulan sistem (Osvolds, 2001).
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Arsitektur Enterprise merupakan fondasi dari sebuah organisasi yang

diperlukan untuk kelangsungan hidup dari organisasi tersebut untuk menghadapi

tantangan bisnis dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Seperti yang dikatakan John Zachman dalam Santoso (2012) menyatakan

bahwa “Enterprise Architecture sudah bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi

sudah menjadi suatu kewajiban”.Enterprise Architecture adalah suatu praktek

manajemen pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kenerjanya (Grounlund,

2009).

Arsitektur Enterprise mengidentifikasi komponen utama dari suatu

organisasi dan bagaimana komponen di dalam sistem dapat bekerja secara

bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan.Komponen-

komponen ini terdiri dari sumbar daya manusia, proses bisnis, teknologi, financial

dan sumber daya lainnya.

Menurut O’Rourke dalam Kurniawan (2012) Arsitektur adalah Rancangan

untuk segala tipe struktur, baik fisik maupun kontekstual, nyata maupun tidak

nyata. Enterprise adalah Bisnis atau organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan

produk atau mem-berikan pelayanan (O’Rourke dalam Kurniawan, 2003).

Defenisi dari Enterprise Architecture (Santoso:2012) antara lain sebagai

berikut :

1. Enterprise Architecture adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis

dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat juga berupa

rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen

bisnis (misalnya : kebijakan, operasional, infrastruktur dan informasi).

2. Enterprise Architecture adalah suatu Enterprise-wide,

mengintegrasikan kerangka kerja yang menyertakan : arsitektur bisnis

(strategi, pengaturan, organisasi, proses), arsitektur data/informasi,

arsitektur alokasi (sistem) dan arsitektur teknologi.

3. Enterprise Architecture adalah sebuah mekanisme untuk memastikan

sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan

dengan strategi dari organisasi tersebut.
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4. Deskripsi dari misi para Stakeholder yang terdiri dari informasi,

fungsi, lokasi, organisasi dan parameter pelaksanaan. Arsitektur

Enterprise menggambarkan rencana untuk pembangunan sebuah

sistem atau kumpulan sistem.

5. EnterpriseArchitecture merupakan suatu pendekatan logis, yang

komperehensif dan holistic untuk merancang dan

mengimplementasikan sistem dan komponen sistem yang bersama-

sama meliputi suatu infrastruktur manajemen informasi/teknologi

informasi. Arsitektur data (informasi), arsitektur teknologi dan

arsitektur aplikasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka lingkungan dari Enterprise

Architecture adalah sebagai berikut :

A. Ruang Lingkup

1. Level organisasi (Perusahaan, divisi dan sebagainya)

2. Level abstraksi (sistem)

B. Organisasi

1. Misi (kebijakan, operasional, infrastruktur dan informasi)

2. Sumber daya organisasi

3. Keterhubungan (relationship dengan Stakeholder organisasi)

C. Kebutuhan (fungsional, sekuritas, performance, kemampuan

pemeliharaan/maintenability, kemampuan adaptasi/adaptable,

kegunaan/usability).

D. Kemampuan staf dan fungsionalnya

E. Lingkungan sistem

1. Komponen (hardware, software, brainware)

2. Penghubung/interface (media penghubung)

3. Prinsip-prinsip organisasi
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Enterprise Architecture juga merupakan salah satu disiplin ilmu dalam

teknologi informasi memiliki definisi sebagai berikut :

1. Sebuah mekanisme untuk menjamin sumber daya informasi teknologi

dari perusahaan/organisasi agar berada pada jalur strategi (Doherty,

1999).

2. Tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang organisasi secara

menyeluruh dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan

(Paul,2004).

3. Deskripsi misi para Stakeholder mencangkup parameter informasi,

fungsionalitas/kegunaan, lokasi, organisasi dan kinerja. Arsitektur

Enterprise menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau

sekumpulan sistem (Osvalds, 2001)

Selain itu istilah arsitektur Enterprise meliputi fasilitas fisik, layanan dan

manajemen yang mendukung semua sumber daya informasi di suatu organisasi

yang diharapkan dapat meningkatkan pengembalian investasi, serta menciptakan

suatu framework untuk pengambilan keputusan masa kini dan mendatang.

2.2.2 Metodologi Arsitektur Enterprise

Metodologi adalah kumpulan metode untuk menguraikan bagaimana suatu

kumpulan aktivitas dilaksanakan.Umumnya metodologi terdiri dari prosedur,

teknik dan disiplin tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir metodologi untuk

menyusun rencana arsitektur Enterprise masih kurang, pendekatan yang dibuat

hanyalah mencakup aspek data (informasi) atau proses (bisnis), tidak mencakup

aspek lain dari arsitektur enterpsrise yaitu arsitektur teknologi dan aplikasi Untuk

menentukan ruang lingkup, batasan dan content suatu arsitektur Enterprise dapat

menggunakan suatu framework. Framework adalah suatu struktur logis yang

dapat diperluas untuk menggolongkan dan mengorganisasikan satu set konsep,

metode, teknologi dan perubahan pada suatu perancangan atau proses pengolahan.

Beberapa framework yang populer diantaranya adalah Federal Enterprise

Architecture Framework (FEAF), Zachman Framework dan The Open Group

Architecture Framework (TOGAF).Setiap model framework mendefinisikan
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entitas-entitas arsitektur ke dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke

dalam kolom-kolom.

2.2.2.1 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) merupakan sebuah

framework yang diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Federal CIO Council.FEAF

ini ditujukan untuk mengembangkan EA dalam Federal Agency atau sistem yang

melewati batas multiple inter-agency. FEAF menyediakan standar untuk

mengembangkan dan mendokumentasikan deskripsi arstitektur pada area yang

menjadi prioritas utama. FEAF ini cocok untuk mendeskripsikan arsitektur bagi

pemerintahan Federal. FEAF membagi arsitektur menjadi area bisnis, data,

aplikasi dan teknologi, dimana sekarang FEAF juga mengadopsi tiga kolom

pertama pada Zachman framework dan metodologi perencanaan arsitektur

enterprise oleh Spewak.

Gambar 2.1 Struktur komponen FEAF (Cakrayana, 2011).

Pada FEAF arsitektur yang ada (Gambar 2.1) diperuntukkan sebagai

reference point untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dan efisien dari proses
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bisnis yang umum, penyisipan teknologi, aliran informasi dan investasi pada

Federal Agencies. FEAF menyediakan sebuah struktur untuk mengembangkan,

memelihara dan menerapankan lingkungan operasional pada top-level dan

mendukung penerapan dari sistem TI.Pada Gambar 2.2 menunjukkan gambaran

matriks 5 x 3 FEAF dengan tipe-tipe arsitektur pada sumbu mendatar dan

perspektif pada sumbu lainnya. Hubungan antara produk arsitektur enterprise

terdapat pada cells matriks.

Gambar 2.2 Matriks arsitektur FEAF (Cakrayana, 2011).

Karakteristik dari FEAF:

1. Merupakan arsitektur enterprise Reference Model

2. Standar yang dipakai oleh pemerintahan Amerika Serikat

3. Menampilkan perspektif view yang menyeluruh

4. Merupakan tool untuk perencanaan dan komunikasi

2.2.2.2 Zachman Framework

Zachman framework merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan

untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang diperkenalkan oleh John

Zachman sejak tahun 1987.Ia menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise

itu bermacam-macam, ada yang berbentuk teks, diagram, gambar dan lain-lain.

Dokumen-dokumen ini kadang menjelaskan hal yang sama namun dari sudut

pandang yang berbeda. Agar dokumen tersebut dapat mudah dipahami dan

dikelola, maka Zachman mengusulkan agar dokumen tersebut dikelompok-
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kelompokkan. Kerangka kerja Zachman merupakan suatu alat bantu yang

dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang

dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh (Setiawan,

2009).

Pada dasarnya kerangka kerja Zachman sebagai alat bantu berpikir

(Cakrayana, 2011), yang dapat membantu arsitek dan manager dalam mengisolasi,

memodulasi, dan memetakan masalah sehingga menjadi lebih sederhana, lebih

mudah dipahami dan lebih fokus. Kerangka kerja Zachman tidak harus digunakan

untuk keseluruhan enterprise secara seketika karena akan memakan terlalu banyak

waktu dan biaya. Penggunakan kerangka kerja ini dapat dilakukan secara bertahap

berbasis pada pendekatan “sepotong-sepotong”. Ini berarti memecah proyek

arsitektur enterprise menjadi proyek berdasarkan skala prioritas.Kerangka kerja

Zachman untuk arsitektur enterprise terdiri dari 6 (enam) kolom dan 6 (enam)

baris dapat dilihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Kerangka kerja Zachman Framework untuk arsitektur Enterprise
(Zachman, 2000)
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Zachman Framework merupakan skema untuk melakukan klasifikasi

pengorganisasian artifak enterprise.Zachman framework terdiri dari 6 (enam)

kolom dan 6 (enam) baris. Tiap baris menyajikan perspektif dari sudut pandang

perencana (planner), pemilik (owner), perancang (designer), pengembang

(builder), subkontraktor (sub-contractor) dan functioning enterprise .Tiap kolom

merepresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yaitu: data,

fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi.

Secara rinci, setiap baris dalam kerangka kerja Zachman

merepresentasikan perspektif berikut:

1. Perencana (planner): menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan.

2. Pemilik (owner): menetapkan model konseptual dari enterprise.

3. Perancang (designer): menetapkan model sistem informasi sekaligus

menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat

direalisasikan secara teknis dan fisik.

4. Pengembang (builder): menetapkan model teknis dan fisik yang

digunakan dalam mengawasi penerapan teknis dan fisik.

5. Subkontraktor (sub-contractor): menetapkan peran dan rujukan bagi

pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem

informasi.

6. Functioning enterprise: merepresentasikan perspektif pengguna dan

wujud nyata hasil penerapan .

Dan untuk tiap kolom dalam kerangka kerja Zachman merepresentasikan

fokus, abstraksi atau topik arsitektur enterprise, yaitu:

1. What (data)

Menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam

bisnis.Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu

dipelihara.

2. How (function)

Mendefinisikan fungsi atau aktivitas. Input dan output juga

dipertimbangkan di kolom ini.
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3. Where (networks)

Menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam

organisasi, meliputi lokasi geografis bisnis yang utama.

4. Who (people)

Mewakili manusia dalam organisasi dan metric untuk mengukur

kemampuan dan kinerjanya.Kolom ini juga berhubungan dengan antar

muka pengguna dan hubungan antara manusia dan pekerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya.

5. When (time)

Mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria

kinerja.Kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses

arsitektur.

6. Why (motivation)

Menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjanya.Disini terlihat

tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur pengetahuan, alasan pikiran

dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

Framework Zachman bukan suatu metodologi untuk membuat penerapan

dari suatu obyek, tapi merupakan ontologi untuk menggambarkan arsitektur

enterprise. Ontologi adalah suatu struktur sedangkan metodologi adalah suatu

proses.

2.2.2.3 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) muncul dengan cepat

dan merupakan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas

dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Berawal dari Technical Architecture

for Information Management atau (TAFIM) di Departemen Pertahanan Amerika

Serikat, kerangka kerja itu diadopsi oleh Open Group pada pertengahan 1990an.

Spesifikasi pertama TOGAF diperkenalkan pada tahun 1995, dan TOGAF 8

(Enterprise Edition) dirilis pada awal 2004. Pada saat ini sudah ada TOGAF 9

yang secara keseluruhan melengkapi versi sebelumnya.
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TOGAF memberikan metode yang detil tentang bagaimana membangun

dan mengelola serta mengimplementasikan enterprise architecture dan sistem

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

Group, 2009).

TOGAF ADM merupakan metode yang bersifat generik dan mudah di

terapkan berdasarkan kebutuhan banyak organisasi, baik organisasi industri

ataupun industri akademik seperti perguruan tinggi. TOGAF ADM juga

merupakan hasil dari kontribusi secara terus menerus dari banyak pelaksana

arsitektur. ADM menggambarkan sebuah metoda untuk membangun sebuah

arsitektur enterprise, dan membentuk inti dari TOGAF. Metode ini

menggabungkan elemen dari TOGAF dengan kebutuhan bisnis dan TI organisasi

(Open Group, 2011b). ADM juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat untuk

merencanakan, merancang, mengembangkan, dan menerapakan arsitektur sistem

informasi untuk organisasi (Yunis & Surendro, 2008).

TOGAF ADM juga menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang

bagaimana melakukan pengembangan arsitektur enterprise, prinsip tersebut

digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan

arsitektur enterprise oleh organisasi (Open Group, 2009). Prinsip-prinisip tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Enterprise

Pengembangan arsitektur yang dilakukan diharapkan mendukung

seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang

membutuhkan.

2. Prinsip Teknologi Informasi (TI)

Lebih mengarahkan konsistensi penggunaan TI pada seluruh bagian

organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang akan menggunakan.21

3. Prinsip Arsitektur

Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan

bagaimana menerapankannya.
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Gambar 2.4 TOGAF Architecture Development Method (sumber : TOGAF 9,
2009)

TOGAF ADM seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4, 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.

Berdasarkan gambar 2.4 TOGAF ADM terdiri dari 8 (delapan) fase yang

berbentuk siklus (cycle) yaitu Architecture Vision, Business Architecture,

Information System Architecture, Technology Architecture, Opportunities and

Solution, Migration Planning, Implementation Governance,dan Architecture

Change Management.
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Preliminary Phase

Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas

arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip

arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk menyakinkan setiap orang yang terlibat di

dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Pada fase

ini harus menspesifikasikan who, what, why, when, dan where dari arsitektur itu

sendiri.

1. What adalah ruang lingkup dari usaha.

2. Who adalah siapa yang akan memodelkannya, siapa orang yang akan

bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut, dimana

mereka akan dialokasikan dan bagaimana peranan mereka.

3. How adalah bagaimana mengembangkan arsitekture interprise,

menentukan framework dan metode apa yang akan digunakan untuk

menangkap informasi.

4. When adalah kapan tanggal penyelesaian arsitektur

5. Why adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Hal ini berhubungan

dengan tujuan organisasi yaitu bagaimana arsitektur dapat memenuhi

tujuan organisasi.

Phase A: Architecture Vision

Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang

mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders,

penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai

pengembangan arsitektur.

Beberapa tujuan dari fase ini adalah :

1. Menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapat

pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise.

2. Mensyahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis dan pergerakan strategis

bisnis organisasi.

3. Mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi dan

memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini.
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4. Mendefiniskan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha

arsitektur ini dan batasannya.

5. Menghasilkan visi arsitektur yang menunjukan respon terhadap

kebutuhan dan batasannya.

Beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah :

1. Menentukan / menetapkan proyek

2. Mengindentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Jika hal ini sudah

didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan

klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas.

3. Meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Meninjau ini

berdasarkan arsitektur saat ini yang akan dikembangkan. Jika hal ini

sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan

klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas.

4. Mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar rungan lingkup

usaha saat ini.

5. Mendefinisikan batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya

dan sebagainya.

6. Mengindentifikasikan stakeholder, kebutuhan bisnis dan visi

arsitektur.

7. Mengembangkan Statement of Architecture Work.

Phase B: Business Architecture

Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi

arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini tools dan method umum untuk

pemodelan seperti: Integration DEFinition (IDEF) dan Unified Modeling

Language (UML) bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan.

Beberapa tujuan dari fase ini adalah :

1. Menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar.

2. Mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, menguraikan strategi

produk dan/atau service dan aspek geografis, informasi, fungsional
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dan organisasi dari lingkungan bisnis yang berdasarkan pada prinsip

bisnis, tujuan bisnis dan penggerak strategi.

3. Menganalisi gap antara arsitektur saat ini dan tujuan.

4. Memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek

mendemokan bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam

arsitektur bisnis.

5. Memilih tools dan teknik relevan yang akan digunakan dalam sudut

pandang yang dipilih.

Beberapa langkah yang dilakukan di fase ini adalah :

1. Mengembangkan deskripsi asitektur bisnis saat ini untuk mendukung

arsitektur bisnis target.

2. Mengindentifikasi reference model, sudut pandang dan tools

3. Melengkapi arsitektur bisnis

4. Melakukan gap analisis dan membuat laporan

Phase C: Information Systems Architectures

Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur

sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam

tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan

oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data

digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Teknik yang bisa

digunakan dengan yaitu: ER-Diagram, Class Diagram, dan Object Diagram.

Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam

domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam

fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari

proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Implementasi dari arsitektur ini

mungkin tidak perlu dalam urutan yang sama, diutamakan terlebih dahulu yang

begitu sangat dibutuhkan.

Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber

utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat

dipahami oleh stakeholder, lengkap, kosisten, dan stabil. Penting untuk diketahui
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bahwa arsitektur ini tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuannya

adalah untuk mendefinisikan entitas data yang relevan dengan enterprise,

bukanlah untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logik.

Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah:

1. Mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar

2. Review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang dan

tools.

3. Membuat model arsitektur

4. Memilih arsitektur data building block

5. Melengkapi arsitektur data

6. Melakukan gap analysis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data

target dan membuat laporan.

Tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis

utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung

bisnis. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur aplikasi ini tidaklah

memperhatikan perancangan sistem aplikasi. Tujuannya adalah untuk

mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang relevan dengan enterprise dan

aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mengatur data dan menghadirkan

informasi kepada aktor manusia dan komputer di enterprise. Aplikasi tidak

diuraikan sebagai sistem komputer tetapi sebagai grup logik dari kemampuan

untuk mengatur objek data dalam arsitektur data dan mendukung fungsi-fungsi

bisnis dalam arsitektur bisnis.Aplikasi dan kemampuan didefinisikan tanpa

mereferensikan ke teknologi khusus. Suatu aplikasi bersifat stabil dan relatif tidak

berubah sepanjang waktu sedangkan teknologi yang digunakan untuk

mengimplementasikannya akan barubah sepanjang waktu, berdasarkan pada

teknologi yang sekarang tersedia dan perubahan kebutuhan bisnis.

Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur aplikasi

adalah :

1. Mengembangkan deskripsi arsitektur aplikasi dasar

2. Review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang dan

tools.
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3. Membuat model arsitektur

4. Indentifikasi sistem aplikasi kandidat

5. Melengkapi arsitektur aplikasi

6. Melakukan gap analysis dan membuat laporan

Phase D: Technology Architecture

Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan

jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan Technology

Portfolio Catalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam

tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam

pemilihan teknologi.

Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi

yaitu:

1. Membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF

2. Mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut

pandang dan tools.

3. Membuat model arsitektur dari building block

4. Memilih services portfolio yang diperlukan untuk setiap building

block

5. Mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai

6. Menentukan kriteria pemilihan spesifikasi

7. Melengkapi definisi arsitektur

8. Melakukan gap analysis antara arsitektur teknologi saat ini dengan

arsitektur teknologi target.

Phase E: Opportunities and Solutions

Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur

saat ini dan tujuan, indentifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk

mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan

baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan

direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada fase D.
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Tujuan dari fase ini adalah :

1. Mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang

diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang

bervariasi

2. Identifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang

akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke

tujuan.

3. Menafsirkan ketergantungan, biaya dan manfaat dari proyek-proyek

yang bervariasi.

4. Menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi

dan sebuah rencana implementasi detail.

Phase F: Migration and Planning

Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan dari fase ini

adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan

prioritas.Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari

proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk

membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi.

Phase G: Implementation Governance

Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan

dari fase ini adalah :

1. Untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi

2. Membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment

dan implementasi secara keseluruhan

3. Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang

diimplementasikan dan dideploy

4. Menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh

proyek implementasi dan proyek lainnya.
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Phase H: Architecture Change Management

Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola

perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak

perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan

sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan

rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk

menentukan/menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur

enterprice yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan

secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti

pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan

menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur

yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian

disiplin pada fase Preliminary.

Requirements Management

Menguji proses pengelolaan architecture requirements sepanjang siklus ADM

berlangsung

2.3 Pemilihan Architecture Enterprise Framework

Untuk memilih sebuah arsitektur enterprise framework terdapat kriteria

yang berbeda yang bisa dijadikan sebagai acuan (Setiawan, 2009), yaitu:

1. Tujuan dari arsitektur enterprise dengan melihat bagaimana definisi

arsitektur dan pemahamannya, proses arsitektur yang telah ditentukan

sehingga mudah untuk diikuti, serta dukungan terhadap evolusi

arsitektur.

2. Input untuk aktivitas arsitektur enterprise seperti pendorong bisnis dan

input teknologi.

3. Output dari aktivitas arsitektur enterprise seperti model bisnis dan

desain transisional utnuk evolusi dan perubahan.
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Framework merupakan sebuah bagian penting dalam pendesainan

arsitektur enterprise yang seharusnya memiliki kriteria:

1. Reasoned.

Framework yang masuk akal yang dapat memungkinkan pembuatan

arsitektur yang bersifat deterministik ketika terjadi perubahan batasan

dan tetap menjaga integritasnya walaupun menghadapi perubahan

bisnis dan teknologi serta demand yang tak terduga.

2. Cohesive.

Framework yang kohesif memiliki sekumpulan perilaku yang akan

seimbang dalam cara pandang dan ruang lingkupnya.

3. Adaptable.

Framework haruslah bisa beradaptasi terhadap perubahan yang

mungkin sangat sering terjadi dalam organisasi.

4. Vendor-independent.

Framework haruslah tidak tergantung pada vendor tertentu untuk

benar-benarmemaksimalkan benefit bagi organisasi.

5. Technology-independent.

Framework haruslah tidak tergantung pada teknologi yang ada saat

ini, tapi dapat menyesuaikan dengan teknologi baru.

6. Domain-neutral.

Adalah atribut penting bagi framework agar memiliki peranan dalam

pemeliharaan tujuan organisasi.

7. Scalable.

Framework haruslah beroperasi secara efektif pada level departemen,

unit bisnis, pemerintahan dan level korporat tanpa kehilangan fokus

dan kemampuan untuk dapat diaplikasikan.

Perbandingan ketiga framework yang banyak digunakan dapat dilihat pada

Tabel 2.1. Dalam prakteknya EA Framework yang ada tidak ada yang sempurna,

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan penggunaan EA

framework di masing-masing enterprise bisa menjadi berbeda. Hal ini tergantung
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dengan karakteristik dari enterprise itu sendiri, fokus yang ingin dicapai dan lain-

lain.

Tabel 2.1Perbandingan Enterprise Architecture Framework

Zachman FEAF TOGAF

Definisi Arsitektur dan

Pemahamannya

Parsial Ya Ya pada fase

preliminary

Proses arsitektur yang

detil

Ya Tidak Ya, ADM dengan 9 Fase

yang detil

Support terhadap

evolusi arsitektur

Tidak Ya Ya, ada fase Migration

Planning

Standarisasi Tidak Tidak Ya, menyediakan TRM,

Standar Information

Architecture

Knowledge Base

Tidak Ya Ya

Pendorong Bisnis Parsial Ya Ya

Input teknologi Tidak Ya Ya

Model bisnis Ya Ya Ya

Desain Transisional Tidak Ya Ya, hasil fase Migration

Planning

Meutrality Ya Tidak Ya

Menyediakan prinsip

arsitektur

Tidak Tidak hanya

untuk

karakteristik

FEAF

Ya

Sumber : Pemilihan EA Framework (Setiawan, 2009)

Dari hasil penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan untuk studi UIN Suska

Riaudimana masih belum terdapat arsitektur enterprise dan memiliki keperluan

untuk pengembangan arsitektur sistem informasi yang mudah dan jelas serta UIN

Suska Riau juga dalam proses evolusi dari penggunaan sistem non-teknologi

menuju sistem informasi berbasis teknologi, maka arsitektur enterprise framework

yang cocok digunakan adalah TOGAF.
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2.4 Tinjauan Umum UIN Suska Riau

2.4.1 Sejarah Ringkas UIN Suska Riau

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

bahasa InggrisState Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau merupakan

hasil peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan

Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan

peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang

perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif

Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H.

Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri

Agama RI menetapkan organisasi dan tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru sebagai

cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun

1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia

K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan

piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.

IAIN Susqa ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah

Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung

An-Nur Pekanbaru.

Dengan peresetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam

Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama

Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang

nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian

beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.

IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanyadi

bekas sekolah cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian

dipindahkan ke Masjid Agung An-Nur.Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN Susqa
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menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan

pertama seluas 840 m2 yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha dibiayai

sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya oelh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Ahmad, pada tanggal 19 Juni

1973.

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga fakultas, yaitu

Tarbiyah, Syari’ah dan Ushuluddin.Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa

mengembangkan diri dengan membuka fakultas Dakwah.Fakultas ini didirikan

berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal

24 Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang

ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telha berdiri pula Program

Pascasarjana/PPs IAIN Susqa Pekanbaru.

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif Qasim

Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985), Seminar Kerja

dalam Perspektif Islam (1987) dan dialog ulama serta cendikiawan se-Propinsi

Riau. Tiga tahun berturut – turut (1996-1998) melahirkan rekomendasi agar IAIN

Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui

keputusan rapat senat IAIN Susq tanggal 9 September 1998 yang menetapkan

perubahan status IAIN Susqa menjadi Univeristas Islam Negeri (UIN) Sultan

Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai dari tahun

akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa prodi umum pada beberapa fakultas,

seperti program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi

Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari’ah, dan program

Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN

Susqa telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika.Satu tahun

kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program Studi teknik

Industri.Kedua program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah

administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada

fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi

fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan
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Teknologi dengan Jurusan/Prodi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem

Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi

Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen,

Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan

dengan prodi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak,

Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan dan Nutrisi.

Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa sebagai

persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiya,

Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikaasi,

Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Fakultas

Peternakan.

Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan

sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu

ke-islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus

menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum.

Pengembangan UIN Suska tidak hanya dilakukan pada bidang akademik

semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan program-program studi

baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan di bidang fisik, sarana dan prasaran.

Dewasa ini UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 84,15 Ha yang

terdiri atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha di Km. 15 Jl. HR

Soebrantas Simpang Baru Panam Pekanbaru.

Lahan kampus di Km 15 Jl. H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada

tahun 1981/1982 mulanya seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003/2006

menjadi 80,50 Ha. Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik di lahan ini telah

dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m2 untuk 70 ruangan

kuliah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8

tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2006 tentang Perubahan atas

PMA RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska

Riau, maka UIN Suska Riau memiliki 8 Fakultas, yaitu : Fakultas Tarbiyah dan
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Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi,n Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas

Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan fakultas Pertanian dan

Peternakan.

Sejak berdiri IAIN Susqa sampai menjadi UIN Suska hingga sekarang ini

telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinann, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pimpinan UIN Suska

No Nama Periode

1 Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975

2 Drs. H. A. Moerad Oesman 1975-1979

3 Drs. Soewarno Ahmady 1979-1987

4 Drs. H. Yusuf Rahman, MA 1987-1996

5 Prof. Dr. H. Amir Luthfi 1996-2000

6 Prof. Dr. H. Amir Luthfi 2000-2005

7 Prof. Dr. H. M. Nazir 2005-2010

8 Prof. Dr. H. M. Nazir 2010-2014

Sumber : Panduan Akademik UIN Suska Riau (2012)

2.4.2 Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah : “Cita-cita

luhur segenap sivitas akademik UIN SUSKA Riau ini tergambar dalam rumusan

visinya sebagai berikut: 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”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UIN SUSKA Riau menetapkan

kebijakan umum yang dirumuskan sebagai misi UIN SUSKA Riau, yakni :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan

sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan

professional serta memiliki integrasi pribadi sebagai sarjana muslim

2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan  ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan paradigma

islami
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3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni  sebagai

pengabdian  kepada masyarakat dengan menggunakan  paradigma

islami

4. Menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Karakteristik
1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa

iman dan tauhid (belief affection)

2. Pengembangan berbagai cabang Ilmu pengetahuan dengan pendekatan

religious sehingga nilai-nilai islam menjadi roh bagi setiap cabang

ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam Disiplin Ilmu

(IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.

3. Penyelenggaraan beberapa disiplin Ilmu untuk mencapai standar

kompetensi Ilmu-Imu keislaman yang memperkuat domaian akidah,

ibadah, muamalah dan akhlak.

4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan

nilai-nilai Islam melalui program Ma’had ‘Aliy.

5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang

didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.

6. Mengembangkan study Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun

Melayu sebagai pusat keunggulan (center of excellence).

Tujuan
1. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik

dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan,

dan/atau mengaplikasikan Ilmu agama Islam, tekhnologi, seni, dan

atau ilmu yang terkait.

2. Menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu agama Islam,

tekhnologi, seni, dan/atau ilmu lain yang terkait serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan

masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.
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2.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.5 Struktur Organisasi UIN Suska Riau (sumber : bagian Kepegawaian)
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2.4.4 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan

unit pelaksana administratif yang mempunyai fungsi untuk mengelola dan

menangani berbagai layanan administrasi akademik di lingkungan UIN Suska

Riau. Ruang lingkup kegiatan administrasi yang ditangani oleh BAAK meliputi :

1. Registrasi Mahasiswa

2. Administrasi akademik seperti pengisian KRS, pembuatan KHS

3. Layanan Dokumen Kemahasiswaan (KTM, Surat Keterangan dll)

4. Pengurusan Pindah, Cuti dan Aktif Mahasiswa

5. Statistika Mahasiswa

6. Wisuda dan Alumni

7. Kesejahteraan Mahasiswa

8. Kerjasama dan Pengembangan Lembaga

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dipimpin oleh

seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor. Berikut ini

merupakan struktur organisasi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

(BAAK) UIN Suska Riau :

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan (sumber : Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau)
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2.4.5 Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan

Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIMAK) merupakan

sistem informasi yang digunakan untuk proses administrasi akademik dan

kemahasiswaan dilingkungan UIN Suska Riau.Berbagai proses administrasi yang

pada awalnya dikerjakan secara manual sekarang telah dikelola menggunakan

SIMAK seperti daftar ulang hingga pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa.

Gambar 2.7 Halaman Depan SIMAK

Gambar 2.8 Halaman Login SIMAK
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Gambar 2.9 Halaman Depan Setelah Login

2.5 Riset-riset Terkait

Terdapat beberapa riset yang telah dilakukan yang berkaitan dengan

penelitian ini seperti yang dijelaskan dibawah ini :

“Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM Untuk

Penerapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Atas  (studi kasus:

SMA Plus PGRI Cibinong)” oleh Cakrayana (2011). Penelitian ini dilakukan

untuk membuat blueprint Sistem Informasi untuk menunjang penerapan Standar

Nasional Pendidikan (SNP) di SMA dengan menggunakan metodologi TOGAF

ADM. Perancangan yang dilakukan dengan melihat arsitektur enterprise dalam 4

(empat) kategori yaitu: arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk

menunjang penerapan SNP.

“Arsitektur Sistem Informasi Untuk Institusi Perguruan Tinggi di

Indonesia” oleh Mutyarini dan Sembiring (2006). Pada penelitian ini memberikan

penjelasan bagaimana cara merancang sebuah arsitektur sistem informasi untuk

perguruan tinggi dan alasan penggunaan TOGAF sebagai EA Framework yang

cocok untuk membangun sebuah arsitektur sistem informasi di perguruan tinggi.


