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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Persaingan yang semakin kompetitif dalam dunia pendidikan 

terutama bagi Akademi yang dikelola oleh masyarakat (Swasta), menuntut 

pihak pengelola untuk mengembangkan atau membangun sistem informasi 

dalam membantu aktifitas bisnis untuk mencapai tujuan organisasi dan 

sebagai layanan bagi stakeholder terutama yang berhubungan dengan data, 

informasi, teknologi dan aplikasi. Pengelolaan terhadap data dan informasi 

yang baik akan memberikan akses yang luas terhadap jaringan data yang 

terhubung secara global. Pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi ini harus selaras dan sesuai dengan arah strategi organisasi, 

banyak kasus pengelolaan sistem informasi mengalami kegagalan dalam 

mencapai sasaran (objective) organisasi karena pemanfaatan ini berjalan 

tidak sesuai dengan arah dan tujuan serta kebutuhan Akademi (organisasi). 

Kondisi ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan integrasi 

dengan sistem informasi (SI) antara bagian atau divisi satu dengan bagian 

atau divisi yang lain sehingga perlu di bangun suatu architecture dengan 

framework tertentu agar terciptanya suatu sistem yang efektif dan efisien. 

Efektivitas dan efisiensi  yang baik dalam penerapan TI membutuhkan  

Framework. Framework diperlukan  untuk mengatur inovasi-inovasi 

dalam perusahaan dan dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur 

dengan mudah (Harrison, Study Guide TOGAF 9 Foundation, 2009:28). 

Manfaat Framework dapat membantu meningkatkan strategi bisnis 

organisasi, memiliki kemampuan memasarkan inovasi-inovasi terbaru 

lebih cepat, memiliki informasi dan proses bisnis yang konsisten, lebih 

aman dan menekan resiko dan biaya penerapan Teknologi Informasi (TI). 

Tujuan Framework untuk  mengoptimalkan proses yang terintegrasi yang 
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mendukung perubahan strategi bisnis. Efektifitas manajemen informasi 

melalui IT adalah suatu faktor penting untuk mencapai keberhasilan bisnis, 

dan Framework menjadi suatu alat yang sangat dibutuhkan untuk menuju 

keberhasilan. 

Framework merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan dan memperluas arsitektur pada lingkup yang berbeda. 

Framework menjelaskan perancangan suatu sistem informasi dalam kaitan 

dengan arsitektur dan integrasi. Framework  meliputi daftar produk yang 

direkomendasikan  untuk memenuhi standard yang dapat digunakan untuk 

menerapkan pengembangan tersebut. Dengan menggunakan Framework 

akan mempercepat dan menyederhanakan pengembangan Framework, 

memastikan  cakupan lebih lengkap dan menjadi solusi dalam merancang 

sistem terintegrasi dan memastikan bahwa arsitektur yang dipilih 

mempertimbangkan perkembangan sebagai jawaban atas kebutuhan  bisnis 

di masa yang akan datang. Untuk dapat membangun sistem yang 

terintegrasi dengan baik maka diperlukan Framework.  

Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam 

perancangan arsitektur sistem informasi seperti : Zachman, TOGAF, FEA, 

dan Gartner.  

TOGAF merupakan sebuah kerangka (metoda) terperinci dan 

sekumpulan perangkat pendukung untuk mengembangkan sebuah 

arsitektur teknologi informasi. TOGAF memberikan gambaran metode 

yang detil bagaimana membangun dan mengelola serta 

mengimplementasikan Framework dan sistem informasi yang digunakan 

untuk menggambar sebuah model pengembangan arsitektur Enterprise 

sehingga bernilai. Framework TOGAF memberikan metode yang detil 

bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan 

Framework sistem informasi yang disebut dengan Architecture 

Development Method (ADM) sehingga dapat di jadikan rekomendasi 

dalam pengembangan sistem yang terintegrasi. Kerangka sebuah 

klasifikasi digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep yang 

menggambarkan dunia nyata pada konsep-konsep yang menggambarkan 
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sistem informasi dan implementasinya. Kerangka tersebut berfungsi untuk 

mengelompokkan informasi yang diperlukan dengan tujuan untuk 

menjelaskan keseluruhan perusahaan dan untuk menyimpan informasi. 

Serta mengembangkan arsitektur teknologi yang berorientasi pada 

kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi arsitektur yang dibuat 

sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi yang ada di 

Universitas Widyatama. 

Dari uraian diatas, maka dapat diusulkan dan dilakukan 

pemantapan dalam perancangan teknologi informasi tersebut agar dapat 

berjalan efektif dan efisien untuk mengurangi dampak kesalahan atau 

gangguan pada sistem yang akan berjalan. Oleh karena itu, perlu dibangun 

arsitektur sistem informasi sebagai pedoman dalam membangun sistem 

informasi yang terintegrasi dan sesuai dengan tujuan organisasi. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan yang 

muncul, yaitu : 

a. Dalam penerapan Teknologi Informasi belum memiliki model sistem 

architecture yang dikembangkan dengan menggunakan Framework. 

b. Dalam penerapan Teknologi Informasi di Universitas Widyatama 

belum memiliki blueprint yang mendukung ketersediaan layanan 

sistem informasi. 
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I.3 Rumusan Masalah 

  Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana membangun model sistem architecture menggunakan 

framework TOGAF ADM dalam mendukung aktivitas bisnis di 

Universitas Widyatama? 

b. Bagaimana membangun model  blueprint yang mendukung 

ketersediaan system architecture yang sesuai di Universitas 

Widyatama? 

 

I.4 Maksud dan Tujuan 

Dengan melakukan penelitian berupa perancangan teknologi informasi 

pada bagian IT Support di Universitas Widyatama, dengan menggunakan acuan 

framework TOGAF, maka diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Membangun model integrated sistem dan blueprint yang dapat 

digunakan untuk mempermudah proses pengembangan arsitektur 

sistem informasi.  

2. Menghasilkan sebuah peta rancangan implementasi teknologi 

informasi yang terstruktur. 

 

I.5 Manfaat 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Memberikan gambaran blueprint sebagai landasan untuk 

pengembangan arsitektur SI dalam pengelolaan perguruan tinggi 

untuk meningkatkan pelayanan. 

b. Mengoptimalkan fungsi  Framework TOGAF ADM untuk rancang 

bangun sistem terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. 

c. Memberi rekomendasi bagi perguruan tinggi untuk membangun 

model Framework pada sistem yang terintegrasi.  

d. Mempermudah proses pengembangan arsitektur SI dengan tujuan 

untuk membentuk integritas informasi yang dikeluarkan tiap bagian 

atau divisi. 
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I.6 Ruang Lingkup 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian terfokus pada pemanfaatan TI dalam tata kelola 

perguruan tinggi khususnya di Universitas Widyatama yang 

bertempat di Jl Cikutra no. 204 A Bandung, selama tiga bulan dari 

bulan Oktober sampai Desember 2013. 

b. Pemodelan sistem architecture yang dibangun pada Universitas 

Widyatama menggunakan TOGAF ADM Fase A, B, dan C. 

 

I.7 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metodologi 

Enterprise Architecture Planning (EAP) dengan menggunakan TOGAF 

Framework sebagai tool untuk proses dokumentasi. 

Sedangkan Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Studi Literatur. 

 Mempelajari literatur teori dan informasi pendukung lainnya 

mengenai perancangan Arsitektur Teknologi Informasi dengan 

menggunakan TOGAF Framework. 

2. Pengumpulan Data 

Melakukan kegiatan survei terkait dengan pengadaan dan 

implementasi sistem, dengan melakukan pengamatan dan 

mempelajari dokumen terkait. 

3. Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan penyusunan dan pengorganisasian data yang diperoleh 

dari kegiatan survei serta melakukan analisis terhadap hasil 

pengolahan. 

4. Perancangan Solusi 

Melakukan perancangan solusi untuk direkomendasikan agar menuju 

kondisi yang diharapkan. 
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I.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyajian yang disusun dalam laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

melakukan analisis dan penulisan tugas akhir. Landasan teori tersebut 

yaitu berisi definisi-definisi dasar metode yang digunakan dalam analisis. 

BAB III TINJAUAN ORGANISASI DAN PENDEFINISIAN 

KEBUTUHAN 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yaitu gambaran umum dari 

Organisasi Universitas Widyatama secara singkat dan jelas, tinjauan 

Rencana Pengembangan Universitas, dan pendefinisian kebutuhan yang 

digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan analisis laporan ini. 

BAB IV SURVEY DAN EVALUASI AKTUAL SISTEM 

INFORMASI 

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan penggambaran model 

sistem informasi institusi di Universitas Widyatama juga akan 

menjelaskan tentang trend perkembangan Teknologi saat ini. 

BAB V ARSITEKTUR BISNIS DAN SISTEM INFORMASI 

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan perancangan arsitektur 

bisnis dan tata kelola sistem informasi yang didapat dari hasil analisis. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis 

sistem yang ada pada unit organisasi Universitas Widyatama sebagai 

penelitian Tugas Akhir, beserta saran yang diuraikan agar dapat 

memberikan feedback yang baik dan berguna. 


