
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

  Perkembangan dunia informasi dan teknologi sangat cepat pada sepuluh 

tahun terakhir, salah satunya yaitu adanya keberadaan  komputer. Layanan yang 

dihadirkan sangat berguna dan membantu kehidupan manusia (Kristania, 2017). 

Mulai dari akses data, informasi aktual dan membantu pengolahan data serta 

pengoperasian yang dapat dilakukan siapa pun tanpa menyita banyak waktu, 

tenaga dan biaya. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, membuat 

keberadaan pengolahan data yang terkomputerisasi menjadi sangat penting dalam 

mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi 

yang aktual, cepat dan akurat dalam sebuah Teknologi Informasi (Kristania, 

2017).  

 Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting bagi suatu organisasi 

dalam mendukung aktifitas bisnis. Penerapan TI mendukung terciptanya 

transformasi proses bisnis, pengurangan biaya-biaya operasional (reduce cost), 

meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, hingga pada akhirnya 

mendukung terhadap peningkatan kinerja organisasi. Sejalan dengan 

perkembangan TI, saat ini TI dipandang tidak hanya sebatas sebagai alat bantu 

aktifitas bisnis saja, lebih dari itu TI memiliki peranan strategis terhadap 

pencapain tujuan bisnis organisasi. Berbagai langkah strategis dilakukan oleh 

organisasi dalam upaya pengembangan TI, salah satunya dengan pemanfaatan 

sistem informasi berbasis komputer (Rachmanto, 2015). 
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 Pemanfaatan sistem informasi tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan 

dalam fungsi bisnis organisasi. Investasi untuk mengimplementasikan sistem 

informasi tentunya memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Tidak sedikit 

penerapan sistem informasi mengalami kegagalan karena kurangnya perencanaan 

yang baik. Perencanaan penerapan sistem informasi yang baik serta penyelarasan 

antara strategi TI atau sistem informasi dengan kebutuhan bisnis akan 

berkontribusi terhadap nilai bisnis organisasi salah satunya yaitu dalam dunia 

kursus (Ward, J. dan Peppard, J., 2002).  

 Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan diluar sekolah 

resmi (non-formal) untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. 

Sistem pencatatan transaksi yang ada pada tempat kursus tersebut masih bersifat 

sederhana sehingga menyulitkan pemilik dalam memperoleh informasi dalam 

waktu yang tepat dan akurat. Selain itu kurangnya media promosi mengakibatkan 

dampak yang  kurang baik pada proses pemasaran. Untuk menghubungkan 

pengunjung pada program kursus yang tersedia, maka sebagai salah satu solusi 

yang bisa diambil dengan adanya pemanfaatan TI untuk memperkenalkan 

program tersebut salah satunya Kursus Mobil Princess Bandarlampung. 

 Kursus Mobil Princess Bandarlampung adalah Lembaga yang bergerak 

dalam bidang jasa pelatihan mengemudi. Proses pengolahan data kursus masih 

dilakukan dengan melakukan pencatatan pendaftaran peserta didalam formulir 

pendaftaran, penjadwalan kursus dan transaksi pembayaran masih dilakukan 

secara manual sehingga terdapat kendala yaitu sehingga sering terjadi kesalahan 

jadwal.  Penumpukan berkas formulir, sering terjadi kehilangan data berkas siswa, 

dan tidak adanya laporan perperiode sehingga dibutuhkannya sistem yang dapat 
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menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dengan masalah yang dihadapi 

Staff Princess membutuhkan sebuah sistem dalam proses pendaftaran sehingga 

mengurangi kesulitan dalam pengembangan SI atau TI-nya. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan Princess belum memiliki perencanaan arsitektur 

enterprise yang matang dan memiliki keinginan untuk  memiliki arsitektur 

enterprise. Tanpa adanya perencanaan strategis sistem informasi atau arsitektur 

enterprise yang matang, penerapan SI/TI pada Princess akan berdampak pada 

kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Arsitektur enterprise merupakan kunci utama dalam proses pengembangan 

sistem informasi karena akan digunakan untuk membuat strategi implementasi 

sistem informasi yang baik. Untuk menghasilkan rancangan arsitektur sistem 

informasi yang baik, maka diperlukan suatu kerangka kerja (framework) yang 

tepat. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam 

perancangan arsitektur informasi yang bersifat architecture enterprise Framework 

sehingga dapat menggambarkan stretegi dalam proses pendaftaran pada Kursus 

Mobil Princess Bandarlampung (Gronlund, 2009) 

TOGAF adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open 

Group’s Architecture Framework 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 (Erwin, 2009). Kursus Mobil Princess 

Bandarlampung akan menerapkan TOGAF untuk mengembangkan enterprise 

architecture, dimana terdapat metode dan tools yang detail untuk 

mengimplementasikannya karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. 
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Enterprise Architecture TOGAF sebelumnya telah diteliti oleh Aprilia 

Arum Sari dan Augie David Manuputty (2018), meneliti tentang Perencanaan 

Arsitektur Enterprise Menggunakan Togaf Adm (Architecture Development 

Method) Pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga, dengan hasil dari penelitian ini 

adalah gambaran  pemodelan  usulan blueprint sistem informasi dan teknologi 

informasi sebagai landasan dasar yang diperlukan saat ini dan yang akan datang 

untuk strategi kegiatan bisnis di Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Selanjutnya Deris 

Santika (2016), meneliti tentang Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem 

Informasi Sekolah Dengan Menggunakan Togaf Adm. Hasil dari penelitian ini 

adalah berupa blueprint arsitektur sistem informasi sekolah SMK Informatika 

Sumedang yang akan menunjang proses yang ada pada sekolah secara 

menyeluruh dan menyelesaikan permasalahan sistem informasi yang masih belum 

terintegrasi. Selanjutnya peneliti Wiyana, dan Wing Wahyu Winarno (2015), 

meneliti tentang Sistem Panjaminan Mutu Pendidikan Dengan TOGAF ADM 

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Manja Purnasari, menghasilkan tata kelola 

teknologi informasi dari kerangka Permenkominfo No.41 tahun 2007 dan critical 

succes factor untuk keberhasihan penerapan rancangan EA. dan Setiawan 

Assegaff (2018), meneliti tentang Perancangan Arsitektur Sistem Informasi 

Menggunakan Togaf Adm Pada Sma Negeri 1 Muara Bungo, menghasilkan 

pemodelan arsitektur enterprise yang memberikan panduan dalam membuat cetak 

biru untuk pengembangan sistem informasi untuk data, aplikasi, bisnis, dan 

teknologi. Dan Ahmad Suryadi (2015), meneliti tentang Strategi Perencanaan Dan 

Penerapan Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Togaf Versi 9 : Studi 

Kasus SMKN XYZ, menghasilkan blueprint sebagai acuan untuk perencanaan 
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dan penerapan Teknologi Informasi yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan. Untuk menghasilkan rancangan arsitektur Teknologi Informasi yang 

baik, maka perlu adanya suatu kerangka kerja (framework) yang digunakan. 

Solusi dari masalah yang ada pada Kursus Mobil Princess Bandarlampung 

dibutuhkan perencanaan strategis untuk SI atau TI guna menyelaraskan strategi 

bisnis yang ada pada Kursus Mobil Princess dengan strategi SI atau TI. 

Perencanaan strategis SI atau TI ini digunakan untuk merancang perencanaan 

stategis sistem informasi yang menggunakan arsitektur utama Kursus Mobil 

Princess guna memetakan kebutuhan SI/TI Kursus Mobil Princess. Rancangan 

arsitektur sistem informasi yang digunakan adalah TOGAF ADM ini digunakan 

untuk mengembangkan enterprise architecture, dimana terdapat metode dan tools 

yang detail untuk mengimplementasikannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana membuat perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan acuan 

Framework TOGAF ADM pada Kursus Mobil Princess Bandar Lampung?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka 

penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada: 

1. Ruang lingkup pembahasan difokuskan pada proses pendaftaran kursus. 

2. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah TOGAF (The 

Open Group Architecture Framework). 
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3. Penelitian ini menghasilkan laporan Enterprise Architecture Planning 

(EAP) yang akan dijadikan acuan pengembangan SI/TI berdasarkan 

kondisi proses bisnis organisasi saat ini.  

4. Penelitian ini tidak sampai membuat aplikasi yang tertera pada laporan 

Enterprise Architecture Planning  (EAP) yang dihasilkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah “Membuat perencanaan 

Arsitektur Enterprise menggunakan metode TOGAF ADM berdasarkan proses 

bisnis inti dari perusahaan yang akan menghasilkan suatu laporan EAP yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan SI/TI pada Kursus 

Mobil Princess Bandar Lampung.” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah “Dapat mengembangkan sistem 

dengan melihat alur Arsitektur Enterprise menggunakan metode TOGAF ADM 

berdasarkan proses bisnis inti dari perusahaan yang akan menghasilkan suatu 

laporan Enterprise Architecture Planning (EAP) yang selanjutnya dapat 

digunakan sebagai pedoman SI/TI pada Kursus Mobil Princess Bandar 

Lampung.” 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dibawah ini merupakan susunan sistematika penulisan laporan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu seperti definisi tentang arsitektur, Framework TOGAF, 

dan lainnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah 

penentuan tenaga kerja, Metodologi penelitian, dan proses bisnis yang 

berjalan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang arsitektur Framework TOGAF. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


