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1.1 Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan dunia informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang penting bagi 

keberhasilan bisnis dan organisasi, infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu 

investasi teknologi informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam mengelola segala kebutuhan 

teknologi informasi. Dimulai 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 (Nurmiati et al., 2020).  

 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  (Robiyanto, 2020). 

 Pemanfaatan sarana Sistem Informasi (SI) akan sangat banyak memberikan manfaat dalam 

mempermudah aktifitas bisnis sehari- hari sehingga sangat diperlukan sebuah perancangan 

Architecture Enterprise yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan 



Sistem Informasi (SI) demi untuk mendukung tujuan organisasi. 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 

melakukan pengarsipan dokumen atau yang sering disbeut e-document (Perdana and Yusuf, 2020). 

E-document merupakan bagian dari layanan publik yang digunakan untuk mengganti 

dokumen kertas karena memiliki karakteristik lebih fleksibel, pencarian yang lebih mudah, 

menghemat ruang, pengarsipan bersifat digital, mentransfer dokumen lebih mudah serta keamanan 

yang lebih baik dan mudah dalam restorasi data, guna menjaga meningkatkan keamanan data 

dalam suatu dokumen digital diperlukan suatu mekanisme untuk menjaganya (Afrianto, Heryandi 

and Atin, 2019).  

PDAM Way Rilau merupakan perusahaan air minum negara yang bertanggung jawab untuk 

memberikan air bersih dalam suatu daerah. Berdasarkan data hasil wawancara di PDAM Way 

Rilau dalam penataan penyimpanan dokumen melaksanakan model penyimpanan secara 

konvensional, yaitu data informasi disimpan kedalam map dan lemari sehingga terjadi 

penumpukan dokumen dan dokumen masih dicatat secara manual didalam buku dokumen. 

Begitupun pada proses pencarian masih dilakukan secara manual yaitu dengan membuka map 

yang ada dilemari sehingga sulit dalam pencarian dokumen dikarnakan harus mencari data satu 

persatu, dan terjadi penumpukan dokumen. Pada proses yang berjalan perlu adanya pengembangan 

sistem penyimpanan dokumen untuk mempermudah penyimpanan dan dapat melakukan backup 

data. Sehingga dengan masalah yang dihadapi karyawan PDAM Way Rilau membutuhkan sebuah 

sistem dalam proses arsip dokumen sehingga mengurangi kesulitan dalam pengembangan SI atau 

TI-nya.  Berdasarkan pengamatan yang dilakukan PDAM Way Rilau 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 PDAM Way Rilau akan berdampak pada kurang optimalnya pekerja yang 

dilakukan oleh karyawan. 

Arsitektur enterprise merupakan suatu pendekatan untuk menangkap pengetahuan yang 

kompleks tentang organisasi dan teknologi. Pendekatan ini dapat dimulai dari pimpinan atas, 

difokuskan pada organisasi dengan maksud untuk mengenai sasaran pada domain-domain spesifik. 

Fokus penerapan Enterprise architecture belakangan ini telah bergeser menuju arah yang lebih 

holistic, dimana analisa model arsitektur teknologi informasi dilihat dari organisasi secara 

mendalam. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam perancangan arsitektur 

informasi yang bersifat architecture enterprise salah satunya adalah framework TOGAF sehingga 

dapat menggambarkan stretegi dalam proses arsip dokumen pada PDAM Way Rilau (Sudirman, 

2017). 

 

TOGAF 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. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan Enterprise 

Architecture, dimana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya 

(Group, 2009). PDAM Way Rilau akan menerapkan TOGAF untuk mengembangkan enterprise 

architecture, dimana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya 

karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. 



Enterprise Architecture TOGAF sebelumnya telah diteliti oleh Rizky et al (2017), dengan 

judul Perencanaan Arsitektur Enterprise Menggunakan Togaf Adm Versi 9 (Studi Kasus : Bimbel 

Salemba Group). Perencanaan arsitektur enterprise ini akan menghasilkan blueprint arsitektur 

bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur teknologi, analisis gap pada setiap arsitektur, 

serta roadmap implementasi aplikasi untuk bimbel SG. Selanjutnya diteliti oleh Sudirman (2017), 

dengan judul Perancangan visi arsitektur togaf pada institusi pendidikan tinggi studi kasus: 

universitas bung karno. TOGAF ADM Architecture Vision dapat diterapkan dengan baik pada 

institusi pendidikan tinggi. Sehingga terdefinisi beberapa aplikasi, sistem informasi dan teknologi 

informasi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi yang menjadi tempat studi kasus, hal 

ini dapat memperlancar proses bisnis yang dijalankan. Serta penelitian Nurmiati et al (2020), 

dengan judul Perencanaan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF Architecture. 

Perencanaan enterprise architecture ini menghasilkan peta kegiatan utama dan pendukung 

LEMIGAS, stakeholder, fokusnya, tujuan bisnisnya dan prinsip dasarnya, blueprint target 

arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, analisis gap, serta roadmap 

implementasi aplikasi. 

Solusi dari masalah yang ada pada PDAM Way Rilau dibutuhkan perencanaan strategis 

untuk SI atau TI guna untuk kegiatan arsip dokumen yang ada pada PDAM Way Rilau dengan 

strategi SI atau TI. Perencanaan strategis SI atau TI ini digunakan untuk merancang perencanaan 

stategis sistem informasi yang menggunakan arsitektur utama PDAM Way Rilau guna memetakan 

kebutuhan SI/TI PDAM Way Rilau. 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 masalah diatas peneliti merumuskan masalah adalah 

“bagaimana membuat perencanaan arsitektur enterprise menggunakan acuan framework TOGAF 

ADM pada PDAM Way Rilau?”. 

 

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 arsip dokumen. 

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

Architecture Framework). 

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 PDAM Way Rilau.” 

 

1.5 Manfaat  yang Diharapkan  

 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 PDAM Way Rilau.” 

 

1.6 Sistematika Penulisan   

Dibwah ini adalah 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 

definisi tentang arsitektur, freamwork TOGAF. 

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 freamwork TOGAF. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. Simpulan dan saran 

dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


