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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SMP Al Azhar 3 Bandarlampung merupakan salah satu Sekolah Swasta 

yang ada di Jl. Sultan Agung Gg. Mawar, Kedaton, Kec, Kedaton, Kota Bandar 

Lampung Prov. Lampung yang menerapkan program unggulan yaitu Sistem 

pendidkan terpadu (antara sistem sekolah dan agama islam). 

Jika ditinjau dari struktur organisasi, Pada SMP Al Azhar 3 

Bandarlampung memiliki banyak bidang yang membawahi urusan-urusan seperi 

pengelolaan program akademik, pengelolaan data siswa, pengelolaan data guru, 

managemen keuangan atau administrasi dan sumber daya manusia (SDM). 

Banyaknya bidang tersebut mengakibatkan tingkat kompleksitas data dan 

informasi yang tinggi pada SMP Al Azhar 3 Bandarlampung, sehinga dapat 

memunculkan resiko kesalahan dalam manajemen data. Oleh karena itu dengan 

adanya dukungan teknologi informasi (TI) berupa sistem informasi yang di dasari 

faktor managerial SMP Al Azhar 3 Bandarlampung. 

Pada SMP Al Azhar 3 Bandarlampung khususnya sistem informasi 

akademik, belum memiliki architecture. Infrastruktur TI seperti perangkat 

komputer dan jaringan dirasakan tidak cukup dalam menjawab solusi atas 

perubahan bisnis dan aplikasi secara cepat dan tepat, maka perlu dibuat sebuah 

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang terpadu untuk mendukung proses 

kegiatan akademik. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan SIAKAD tidak 
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selalu berjalan lancar dan masih terdapat beberapa kendala, sehingga pemanfaatan 

SI saat ini hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan terhadap bagian atau divisi 

tertentu, menyebabkan pertukaran informasi dan kebutuhan mengenai data akan 

sulit dipenuhi dalam waktu yang cepat dan tepat. 

Kondisi saat ini SMP Al Azhar 3 Bandarlampung belum memiliki 

arsitektur sistem informasi sekolah yang  sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

pihak sekolah. Penyebab sebelumnya memang dari pihak sekolah  belum fokus 

terhadap proses pengembangan sistem informasi. Dari permasalahan tersebut 

maka diperlukan sebuah paradigma dalam merencanakan, merancang, dan 

mengelola sistem informasi yang disebut dengan Enterprise Architecture. 

Sehingga ketersediaan data yang terformat baik, dalam satu sumber data yang 

terkelola dengan baik akan terpenuhi (Falahah and Rosmala, 2010). EA 

(Enterprise Architecture) pada dasarnya adalah strategi pemanfaatan IT dan 

integrasi antara pengembangan bisnis dengan pengembangan IT. EA 

mengambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan 

sistem. 

Berbagai macam paradigma dan metode yang dapat digunakan dalam 

perancangan arsitektur enterprise seperti Zachman Framework, EAP, EAS, 

BEAM, TOGAF ADM, GEAF, dan lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

(Setiawan, 2009) serta (Lusa and Sensuse, 2011) TOGAF merupakan framework 

yang paling cocok untuk enterprise yang masih belum mempunyai blueprint 

tentang pengembangan EA. Pemilihan EA yang tepat dengan kondisi sebuah 

organisasi akan mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur. 

Berbagai macam EA yang ada masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, 
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tergantung pada karakteristik enterprise itu sendiri.  

 The Open Group Architecture framework (TOGAF) adalah suatu 

framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang 

komprehensif untuk perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan arsitektur 

informasi perusahaan. TOGAF memberikan gambaran metode yang rinci 

bagaimana membangun dan mengelola serta mengiplementasikan framework dan 

sistem informasi yang digunakan untuk menggambar sebuah model 

pengembangan arsitektur enterprise sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam 

pengembangan sistem yang terintegrasi dan bernilai, selain itu kelebihan 

framework TOGAF adalah acuannya lebih ke object oriented, sifatnya yang 

fleksibel, dan open source, sehingga banyak digunakan pada berbagai bidang 

seperti perbankan, industri manufaktur dan juga pendidikan (Open Group, 2009). 

 Dari permasalahan tersebut maka diperlukan suatu rancangan arsitektur 

yang dapat membangun dan mengelola serta menginplementasikan enterprise 

architecture sistem untuk memudahkan dalam pegolahan data dan informasi 

seperti Data Arsitektur yang mendefinisikan berbagai macam data yang 

mendukung fungsi organisasi yang didefinisikan didalam proses kerja. Output dari 

penelitian ini adalah menghasilkan kerangka dasar (blueprint) dalam 

mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan 

sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan enterprise 

architecture, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan sistem 

informasi akademik untuk mendukung dan menunjang strategi bisnis SMP Al 

Azhar 3 Bandarlampung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi beberapa 

masalah yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Bagaimana menyusun sebuah Blue print atau gambaran rencana 

secara jelas untuk penggunaan informasi dalam mendukung aktifitas 

bisnis di SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung. 

2. Bagaimana merancang sistem informasi sekolah terpadu yang dapat 

digunakan sesuai kebutuhan SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung. 

3. Bagaimana merancang arsitektur bisnis, dan arsitektur sistem 

informasi di SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:  

1. Merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan strategis SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung. 

2. Dengan adanya arsitektur sistem informasi sekolah ini dapat 

menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan 

lebih cepat dan akurat.  

3. Dapat membantu dalam proses integrasi sistem informasi yang sudah 

ada dan dapat mendukung sistem informasi sekolah, sehingga menjadi 

suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hanya membahas tentang perancangan Arsitektur pada SMP Al Azhar 

3 Bandarlampung. 

2. Tidak membahas jenis aplikasi yang digunakan pada komponen 

arsitektur.  

3. Arsitektur berdasarkan kebutuhan pada SMP Al Azhar 3 

Bandarlampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu:  

1. Hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat yang ingin 

menginplementasikan arsitektur ini kedalam bentuk sistem informasi 

akademik SMP Al Azhar 3 Bandarlampung. 

2. Dari penerapan arsitektur ini di harapkan penggunaan sistem 

informasi akademik yang dapat di integerasikan pada Sekolah SMP Al 

Azhar 3 Bandarlampung. 
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