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1. Pendahuluan 

Perkembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) di lembaga pendidikan 

pada era informasi saat ini mengarah pada pemanfaatan SI/TI yang telah memasuki dan 

menjadi sebuah alternatif di dalam aktivitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan 

akademik. Tujuan dari implementasi SI/TI dalam ruang lingkup lembaga pendidikan adalah 

pada area pengembangan organisasi dan sistem manajemen lembaga dengan membutuhkan 

pengembangan sistem keorganisasian yang diarahkan kepada perbaikan, penambahan, dan 

pengembangan sistem pendukung pengelolaan kegiatan bisnis utama yaitu proses akademik 

termasuk struktur organisasi. Salah satu faktor pendorong pemanfaatan SI/TI dalam suatu 

organisasi adalah semakin meningkatnya kebutuhan dalam fungsi bisnis yang dijalankan. 

Dampak dari itu semua, banyak organisasi yang berlomba-lomba untuk menerapkan SI/TI 

dengan teknologinya dengan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat dan memungkinkan 

penerapan SI/TI yang saling tumpang tindih dan adanya sistem yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Kondisi tersebut membuat SI/TI tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang 

diharapkan berdasarkan tujuan penerapan SI/TI, yaitu efesiensi dan efektifitas dalam 

pemenuhan kebutuhan organisasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan pada level yang tertinggi 

dalam organisasi (manajemen) sampai pada kebutuhan paling bawah yaitu kebutuhan 

operasional. 

Salah satu penyebab utama dari kurang tepatnya implementasi SI/TI di organisasi adalah 

karena kurangnya perencanaan dan tanpa memikirkan kunci utama dalam proses 

pengembangan SI/TI yaitu perancangan, perancangan SI/TI bagi organisasi yang berskala 

enterprise harus dirancang dengan suatu arsitektur enterprise yang baik dan harus melihat dari 

berbagai sudut pandang pengembangan sistem, dimulai dari mendefinisikan arsitektur bisnis 

yang ada dalam organisasi, mendefinisikan arsitektur data yang akan digunakan, 

mendefinisikan arsitektur aplikasi yang akan dibangun serta mendefinisikan arsitektur 

teknologi yang mendukung jalannya SI/TI tersebut. Keselarasan penerapan SI/TI dengan 

kebutuhan organisasi hanya mampu dijawab dengan memperhatikan faktor integrasi didalam 

pengembangnnya, tujuan integrasi yang sebenarnya adalah untuk mengurangi kesenjangan 

yang terjadi dalam proses pengembangan sistem. Untuk menurunkan kesenjangan tersebut, 

maka diperlukanlah sebuah paradigma dalam merencanakan, merancang, dan mengelola SI/TI 

yang disebut dengan arsitektur enterprise (enterprise architecture). Arsitektur enterprise 

adalah sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan 

mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. 

Teknologi informasi dipandang sebagai solusi alternatif di dalam ranah pengembangan 

lembaga pendidikan, sehingga SI/TI diharapkan mampu mengantarkan pada pengembangan 

dan percepatan proses bisnis yang terjadi dengan menerapkan SI/TI tersebut. Dalam konteks 

pendidikan, SI/TI yang diterapkan diarahkan pada tersusunnya suatu sistem informasi 

akademik yang memanfaatkan integrasi SI/TI, sehingga akan mengantarkan pada sebuah hasil 

atau output lembaga pendidikan yang berkualitas. Untuk mengatasi kesenjangan antara sistem 

yang belum memanfaatkan SI/TI, maka dilakukan penyusunan perencanaan strategis teknologi 

informasi yang difokuskan pada peran organisasi non profit dalam hal ini adalah lembaga 

pendidikan. Saat ini, SI/TI tidak hanya diharapkan sebagai alat yang membantu kegiatan 

operasional di suatu organisasi, melainkan sudah merupakan salah satu aspek dari strategi 

bisnis suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. 

Sebagai sebuah organisasi pendidikan, SMA Theresiana Salatiga dapat dikatakan telah 

mampu memanfaatkan penggunaan dan penerapan SI/TI dengan baik pada organisasinya. 

Akan tetapi yang menjadi masalah yaitu walaupun SI/TI telah dipetakan sesuai kebutuhan 

belum terlihat adanya sebuah proses perencanaan strategis SI/TI yang dapat mengkonsepkan 

secara detail berbagai SI/TI yang telah ada atau yang akan dikembangkan. Melihat kenyataan 
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tersebut maka SMA Theresiana Salatiga perlu membuat sebuah perencanaan strategis SI/TI 

sebagai sebuah konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan, dan 

penerapan SI/TI baik yang telah di terapkan atau yang akan dikembangkan di kemudian hari 

agar dapat mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan. Dampak dari hal tersebut adalah 

kesulitan bagi top level management untuk mengambil keputusan dalam proses perencanaan, 

pengendalian, pengawasan, dan peningkatan kinerja di dalam proses bisnis SMA Theresiana. 

Untuk itu, maka perlu dilakukan suatu perancangan enterprise architecture (EA) di lingkungan 

SMA Theresiana yang mampu menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi SI/TI, sehingga 

SMA Theresiana dapat mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Perencanaan strategis 

SI/TI mutlak diperlukan oleh setiap organisasi  yang akan memanfaatkan SI/TI. Dokumen ini 

menjadi acuan dalam melakukan investasi SI/TI. Tanpa perencanaan yang jelas, maka SI/TI 

yang digunakan akan berjalan tanpa arah, tidak memberikan kontribusi yang tidak maksimal 

dan tidak selaras dengan tujuan yang ingin diraih. SI/TI yang akan diimplementasikan di SMA 

Theresiana harus memperhatikan metode-metode untuk membangun arsitektur enterprise yaitu 

salah satunya The Open Group Architecture Framework (TOGAF). TOGAF akan memberikan 

panduan guna perencanaan SI/TI yang akan diselaraskan dengan pengembangan arsitektur 

SI/TI di organisasi. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai perancangan infrastruktur TI sudah pernah dilakukan sebelumnya, 

yaitu dengan judul “Arsitektur Sistem Informasi Untuk Perguruan Tinggi di Indonesia”. 

Penelitian tersebut membahas mengenai perencanaan arsitektur sistem informasi organisasi 

yang merupakan sebuah proses yang kompleks, karena itu proses perencanaan harus dikelola 

berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi bisnis organisasi 

dan strategi teknologi untuk memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi. The Open 

Group Architecture Framework (TOGAF) Architecture Development Method (ADM) adalah 

metode di dalam TOGAF untuk melakukan perencanaan arsitektur Sistem Informasi (SI) 

organisasi. Sedangkan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

adalah suatu metodologi yang memberikan kerangka dasar untuk menciptakan TI yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, COBIT dapat digunakan untuk melakukan 

pengukuran (maturity level) dari TI suatu organisasi. Dengan menggunakan perpaduan prinsip 

- prinsip dalam TOGAF ADM dan COBIT dapat dirancang kerangka dasar SI untuk institusi 

pendidikan di Indonesia yang sekaligus mampu mengukur performansi dari hasil implementasi 

kerangka dasar tersebut [1]. 

Penelitian lainnya yang terkait dengan topik perancangan Enterprise Architecture (EA) 

yaitu dengan judul “Enterprise Architecture Planning SI Pada Perguruan Tinggi Swasta 

Dengan Zachman Framework”, pembahasan pada penelitian tersebut merupakan pemodelan 

Enterprise Architecture (EA) dengan menggunakan metodologi Enterprise Architecture 

Planning (EAP) yang dibangun meliputi tiga hal, yaitu model arsitektur data, model arsitektur 

aplikasi, model arsitektur teknologi. Hal yang mendasari pembuatan model tersebut adalah 

UNIKOM dalam pengembangan SI tidak mempunyai rencana yang jelas dalam 

pengembangannya, sehingga pembangunan hanya berdasarkan kepada kebutuhan saat itu yang 

belum tentu tepat atau memiliki nilai manfaat yang optimal. Tujuan Penelitian tersebut 

diharapkan UNIKOM dapat memiliki rancangan Enterprise Architecture (EA) yang baik dan 

dapat digunakan untuk mengembangkan SI dalam hal ini EAP dibuat dengan menggunakan 

Zachman Framework yang nantinya akan menghasilkan sebuah roadmap implementasi SI 

yang terstruktur [2]. 

Enterprise architecture (EA) atau lebih dikenal dengan arsitektur enterprise adalah 

deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas/kegunaan, 

lokasi organisasi dan parameter kinerja. EA adalah sebuah sistem atau sekumpulan sistem. 
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Bagaimana implementasi dari EA bisa digunakan oleh organisasi adalah sebaiknya organisasi 

mengadopsi sebuah metode atau framework yang bisa digunakan dalam melakukan 

pengembangan arsitektur enterprise tersebut. Sehingga, dengan ada metode EA diharapkan 

dapat mengelola sistem yang kompleks dan dapat menyelaraskan bisnis dan TI yang akan 

diinvestasikan [3]. Contoh dari penerapan EA pada suatu organisasi adalah seperti terlihat pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Integrasi Domain Arsitektural pada Enterprise Architecture [3] 

 

Kerangka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) memberikan metode 

yang detil bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur 

enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method 

(ADM) [4]. ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang 

digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga dibisa 

digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan dan 

mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi [5]. Kerangka TOGAF 

ADM seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method [4] 
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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 [4], 

prinsip-prinsip 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. 

3) Prinsip Arsitektur 

Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan bagaimana 

mengimplementasikannya. 

Langkah awal yang perlu diperhatikan pada saat mengimplementasikan TOGAF ADM 

adalah mendefinisikan persiapan-persiapan yaitu dengan cara mengidentifikasi kontek 

arsitektur yang akan dikembangkan, kedua adalah mendefinisikan strategi dari arsitektur dan 

menetapkan bagian-bagian arsitektur yang akan dirancang, yaitu mulai dari arsitektur bisnis, 

arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, serta menetapkan kemampuan dari arsitektur 

yang akan dirancang dan dikembangkan [5]. 

 

3. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian berisi tahapan penelitian yang dilakukan yang mengacu pada 

kerangka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) yang merupakan kerangka kerja 

arsitektur di suatu organisasi yang memberikan pendekatan secara komprehensif untuk 

melakukan desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur sistem informasi dan 

teknologi informasi (SI/TI). Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam perancangan 

Enterprise Architecture (EA) pada SMA Theresiana adalah seperti pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Tahapan Penelitian Perancangan Enterprise Architecture (EA) Pada SMA Theresiana Salatiga 
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Berdasarkan tahapan penelitian pada Gambar 3, maka tahapan penelitian secara lebih 

detail dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahap pertama yaitu pengumpulan dan analisis data, 

pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun kuesioner 

kepada pihak Bagian TI SMA Theresiana Salatiga yang merupakan pengelola SI/TI di 

lingkungan SMA Theresiana Salatiga. Adapun juga pengumpulan data yang didapatkan dari 

pengamatan langsung adalah permasalahan dan keadaan SMA Theresiana saat ini, data tersebut 

diperoleh dari hasil tanya jawab dengan Kepala Sekolah dan pegawai di SMA Theresiana 

Salatiga. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan pengolahan data, 

sehingga hasil dari pengolahan data tersebut dapat digunakan untuk proses perancangan EA. 

Tahapan berikutnya adalah masuk ke dalam framework TOGAF dimana tahapan dalam 

kerangka kerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

1) Premilinary Phase 

 Tahapan preliminary phase menentukan framework dan ruang lingkup Enterprise 

Architecture (EA) yang akan dikembangkan serta pendefinisian dari unsur manajemen 

dimana dibentuk tim arsitektur dan organisasi di SMA Theresiana Salatiga. 

 

2) Architecture Vision 

Tahapan architecture vision menentukan kebutuhan yang dibutuhkan untuk perancangan 

arsitektur sistem informasi di SMA Theresiana Salatiga yang meliputi: 

 Profil organisasi; 

 Pendefinisian visi misi; 

 Tujuan organisasi; 

 Sasaran organisasi; 

 Proses bisnis organisasi; 

 Unit organisasi; dan 

 Kondisi arsitektur yang ada saat ini. 

 

3) Business Architecture 

Tahapan business architecture menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang 

diinginkan berdasarkan skenario bisnis organisasi di SMA Theresiana Salatiga. Dalam 

tahapan ini ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu: 

a) Menentukan sudut pandang untuk memperlihatkan bagaimana stakeholder atau 

pemangku kepentingan saling berhubungan;  

b) Menentukan sumber daya yang relevan, seperti model dan pola yang digunakan; dan 

c) Memilih dan menentukan tools dan metode umum pemodelan seperti Unifield 

Modelling Language (UML) dan Bagian Hirarki Fungsi dapat digunakan untuk 

membangun model yang diperlukan. 

 

4) Information System Architecture 

Tahapan information system architecture menentukan arsitektur data dan arsitektur 

aplikasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk 

kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Tools yang dapat digunakan yaitu: Activity 

Diagram dan Class Diagram. Tahapan dalam membuat arsitektur data adalah: 

a) Mendefinisikan entitas. 

b) Membuat model konseptual relasi entitas. 

Pada arsitektur aplikasi lebih menekan pada bagaimana kebutuhan aplikasi direncanakan, 

dengan tahapan: 

a) Mendefinisikan aplikasi. 

b) Membuat model konseptual bisnis berdasarkan aktivitas skenario bisnis dan aplikasi. 
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5) Technology Architecture 

Tahapan technology architecture mendefinisikan teknologi-teknologi utama yang 

dibutuhkan untuk menyediakan dukungan lingkungan teknologi bagi aplikasi beserta data 

yang akan dikelola menggunakan teknologi tersebut. Untuk membangun arsitektur 

teknologi dibutuhkan tahapan sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi prinsip-prinsip teknologi dan platform. 

b) Mendefinisikan platform dan distribusi teknologi. 

c) Merelasikan platform teknologi dengan aplikasi dan fungsi bisnis. 

d) Mendistribusikan arsitektur teknologi.  

 

6) Opportunities and Solution 

Tahapan opportunities and solution berisi kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a) Mengevaluasi dan memilih alternatif implementasi. 

b) Mendefinisikan strategi implementasi dan rencana implementasi. 

Pada penelitian yang dilakukan di SMA Theresiana Salatiga ini tahapan yang dilakukan 

dalam framework TOGAF dilakukan mulai dari fase A (Architecture Vision) sampai pada fase 

E (Opportunities and Solutions) karena fokus dalam penelitian yaitu pada pengembangan 

arsitektur enterprise dan tidak membahas mengenai rencana implementasi dikarenakan harus 

menyesuaikan dengan rencana strategis SI/TI dan kebutuhan anggaran yang dimiliki oleh SMA 

Theresiana Salatiga. Tahapan akhir dalam penelitian ini yaitu berupa produk usulan atau 

rekomendasi blue print SI/TI. Produk yang merupakan panduan tersebut berfungsi untuk 

menemukan usulan strategi SI/TI yang dapat memenuhi kebutuhan di SMA Theresiana 

Salatiga. Langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah dengan melakukan pemetaan 

aplikasi berdasarkan prioritas dan fungsionalitas aplikasi yang akan diterapkan menggunakan 

alat analisis Mc. Farlan’s Strategic Grid. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Perancangan Enterprise Architecture (EA) pada SMA Theresiana Salatiga harus meliputi 

tiga tahapan awal dari struktur dasar TOGAF ADM, yaitu Preliminary Phase, Architecture 

Vision, dan Businness Architecture untuk melakukan proses pengenalan obyek penelitian yaitu 

Bagian TI di SMA Theresiana Salatiga yang dilakukan secara mendalam, serta selanjutnya 

adalah menjelaskan pembahasan mengenai Information System Architecture, Technology 

Architecture, dan Opportunities and Solution. 

Fase pertama dalam perancangan EA yaitu preliminary phase. Pada tahapan ini dilakukan 

langkah-langkah yaitu lingkup enterprise organisasi, dukungan framework, menentukan 

framework arsitektur, dan memanfaatkan tools arsitektur dan penggunaan prinsip-prinsip EA. 

EA organisasi pada SMA Theresiana Salatiga memiliki proses manajemen TI, manajemen data 

dan manajemen sumber daya manusia (SDM). 

Langkah pertama di dalam menentukan lingkup organisasi di SMA Theresiana Salatiga 

adalah dengan melihat visi dan misi organisasi. Adapun visi organisasi yaitu: “Komunitas 

Pendidikan Katholik yang berkomitmen untuk membentuk manusia baru yang UTUH, 

UNGGUL, dan BERMARTABAT”. Sedangkan misi organisasi antara lain yaitu: 

1. Meningkatkan semangat kebersamaan atas dasar iman, harapan dan kasih, dalam rangka 

membangun komunitas pendidikan. 

2. Meningkatkan komitmen semua warga Theresiana dengan semangat: 

 3P (Positive thinking, Positive speaking, Positive acting),  

 3N (Nresnani, Ngopeni, dan Nggemateni),  

 3R (Resik, Rapi, dan Ramah).  

3. Mewujudkan terbentuknya manusia baru yang UTUH dengan meningkatkan 

kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual secara seimbang. 
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4. Mewujudkan terbentuknya manusia baru yang UNGGUL baik komparatif maupun 

kompetitif. 

5. Mewujudkan terbentuknya manusia baru yang BERMARTABAT dalam berpikir, bertutur-

kata, dan berperilaku atas dasar iman, harapan dan kasih. 

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka SMA Theresiana Salatiga berfokus kepada 

bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif di organisasi khususnya bagaimana untuk 

mewujudkan sebagai sekolah swasta terbaik di Kota Salatiga. 

Framework arsitektur yang akan digunakan adalah ADM, hal ini untuk menentukan 

bagaimana sebuah EA dibangun, dipelihara dan diterapkan. 

  

ADM memiliki siklus tahapan sebanyak 8 tahapan, yaitu: 

1. Phase A:  Architecture Vision 

2. Phase B: Business Arsitecture 

3. Phase C: Information System Architecture 

4. Phase D: Technology Architecture 

5. Phase E: Oppurtinities and Solution 

6. Phase F: Migration Planning 

7. Phase G: Implementation Governance 

8. Phase H: Architecture Change Management 

Delapan (8) tahapan tersebut harus didasari oleh hasil kajian dari strategi bisnis yang 

diuraikan pada lingkaran TOGAF yaitu Requirement Management. 

Arsitektur yang digunakan untuk membangun EA yang efektif adalah relevansi antara 

permasalahan aktual dengan organisasi baik ditingkat strategis maupun operasional. Setiap 

tahapan dalam perancangan EA mengacu pada konsep solusi atas permasalahan organisasi, 

untuk mengacu pada persoalan tersebut TOGAF menggunakan lingkaran pusat yaitu 

Requirement Management. Inti dari Requirement Management adalah fitur-fitur (fungsional 

dan non-fungsional) yang harus ada untuk merealisasikan konsep solusi atas permasalahan 

organisasi. 

Standar prinsip EA yang dapat digunakan pada tahapan awal pengembangan EA adalah 

prinsip yang sifatnya umum (generic) namun memiliki hubungan dengan enterprise yang 

dikembangkan. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Penyeragaman penggunaan teknologi. 

2. Penerapan open source software. 

3. Modularisasi komponen - komponen sistem. 

4. Penggunaan konsep reuse dan penggunaan bersama (sharing). 

Tujuan dari tahapan requirement management adalah menentukan suatu kebutuhan 

proses untuk EA diidentifikasi, disimpan, dan dimasukan ke dalam dan ke luar dari tahapan 

ADM yang sesuai. Skenario bisnis menjadi resources utama yang harus dikembangkan dalam 

tahapan ini. Skenario bisnis harus mencakup core businesss, process business, dan 

permasalahan (issue) organisasi yang dikelola oleh Bagian TI di SMA Theresiana Salatiga. 

Core Business atau bisnis utama yang dikelola Bagian TI di SMA Theresiana Salatiga 

adalah menyediakan dukungan TI untuk operasional di lingkungan organisasi dan 

pengembangan SI/TI, ditandai dengan pencapaian kinerja kunci yaitu:  

1. Tersedianya Infrastruktur TI yang berfungsi sebagai dukungan terhadap kegiatan 

operational di lingkungan SMA Theresiana Salatiga. 

2. Terlaksananya pengembangan SI/TI. 

3. Adanya Standard Operational Procedure (SOP) atau kebijakan terkait penggunaan dan 

pengelolaan SI/TI. 

Bagian TI di SMA Theresiana Salatiga menjalankan tugas dan fungsi pokoknya yaitu 

membantu Komite Sekolah dalam menyelenggarakan pengolahan data secara elektronik dan 
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pembinaan sistem informasi di lingkungan organisasi serta perumusan fasilitas kebijaksanaan 

pengolahan data elektronik dan pembinaan SI/TI, pelaksanaan teknologi Telekomunikasi dan 

Informatika (Telematika). 

Pada tahapan architecture vision akan dijelaskan mengenai kebutuhan seperti profil 

organisasi, pendefinisian visi dan misi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, unit organisasi, 

kondisi arsitektur dan penggunaan SI/TI saat ini di SMA Theresiana Salatiga. Pada tahap ini 

akan dilakukan pendefinisian sistem arsitektur teknologi dan jaringan komputer yang 

digunakan di organisasi, yaitu: SMA Theresiana memiliki beberapa jenis aplikasi yang 

digunakan dalam aktivitas fungsi yang dilakukan.  

 

Preliminary Phase  

Pada tahapan preliminary phase ini dilakukan langkah-langkah yaitu lingkup enterprise 

organisasi, konfirmasi pemerintah dan dukungan framework, menentukan framework 

arsitektur, dan memanfaatkan tools arsitektur dan penggunaan prinsip-prinsip EA. 

EA organisasi pada SMA Theresiana Salatiga memiliki aktivitas utama dan pendukung. 

Adapun aktivitas utama antara lain yaitu: 

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

2. Proses Belajar Mengajar (PBM) 

3. Pelepasan Akademik (PA) 

Sedangkan aktivitas pendukung antara lain yaitu: 

1. Manajemen Tata Usaha 

2. Manajemen Sarana dan Prasarana 

3. Pusat Komputer dan Bahasa 

4. Manajemen Keuangan 

Sehingga, pendefinisian proses bisnis SMA Theresiana Salatiga berdasarkan aktivitas utama 

dan pendukung digambarkan dengan menggunakan analisis value chain yang terlihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Value Chain SMA Theresiana Salatiga 

 

Framework arsitektur yang akan digunakan adalah ADM, hal ini untuk menentukan 

bagaimana sebuah EA dibangun, dipelihara dan diterapkan. Alat arsitektur yang digunakan 

untuk membangun EA yang efektif adalah relevansi antara permasalahan aktual dengan 

organisasi baik ditingkat strategis maupun operasional. Setiap tahapan dalam perancangan EA 

mengacu pada konsep solusi atas permasalahan organisasi, untuk mengacu pada persoalan 

tersebut TOGAF menggunakan lingkaran pusat yaitu Requirement Management. Inti dari 

Requirement Management adalah fitur-fitur (fungsional dan non-fungsional) yang harus ada 

untuk merealisasikan konsep solusi atas permasalahan organisasi. 
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Standar prinsip EA yang dapat digunakan pada tahapan awal pengembangan EA adalah 

prinsip yang sifatnya umum (generic) namun memiliki hubungan dengan enterprise yang 

dikembangkan. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) penyeragaman penggunaan 

teknologi, (2) Penerapan open source software, (3) modularisasi komponen-komponen sistem, 

dan (4) penggunaan konsep reuse dan penggunaan bersama (sharing). 

 

Requirement Management 

Tujuan dari tahapan requirement management adalah menentukan suatu kebutuhan 

proses untuk EA diidentifikasi, disimpan, dan dimasukan ke dalam dan ke luar dari tahapan 

ADM yang sesuai. Skenario bisnis menjadi resources utama yang harus dikembangkan dalam 

tahapan ini. Skenario bisnis harus mencakup core businesss, process business, dan 

permasalahan (issue) organisasi yang dikelola oleh Bagian TI di SMA Theresiana Salatiga. 

 

Phase A. Architecture Vision 

Pada tahapan architecture vision akan dijelaskan mengenai kebutuhan seperti profil 

organisasi, pendefinisian visi dan misi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, unit organisasi, 

kondisi arsitektur dan penggunaan SI/TI saat ini di Bagian TI SMA Theresiana Salatiga. 

 

Phase B. Business Architecture 

Proses bisnis di SMA Theresiana Salatiga memiliki beberapa stakeholder. Berikut 

stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap proses bisnis utama dan pendukung yaitu: 

1. Sekolah, terdiri dari Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknologi Informasi, dan Siswa. 

2. Masyarakat, terdiri dari Orang Tua / Wali Siswa, Calon Siswa, Alumni, Masyarakat Umum, 

Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Bank. 

Pada tahap ini dilakukan pendefinisian komitmen yang berhubungan dengan manajemen. 

Komitmen yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan beberapa kebijakan yang 

berkenaan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian TI di SMA Theresiana Salatiga. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan yang 

dimaksud antara lain: 

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, 

- Undang-Undang Nomor 19 tentang Yayasan, 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, 

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, 

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, 

Kebijakan pemerintah dan ketentuan hukum tersebut secara langsung mempengaruhi 

bagaimana kebijakan dan rencana strategis yang disusun oleh SMA Theresiana Salatiga mulai 

dari penyusunan kurikulum di setiap jurusan sampai pada penjaminan mutu jurusan. Hal itu 

juga berpengaruh terhadap bagaimana akreditasi yang diperoleh oleh beberapa jurusan di SMA 

Theresiana Salatiga dimana pemerintah akan selalu melakukan pengawasan melalui penilaian 

akreditasi tersebut. 

 

Phase C. Information System Architecture 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan arsitektur data yang bertujuan untuk 

mendefinisikan kebutuhan data yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. Pendefinisian 

entitas berdasarkan pada fungsi bisnis yang telah didefiniskan menggunakan analisis Value 

Chain pada tahapan sebelumnya. Adapun arsitektur data di SMA Theresiana Salatiga, antara 

lain sebagai berikut: 
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a) Penerimaan Peserta Didik Baru 

b) Proses Belajar Mengajar 

c) Pelepasan Akademik 

d) Manajemen Tata Usaha 

e) Manajemen Sarana Prasarana 

f)   Pusat Komputer dan Bahasa 

g) Manajemen Keuangan   

Sedangkan arsitektur aplikasi diidentifikasi berdasarkan pada: (1) Kebutuhan informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan di setiap fungsi bisnis. (2) Kebutuhan pertukaran 

informasi antar fungsi bisnis. (3) Kebutuhan alat bantu di setiap fungsi bisnis.  

Kebutuhan dan pertukaran informasi secara umum sudah dijelaskan pada uraian tentang 

pemodelan proses bisnis, sehingga penentuan arsitektur aplikasi yang digunakan untuk 

membantu fungsi bisnis utama dan pendukung organisasi dapat didefinisikan menggunakan 

Application Portofolio seperti pada Tabel 1 berikut. 

 

 
Tabel 1. Portofolio Usulan Aplikasi 

Kode Aplikasi Nama Aplikasi 

AP 1.1 1.1 Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru 

AP 1.2 1.2 Aplikasi Pengolahan Tes Masuk 

AP 1.3 1.3 Aplikasi Promosi PPDB 

AP 1.4 1.4 Aplikasi Registrasi Ulang Siswa Baru 

AP 2.1 2.1 Aplikasi Administrasi Kesiswaan 

AP 2.2 2.2 Aplikasi Penjadwalan 

AP 2.3 2.3 Aplikasi Administrasi PBM 

AP 2.4 2.4 Aplikasi Administrasi Nilai Siswa 

AP 2.5 2.5 Aplikasi Evaluasi PBM 

AP 2.6 2.6 Aplikasi Pelaporan Akademik 

AP 3.1 3.1 Aplikasi Basis Data Alumni 

AP 3.2 3.2 Aplikasi Pelaporan Rapor dan Ijazah 

AP 4.1 4.1 Aplikasi Pengarsipan 

AP 4.2 4.2 Aplikasi Kepegawaian 

AP 4.3 4.3 Aplikasi Kehadiran Guru 

AP 4.4 4.4 Aplikasi Rencana Kerja Anggaran 

AP 5.1 5.1 Aplikasi Investasi 

AP 6.1 6.1 Aplikasi Administrasi Laboratorium 

AP 7.1 7.1 Aplikasi Perhitungan Gaji Guru 

AP 7.2 7.2 Aplikasi Administrasi Guru 

 

 

Phase D. Technology Architecture 

Berdasarkan hasil observasi langsung terhadap kondisi teknologi yang ada saat ini di 

sekolah, maka usulan arsitektur teknologi pada SMA Theresiana Salatiga antara lain mencakup 

aliran informasi antar sistem aplikasi yang telah diusulkan pada fase information system 

architecture yang merupakan sebuah model yang menggambarkan proses transformasi 

informasi antara sistem aplikasi yang telah dirancang pada arsitektur aplikasi. Adapun aliran 

informasi antara sistem aplikasi seperti pada Gambar berikut. 

 



11 

 

Web Application

Desktop Application

U
se

r 
P

ro
fi

l 
M

an
ag

em
en

t N
etw

o
rk 

Secu
rity

PPDB
(AP 1)

PA
(AP 3)

PKB
(AP 6)

MSP
(AP 5)

PBM
(AP 2)

MTU
(AP 4)

MK
(AP 7)

DB

 
Gambar 5. Aliran Informasi Antar Sistem Aplikasi Berdasarkan Fungsi Bisnis 

 

Gambar 5 menunjukkan hubungan antar sistem informasi dimana setiap aplikasi 

memiliki data dan informasi yang saling terintegrasi ke dalam suatu database tunggal yang 

mengintegrasikan semua data di setiap aplikasi (integrated database), dengan hubungan aliran 

informasi sebagai berikut: 

1. Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (AP1) berjalan di atas platform berbasis web dan 

memiliki hubungan data dengan aplikasi Manajemen Keuangan (AP7) untuk data keuangan 

peserta didik baru yang diterima. 

2. Aplikasi Proses Belajar Mengajar (AP2) berjalan di atas platform berbasis desktop dan 

memiliki hubungan data dengan aplikasi Manajemen Sarana dan Prasarana (AP5) dan 

aplikasi Pusat Komputer dan Bahasa (AP6) untuk data penggunaan ruang kelas dan 

laboratorium. 

3. Aplikasi Manajemen Sarana dan Prasarana (AP5) berjalan di atas platform berbasis desktop 

dan memiliki hubungan data dengan aplikasi Manajemen Keuangan (AP7) untuk data 

investasi. 

4. Aplikasi Pelepasan Akademik (AP3) berjalan di atas platform berbasis web dan memiliki 

hubungan data dengan aplikasi Proses Belajar Mengajar (AP2) untuk data akademik siswa 

yang digunakan sebagai rapor dan ijasah. 

5. Aplikasi Manajemen Tata Usaha (AP4) berjalan di atas platform berbasis desktop dan 

memiliki hubungan data dengan aplikasi Manajemen Keuangan (AP7) untuk data keuangan 

yang berkaitan dengan administrasi tata usaha. 

 

Hasil dari analisis gap terhadap sistem informasi di SMA Theresiana Salatiga yaitu: 

1. Perbandingan portofolio sistem informasi saat ini dengan portofolio sistem informasi target 

terlihat pada jumlah aplikasi yang bertambah. 

2. Aplikasi yang digunakan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. 

3. Arsitektur aplikasi target diharapkan lebih mudah digunakan dari pada aplikasi arsitektur 

saat ini, karena proses alur data yang jelas. 

Selanjutnya dilakukan analisis technology architecture dengan melakukan beberapa 

perubahan terhadap kondisi infrastruktur teknologi yang ada di SMA Theresiana Salatiga saat 

ini, antara lain yaitu: 

1. Akses internet menggunakan penyedia layanan internet dengan kecepatan yang sedang. 

2. Tersedia jaringan wifi, namun sering terjadi gagal koneksi. 

3. Belum ada perangkat keamanan yang mengatur lalu lintas data seperti router. 

4. Hanya memiliki server tunggal sehingga bila terjadi trouble seluruh proses akan berhenti. 
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Kondisi infrastruktur teknologi SMA Theresiana Salatiga yang ditargetkan di masa 

mendatang yaitu: 

1. Menggunakan penyedia layanan internet dengan kecepatan tinggi. 

2. Seluruh bagian yang ada di SMA Theresiana Salatiga dapat mengakses interntet. 

3. Menggunakan router sebagai pengatur lalu lintas data. 

4. Memiliki back up server bila server utama terjadi trouble, maka seluruh pemrosesan data 

akan dipindahkan ke server kedua di SMA Theresiana Salatiga. 

Sedangkan berdasarkan kondisi infrastruktur jaringan yang ada di SMA Theresiana 

Salatiga saat ini yaitu: memiliki jaringan lokal (Local Area Network atau LAN), koneksi 

internet, server basis data, dan server aplikasi. Layanan jaringan LAN selama ini digunakan 

oleh berbagai user untuk berbagi sumber daya media input dan output seperti printer dan 

scanner. Layanan koneksi internet digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi, 

khususunya antar sekolah. Server basis data diusulkan untuk digunakan sebagai media 

penyimpanan dan pengolahan data berbagai basis data dari aplikasi yang telah diusulkan pada 

portofolio aplikasi. Sedangkan server aplikasi dialokasikan untuk penyimpanan aplikasi yang 

telah diusulkan pada arsitektur aplikasi. Berdasarkan kondisi saat ini dan usulan pengembangan 

infrastruktur jaringan, maka dapat digambarkan rancangan pengembangan infrastruktur 

jaringan seperti pada Gambar 6 berikut. 

User 2 User 3 User 4 User 5 User 6User 1 User 7

PC Tata Usaha PC Tata Usaha

User 8 User 9 User 10

PC Tata Usaha Server DatabaseServer Aplikasi

Router and Switch

Printer
Scanner

Firewall

 
Gambar 6. Rancangan Infrastruktur Jaringan SMA Theresiana Salatiga 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 6 tersebut, terdapat 10 PC yang digunakan oleh user baik guru, 

maupun staf sekolah dan 3 PC yang digunakan oleh staf Tata Usaha yang terhubung ke layanan 

jaringan LAN maupun internet dimana setiap PC dapat mengakses aplikasi yang terdapat di 

dalam server basis data dan server aplikasi. Setiap PC juga dapat berbagi pakai media input 

maupun output yaitu scanner atau printer. 

 

Phase E. Opportunities and Solutions 

Tahapan selanjutnya setelah usulan aplikasi dan usulan infrastruktur jaringan adalah 

tahap peluang dan solusi dimana tujuan dari tahapan ini adalah memberikan solusi dan 

rekomendasi untuk implementasi terhadap perancangan dan usulan sistem informasi yang 

sesuai dengan visi misi sekolah yaitu mengintegrasikan SI/TI yang terdapat di sekolah. Solusi 

dan implementasi yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukaan perencanaan dan 

pengembangan aplikasi-aplikasi serta menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

perancangan enterprise architecture di SMA Theresiana Salatiga. 
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Fase ini menghasilkan beberapa output dari hasil analisis gap antara infrastruktur TI yang 

ada sekarang dengan infrastruktur TI yang ditargetkan di masa yang akan datang. Hasil output 

dari fase ini yaitu: 

1. Adanya perluasan dan beberapa perbaikan jaringan internet, sehingga dapat di askes seluruh 

SDM yang ada di SMA Theresiana Salatiga. 

2. Perluasan area akses wifi. 

3. Penambahan server kedua sebagai database server yang berfungsi untuk melakukan back 

up/clonning server utama. 

4. Menggunakan router/switch sebagai pengatur lalu lintas data. 

Dalam menunjang proses implementasi, maka diperlukan beberapa strategi yang harus 

diperhatikan untuk memperkecil resiko kegagalan, adapun strategi yang dapat dilakukan antara 

lain: 

1. Mempertimbangkan biaya implementasi. 

2. Pengembangan sumber daya manusia. 

3. Melakukan evaluasi terhadap gap dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, 

dan arsitektur teknologi. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian serta 

pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Proses bisnis yang dilakukan SMA Theresiana Salatiga dapat diketahui serta aktifitas 

pengolahan datanya masih sederhana dan dilakukan secara manual. 

2. Adanya gap analysis antara kondisi arsitektur saat ini dengan target arsitektur yang akan 

dikembangkan oleh SMA Theresiana Salatiga. 

3. SI/TI yang ada dapat diidentifikasi serta dapat dimodelkan dengan merancang arsitektur 

sistem informasi SMA Theresiana Salatiga untuk dijadikan usulan dalam pengembangan 

di masa datang. 

4. Enterprise Architecture pada SMA Theresiana Salatiga dapat dianalisis oleh analisis 

TOGAF, yang meliputi visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, 

arsitektur teknologi, rencana solusi maupun peluang implementasi. 

5. Dampak diterapkannya Enterprise Architecture terhadap proses bisnis di SMA Theresiana 

Salatiga yaitu dimungkinkan dapat terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam 

kegiatan/kinerja di SMA Theresiana Salatiga 
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