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Abstract 
The Information Systems and Information Technology (IS / IT) is a very important component for 

supporting the business process of an organization. Disperindagkop Salatiga has a very good business 

process, but is not supported by the information system and information technology so that business 

processes are not aligned with his own  vision and mission. The method used for IS/IT strategic 

planning in Disperindagkop Salatiga is The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

Architecture Development Method (ADM). TOGAF ADM provides the stages for designing  Enterprise 

Architecture (EA) for an organization. The results of this research is an Enterprise Architecture (EA) 

that can be used as guidelines for the management of Information Systems and Information 

Technology (IS / IT) in Disperindagkop Salatiga. 

Keywords: Strategic Planning, Information Systems, Information Technology, Business Process, 

TOGAF ADM, Enterprise Architecture. 

Abstrak 
Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) merupakan komponen yang sangat penting dalam 

mendukung proses bisnis suatu organisasi. Disperindagkop Kota Salatiga mempunyai proses bisnis 

yang sangat baik, namun tidak didukung oleh sistem informasi dan teknologi informasi sehingga 

proses bisnis tidak berjalan selaras dengan visi dan misi yang ada. Perencanaan strategis SI/TI 

bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja proses bisnis. Metode yang digunakan untuk perencanaan 

strategis sistem informasi pada Disperindagkop Kota Salatiga adalah The Open Group Architecture 

Framework (TOGAF) Architecture Development Method (ADM).TOGAF ADM berisi tahapan-

tahapan untuk merancang sebuah Enterprise Architecture (EA) bagi sebuah organisasi. Hasil yang 

diperoleh yaitu sebuah Enterprise Architecture (EA) yang dapat menjadi panduan pengelolaan SI/TI 

pada Disperindagkop Kota Salatiga.  

Kata Kunci :Perencanaan Strategis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Proses Bisnis, TOGAF 

ADM, Enterprise Architecture. 
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1. Pendahuluan 

Peran dari Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) dalam instansi 

pemerintah di era informasi ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Beberapa peranan penting Sistem informasi/Teknologi Informasi 

dalam suatu organisasi,  antara lain, SI/TI merupakan sarana untuk membantu 

suatu organisasi dalam mewujudkan  efisiensi proses bisnis, meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada konsumen atau klien, menjadi dasar untuk membantu 

pengambilan keputusan, serta dapat  membantu dalam merealisasikan tujuan 

organisasi [1]. 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau lebih dikenal 

dengan singkatan DISPERINDAGKOP Salatiga adalah suatu dinas milik 

pemerintah yang berwenang mengurusi atau mengatur segala jenis usaha milik 

masyarakat kota Salatiga yang meliputi jenis industri, perdagangan, usaha mikro 

sampai dengan usaha besar dan juga koperasi.  

DISPERINDAGKOP Salatiga belum memiliki aplikasi kantor yang mampu 

mengelola data – data usaha yang terdapat di kota Salatiga atau dengan kata lain, 

semua data – data yang ada diolah secara manual oleh pegawai yang berwenang 

di bagian – bagian pekerjaan masing – masing. Karena semua data dikelola secara 

manual, maka sering terjadi ketidak validan data yang disebabkan karena jumlah 

tenaga kerja pada bagian tersebut yang bertugas mengelola data tidak berbanding 

lurus dengan banyaknya data yang akan diolah sehingga tenaga dan waktu yang 

digunakan kurang efektif dan efisien. 

Diperlukan adanya sebuah Sistem Informasi yang mampu memonitoring dan 

membantu proses bisnis Disperindagkop guna meningkatkan kualitas pelayanan 

dan kinerja dari DISPERINDAGKOP Salatiga. Perencaan strategis sistem 

informasi pada DISPERINDAGKOP mengarah pada  pemanfaatan SI/TI sebagai 

sebuah penggerak bisnis  utama di  dalam  aktivitas pengelolaan data di 

DISPERINDAGKOP Kota Salatiga. Keselarasan penerapan Sistem Informasi 

pada DISPERINDAGKOP hanya dapat tercapai dengan melihat faktor integrasi 

di dalam pengembangnya, tujuan integrasi ini adalah untuk meminimalisir 

kesenjangan yang terjadi dalam proses pengembangan sistem. Untuk 

menghilangkan kesenjangan tersebut, maka diperlukan paradigma dalam 

merencanakan, merancang, dan mengelola Sistem Informasi yang disebut dengan 

enterprise architecture (EA). EA dipandang sebagai sebuah pendekatan logis, 

komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 

dan komponen sistem secara bersamaan, dengan kata lain, EA mengintegrasikan 

sistem informasi di dalam suatu arsitektur [2]. 

Salah satu kerangka dalam pembuatan EA adalah TOGAF, pemilihan TOGAF 

karena TOGAF memiliki fokus terhadap infrastuktur dan siklus Architecture 

Development Method (ADM) lebih fleksibel dan lengkap yang sesuai dengan 

kondisi DISPERINDAGKOP Kota Salatiga. The Open Group Architecture 

Framework (TOGAF) diharapkan dapat memberikan blueprint rencana strategis 
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sistem informasi dan model infrastruktur sistem informasi yang dapat dijadikan 

acuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola sistem 

informasi serta infrastruktur teknologi informasi untuk DISPERINDAGKOP 

Kota Salatiga. 

2. Landasan Teori 

Penelitian tentang perencanaan strategis SI/TI sudah pernah dilakukan 

sebelumnya, salah satunya adalah "Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi 

Informasi pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh". Penelitian tersebut 

membahas tentang perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi TOGAF 

ADM. Hasil dari penelitian tersebut adalah arsitektur bisnis, arsitektur sistem 

informasi yang terdiri dari data dan arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, 

sebagaimana diatur dalam blueprint. Arsitektur dari fungsi utama yang meliputi  

Penerimaan Bahan Amprahan (PBAP), Penerbitan Surat Perintah Pembayaran  

(PSPM), dan Proses Verifikasi (PV), sedangkan fungsi pendukung meliputi  

Manajemen Keuangan (MK), Manajemen Sarana dan Prasarana (MSP), Sistem 

Teknologi Informasi (STI), dan Manajemen Administrasi (MA) dimodelkan 

menggunakan Michael Porter value chain [3].  

Penelitian lain yaitu "Analisa Proses Bisnis dan Perancangan Sistem 

Informasi Distribusi Produk Makanan Ringan Menggunakan Framework TOGAF 

ADM 9". Pada penelitian tersebut penulis menggunakan metode The Open Group 

Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) 9". 

Metode ini menghasilkan perancangan sistem informasi berdasarkan arsitektur 

enterprise yang terstuktur. TOGAF ADM menyediakan method dan tools untuk  

membangun, mengelola dan  mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur  

enterprise. Hasil pada penelitian tersebut adalah perancangan proses bisnis dan  

perancangan sistem informasi berupa prototype [4]. 

Penelitian lain ditulis oleh Wanwipa Titthasiri (2000) yaitu "Information 

Technology Strategic Planning Process for Institution of Higher Education in 

Thailand". Penelitian tersebut membahas tentang proses perencanaan strategis 

teknologi informasi untuk lembaga pendidikan tinggi di Thailand. Penulis 

melakukan survei tentang penggunaan teknologi informasi dan perencanaan 

strategis teknologi informasi  dengan cara mengirimkan kuisioner kepada 18 

pendidikan tinggi negeri dan 12 pendidikan tinggi swasta. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan teknologi informasi 

pada lembaga pendidikan tinggi adalah membantu kegiatan adminitrasi dan 

akademik. Salah satu permasalahan adalah kurangnya perencanaan pada 

manajemen IT di lembaga pendidikan tinggi Thailand. Hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa hanya setengah dari lembaga pendidikan tinggi yang 

menerapkan perencanaan dalam pengembangan IT. Hasil akhir penelitian tersebut 

adalah penyusunan kerangka perencanaan strategis SI/TI yang dapat menjadi 

acuan bagi lembaga pendidikan tinggi di Thailand untuk membangun rencana 

strategis SI/TI yang baik [5]. 
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Perbedaan dari penelitian yang berjudul "Perencanaan Strategis Sistem dan 

Teknologi Informasi pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh" dan 

"Analisa Proses Bisnis dan Perancangan Sistem Informasi Distribusi Produk 

Makanan Ringan Menggunakan Framework TOGAF ADM 9" serta "Information 

Technology Strategic Planning Process for Institution of Higher Education in 

Thailand" dengan penelitian ini adalah kasus dan output yang berbeda, rancangan 

sistem informasi dan infrastruktur TI yang lebih di fokuskan pada kebutuhan 

SI/TI di DISPERINDAGKOP Kota Salatiga. Penelitian ini menghasilkan 

blueprint EA yang dapat menjadi acuan dalam membangun infrastruktur TI pada 

DISPERINDAGKOP Kota Salatiga. 

 Berdasarkan dari peraturan daerah kota Salatiga No. 10 Tahun 2008, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah salah satu unit kerja PemKot 

(Pemerintah Kota) Salatiga seperti yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 

Tahun 2008,  merupakan instansi teknis di bidang perindustrian dan perdagangan 

yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang 

koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Daerah 

No. 10 Tahun 2008 dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

- Perumusan kebijakan teknik di bidang perindustrian, koperasi, dan usaha 

micro kecil dan menengah. 

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha micro kecil dan 

menengah. 

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi, dan usaha micro kecil dan menengah meliputi perindustrian, 

perdagangan, koperasi, dan usaha micro kecil dan menengah, pasar, serta 

pedagang kaki lima. 

- Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan dinas, dan 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya [6]. 

Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi 

SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan 

rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SI/TI 

mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi 

dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SI/TI 

juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen 

untuk menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari 

kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. 

Enterprise architecture merupakan kegiatan pengorganisasian data yang 

dihasilkan oleh organisasi yang kemudian dipergunakan untuk mencapai tujuan 

proses bisnis dari organisasi tersebut [7]. Dengan memahami pengertian 
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arsitektur, enterprise, dan arsitektur enterprise, maka dapat disimpulkan bahwa 

arsitektur enterprise mengandung arti perencanaan, pengklasifikasian, 

pendefinisian, dan rancangan konektifitas dari berbagai komponen yang 

menyusun suatu enterprise yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar 

serta memiliki komponen tama yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi (data), 

arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. 

 The Open Group Architecture Framework(TOGAF) memberikan metode 

yang detil bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan EA 

dan SI yang disebut dengan Architecture Development Method (ADM) [8]. 

Elemen kunci dari TOGAF adalah ADM yang memberikan gambaran spesifik 

untuk proses pengembangan EA. ADM adalah fitur penting yang memungkinkan 

perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik 

untuk memenuhi kebutuhan itu. ADM terdiri dari tahapan - tahapan yang 

dibutuhkan dalam membangun EA. Ada empat jenis arsitektur dari suatu 

enterprise architecture antara lain: 

- Arsitektur Bisnis: mendefinisikan strategi bisnis, tata kelola, organisasi dan 

proses bisnis. 

- Arsitektur Data: mendeskripsikan struktur dari satu organisasi data logis dan 

fisik manajemen asset dan data sumber daya. 

- Arsitektur Aplikasi: menyediakan satu blue print untuk aplikasi perorangan 

sistem yang dibangun, interaksi, dan hubungan mereka ke proses bisnis inti 

dari organisasi. 

- Arsitektur Teknologi: mendeskripsikan perangkat lunak logis dan kemampuan 

perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung penyebaran dari bisnis, 

data, dan jasa aplikasi. Ini meliputi infrastruktur TI, middleware, jaringan, 

komunikasi, proses, standar, dsb. 
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Gambar 1 ADM Cycle [8]. 

Gambar 1 merupakan metodologi untuk desain arsitektur didalam TOGAF 

disebut Architecture Development Method (ADM) yaitu suatuproses yang 

menyeluruh, terintegrasi untuk mengembangkandan memelihara suatu enterprise 

architectur ADM meliputi 9 tahapan dasar seperti pada gambar dibawah ini yaitu: 

- Prelim Framework and Principles: Konfirmasi kerangka pendukung dan 

mengidentifikasi prinsip arsitektur. 

- Phase A: Architecture Vision. Mendefinisikan scope, visi organisasi dan 

memetakan strategi keseluruhan. 

- Phase B: Business Architecture. Mendeskripsikan bisnis arsitektur saat ini, 

menghindari dampak penyimpangan arsitektur. 

- Phase C: Information System Architecture. Mengembangkan arsitektur untuk 

data dan aplikasi. 

- Phase D: Technology Architecture. Menciptakan keseluruhan infrastruktur 

yang akan digunakan. 

- Phase E: Opportunities and Solutions. Mengembangkan strategi keseluruhan, 

mencari solusi untuk perancangan pada phase sebelumnya. 

- Phase F: Migration Planning. Merencanakan persiapan migrasi kepada 

perancangan yang telah dibuat. 

- Phase G: Implementation Governance. Melakukan implementasi terhadap 

perancangan dan penerapan yang sudah ada. 
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- Phase H: Architecture Change Management. Memonitor sistem yang sedang 

berjalan untuk kepentingan perubahan dan menentukan apakah untuk 

mengawali satu siklus baru perlu pengulangan kembali ke tahap persiapan. 

3. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian  yang akan digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam 

dan juga  untuk memahami fenomena yang ada di Disperindagkop Salatiga secara 

spesifik. Tahapan penelitian yang dilakukan mengacu pada kerangka The Open 

Group Architecture Framework (TOGAF) yang merupakan kerangka kerja 

arsitektur untuk melakukan desain perencanaan, implementasi, dan tatakelola 

arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) pada suatu organisasi. 

Metode penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2 Tahapan Penelitian 

Berdasarkan tahapan penelitian pada Gambar 2, maka tahapan penelitian 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Identifikasi Organisasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran mengenai proses bisnis yang dilakukan Desperindag. Hasil yang 

didapat dari tahap ini diperoleh dari visi, misi dan tujuan organisasi Disperindag 

sehingga dapat menelaah kebutuhan organisasi. Dengan mengetahui visi dan misi 

dari DISPERINDAGKOP Kota Salatiga maka dapat mempermudah dalam 

perencanaan strategis SI/TI yang akan diterapkan di masa depan. 

Analisis dan Perencanaan Strategis SI/TI 

Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui kondisi serta perkembangan  SI/TI, 

sejauh mana pemanfaatan SI/TI  dan menganalisa kebutuhan informasi dalam 

proses bisnis organisasi. Hasil analisa tersebut menjadi dasar untuk 

mengidentifikasi peluang - peluang SI/TI yang akan diimplementasikan dan 

menentukan strategi SI/TI di masa mendatang. Setelah menganalisa tahap 

selanjutnya adalah membuat perencanaan strategis SI/TI. Perencanaan ini 

menjelaskan bagaimana mengimplementasikan strategi SI/TI yang telah dibuat 

sebelumnya.  

Prelim Framework and Principles 

Tahap ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur 

termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. 

Selanjutnya melakukan langkah - langkah yaitu lingkup enterprise organisasi, 

menentukan framework arsitektur, dan memanfaatkan tools arsitektur dan 

penggunaan prinsip - prinsip EA.  

Architecture Vision 
Tahap ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang 

mencakup pendefinisian ruang lingkup, profil organisasi, pendefinisian visi dan 

misi organisasi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, unit organisasi, kondisi 

arsitektur dan pemanfaatan SI/TI saat ini. 

Bussines Architecture 

Tahap ini mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis yang didalamnya akan 

membahas mengenai stakeholder SI/TI, proses bisnis dan hirarki fungsi. Pada 

tahap ini tools dan metode umum untuk pemodelan yang digunakan adalah 

Unified Modeling Language (UML). 

Information System Architecture 

Pada tahapan ini lebih ditekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem 

informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan 

ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh 

organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan 

untuk kebutuhan fungsi proses bisnis 
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Technology Architecture 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membangun arsitektur 

teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis  teknologi yang 

diperlukan DISPERINDAGKOP Salatiga dengan menggunakan  Technology 

Portfolio Catalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam 

tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam 

pemilihan teknologi. 

Oportunities and Solutions 
Pada tahapan ini lebih menekan pada manfaat yang  diperoleh  dari arsitektur  

enterprise  yang meliputi  arsitektur  bisnis,  arsitektur  data, arsitektur aplikasi 

dan arsitektur teknologi. Tahap selanjutnya menganalisa pengimplementasian 

SI/TI dan mengklasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan 

kembali sistem yang  sudah ada. Semuanya akan diulas pada gap analisa SI/TI. 

Migration and Planning 
Tahap ini merencanakan perpindahan aplikasi yang sudah dibuat untuk 

diimplementasikan pada DISPERINDAGKOP Salatiga serta mengidentifikasi 

kebutuhan aplikasi dari sudut pandang organisasi sehingga dapat mendukung 

kinerja proses bisnis pada DISPERINDAGKOP Salatiga. 

Implementation Governance 

Tahapan ini mencakup pengawasan pengimplementasian arsitektur yang 

sudah disusun pada tahap migration and planning. Tahapan implementation 

governance merupakan tahapan untuk merekomendasikan pelaksanaan tatakelola 

arsitektur enterprise. 

Architecture Change Management 

Tahap ini mencakup penyusunan prosedur - prosedur untuk mengelola 

perubahan ke arsitektur yang baru.  Pada tahap ini akan diuraikan  penggerak 

perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan 

sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Peneliti menguraikan strategi 

dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

menentukan/menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur  

enterprice  yang baru. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring 

berkelanjutan  dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan 

dalam lingkungan bisnis. 

 Blueprint atau Renstra SI/TI 

Merupakan tahap akhir dari penelitian yaitu berupa blueprint perencaaan 

startegis SI/TI yang mampu mendongkrak kinerja proses bisnis 

DISPERINDAGKOP Salatiga. Renstra SI/TI yang dihasilkan dapat menjadi 

acuan bagi DISPERINDAGKOP Salatiga dalam pengembangan teknologi dan 

sistem informasi dalam mendukung proses bisnis. 
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4. Pembahasan dan Analisis 

Dalam rangka mempersiapkan perancangan  Entreprise Architecture (EA) 

dengan menggunakan metode TOGAF, tahapan - tahapan awal yang harus 

dilakukan untuk mengidentifikasi obyek penelitian adalah Prelim Framework and 

principles, dan Requirements. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu 

Architecture vision, Business Architecture, Information System Architectures,dan 

Technology Architecture. Dikarenakan perihal perizinan, keterbatasan waktu dan  

dana maka pembahasan dan analisis hanya sampai phase D yaitu Technology 

Architecture. 

 

Prelim Framework and Principles 

Tahap ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur 

termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan aktivitas - aktivitas organisasi. 

Selanjutnya melakukan langkah - langkah yaitu lingkup enterprise organisasi, 

menentukan framework arsitektur, dan memanfaatkan tools arsitektur dan 

penggunaan prinsip - prinsip EA. Pendefinisian proses bisnis pada 

DISPERINDAGKOP Salatiga digambarkan dengan menggunakan analisis value 

chain pada Gambar 3 : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 3  Value Chain Disperindagkop Salatiga 

 

Berdasarkan pada Gambar 3 dijelaskan bahwa aktivitas proses bisnis yang ada di 

DISPERINDAGKOP dibagi menjadi dua (2) jenis aktivitas yaitu: (1) Proses 

utama yang merupakan aktivitas - aktivitas utama dalam mencapai tujuan 

organisasi meliputi : manajemen bidang perindustrian, manajemen bidang 

perdagangan, manajemen bidang koperasi, manajemen bidang UMKM. (2) Proses 

pendukung sebagai aktivitas-aktivitas pendukung proses utama antara lain: 

manajemen bagian perencanaan dan pelaporan, manajemen bagian keuangan, 

manajemen bagian umum dan kepegawaian. 

 Framework yang digunakan untuk perencanaan enterprise architecture pada 

DISPERINDAGKOP yaitu TOGAF dengan ADM methods. . ADM terdiri dari 

delapan (8) tahapan yang dibutuhkan dalam membangun enterpise architecture 

Proses 

Utama 

Manajemen 

Bidang 

Perindustrian 

Manajemen 

Bidang 

Perdagangan 

Manajemen 

Bidang 

Koperasi 

Manajemen 

Bidang 

UMKM 

Manajemen Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Manajemen Bagian Keuangan 

Manajemen Bagian Umum dan Kepegawaian 

Proses 

Pendukung 

 

Kepentingan 

Stakeholder 
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yaitu : (1)Phase A : Architecture Vision, (2)Phase B : Business Architecture, 

(3)Phase C : Information System Architecture, (4)Phase D : Technology 

Architecture, (5)Phase E : Oppurtinities and Solution, (6)Phase F : Migration 

and Planning, (7)Phase G : Implementation Governance, (8)Phase H : 

Architecture Change Management. 

Requirements 

 Pada fase ini dilakukan identifikasi kebutuhan organisasi dan 

mendokumentasikan kebutuhan user. Tujuan dari tahap ini menentukan proses 

kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM, mengidentifikasi 

kebutuhan enterprise, menyimpan lalu diolah pada fase yang relevan. 

Pengembangan dan perancangan SI/TI harus sesuai dengan requirements untuk 

mencapai tujuan organisasi. Proses ini dilakukan untuk setiap fase yang ada pada 

ADM. Detail requirements dijelaskan sebagai berikut: 

Phase A. Architecture Vision 

Tahap ini adalah fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang 

mencakup pendefinisian ruang lingkup, profil organisasi, pendefinisian visi dan 

misi organisasi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, unit organisasi, kondisi 

arsitektur dan pemanfaatan SI/TI pada DISPERINDAGKOP Salatiga. Visi dari 

DISPERINDAGKOP Salatiga adalah mewujudkan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan untuk meningkatnya produktifitas menuju masyarakat mandiri dan 

sejahtera. Sedangkan misi DISPERINDAGKOP adalah sebagai berikut :(1) 

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui perumusan 

Kebijakan Daerah, pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan dan pengendalian 

Kebijakan Pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM. (2) Meningkatkan usaha industri, usaha perdagangan sehingga 

meningkatkan  pelayanan informasi dan fasilitas yang mampu memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (3)  Meningkatkan peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha dalam rangka  meningkatkan produktifitas daya saing 

dan kemandirian Koperasi dan  UMKM. (4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia 

( SDM ) pedagang pasar dan PKL  yang proporsional sehingga tercipta 

pengelolaan yang handal dan mampu  mengoptimalkan pelaksanaan pungutan 

retribusi. Dengan misi tersebut DISPERINDAGKOP Salatiga mempunyai tujuan 

organisasi yaitu : (1) Meningkatkan kewirausahaan baru bidang industri. (2) 

Meningkatkan jaringan usaha yang berkualitas. (3) Meningkatkan pertumbuhan 

investasi. (4) Menciptakan koperasi berkualitas, mandiri dan profesional. (5) 

Tertib administrasi keuangan, SDM, dan perkantoran dalam mewujudkan 

pelayanan prima. Dan yang terakhir sasaran organisasi DISPERINDAGKOP 

meliputi : (1) Meningkatnya investasi dan produk sektor unggulan daerah. (2) 

Meningkatkan iklim usaha, kesempatan berusaha dan investasi. (3) Meningkatnya 

kualitas pengelolaan UMKM dan koperasi. (4) Tersedianya bantuan fasilitas 

sarana dan prasarana kemetrologian. (5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan 
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SDM Disperindagkop Kota Salatiga. Berikutnya struktur organisasi akan 

dijelaskan secara singkat pada Gambar 4 dibawah ini : 

 
Gambar 4  Struktur Organisasi Disperindagkop. 

 

 Pemanfaat SI/TI pada Disperindagkop masih kurang maksimal, tidak adanya 

aplikasi kantor membuat para pegawai mengolah data secara manual dengan 

hanya menggunakan MS.Exel yang tidak terintegrasi satu dengan lainnya. Kondisi 

tersebut membuat data - data yang diolah menjadi tidak valid, sehingga proses 

bisnis menjadi kurang efektif dan efisien. 
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Phase B. Architecture Business 

 Dalam tahap ini digambarkan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan setiap 

bagian pada Disperindagkop Salatiga untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

proses bisnis agar relevan terhadap perencanaan yang akan dibuat. Tahap ini 

dapat digambarkan pada Gambar 5 menggunakan pemodelan use casse diagram 

sebagai berikut:  

 

 
 

Gambar 5 : Use case diagram Disperindagkop. 
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 Berdasarkan uraian use case diatas maka dapat digambarkan arsitektur bisnis 

Disperindagkop melalui model seperti pada Gambar 6 berikut ini : 

 

 

 

Proses Bisnis inti 

Proses Bisnis Pendukung 

 

 

 

Gambar 6 : Arsitektur Bisnis Disperindag. 

Keterangan : 

MBDG  : Manajemen Bidang Perdagangan 

MBIN  : Manajemen Bidang Perindustrian 

MBKO  : Manajemen Bidang Koperasi 

MBUMKM : Manajemen Bidang UMKM 

MBPP  : Manajemen Bidang Perencanaan dan Pelaporan 

MBK  : Manajemen Bidang Keuangan 

MBUK  : Manajemen Bidang Umum dan Kepegawaian 

Berdasarkan pemetaan arsitektur bisnis diatas seluruh aktivitas proses 

bisnis inti yang meliputi Manajemen Bidang Perdagangan, Manajemen Bidang 

Perindustrian, Manajemen Bidang Koperasi dan Manajemen Bidang UMKM 

sepenuhnya didukung oleh tiga proses bisnis yaitu Manajemen Bidang 

Perencanaan dan Pelaporan, Manajemen Bidang Keuangan serta Manajemen 

Bidang umum dan Kepegawaian. 

Phase C. Information System Architecture 

 Pada tahapan ini lebih ditekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem 

informasi akan dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam 

MBDG MBUMKM MBIN MBKO 

MBPP MBUK MBK 
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tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan 

oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data 

digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis,proses dan layanan. Dua tahapan dalam 

membuat arsitektur data yaitu: (1) Pendefinisian entitas berdasarkan pada fungsi 

bisnis. (2) Pembuatan model konsep dengan menggunakan Conceptual Data 

Modeling. Model konseptual data merupakan pendefinisian sekumpulan entitas, 

atribut dan relasi. Mengidentifikasi arsitektur aplikasi berdasarkan : (1) 

Kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pada setiap 

fungsi bisnis. (2) Kebutuhan pertukaran informasi antar fungsi bisnis. (3) 

Kebutuhan alat bantu di tiap fungsi bisnis. 

 Tahap arsitektur aplikasi dilakukan dengan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi 

yang diperlukan untuk mengelola dan mendukung fungsi bisnis. Pada tahapan ini 

dilakukan pendefinisisan mengenai apa saja yang harus dilakukan aplikasi untuk 

mengelola dan menyediakan informasi agar dapat mendukung fungsi bisnis. Dari 

hasil identifikasi fungsi bisnis dapat ditentukan daftar kandidat modul aplikasi 

yang diperlukan untuk mendukung fungsi proses utama Disperindagkop Salatiga. 

Bersumber pada analisis dan identifikasi, maka kandidat sistem informasi dan 

aplikasi untuk Disperindagkop dapat dilihat pada tabel  application portofolio 

dibawah ini : 
Tabel 1 : Application portofolio. 

NO. DOMAIN Kode 

 

Nama Aplikasi 

 

1 

 

Sistem Informasi 

Perdagangan 

AP 1.1 

 

Aplikasi data pelaku 

perdagangan 

AP 1.2 

 

Aplikasi data pengajuan 

pelatihan 

AP 1.3 Aplikasi perizinan perdagangan 

2 

 

Sistem Informasi 

Perindustrian 

AP 2.1 Aplikasi data perindustrian 

AP 2.2 

 

Aplikasi data pengajuan 

stimulasi 

AP 2.3 Aplikasi perizinan perindustrian 

3 

 

Sistem Informasi  

Koperasi 

AP 3.1 Aplikasi data koperasi 

AP 3.2 

 

Aplikasi data pembinaan dan 

pelatihan 

AP 3.3 Aplikasi perizinan koperasi 

4 Sistem Informasi   AP 4.1 Aplikasi data UMKM 
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UMKM AP 4.2 

 

Aplikasi pembinaan UMKM 

AP 4.3 Aplikasi perizinan UMKM 

5 

 

Sistem Informasi 

Keuangan 

 

 

AP 5.1 

 

 

Aplikasi data keuangan 

6 

 

Sistem Informasi 

Kepegawaian 

AP 6.1 Aplikasi data Pegawai 

7 

Sistem Informasi 

Perencanaan dan 

Pelaporan 

AP 7.1 Aplikasi data perencanaan 

AP 7.2 Aplikasi data evaluasi dan 

pelaporan 

 Berdasarkan application portofolio Tabel 1 maka solusi aplikasi untuk 

Disperindagkop dapat dipetakan ke dalam arsitektur bisnis seperti pada gambar di 

bawah ini: 

                                         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

Gambar 7 : Solusi Aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP 1.2 AP 1.3 

AP 1.1 AP 2.1 

AP 2.3 AP 2.2 AP 3.2 AP 3.1 

AP 3.3 

AP 4.3 AP 4.2 

AP 4.1 

AP 7.2 AP 7.1 AP 6.1 AP 5.1 
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Sedangkan untuk arsitektur sistem aplikasi dapat dimodelkan menggunakan 

application landscape, dimana arsitektur sistem aplikasi tersebut menggambarkan 

hubungan kedekatan antar sistem aplikasi yang dapat terlihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Arsitektur sistem aplikasi. 

 Berdasarkan gambar arsitektur sistem aplikasi pada Gambar 8, maka dapat 

dilakukan proses pemetaan terhadap komponen infrastruktur yang mengacu pada 

Technical Reference Model (TRM) TOGAF seperti terlihat pada Gambar  9 berikut : 
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Gambar 9 : Pemetaan Arsitektur Sistem Aplikasi terhadap Arsitektur Teknologi[8] 

Komponen infrastruktur yang digunakan dalam pemetaan arsitektur sistem 

aplikasi dengan arsitektur teknologi terlihat seperti Gambar 10 berikut : 
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Gambar 10 : Komponen Infrastruktur pemetaan [8] 

Berdasarkan pemetaan arsitektur sistem aplikasi terhadap arsitektur teknologi 

yang terlihat pada Gambar 9 dan mengacu kepada komponen infrastruktur yang 

digunakan dalam pemetaan seperti terlihat pada Gambar 10, maka dapat dibuat 

arsitektur secara keseluruhan (Overall Architecture) yang dapat dilihat pada 

Gambar 11 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : Overall Architecture. 

 Gambar di atas menjelaskan teknologi yang digunakan disetiap rancangan 

SI/TI pada Disperindagkop Kota Salatiga. Untuk perancangan desain interface 

menggunakan Microsoft Office Visio 2010. Web Client berperan sebagai pengguna 

yang ingin mengakses atau mengupdate informasi pada situs resmi Disperindagkop 

yaitu http://disperindagkop.salatigakota.go.id, tools yang digunakan adalah web 

browser seperti Mozilla Firefox. Web Portal merupakan starting point bagi pengguna 

yang akan mengakses sistem, disini developer mengembangkan sistem berbasis web 

yang terintegrasi satu sama lain. Tools yang digunakan adalah Horde Webmail yang 

berfungsi sebagai penyedia layanan e-mail untuk stakeholder. XML over HTTP 
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merupakan bahasa yang akan digunakan untuk membangun sistem berbasis web. 

Sedangkan web server yang dijalankan pada sistem operasi yaitu Apache. Web Server 

sendiri berguna untuk melayani dan mengfungsikan sistem yang akan dibangun. Pada 

User Profile Management tools yang digunakan adalah Open LDAP, tools ini 

berfungsi membuat database menjadi terpusat. LDAP adalah sebuah protokol yang 

mengatur mekanisme pengaksesan layanan direktori (Directory Service) yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan banyak informasi. Pada Network Security 

teknologi yang digunakan untuk mengenkripsi semua lalu lintas data transaksi yang 

melalui jaringan publik adalah SSL. Serta Firewall yang berfungsi melindungi data 

perusahaan dari akses illegal. Pada bagian Network Service tools yang digunakan 

adalah SMPT & Pop Server yaitu sebuah protokol yang berfungsi untuk mengirim 

dan mengambil e-mail pada server. Operating System Service yang digunakan pada 

server adalah Linux. Penggunaan Linux ini didasarkan pada keamanan yang diberikan 

jauh lebih baik dibandingkan sistem operasi lainnya. Sedangkan pada desktop klien, 

sistem operasi yang digunakan adalah Windows 7, sebab desain interface yang mudah 

dipahami oleh user. 

 Tahap selanjutnya adalah perancangan arsitektur data menggunakan 

Conceptual Data Modeling yang bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan data 

yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. Conceptual Data Modeling 

menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Terdapat 21 

entitas yang saling berelasi berdasarkan fungsi bisnis dan pertukaran  informasi yang 

dibutuhkan untuk mendukung setiap fungsi bisnis. SIUP_Perusahaan merupakan 

entitas utama dalam sistem karena mencakup semua data informasi dan berelasi 

disetiap proses bisnis inti yaitu manajemen bidang perindustrian, manajemen bidang 

perdagangan, manajemen bidang koperasi dan manajemen bidang UMKM. Untuk 

lebih jelasnya akan digambarkan pada Gambar 12 dibawah ini: 
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Gambar 12 : Conceptual Data Model. 
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 Hubungan antar tabel dengan aplikasi pada Gambar 12 yaitu tabel 

Perusahaan,  tabel Kegiatan, tabel Perizinan, tabel SIUP_LegalPT difungsikan untuk 

memenuhi kebutuhan data Sistem Informasi Perdagangan. tabel Industri, tabel 

Kegiatan, SIUP_TK, SIUP_Komoditi, tabel Perizinan difungsukan untuk memenuhi 

kebutuhan data Sistem Informasi Perindustrian. Tabel Koperasi, tabel 

SIUP_LegalKOP, tabel Perizinan dan tabel Kegiatan difungsikan untuk memenuhi 

kebutuhan data Sistem Informasi Koperasi. Tabel SIUP_Pemilik, tabel Perizinan, 

tabel Kegiatan merupakan bagian dari Sistem Informasi UMKM. Tabel Pegawai, Hak 

Akses, Akses merupakan bagian dari Sistem Informasi Keuangan. Tabel Keuangan, 

Kegiatan, dan Izin Kegiatan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan data Sistem 

Informasi Keuangan. 

Phase D. Technology Architecture 

 Tahapan technology architecture merupakan tahapan untuk membangun 

arsitektur teknologi serta infrastruktur yang diinginkan. Berdasarkan kondisi 

teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang direkomendasikan sebagai berikut : 
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Gambar 13 : Skema topologi jaringan Disperindagkop Salatiga. 

Gambar 13 merupakan skema topologi jaringan yang sesuai dengan kondisi 

kantor Disperindagkop Salatiga. Berdasarkan letak setiap unit masih dalam satu 

bangunan maka infrastruktur koneksi yang digunakan untuk mengakses database 

disarankan menggunakan  fiber optic demi mempercepat aliran data. Database server 

dibedakan menjadi dua yaitu database web server digunakan untuk mengelola situs 

resmi Disperindagkop yang dapat diakses melalui internet dan Application Server 

berisi kumpulan sistem informasi yang akan dibangun dalam jaringan ethernet. 

5. Simpulan 

 Output yang dihasilkan dalam perencanaan strategis sisem informasi di 

Disperindagkop Kota Salatiga, adalah antara lain bahwa penerapan sistem informasi 

dan teknologi informasi masih belum dapat menunjang proses bisnis yang ada secara 

maksimal. Solusi yang dihasilkan pada perencanaan strategis sistem informasi 

digambarkan melalui  analisis value chain yaitu: (1) Proses utama yang merupakan 

aktivitas - aktivitas utama dalam mencapai tujuan organisasi meliputi : manajemen 

bidang perindustrian, manajemen bidang perdagangan, manajemen bidang koperasi, 

manajemen bidang UMKM. (2) Proses pendukung sebagai aktivitas-aktivitas 

pendukung proses utama antara lain: manajemen bagian perencanaan dan pelaporan, 

manajemen bagian keuangan, manajemen bagian umum dan kepegawaian. Hasil 

analisa kebutuhan data terdapat 7 Sistem informasi dan 16 aplikasi yang perlu 

dibangun untuk mendukung proses bisnis. Pemodelan arsitektur enteprise ini, 

menghasilkan blueprint yang dapat digunakan sebagai langkah awal dalam 

perancangan sistem informasi pada Disperindagkop Kota Salatiga. 
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