
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

PT Sejahtera Usaha Bersama merupakan salah satu produsen kayu terbesar 

di Indonesia yang memproduksi kayu seperti plywood dan blockboard. Proses 

produksi di perusahaan harus berjalan sesuai prosedur, dan tidak boleh ada 

kesalahan karena akan berakibat fatal bagi perusahaan. PT Sejahtera Usaha 

Bersama memiliki sistem informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan 

pada bagian produksi, seperti aplikasi antrian mobil, aplikasi pengolahan kayu 

mentah, aplikasi barcode, dan aplikasi stok kayu produksi di gudang. 

Saat ini penerapan sistem informasi dengan teknologinya hanya 

memperhatikan kebutuhan sesaat dan memungkinkan penerapan sistem informasi 

yang saling tumpang tindih dan adanya sub-sub sistem yang berbeda satu dengan 

lainnya. Kondisi tersebut membuat sistem informasi tidak dapat dimanfaatkan 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Masalah yang timbul di perusahaan khususnya di bagian produksi salah 

satunya terkendala dari kurangnya monitoring mesin produksi, sehingga ketika 

terjadi kerusakan dapat menghambat proses produksi yang ada di perusahaan. Pada 

bagian produksi sendiri terdapat masalah lain seperti data yang tidak terpusat, 

akibatnya terjadi redudansi data dan keamanan data berkurang. Pada bagian 

produksi juga belum memiliki aplikasi yang memadai untuk mendukung serta 

proses cek kualitas produk yang masih rentan dengan human error. Tidak adanya 



upgrade dari sisi perangkat keras seperti komputer juga berpengaruh pada 

perusahaan, sehingga mengakibatkan terganggunya proses pengelolaan data.   

Permasalahan di atas terjadi karena kurangnya perencanaan dan tanpa 

memikirkan kunci utama dalam proses pengembangan sistem informasi. Kunci 

utama perancangan sistem informasi yang baik harus melihat dari berbagai macam 

sudut pandang pengembangan sistem. Mulai dari mendefinisikan arsitektur bisnis 

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

mendefinisikan arsitektur aplikasi yang akan dibangun, serta mendefinisikan 

arsitektur teknologi yang akan mendukung jalannya sistem informasi tersebut. 

Untuk dapat menerapkan sistem informasi yang bekerja secara maksimal 

pada PT Sejahtera Usaha Bersama, dibutuhkan faktor integrasi di dalam 

pengembangannya. Tujuan integrasi adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam 

proses pengembangan sistem. Sehingga pada permasalahan di atas dapat 

disimpulkan  bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama membutuhkan sebuah Enterprise 

Architecture (EA). EA tersebut digunakan sebagai blueprint proses bisnis, data, 

aplikasi, dan teknologi yang berfungsi sebagai landasan pengembangan sistem 

informasi terintegrasi yang dibutuhkan dalam business process PT Sejahtera Usaha 

Bersama. 

 
1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dijelaskan, maka 

dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah, yaitu: Bagaimana membuat enterprise 

architecture sebagai cetak biru untuk proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi 

yang berfungsi sebagai landasan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang 

dibutuhkan dalam business process PT Sejahtera Usaha Bersama. 



 
1.3 Pembatasan Masalah 

Penyusunan penelitian ini dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh 

selama melakukan penelitian, karena luasnya bidang yang dihadapi penulis selama 

melakukan penelitian, penulis membatasi penyusunan ini berdasarkan ruang 

lingkup kegiatan. Seperti Berikut: 

1. Framework menggunakan TOGAF. 

2. Phase yang digunakan dalam framework TOGAF untuk penelitian ini adalah 

phase A-F. 

 
1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu merancang enterprise architecture menggunakan TOGAF yang 

mampu memberikan gambaran agar penerapan sistem informasi di perusahaan 

dapat mendukung kebutuhan proses bisnis perusahaan dari sisi SI/TI. 

 
1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari perencanaan enterprise architecture untuk perusahaan yaitu: 

1. Dengan perancangan enterprise architecture, perusahaan memperoleh 

rekomendasi model yang dibutuhkan. 

2. Penerapan sistem informasi yang ada di perusahaan bisa lebih terukur. 

3. Blueprint yang dibuat ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan apabila 

perusahaan ingin mengembangkan sistem informasi yang sudah ada. 

 


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1  Latar Belakang Masalah
	1.2  Perumusan Masalah
	1.3 Pembatasan Masalah
	1.4  Tujuan Penelitian
	1.5  Manfaat Penelitian


