
BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam perencanaan enterprise architecture, sangatlah penting untuk 

mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar teori yang digunakan. Dasar-dasar teori 

tersebut digunakan sebagai landasan berpikir dalam melakukan pembahasan lebih 

lanjut sehingga terbentuk suatu aplikasi yang sesuai dengan tujuan awal. 

2.1  Enterprise Architecture 

Arsitektur enterprise adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang 

bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendisain dan merealisasikan sebuah 

struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi dan infrastrukturnya. 

Arsitektur enterprise berfungsi sebagai blueprint untuk mengorganisasi 

semua proses bisnis enterprise, informasi yang dibutuhkan dan teknologi-teknolgi 

pendukung (Surendro, 2009). 

2.2  Stakeholder 

Stakeholder adalah individu, tim, atau organisasi yang memiliki keinginan 

atau kehendak yang bersifat relative terhadap sistem dan juga orang yang memiliki 

minat maupun kepentingan di dalam suatu perusahaan. Hal ini bisa menyangkut 

kepentingan finansial atau kepentingan lainnya (Surendro, 2009). 

2.3 TOGAF 

Enterprise architecture framework ini dibuat berdasarkan “The Technical 

Architecture Framework for Information Management (TAFIM)” yang dirancang 

oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. TOGAF adalah satu kerangka 



terperinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan satu enterprise 

architecture. Dipergunakan dengan bebas oleh apapun organisasi yang 

mengembangkan untuk mendisain, evaluasi, dan membangun enterprise 

architecture (Supriyana, 2010). 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) adalah framework 

arsitektur. TOGAF memberikan metode dan alat untuk membantu dalam 

penerimaan, produksi, penggunaan dan pemeliharaan suatu enterprise architecture. 

Hal ini didasarkan pada model proses yang berulang-ulang yang didukung oleh best 

practices dan penggunaan kembali aset arsitektur yang ada. 

TOGAF menyediakan metode pengembangan arsitektur yaitu Architecture 

Development Method(ADM) dan menyediakan langkah-langkah pendekatan serta 

pedoman untuk bagaimana melaksanakan langkah-langkah tersebut. Selain itu 

TOGAF menyediakan informasi tentang bagaimana untuk benar-benar 

membangun penyampaian arsitektur dan bagaimana mengatur arsitektur organisasi 

(Greefhorst, 2013). 

Inti dari ADM berdasarkan gambar 2.1 adalah pengelolaan kebutuhan, 

dimana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu 

diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis (Open Group, 2009). Langkah-

langkah dalam TOGAF ADM sebagai berikut : 

a. Vision Architecture: Menciptakan kesamaan pandangan mengenai pentingnya

enterprise architecture untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan,

menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan.



 
 

Gambar 2.1 ADM Cycle (Open Group, 2009) 

 
b. Business Architecture: Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, 

menentukan business art yang diinginkan, melakukan analisis kesenjangan 

antara keduanya dan penentuan tools serta teknik yang akan digunakan. 

c. Information System Architecture: Tahap ini meliputi arsitektur data dan 

arsitektur aplikasi. Arsitektur data untuk menentukan tipe dan sumber data 

yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yang dimengerti oleh 

stakeholder. Sedangkan arsitektur aplikasi untuk menentukan jenis sistem 

aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung 

bisnis. 



d. Technology Architecture: Mendefinisikan arsitektur teknologi yang 

diinginkan, dimulai dari penentuan dasar, alternatif teknologi sampai 

pelaksanaan analisis kesenjangan. Teknologi direpresentasikan dengan 

kerangka kerjanya sendiri, dengan penjelasan detil penggunaan teknologi 

dalam organisasi.  

e. Opportunities and Solutions: Mengevaluasi dan memilih alternatif 

implementasi, identifikasi parameter strategis penilaian keterkaitan, biaya dan 

manfaat mendefinisikan strategi implementasi dan rencana implementasi.  

f. Migration Planning: Menyusun urutan proyek-proyek berdasarkan prioritas 

termasuk penilaian kebergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek migrasi. 

Urutan prioritas akan menjadi dasar implementasi proyek. Teknik yang bisa 

digunakan yaitu dengan matriks penilaian. 

g. Implementation Governance: Menyusun rekomendasi untuk setiap 

implementasi proyek, menyusun kontrak arsitektur, melaksanakan 

keseluruhan proses implementasi, menetapkan organisasi pelaksana untuk 

proses implementasi sistem dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek 

dengan arsitektur yang dikehendaki. 

h. Architecture Change Management: Menetapkan proses arsitektur manajemen 

perubahan untuk  enterprise architecture baru dan secara berkelanjutan 

memonitor proses perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan 

organisasi serta menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan 

enterprise architecture berikutnya. 

Metodologi TOGAF ADM diatas mempunyai prinsip pengembangan 

enterprise architecture (Surendro, 2009), prinsip-prinsip tersebut yaitu : 



1. Prinsip Enterprise  

Enterprise architecture yang dibuat untuk mendukung keputusan bisnis di 

seluruh bagian organisasi/perusahaan. 

2. Prinsip Teknologi Informasi  

Mengarahkan penggunaan sumber daya teknologi informasi di seluruh bagian 

organisasi/perusahaan. 

3. Prinsip Arsitektur  

Merancang arsitektur proses organisasi/perusahaan dan arsitektur 

implementasinya. Prinsip ini dipengaruhi oleh rencana organisasi/perusahaan, 

strategi, faktor pasar, sistem, dan teknologi yang ada dalam 

organisasi/perusahaan. 

2.4 Arsitektur Terintegrasi 

Proses terintegrasi dari ujung ke ujung tidaklah semudah seperti 

kedengarannya. Integrasi merupakan proses yang memerlukan perbaikan aplikasi 

secara besar-besaran dalam mengembankan infrastruktur yang terintegrasi tersebut. 

Umumnya, tidak semua bagian perusahaan memiliki infrastruktur yang terintegrasi 

sehingga menyebabkan ketidakefisienan, ketidakakuratan, dan ketidakfelksibelan 

dari aplikasi.  

Banyak perusahaan yang telah mengotomasi prosesnya secara terisolasi. 

Dan ini menimbulkan perbaikan dalam biaya mutu, kecepatan, dan layanan. Tetapi 

untuk mempertahankan keuntungan di masa datang perusahaan tersebutharus 

memikirkan keuntungan dari perbaikan proses perusahaan secara keseluruhan, 

yang dibantu oleh adanya aplikasi bisnis yang terintegrasi. Keinginan pelanggan 

akan layanan yang beragam, berkualitas , cepat, dan harga yang kompetitif hanya 



dimungkinkan oleh perbaikan proses secara keseluruhan tersebut, sehingga timbul 

model berbasis pelanggan yang terintegrasi dengan desain bisnis yang kompleks 

(Mardiansyah, 2012).  

2.5 Rantai Nilai (Value Chain) 

Rantai nilai adalah konsep dari manajemen bisnis yang pertama kali 

dijelaskan dan dipopulerkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Rantai nilai 

(value chain) merupakan kelompok organisasi secara vertikal lurus yang dapat 

menambah nilai pada barang atau jasa dalam pergerakan dari supplier dasar ke 

produk jadi yang disalurkan pada pelanggan dan organisasi pemakai akhir. Istilah 

value chain dipakai untuk memfokuskan pada proses, aktivitas, organisasi dan 

struktur yang dikombinasikan untuk menciptakan nilai pada pelanggan sebagai 

produk yang bergerak dari nilai aslinya kepada pemakai akhir (Mardiansyah, 2012). 

 

 

Gambar 2.2 Value Chain (Mardiansyah, 2012) 



2.6 Cetak Biru atau Blueprint 

Cetak biru atau blueprint merupakan rincian dinamis untuk arsitektur-

arsitektur yang memanfaatkan proses dan kerangka yang terstruktur. Cetak biru 

tersebut mengandung rincian bisnis, informasi dan teknologi yang ada saat ini dan 

diusulkan perusahaan untuk masa depan (Surendro, 2009). 
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