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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, 

ruang lingkup, dan sumber data. Dalam latar belakang akan dijelaskan arti dari 

enterprise architecture, manfaat enterprise architecture, menjelaskan profil 

perusahaan, bagian-bagian yang ada di perusahaan, penggunaan Zachman 

framework untuk menganalisis data yang diberikan perusahaan. Dalam rumusan 

masalah berisi tentang daftar masalah dari hasil wawancara di Perusahaan X. 

Kemudian tujuan pembahasan berisi jawaban atau pembahasan dari rumusan 

masalah yang telah dibuat. Ruang lingkup berisi akan batasan dalam pengerjaan 

laporan analisis. Terakhir merupakan sumber data yang berisi tentang tipe sumber 

data yang digunakan, serta cara mengumpulkan data dari perusahaan. 

 

1.1 Latar Belakang  

Enterprise Architecture merupakan praktik yang baik untuk melakukan 

analisis, perancangan, perencanaan, dan implemetasi perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan. Penggunaan Enterprise Architecture bagi perusahaan 

berguna untuk mengatur bagaimana perusahaan berjalan dengan memilih metode, 

prinsip, dan model yang ingin digunakan untuk perancangan struktur organisasi 

perusahaan, proses bisnis, sistem informasi perusahaan. Dengan menggunakan 

Enterprise Arhcitecture perusahaan akan dapat mengorganisir perusahaannya lebih 

mudah, serta memiliki visi yang jelas akan bagaimana perusahaan akan berjalan di 

masa yang akan datang. 

Perusahaan X merupakan perusahaan yang menjual motor Honda, perusahaan 

ini didirikan pada tahun 2005 yang terletak di kota X. Perusahaan ini didirikan oleh 

Bapak Ichsan yang menjabat sebagai direktur di perusahaan sampai saat ini. 

Perusahaan X tidak hanya menjual motor Honda dimana stok barang di Gudang 

berasal dari Gudang motor Honda Daya yang terletak di kota Karawang, tetapi juga 

menyediakan bengkel untuk motor Honda. Perusahaan ini tidak hanya menjual 

kendaraan bermotor Honda di daerah X saja, namun juga menjual kendaraannya ke 

kota lain seperti Jakarta dan Karawang. 
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Di Perusahaan X terdapat beberapa bagian seperti bagian IT, person in charge 

(PIC), head admin, kepala bengkel, kasir pembelian motor, kepala gudang, 

mekanik, front desk, kasir bengkel, admin, faktur, Pre-Delivery Inspection(PDI), 

dan supir (driver). Perusahaan X meggunakan aplikasi yang disediakan oleh 

perusahaan lain yaitu perusahaan Y, aplikasi ini digunakan untuk mencatat data-

data penting yang terdapat di perusahaan ini, seperti data karyawan, data gaji, dan 

lain-lain.  Namun perusahaan ini belum memiliki enterprise architecture, untuk 

mengorganisir perusahaannya serta mengatur sistem informasi di perusahaan ini. 

Penggunaan enterprise architecture untuk perusahaan ini dianggap akan sangat 

berguna agar perusahaan dapat mengatur sistem informasi yang terdapat di 

perusahaan, serta proses bisnis yang baik untuk perusahaan.  

Implementasi enterprise architecture untuk perusahaan ini menggunakan 

Zachman framework. Zachman framework merupakan salah satu framework yang 

ditemukan oleh John Zachman pada tahun 1980, Zachman framework sendiri 

diambil dari nama John Zachman. Framework ini mendesain prinsip bisnis dalam 

arsitektur dan manufaktur dan menyediakan cara untuk melihat perusahaan dan 

sistem informasinya dari perspektif yang berbeda.  Framework ini menyediakan 

sarana untuk mengklasifikasikan enterprise architecture, merupakan tool bisnis 

yang digunakan untuk membantu mengelola perubahan bisnis di suatu perusahaan. 

[3, p. 99] 

Oleh karena itu, penggunaan Zachman framework untuk pembuatan enterprise 

architecture perusahaan ini akan sangat berguna, karena Zachman framework 

menggunakan cara yang mudah untuk mendeskripsikan setiap layer seperti, who, 

when, where, what, dan how (5W + 1H). [2, p. 37]  Pengetahuan yang baik dalam 

pembuatan enterprise architecture sangat penting sekali, agar enterprise 

architecture dapat digunakan dengan baik untuk perusahaan, terutama perusahaan 

yang belum memiliki enterprise architecture. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, dirumuskan masalah yang 

didapatkan dengan topik implementasi enterprise architecture mengunakan 

Zachman framework, adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan enterprise architecture di 

perusahaan? 

2. Bagaimana cara menggunakan Zachman framework untuk membuat enterprise 

architecture? 

3. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam membuat enterprise architecture 

menggunakan Zachman framework? 

4. Mengapa pembuatan enterprise architecture dibutuhkan oleh perusahaan ini? 

5. Data – data apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi tabel Zachman? 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, berikut merupakan tujuan 

dari laporan ini dibuat. 

1. Dapat mengetahui cara untuk mengimplementasi enterprise architecture di 

Perushaan X. 

2. Mengetahui cara menggunakan Zachman framework untuk membuat enterprise 

architecture di perusahaan. 

3. Mengetahui hal-hal apa yang harus ada atau dibutuhkan dalam membuat 

enterprise architecture mengunakan Zachman framework. 

4. Menyadari atau mengetahui alasan enterprise architecture penting untuk 

perusahaan ini. 

5. Menentukan data yang tepat untuk tabel pada baris dan kolom tertentu. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas laporan ini, maka perlu kiranya dibuat ruang lingkup. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini. 

1.  Menganalisis data yang diberikan oleh Perusahaan X dalam pembuatan 

enterprise architecture. 

2. Menggunakan Zachman framework dalam pembuatan enterprise architecture 

karena Zachman framework merupakan salah satu framework yang dapat 

mendeskripsikan atau membuat enterprise architecture secara lengkap. 
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3. Bagian dari Zachman framework yang digunakan merupakan pandangan dari 

scope (planner), Enterprise Model (business owner), System Model (designer), 

dan Technology Model (implementer) untuk bagian what, how, where, dan who.  

Bahan - bahan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi enterprise 

architecture menggunakan Zachman framework telah dikumpulkan dalam 

penulisan laporan ini.                                                                                                                          

 

1.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam laporan ini merupakan data primer, dimana 

data dikumpulkan dengan datang ke Perusahaan X secara langsung. Data primer ini 

dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik Perusahaan X dan wawancara 

dengan bagian IT tentang sistem yang telah digunakan dalam perusahaan dan 

meminta izin untuk dapat mengakses data perusahaan. Terdapat juga data sekunder, 

dimana data sekunder merupakan akses ke database perusahaan untuk memperoleh 

data agar dapat dianalisis dan data profile perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir ini disusun dengan urutan 

sebagai berikut.   

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

pembahasan, ruang lingkup, dan sumber data. Dalam latar belakang akan 

dijelaskan arti dari enterprise architecture, manfaat enterprise 

architecture, menjelaskan profil perusahaan, bagian-bagian yang ada di 

perusahaan, penggunaan Zachman framework untuk menganalisis data 

yang diberikan perusahaan. Dalam rumusan masalah berisi tentang daftar 

masalah dari hasil wawancara di Perusahaan X. Kemudian tujuan 

pembahasan berisi jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah yang 

telah dibuat. Ruang lingkup berisi akan batasan dalam pengerjaan laporan 

analisis. Terakhir merupakan sumber data yang berisi tentang tipe sumber 

data yang digunakan, serta cara mengumpulkan data dari perusahaan. 
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 BAB II KAJIAN TEORI 

Bab 2 merupakan bagian kanjian teori, di dalam bab ini berisi tentang 

penjelasan Enterprise Architecture, beberapa framework yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan atau merancang enterprise 

architecture, yang terdiri dari Zachman Framework, Federal Enterprise 

Architecture Framework (FEAF), The Open Group Arhcitecture 

Technique (TOGAF), Treasury Enterprise Architecture (TEAF), dan 

Department of Defense Architecture Framework (DoDAF). Bab ini juga 

membahas akan perbandingan dari enterprise architecture framework yang 

telah dijelaskan dan mengapa Zachman Framework merupakan framework 

yang baik untuk digunakan.  

 

BAB III ANALISIS 

 Bab 3 merupakan pembahasan data-data yang telah dikumpulkan agar 

dapat dianalisis, untuk mengimplementasi enterprise architecture untuk 

Perusahaan X, dalam melakukan analisis ini data-data yang tersedia 

merupakan data asli yang tekah didapatkan dengan cara melakukan 

wawancara dan persetujuan oleh pihak pemilik perusahaan akan akses 

untuk melihat data yang diperlukan sesuai dengan framework yang 

digunakan, yaitu Zachman Framework. 

 

 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab 4 akan membahas tentang kesimpulan saran bagi perusahaan. 

Kesimpulan akan berisi tentang ringkasan atau rangkuman hasil akhir atau 

hasil dari laporan analisis yang telah dibuat selama tugas akhir 

berlangsung. Saran di dalam laporan ini merupakan ajuan atau masukkan 

dari pihak yang telah mengerjakan analisis dalam merancang enterprise 

architecture kepada perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui saran 

apa yang telah diberikan selama penulisan laporan.  


