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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Masalah yang dihadapi oleh Universitas Ciputra ini adalah ketidak 

sinambungan antara departemen satu dengan departemen lainnya. Dimana telah 

diketahui di Universitas Ciputra ini terdapat beberapa departemen yaitu 

departemen Marketing, ICT dan lain lainnya dan semua data setiap mahasiswa 

saat ini masih berada di departemennya masing – masing, sehingga bila ada 

seseorang mahasiswa ingin mencari informasi tentang perkuliahannya di 

Universitas Ciputra ini sangat tidak efektif, karena mahasiswa tersebut harus 

bertanya ke masing – masing departemen. Hal ini terjadi karena masih belum 

adanya sebuah roadmap yang dapat digunakan untuk pedoman bagi setiap 

departemen, yaitu sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk terintegrasi bagi 

setiap departemen di Universitas Ciputra. Roadmap ini bisa menjadi pedoman 

yang baik untuk setiap departemen sehingga di masa mendatang setiap 

departemen dapat menggunakan aplikasi yang nantinya bisa mengintegrasikan 

semua. 

TOGAF adalah sebuah framework yang lebih terkonsentrasi ke proses. 

Proses yang dilakukan oleh TOGAF adalah architecture vision, business 
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architecture, information system architectures, technology architectures, 

oppotunities and solutions, migrating planning, implementation governance, 

architecture change management. TOGAF ini memiliki empat pilar arthitectures 

yaitu Business Ahy7rchitecture, Applications Architecture, Data Architecture, dan 

Technology Architecture. Jika dibandingkan dengan framework yang lain yaitu 

Zachman, FEA, dan Gartner,  Zachman lebih berkonsentrasi ke taxonomy atau 

pengklasifikasi ke 5W + 1H, sedangkan FEA lebih berkonsentrasi ke metodology 

pemerintahan, sedangkan untuk Gartner itu lebih berkonsentrasi ke praktek.  Hasil 

yang nantinya akan dikeluarkan dari TA ini adalah roadmap dari TOGAF 

framework. 

Dimana telah diketahui roadmap ini akan dibuat dengan menggunakan 

TOGAF framework. TOGAF framework ini memiliki kelebihan yaitu TOGAF  

lebih terfokus kepada proses. Proses yang dimaksud adalah suatu proses dari 

architecture vision, business architecture, information system architectures, 

technology architectures, oppotunities and solutions, migrating planning, 

implementation governance, architecture change management. Sedangkan untuk 

framework lain itu adalah zachman yang lebih terfokus untuk taxonomy, Federal 

Enterprise Architecture yang terfokus ke metodology, dan Gartner itu terfokus ke 

practice.  

Solusi dari masalah diatas adalah pembuatan sebuah roadmap yang  

nantinya bisa menjadi sebuah pedoman bagi departemen – departemen agar 

terintegrasi dengan baik.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah  

pada tugas akhir ini adalah : “Bagaimana membuat roadmap sistem informasi di 

Universitas Ciputra?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah yang ada maka akan dibuat batasan masalah 

sebagai berikut : 

 Membuat roadmap sistem informasi dari departemen akademik 

di Universitas Ciputra. Pembuatan roadmap sistem informasi 

dengan menggunakan framework TOGAF. 

 Pembuatan Roadmap ini hanya berlaku di departemen yang 

berada dibawah divisi akademik yaitu BMA, BAA, BPU, 

Library and program studi secara umum. 

 Dari keseluruhan TOGAF Architecture Development Method 

bagian yang akan dibuat adalah preliminary phase, business 

architecture, information systems architecture, technology 

architecture.  

 Pembuatan tugas akhir ini dilakukan selama masa tugas akhir 

yaitu 4 bulan. 
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 Pembuatan struktur organisasi ini dibuat pada tahun 2011 bulan 

Februari. 

 

1.4. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah pembuatan roadmap yang 

nantinya bisa menjadi pedoman untuk setiap departemen – departemen 

yang ada di Universitas Ciputra, sehingga bila nantinya departemen di 

Universitas Ciputra ini berkembang mereka dapat menggunakan roadmap 

ini sebagai pedoman agar dapat berubah menjadi lebih baik. 

 

1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah 

 Metode kualitatif dengan teknik interview dengan 

menggunakan metode TOGAF framework  

 Pencarian data-data melalui buku referensi terkait. 

 Membuat dokumen-dokumen roadmap sistem informasi 

dari Universitas Ciputra. 

 Evaluasi dari roadmap yang sudah dibuat. 

 Membuat roadmap dari perencanaan enterprise architecture 

Universitas Ciputra menggunakan TOGAF framework. 
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1.6. Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika 

penulisan terdiri dari : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, batasan masalah, tujuan tugas akhir, metodologi, 

serta sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II Dasar Teori 

Bab ini berisi teori dasar yang menunjang pemahaman terhadap 

TOGAF dan arsitektur enterprise. 

BAB III Perancangan 

Bab ini berisi perancangan dari sistem informasi teknologi 

menggunakan TOGAF Framework.  

BAB IV Analisa dan pembahasan 

Bab ini berisi analisa dan juga pembahasan dari TOGAF 

framework. 
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BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan 

aplikasi serta berbagai saran untuk pengembangan aplikasi ini 

selanjutnya. 
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