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ABSTRACT 

 

 

PLANNING APPLICATION ARCHITECTURE  

UNIVERSITY OF LAMPUNG USING ZACHMAN FRAMEWORK 

 

BY 

ULLY NOVIANTI S 

 

Nowadays, in order to support business processes in a university requires the 

support of ICT in improving the quality of education and services. Analysis of the 

existing condition of ICT implementation in Unila using Zachman Framework 

shows that the change in the need of application becomes the most dominant thing 

to be immediately corrected in various fields of work in dispersed work units. 

Application requirements analysis is obtained by interviewing, observing, and 

giving questionnaires to internal and external customers, and studying the 

document of strategic plan of University of Lampung. The result of this research 

is planning of Unila application architecture in accordance with organizational 

purpose which can give input for management to prepare integrated application in 

the future. 
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ABSTRAK 

 

 

PERENCANAAN ARSITEKTUR APLIKASI UNIVERSITAS LAMPUNG 

MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK 

 

OLEH 

ULLY NOVIANTI S 

 

Saat ini, dalam rangka menunjang proses bisnis di Perguruan Tinggi memerlukan 

dukungan TIK dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Analisis 

kondisi existing implementasi TIK di Unila menggunakan Zachman framework 

menunjukkan bahwa perubahan akan kebutuhan aplikasi menjadi hal yang paling 

dominan untuk segera diperbaiki pada berbagai bidang pekerjaan di unit-unit kerja 

yang tersebar. Analisis kebutuhan aplikasi didapat dengan cara melakukan 

wawancara, obervasi, dan pemberian kuisioner kepada para internal maupun 

eksternal customer, serta melakukan studi dokumen rencana strategis Unila.   

Hasil dari penelitian ini merupakan perencanaan arsitektur aplikasi Unila sesuai 

dengan tujuan organisasi yang dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen 

untuk menyiapkan aplikasi terintegrasi di masa mendatang. 

 

Kata Kunci: Zachman Framework, Aplikasi, Unila, Arsitektur 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sangat 

berpengaruh terhadap berbagai bidang baik dunia bisnis, jasa, pendidikan maupun 

yang lainnya. Perguruan tinggi sebagai salah satu contoh organisasi dalam bidang 

pendidikan sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Sebagai perguruan tinggi negeri 

di Lampung, Universitas Lampung (Unila) juga telah memanfaatkan TIK dalam 

menjalankan kegiatan dan aktivitasnya.  

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan implementasi TIK di Unila, perlu 

diketahui terlebih dahulu kondisi existing implementasi TIK yang telah 

diterapkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hal 

tersebut adalah dengan mengadaptasi suatu kerangka kerja dalam proses 

pengidentifikasi. Penulis mengusulkan Zachman Framework sebagai panduan 

dalam mengidentifikasi kondisi existing implementasi TIK di Unila serta 

mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk dapat segera dipenuhi agar 

segera mencapai tujuan organisasi. 

Zachman Framework terkenal sebagai salah satu framework yang biasa digunakan 

pada berbagai bidang penelitian, misalnya pada pengembangan rencana strategis 

sistem informasi (Jamaluddin, 2012), perencanaan strategis SI/TI pada
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perpustakaan (Adi Kuntoro dkk, 2013), dan arsitektur pengelolaan data 

operasional (Falahah & Dewi, 2010). Zachman Framework memiliki keunggulan 

dalam proses perencanaan yang komprehensif dalam keseluruhan enterprise, 

sekaligus memberikan ciri yang spesifik dari berbagai sudut pandang. Sebuah 

survey yang telah dilakukan oleh Institute For Enterprise Architecture 

Developments (IFEAD) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa dari keseluruhan 

perusahaan yang diteliti, ternyata kerangka kerja yang paling banyak digunakan 

adalah Zachman Framework yaitu sebesar 25%. Pada peringkat kedua yaitu 

sebanyak 22% menggunakan kerangka kerja milik organisasi dan pada peringkat 

ketiga sebanyak 11% menggunakan USA, DoD Architecture Framework 

(Antonius, 2015). 

Hasil analisis kondisi existing implementasi TIK di Unila menggunakan Zachman 

framework menghasilkan suatu fakta bahwa perubahan akan kebutuhan aplikasi 

menjadi hal yang paling dominan untuk segera diperbaiki pada berbagai bidang 

pekerjaan di unit-unit kerja yang tersebar. Oleh karena itu, fleksibilitas dari 

arsitektur aplikasi menjadi bagian yang penting untuk meminimalkan risiko, 

meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan, serta 

menunjang pekerjaan pada proses bisnisnya. Unila memerlukan suatu 

perencanaan arsitektur aplikasi dengan memperhatikan keterpaduan unit-unit 

organisasi dan selaras dengan tujuan organisasi. 

Berdasarkan permasalahan dan fakta diatas, penulis mengajukan penelitian yang 

berjudul “Perencanaan Arsitektur Aplikasi Universitas Lampung menggunakan 

Zachman Framework” untuk memberikan solusi pada kebutuhan aplikasi yang 

selaras dengan tujuan bisnis Unila. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu “Bagaimana merencanakan arsitektur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

bisnis Universitas Lampung?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perencanaan arsitektur aplikasi Unila menggunakan Zachman Framework. 

2. Perspektif Zachman Framework yang digunakan pada penelitian ini 

disesuaikan dengan data kondisi existing yang diperoleh antara lain 

perspektif Planner dan Owner dengan masing-masing abstraksi untuk 

setiap perspektifnya, perspektif Designer pada kolom How, dan perspektif 

implementer pada kolom where.  

3. Pada proses perencanaan tidak dilakukan kegiatan mendesain, merancang 

sistem, basis data, teknologi dan jaringan. 

 

1.4 Tujuan 

Sebuah perencanaan arsitektur aplikasi yang baik dan up to date diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan Unila dalam beradaptasi dengan perubahan yang 

dibutuhkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah merencanakan arsitektur aplikasi 

Unila yang sesuai dengan tujuan bisnis Unila. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Membantu dan menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh para 

customer dalam implementasi TIK di Universitas Lampung. 

2. Memberikan rekomendasi perencanaan arsitektur aplikasi Unila yang 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan infrastruktur 

TI Unila yang lebih baik. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II.     TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebuah penelitian mengenai pengembangan rencana strategis sistem informasi di 

STKIP Hamzanwadi Selong pada tahun 2012 menggunakan Zachman framework 

dan RAISE dalam proses perencanaannya. Zachman Framework sebagai konsep 

dari Enterprise Architecture (EA) dan RAISE sebagai indikator manajemen 

perguruan tinggi digunakan dalam rangka memberikan perubahan pelayanan 

kepada seluruh civitas akademika yang berbasis IT. Prinsip RAISE (Relevance, 

Academic Atmosphere, Internal Management, Sustainability, dan Efficiency) 

merupakan kerangka arahan dalam mengevaluasi permasalahan dalam suatu 

perguruan tinggi. Perpaduan antara ZF dan RAISE menghasilkan sebuah rencana 

strategis SI yang terarah dan sesuai dengan manajemen pada perguruan tinggi 

(Jamalludin, 2012). 

Adi Kuntoro bersama dengan dua rekannya yaitu Imanuel Susanto dan Agustinus 

Fritz wijaya berhasil menyelesaikan sebuah penelitian tentang perencanaan 

strategis SI/TI menggunakan Zachman framework dengan studi kasus di 

perpustakaan dan arsip daerah kota Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk dapat 

memberikan solusi terhadap penerapan SI/TI dengan pengelolaannya berdasarkan 

petunjuk yang jelas untuk menyelaraskan antara strategi dan tujuan bisnis di 

organisasi. Model arsitektur yang dihasilkan dengan Zachman framework
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dijadikan sebagai langkah awal untuk mencapai sasaran strategis organisasi serta 

dijadikan pedoman agar arah kebijakan pengembangan SI/TI menjadi terukur dan 

jelas (Adi dkk, 2013). 

Sebuah penelitian lain tentang penerapan Framework Zachman pada arsitektur 

pengelolaan data operasional telah dipublikasikan oleh Falahah dan Dewi 

Rosmala. Penerapan framework Zachman mampu memberikan gambaran yang 

representatif atas elemen-elemen informasi di sebuah organisasi. Hasil pemodelan 

arsitektur data dengan menggunakan pendekatan Framework Zachman dapat 

memberikan masukan yang signifikan bagi para manajemen untuk penyiapan 

integrasi data di masa mendatang (Falahah & Dewi, 2010). 

 

2.2 Enterprise Architecture 

Arsitektur merupakan struktur dari komponen dengan setiap komponennya 

memiliki hubungan dan prinsip dalam merancang yang selalu berubah setiap saat 

(Rumapea & Surendro, 2007). Arsitektur adalah sesuatu yang menggambarkan 

secara rinci tentang bagaimana perencanaan konstruksi sebuah sistem, cara setiap 

komponen disusun secara sedemikian rupa, serta aturan yang digunakan dalam 

mengimplementasikan seluruh komponen menjadi terintegrasi (Tinuk, 2015). 

Arsitektur menjelaskan bagaimana konstruksi sebuah sistem, penyusunan 

komponennya, dan semua aturan dan interface digunakan untuk mengintegrasikan 

seluruh komponen. Arsitektur dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

diimplementasikan dengan model dan gambar dari komponen yang berasal dari 

sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda-beda (Suryana, 2012).  
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Istilah enterprise dapat pula didefinisikan sebagai organisasi atau perusahaan 

secara umum. Pada konteks ini, enterprise tidak hanya terbatas pada sebuah divisi 

atau departemen dalam perusahaan, atau suatu jaringan organisasi dengan lokasi 

yang berbeda yang terkait dengan suatu tujuan tertentu, organisasi pemerintah dan 

sebagainya (Palupi, 2014). 

Menurut System and Software Consortium, enterprise architecture memiliki 

hubungan dengan misi, tujuan dan sasaran organisasi dalam hal teknis dan saat 

melaksanakan proses atau infrastruktur TI yang diperlukan untuk dapat 

mengimplementasikannya (Urbaczewski, 2006). Sedangkan Zachman 

berpendapat bahwa arsitektur perusahaan adalah kumpulan representasi yang 

diperlukan pada saat ingin menggambarkan suatu perusahaan atau sebuah sistem 

yang erat kaitannya dengan konstruksi, pemeliharaan, dan perkembangannya 

(Zachman, 1997). 

 

2.3 Arsitektur TI 

Arsitektur merupakan sebuah blueprint atau cetak biru yang menjelaskan 

bagaimana semua elemen TI dapat bekerjasama dengan para manajemen dalam 

satu kesatuan agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai hubungan antara 

proses manajemen dengan kondisi TI saat ini dan yang diinginkan di masa yang 

akan datang (Lusa & Sensuse, 2011).  

Arsitektur dalam konteks TI adalah dasar dari sebuah sistem dengan software-

intensive. Sistem dengan software-intensive berarti bahwa aplikasi merupakan 

bagian yang paling penting dari sebuah arsitektur TI, karena dengan aplikasi maka 

akan memungkinkan pengguna dapat melakukan pekerjaan bisnisnya. Aplikasi 
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akan memerlukan infrastruktur (fondasi) yang terdiri dari komputer server, 

desktop workstation, storage dan network. Software server termasuk middleware 

application server, database server, dan messaging system. Fondasi ini 

merupakan tempat untuk menyimpan data yang akan diolah sebagai suatu aset dan 

tersedia dengan akses yang dikendalikan oleh beberapa aplikasi, sekaligus 

menjadi host untuk solusi integrasi agar aplikasi dapat berkomunikasi satu sama 

lain (Pratiwi, 2013). 

 

2.4 Sistem Informasi 

Sistem adalah sekelompok komponen yang memiliki hubungan satu dengan yang 

lainnya dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dengan menerima input 

serta menghasilkan output dalam proses perubahan yang teratur (Mulyanto, 2009). 

Menurut O’Brien & Marakas (2010), sistem adalah sekumpulan komponen yang 

saling berhubungan dengan batas yang dengan jelas dan tetap, bekerjasama untuk 

mencapai sekumpulan tujuan dengan menerima input dan menghasilkan output 

dalam proses perubahan yang telah diatur. 

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya, dan merupakan pengetahuan dari hasil 

pengolahan data-data yang berhubungan menjadi sebuah kesimpulan (Mulyanto, 

2009). Menurut Laudon & Laudon (2012), informasi adalah data yang telah 

dibentuk menjadi bentuk yang sangat berarti dan bermanfaat untuk setiap orang. 

Sistem informasi adalah sistem untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi 

memproses input (data, instruksi) dan menghasilkan output (laporan, kalkulasi) 
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yang diberikan kepada pengguna atau sistem lainnya (Sutarman, 2009). Sistem 

informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi 

informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi agar mencapai suatu tujuan (Mulyanto, 2009).  

Menurut Sutarman (2009), sistem informasi memiliki beberapa kemampuan 

sebagai berikut: 

a. Menyediakan proses transaksi yang cepat dan akurat dengan cara sistem 

informasi menangkap, merekam, menyimpan, dan mengupdate data. 

b. Menyediakan penyimpanan dengan kapasitas besar dan kecepatan akses 

terhadap penyimpanan. 

c. Menyediakan komunikasi yang cepat menggunakan jaringan yang 

memungkinkan pekerja dan komputer untuk berkomunikasi secara 

langsung. 

d. Mengurangi informasi yang terlalu berlebihan menggunakan jaringan 

komputer dengan cara merancang sistem informasi yang dapat menyaring 

informasi. 

e. Span boundaries yang memfasilitasi pengambilan keputusan pada area 

fungsional, rekayasa proses bisnis, dan komunikasi. 

f. Menyediakan penunjang dalam pengambilan keputusan dalam sebuah 

organisasi dan pada semua level organisasi. 

 

2.5 Teknologi Informasi 

Pengertian teknologi informasi menurut Information Technology Association of 

America (ITAA) dalam buku pengantar TI merupakan suatu studi, perancangan, 
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pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi 

berbasis komputer khususnya pada software dan hardware. Teknologi informasi 

memanfaatkan komputer elektronik dan software untuk dapat menyimpan, 

mengubah, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi 

secara aman. Menurut Sutarman (2009), fungsi teknologi informasi ada enam, 

yaitu: 

a. Menangkap (capture) 

Menangkap data yang relevan dengan kebutuhan user dari kumpulan data 

yang tersedia. 

b. Mengolah (processing) 

Mengolah data masukan untuk menjadi informasi, berupa konversi 

(pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan 

(kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi. 

c. Menghasilkan (generating) 

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang 

berguna, misalnya laporan, tabel, dan grafik. 

d. Menyimpan (storage) 

Menyimpan data dan informasi dalam suatu media penyimpanan yang 

dapat digunakan untuk keperluan lainnya. 

e. Mencari kembali (retrieval) 

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan 

informasi yang sudah tersimpan. 
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f. Transmisi (transmission) 

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui 

jaringan komputer. 

Keuntungan dari penerapan teknologi informasi (Sutarman, 2009) adalah sebagai 

berikut: 

a. Kecepatan (speed)  

Suatu perhitungan yang kompleks dapat dikerjakan komputer jauh lebih 

cepat dari manusia hanya dalam hitungan detik. 

b. Konsistensi (consistency) 

Format dan bentuk yang sudah standar menghasilkan pengolahan data 

yang lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. 

c. Ketepatan (precision) 

Suatu perbedaan yang sangat kecil dapat dideteksi oleh komputer serta 

dapat melakukan perhitungan yang sulit. 

d. Keandalan (reliability) 

Kemungkinan kesalahan yang terjadi lebih kecil jika menggunakan 

komputer dibandingkan dengan manusia, sehingga hasil dari keluaran 

komputer banyak yang lebih dipercaya. 

 

2.6 Enterprise Architecture Framework 

Enterprise architecture framework digunakan saat ingin mengidentifikasikan  

jenis informasi yang diperlukan untuk menjelaskan arsitektur enterprise, 

mengelompokkan jenis informasi yang diperoleh kedalam struktur logis untuk 

dapat didefinisikan hubungan antar satu dengan lainnya. Informasi dalam 
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arsitektur enterprise sering dibagi kedalam berbagai sudut pandang arsitektural 

atau model-model tertentu (Setiawan, 2009). 

EA framework diadopsi atau diadaptasi saat ingin mengembangkan suatu 

enterprise architecture. Terdapat berbagai macam framework yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan enterprise architecture seperti: Zachman 

Framework, Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF), DoD 

Architecture Framework (DoDAF), Treasury Enterprise Architecture Framework 

(TEAF), The Open Group Architecture Framework (TOGAF) dan lain-lain. 

 

2.7 Zachman Framework 

Salah satu framework untuk pengembangan enterprise architecture adalah 

framework yang diperkenalkan oleh Zachman atau disebut dengan Zachman 

Framework. Zachman Framework merupakan suatu alat bantu yang 

dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang 

dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh (Setiawan, 

2009). Framework Zachman untuk arsitektur enterprise dapat diilustrasikan 

seperti pada Gambar 2.1. 

Kerangka kerja Zachman untuk enterprise architecture terdiri dari 6 (enam) 

kolom dan 6 (enam) baris. Secara umum tiap kolom merepresentasikan fokus, 

abstraksi atau topik enterprise architecture, yaitu: 

1. What (data): menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam 

bisnis yang informasinya perlu dipelihara.  

2. How (fungsi): mendefinisikan fungsi atau aktivitas dengan 

mempertimbangkan input dan output. 
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3. Where (jaringan): meliputi lokasi geografis bisnis yang utama yang 

menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam 

organisasi.  

4. Who (orang): mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk 

mengukur kemampuan dan kinerjanya. Kolom ini juga berhubungan 

dengan hubungan antara manusia dan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

5. When (waktu): mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan 

kriteria kinerja. Kolom ini juga berguna untuk mendesain jadwal 

dalam memproses arsitektur.  

6. Why (motivasi): menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaanya. 

Pada kolom ini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, alasan pikiran 

dan pengambilan keputusan dalam organisasi. 

 

 
Gambar 2.1 Zachman Framework  

(Sumber: www.enterpriseunifiedprocess.com) 

 

http://www.enterpriseunifiedprocess.com/
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Keenam baris pada Gambar 2.1 menyajikan enam pandangan (perspektif), 

sebagaimana yang dipandang oleh planner, owner, designer, implementer, 

subcontractor dan functioning system. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. The Planner Perspective: Daftar lingkup penjelasan unsur bisnis yang 

dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori. 

b. The Owner Perspective: Model semantik keterhubungan bisnis antara 

komponen-komponen bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan 

eksekutif sebagai pemilik. 

c. The Designer Perspective: Model logika yang lebih rinci yang berisi 

kebutuhan dan desain batasan sistem yang direpresentasikan oleh para 

arsitek sebagai desainer. 

d. The Implementer Perspective: Model fisik yang mengoptimalkan 

desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi spesifik, 

orang, biaya dan lingkup waktu yang dispesifikasikan oleh engineer 

sebagai builder. 

e. The Subcontractor Perspective: Teknologi khusus, tentang bagaimana 

komponen dirakit dan dioperasikan, dikonfigurasikan oleh teknisi 

sebagai implementator. 

f. Functioning System: Kejadian-kejadian sistem berfungsi nyata yang 

digunakan oleh para teknisi sebagai partisipan (Radwan & Majid, 

2011). 
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Menurut Minoli, Zachman Framework memiliki beberapa keunggulan antara lain: 

a. Framework ini sangat mudah dipahami, karena mengacu kepada 

organisasi secara umum dan menggambarkan tools dan metodologi secara 

independen. 

b. Semua komponen dapat dipetakan untuk menemukan kondisi yang paling 

cocok dengan organisasi. 

c. Adanya klasifikasi memungkinkan untuk mengidentifikasikan seluruh 

bagian-bagian berbeda dari infrastruktur TI melalui perspektif yang 

berbeda dalam logika yang berbeda. Maka akan lebih banyak daftar 

komponen yang lebih teratur untuk dianalisa (Palupi, 2014). 

 

2.8 Value Chain 

Analisis value chain memberikan kerangka untuk mengindentifikasi dan 

menginventarisasi area-area fungsi bisnis dengan cara mendefinisikan area 

fungsional utama dan pendukung. Gambar 2.2 menunjukkan rantai nilai porter 

yang isinya terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. 

 
Gambar 2.2 Analisis Value Chain (Sumber: Michael Porter, 1985) 
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Aktivitas utama (primary activities) pada rantai nilai ini adalah sebagai berikut:  

a. Inbound logistics: aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan 

penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran. 

b. Operations: aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. 

c. Outbound logistics: aktivitas yang berhubungan dengan proses penyebaran 

produk/ jasa kepada pelanggan. 

d. Marketing dan sales: aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran dan 

penjualan. 

e. Service: aktivitas yang berhubungan dengan penyedia layanan untuk 

meningkatkan pemeliharaan produk seperti instalasi, pelatihan, perbaikan, 

suplai bahan dan perawatan. 

Aktivitas pendukung (support activities) adalah kegiatan yang mendukung 

aktivitas utama, tidak terlibat langsung dalam produksi, namun berpotensi 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Kegiatan pendukung yang digambarkan 

Porter adalah sebagai berikut:  

a. Firm infrastructure: terdiri atas sistem dan fungsi pendukung, diantaranya 

finance, planning, quality control, dan general senior management.  

b. Human resource management: berhubungan dengan aktivitas rekruitmen, 

pengembangan, pelatihan, memotivasi, serta pemberian penghargaan 

kepada tenaga kerja.  

c. Technology Development: aktivitas yang terkait produk, proses perbaikan, 

perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem 

telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, dan pengembangan dukungan 

sistem berbasis komputer.  
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d. Procurement: kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya 

diperoleh (Porter, 1985). 

 

2.9 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan yang digunakan untuk  mengevaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats) dalam suatu aktivitas bisnis atau organisasi. Keempat faktor 

tersebut membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan 

threats). Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah 

berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya 

dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan 

(strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) 

yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, 

selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman 

(threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan 

(weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau 

menciptakan sebuah ancaman baru (Antoni, 2015). 

 

2.10 Analisis Gap 

Analisis gap atau analisis kesenjangan merupakan analisis perbandingan antara 

kondisi existing dengan kondisi yang diharapkan. Analisis gap merupakan suatu 

alat perencanaan yang mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang perlu 

dilakukan untuk mengurangi gap atau mencapai kinerja yang diharapkan oleh 

pengguna. Analisis gap adalah kegiatan studi yang dilakukan untuk 
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mengidentifikasi sistem yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, 

ataupun untuk mengidentifikasi gap antara bagaimana proses bisnis yang 

diperlukan untuk memenuhi suatu keinginan yang belum bisa terpenuhi (Adi, 

2015). 

 

2.11 Portofolio Aplikasi Ward dan Pepard 

Model portofolio tradisional mempertimbangkan hubungan sistem satu sama lain 

dan tugas yang dilakukan, bukan hubungan dengan kesuksesan bisnis. Model 

portofolio gabungan dikembangkan oleh Ward dan Peppard yang diturunkan dari 

konsep matriks yang dikembangkan oleh McFarlan dan digunakan untuk 

memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap 

enterprise. Model ini menganalisis semua aplikasi yang ada, yang direncanakan 

dan yang potensial kedalam empat kuadran, yaitu: strategic, high potential, key 

operation, dan support. Bagian-bagian tersebut akan ditempatkan ke dalam empat 

kuadran terpisah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Portofolio Aplikasi Ward dan Peppard (Sumber: Ward, 2002) 
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Menurut Surendro (2009), portofolio aplikasi Ward dan Peppard dapat ditentukan 

dengan tiga skala waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang yang penjelasannya sebagai berikut:  

1. Jangka Pendek (< 1 tahun), yaitu pengembangan aplikasi sistem informasi 

berdasarkan portofolio aplikasi saat ini (current).  

2. Jangka Menengah (1-3 tahun), yaitu pengembangan aplikasi sistem 

informasi berdasarkan portfolio aplikasi yang dibutuhkan (required).  

3. Jangka Panjang (3-5 tahun), yaitu pengembangan aplikasi sistem informasi 

berdasarkan portofolio aplikasi masa depan (future). 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan 

untuk mendeskripsikan keadaan yang berlaku saat ini dan di dalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi 

yang ada.  

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016-Mei 2017 pada unit-unit kerja 

yang ada di Unila antara lain: 

1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) 

2. Biro Umum dan Keuangan (BUK) 

3. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) 

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

5. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)  

6. Pasca Sarjana  

7. Fakultas Kedokteran 

8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

9. Fakultas Teknik 

10. Fakultas Hukum 

11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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12. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

13. Fakultas Pertanian 

14. Fakultas Ekonomi 

15. UPT Perpustakaan 

16. UPT TIK 

17. UPT Lab Terpadu 

18. UPT Bahasa 

19. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

20. UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional 

21. UPT Kearsipan 

 

3.2 Tahap Penelitian 

Penelitian ini disusun melalui beberapa tahapan antara lain studi literatur, 

pengumpulan data, analisis data, analisis gap, perencanaan arsitektur aplikasi 

menggunakan Zachman Framework dan diakhiri dengan validasi hasil penelitian. 

Tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Berdasarkan Gambar 3.1, metode-metode berupa alur kerja yang dilakukan 

selama penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan dan membandingkan 

beberapa hasil penelitian sejenis, seperti skripsi dan tesis terdahulu 

mengenai perencanaan arsitektur enterprise dan arsitektur enterprise, 

kemudian mempelajarinya untuk memperoleh perbandingan kekurangan 

dan kelebihan dari setiap penelitian. Penulis menggunakan beberapa 
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penelitian sejenis menggunakan Zachman Framework dalam berbagai 

bidang penelitiannya sebagai bahan pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

 

Beberapa judul penelitian yang digunakan yaitu “Pengembangan Rencana 

Strategis Sistem Informasi Menggunakan Zachman Framework dan 

RAISE STKIP Hamzanwadi Selong”, “Perencanaan Strategis Sistem 

Informasi/Teknologi Informasi Menggunakan Zachman Framework (Studi 

Kasus: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga)”, dan “Penerapan 

Framework Zachman pada Arsitektur Pengelolaan Data Operasional (Studi 

Kasus SBU Aircraft Services, PT. Dirgantara Indonesia)”. 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

(Observasi, Wawancara, 

Kuisioner, Studi Dokumen) 

Mulai 

Analisis Data  

(Pemetaan Kondisi existing dengan Zachman framework) 

Perencanaan Arsitektur Aplikasi Menggunakan Zachman framework 

 

Validasi Hasil Penelitian 

Selesai 

Analisis Gap 
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2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memudahkan penulis saat 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari berbagai unit 

kerja yang ada di Unila. Pengumpulan data bermanfaat untuk 

mendapatkan fakta-fakta yang dapat digunakan dalam pembahasan sebagai 

materi. Data dapat diperoleh dari sumber data. Sumber data adalah segala 

sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan 

sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Jenis data yang diperoleh dari data primer 

bersifat kualitatif. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

mengumpukan informasi pada penelitian ini antara lain: 

a. Observasi  

Observasi dapat dilakukan pada saat kegiatan berlangsung 

tanpa mengganggu aktivitas dari orang yang sedang bekerja. 

Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu 

meminta izin kepada pihak-pihak yang akan diobservasi, 

kemudian peneliti mulai melakukan observasi pada bagian 

proses bisnis dan implementasi TIK di lingkungan Unila. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui harapan dari 

pengguna terhadap perkembangan dan kemajuan TIK yang 

telah berjalan. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka 
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pemilihan narasumber yang akan diwawancarai harus 

memahami fakta yang ingin diketahui, serta memiliki waktu 

yang cukup. Kegiatan wawancara ini diprioritaskan dengan 

kepala unit kerja dan atau penanggung jawab sistem informasi 

yang memahami kondisi implementasi TIK pada unit kerja 

tersebut. Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa 

mahasiswa dan dosen untuk mengetahui kendala dan harapan 

mengenai implementasi TIK di Unila. 

c. Kuisioner 

Kuisioner pada penelitian ini merupakan cara yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi berupa data terhadap 

implementasi TIK pada unit-unit kerja di Unila serta kuisioner 

mengenai kontribusi aplikasi terhadap organisasi menggunakan 

analisis portofolio Ward dan Peppard. 

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

atau melalui dokumen. Data sekunder didapatkan dari hasil studi 

dokumen yang disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-

diagram, atau mengenai topik penelitian. Dokumen bahan studi dapat 

berupa dokumen institusi yaitu yang berhubungan dengan keputusan 

organisasi. Adapun dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan 

arsitektur aplikasi Unila antara lain adalah Dokumen Rencana Strategis 

Unila 2016-2020 dan Borang Akreditasi Institusi Universitas Lampung 

tahun 2016. Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini berupa 
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data hasil pencarian pada situs internet mengenai artikel, jurnal, 

maupun hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan.  

3. Analisis Data  

Pada tahap ini, penulis meninjau keseluruhan data kondisi existing 

implementasi TIK yang diperoleh pada tahap pengambilan data. Data 

dianalisis untuk dipetakan ke dalam sel yang relevan pada Zachman 

framework. Terdapat 14 sel yang relevan untuk didefinisikan pada 

Zachman framework. Aktivitas yang dilakukan untuk mengisi tiap sel 

pada beberapa perspektif tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Perspektif planner 

1. Kolom What:  mengidentifikasi hal-hal penting mengenai data 

dan informasi utama yang dibutuhkan dalam proses bisnis 

berupa entitas-entitas yang ada dalam lingkup Unila 

2. Kolow How: mengidentifikasi proses-proses bisnis yang ada di 

Unila.  

3. Kolom Where: mengidentifikasi lokasi-lokasi penting dalam 

proses bisnis. 

4. Kolom Who: mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam 

proses bisnis. 

5. Kolom When: mengidentifikasi kejadian-kejadian yang penting 

terhadap proses bisnis. 

6. Kolom Why: mengidentifikasi tujuan atau strategi bisnis yang 

dapat diperoleh dari dokumen rencana strategis. 
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b. Perspektif owner 

1. Kolom What: membuat suatu gambaran konseptual mengenai 

hubungan antar entitas data. 

2. Kolow How: membuat gambaran umum mengenai aktivitas 

organisasi dan memodelkan proses bisnis yang berjalan pada 

saat ini.  

3. Kolom Where: membuat suatu gambaran mengenai hubungan 

atar lokasi-lokasi penting yang terlibat dalam proses bisnis. 

4. Kolom Who: menggambarkan struktur organisasi Unila dan 

tugas pokok beserta fungsinya. 

5. Kolom When: menggambarkan jadwal dari aktivitas bisnis 

yang berjalan di Unila. 

6. Kolom Why: mengidentifikasi tujuan yang mendukung tujuan 

utama Unila. 

c. Perspektif designer 

Kolom How: mengidentifikasi aplikasi yang digunakan saat ini. 

d. Perspektif implementer 

Kolom Where: mengidentifikasi teknologi yang digunakan saat ini. 

Urutan untuk mendefinisikan sel-sel dalam Zachman framework tidak 

dilakukan dalam suatu aturan tertentu, namun dapat dilakukan secara 

bebas sesuai kebutuhan. Selain itu, dilakukan juga analisis SWOT 

untuk mengidentifikasi nilai Strength (Kekuatan), Weakness 

(Kelemahan), Opportunity (Peluang), dan Threat (Ancaman) yang ada 

pada Unila. 
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4. Analisis Gap 

Analisis gap digunakan untuk mengidentifikasi gap (kesenjangan) 

antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan dan untuk 

mengevaluasi kebutuhan pengguna terhadap implementasi TIK. 

Analisis gap yang dilakukan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pada proses perencanaan. 

5. Perencanaan Arsitektur Aplikasi Menggunakan Zachman Framework 

Dari data-data kondisi existing yang telah didefinisikan pada Zachman 

framework serta mengidentifikasi hasil dari analisis gap, perencanaan 

dilanjutkan dengan memberikan solusi atas gap yang dihadapi antara 

lain dengan menginventarisir usulan aplikasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung proses bisnis dan mengelola data. Usulan aplikasi dapat 

diperoleh dengan mengakomodasi berbagai masukan kebutuhan aktual 

dari unit kerja maupun dengan mengadaptasi perkembangan aplikasi 

sistem informasi. Kemudian membuat urutan prioritas pengembangan 

aplikasi yang telah didefinisikan dari hasil kuisioner menggunakan 

analisis portofolio Ward dan Peppard. Analisis ini berfungsi untuk 

memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya 

terhadap enterprise yang terdiri dari empat bagian yaitu: strategic, 

high potential, key operational, dan support yang dibagi pada empat 

kuadran terpisah. Pada proses ini juga akan dibuat tahapan 

pengembangan aplikasi, rekomendasi mengenai teknologi serta sumber 

daya manusia.  
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6. Validasi Hasil Penelitian  

Dalam melakukan validasi hasil penelitian dapat melakukan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Melakukan diskusi dengan pembimbing terhadap kesesuaian 

metode, proses dan hasil penelitian. 

2. Melakukan kegiatan Member Check, yaitu proses pemeriksaan 

hasil penelitian kepada subyek penelitian untuk memastikan 

perencanaan arsitektur aplikasi sudah sesuai dengan tujuan bisnis 

di Universitas Lampung. 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

1. Pemetaan kondisi existing implementasi TIK pada Zachman framework 

menghasilkan beberapa kendala yang ditemui pada arsitektur aplikasi 

saat ini yang belum cukup memenuhi kebutuhan dari proses bisnis yang 

dilakukan di unit-unit kerja hingga menghasilkan 16 usulan aplikasi baru. 

2. Proses bisnis Unila digambarkan dengan menggunakan analisis value 

chain dan menghasilkan proses bisnis utama dan proses bisnis 

pendukung. Terdapat empat proses bisnis utama yaitu penerimaan 

mahasiswa baru, kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, dan layanan alumni. Terdapat tujuh proses bisnis pendukung 

yaitu administrasi akademik, pengelolaan dan pengembangan SDM, 

pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat dan kerjasama, pengelolaan 

dan pengembangan SI/TI, UPT Perpustakaan, dan UPT Kearsipan.  

3. Terdapat 11 kandidat aplikasi terintegrasi yang diusulkan pada 

perencanaan aplikasi. 

4. Pemetaan aplikasi masa depan menggunakan analisis portofolio Ward 

dan Peppard menghasilkan 2 aplikasi pada kuadran strategic (SIAKAD-

T, DSS), 3 aplikasi pada kuadran key operational (SIMABA-T, SIPPM-

T, WEBSITE-T), 2 aplikasi pada kuadran High potential (SIPADU dan

5.1 Simpulan 



108 
 

KMS), dan 4 aplikasi pada kuadran support (CRM, SIDOS-T, SI-

MONITORING SKRIPSI, dan SI INVENTARISASI 

LABORATORIUM). 

5. Teknologi cloud computing yang diterapkan di Unila saat ini masih layak 

digunakan hingga 5 tahun kedepan. 

6. Pengelolaan, perekrutan, dan pelatihan sumber daya manusia TI di unit-

unit kerja di Unila, khususnya di UPT TIK harus dilakukan sejak dini.  

7. Perencanaan arsitektur aplikasi dari penelitian ini dapat menjadi usulan 

dalam pengembangan infrastruktur TIK dalam menunjang proses bisnis 

yang berjalan. 

 

1. Perencanaan dapat dilanjutkan pada perpektif Zachman framework 

selanjutnya. 

2. Perencanaan aplikasi dapat diimbangi dengan sumber daya manusia yang 

dapat membuat, mengelola, memelihara dan menggunakan aplikasi. 

 

 

5.2 Saran 
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