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ABSTRACT
Along with advances in technological developments, the development of making applications in a enterpriseis also
experiencing development. This is in line with the increasingly complex business developments today. For this
reason, careful planning is needed to invest in IT / IS (Information Technology / Information Systems) in a
enterprise. The failure of IT/IS investment in a enterprise is one of the factors due to not having an IT/IS investment
roadmap in a enterprise in the form of Enterprise Architecture. To get maximum results from an IT/IS investment in
a enterprise, it is necessary to develop Enterprise Architecture. Enterprise architecture is a blueprint for a enterprise
in achieving the enterprise's vision and mission supported by the implementation of IT/IS. So the selection of an
Enterprise Architecture development framework is very important, one of the frameworks that can be used in the
development of Enterprise Architecture such as the Zachman Framework. The Zachman Framework uses a 6-row
and 6-column matrix to generate a blueprint. With the existence of the Enterprise Architecture blueprint, the
enterprise can then use it for a roadmap for the development of applications needed by the enterprise, so that IT/IS
technology investment in the enterprise can help the enterprise's business processes to achieve the vision and
mission.
Keywords: Architecture Enterprise, Enterprise, Zachman Frameworks, Blueprint, Framework, Roadmap.
ABSTRAK
Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi, maka perkembangan pembuatan aplikasi pada suatu perusahaan
juga mengalami perkembangan. Hal ini seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan bisnis dewasa ini.
Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang untuk berinvestasi TI/SI (Teknilogi Informasi / Sistem Informasi)
pada suatu perusahaan. Kegagalan investasi TI/SI pada suatu prusahaan salah satu faktor dikarenakan belum
memiliki roadmap investasi TI/SI pada suatu perusahaan dalam bentuk Arsitektur Enterprise. Untuk mendapatkan
hasil yang maksimal dari suatu investasi TI/SI pada suatu perusahaan, maka dibutuhkan pengembangan Arsitektur
Enterprise. Arsitektur Enterprise merupakan cetak biru pada suatu perusahaan dalam mencapai visi dan misi
perusahaan yang didukung dengan penerapan TI/SI. Sehingga pemilihan kerangka kerja pengembangan Arsitektur
Enterprise sangat penting, salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan dalam pengembangan Arsitektur
Enterprise seperti Zachman Framework. Zachman Framework menggunkan matriks berukuran 6 baris dan 6 kolom
untuk menghasilkan cetak biru. Dengan adanya cetak biru Arsitektur Enterprise selanjutnya dapat digunakan oleh
perusahaan untuk roadmap pengembangan aplikasi yang diperlukan pada perusahaan, sehingga investasi teknologi
TI/SI pada perusahaan dapat membantu jalannya proses bisnis pada perusahaan untuk mencapai visi dan misi.
Kata Kunci: Enterprise Architecture, Enterprise, Zachman Framework, Cetak Biru, Kerangka Kerja, Roadmap.
PENDAHULUAN
Dewasa ini menggunakan kata arsitektur
enterprise sering kita dengar, kata arsitektur berasal
dari rancang bangun oleh seorang arsitek. Enterprise
Architecture “Konstruksi sistem informasi dan sistem
komunikasi pada sebuah organisasi”(Wisandra, 2019).

Kata arsitektur ini diadopsi untuk digunakan
pada bidang kerekayasaan dalam bidang pengembangan
cetak biru (blueprint). Cetak biru “merupakan dokumen
arsitektur
enterprise
dalam
jangka
waktu
tertentu”(Amaliasanti et al., 2020). Sehingga kata
arsitektur sendiri sekarang sudah meluas bukan saja
sebagai rancang bagun suatu gedung, namun digunakan
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oleh kalangan Teknologi Informasi dan Sistem
Informasi (TI/SI).
Perusahaan-perusahaan besar sekarang ini dalam
menjalankan bisnisnya sudah mulai kompleks sehingga
perencanaan suatu aplikasi yang terintegrasi sangat
penting, enterprise dalam hal ini dapat dimaknai
sebagai suatu perusahaan (organisasi). Suatu enterprise
dewasa ini dalam pengembangan aplikasi yang
terintegrasi dalam suatu perusahaan tentu tidak
dikembangkan dengan asal-asalan yang bersifat parsial,
hal ini berdampak pada tidak terintegrasinya aplikasi
antar departemen, maka dari itu diperlukan
pengembangan arsitektur enterprise untuk mendapatkan
gambaran keseluruhan apa yang akan dilakukan oleh
para pemangku kebijakan pada suatu perusahaan dalam
berinvestasi
TI/SI
sesuai
dengan
blueprint
pengemabngan aplikasi yang sudah dibuat oleh
pengembang Arsitektur Enterprise. Sehingga proses
pendefinisian arsitektur-arsitektur dalam penggunaan
informasi yang mendukung bisnis dan mencakup
rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut
ke dalam pengembangan aplikasi di kemudian hari.
Dalam pengembangan arsitektur enterprise
maka ada tiga faktor utama yang diperhatikan yaitu
arsitektur teknologi, arsitektur aplikasi, arsitektur data,
dan arsitektur teknologi, sehingga sesuai dengan tujuan
bisnis berdasarkan visi dan misi suatu perusahaan.
Proses ini diilustrasikan seperti pada gambar 1.
Arsitektur data “Arsitektur data menjelaskan tentang
entitas
yang
terlibat
serta
relasi
antar
entitasnya”(Nugroho et al., 2020). Arsitektur aplikasi
“Arsitektur aplikasi merupakan sebuah perencanaan
aplikasi yang akan dikembangkan”(Nugroho et al.,
2020), arsitektur teknologi “Arsitektur teknologi,
meliputi rancangan topologi jaringan, platform
teknologi yang akan dikembangkan”(Nugroho et al.,
2020).

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Gambar 1. Proses Arsitektur Enterprise
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Sumber: (Yun & Yigitcanlar, 2017)
Gambar 2. Value chain
Dalam pengembangan arsitektur enterprise
pemilihan kerangka kerja (framework) sangat penting,
ada berbagai macam framework yang dapat digunakan
untuk pengembangan arsitektur enterprise, seperti Open
Group
Architectural
Framework (TOGAF),
Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture
Framework (FEAF), CIM Open System Architecture
(CIMOSA),
dan yang lainnya. Kerangka kerja
Zachman dikemukakan oleh John Zachman. Kerangka
kerja Zachman terdiri matriks ukuran 6x6, seperti
tampilan pada gambar 3.
Zachman Framework
merupakan
skema,
pengklasifikasian
serta
pegorganisasian tipe dokumen dan model yang telah
dipergunakan selama ribuan tahun (Sastradipraja et al.,
2020). Berdasarkan kerangka kerja Zachman ini maka
kita menurunkan setiap kolom dan baris yang dikenal
sebagai sel, yang terdiri dari 36 sel. Untuk menurunkan
ke 36 sel ini maka dapat dimulai dari pendefinisian
masing-masing kolom yang ada pada kerangka kerja
Zachman. Zachman Framework untuk arsitektur
enterprise yang terdiri dari 6 (enam) kolom dan 6
(enam) baris (Riani, 2020). Adapun 6 kolom pada
kerangka kerja Zachman sebagai berikut:(Irfanto &
Fernandes Andry, 2014).
1. What (Data): material yang digunakan untuk
membangun sistem (inventory set).
2. How (Fungsi): melaksanakan aktivitas (process
transformations).
3. Where (Jaringan): lokasi, topografi dan teknologi
(network nodes).
4. Who (Orang): aturan dan organisasi (organization
group).
5. When (Waktu): kejadian, siklus, jadwal (time
periods).
6. Why (Tujuan): tujuan, motivasi dan inisiatif
(motivation reason).
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Adapun 6 baris kerangka kerja Zachman sebagai
berikut: (Tannady et al., 2021).
1. The Planner Perspective (Scope Context): Daftar
lingkup penjelasan unsur bisnis.
2. The Owner Perspective (Business Concept): Model
semantik keterhubungan bisnis antara komponenkomponen bisnis yang didefinisikan sebagai
pemilik.
3. The Designer Perspective (System Logic): Model
logika yang lebih rinci yang berisi kebutuhan dan
desain batasan sistem.

4.

5.

6.

The Builder Perspective (Technology Physics):
Model fisik yang mengoptimalkan desain untuk
kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi
spesifik, orang, biaya dan lingkup waktu.
The
Implementer Perspective
(Component
Assemblies):
Teknologi
khusus,
tentang
bagaimana komponen dirakit dan dioperasikan.
The Participant Perspective (Operation Classes):
Kejadian-kejadian sistem berfungsi nyata yang
digunakan.

Sumber: (Yun & Yigitcanlar, 2017)
Gambar 3. Kerangka Kerja Zachman
Untuk mendapatkan skala prioritas pendataan
aplikasi yang ada pada perusahaan dapat menggunakan
analisis portofolio aplikasi sistem informasi. Adapun
bentuk portofolio aplikasi sistem informasi seperti pada
gambar 4. Portofolio aplikasi dapat ditentukan untuk 3
skala waktu yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah,
dan Jangka Panjang (Suryantara & Ginting, 2020).
Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Gambar 4. Portofolio Aplikasi
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Dalam pengembangan aplikasi dari arsitektur
enterprise dapat menggunakan scrum(Suryantara,
2021).
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan kajian yang
bersifat kualitatif, sehingga mengetahui permasalahan
secara menyeluruh (holistic) mengenai investasi
teknologi TI/SI pada dealer mobil pada bagian finance
di PT.XTZ yang menjadi objek penelitian. Arsitektur
enterprise yang dikembangkan pada penelitian ini
adalah arsitektur enterprise di bagian finance. Untuk
itu,
ditempuh
beberapa
pendekatan
seperti:
pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara
dan diskusi yang terfokus pada pemangku kebijakan
utama di bagian finance seperti: semua pegawai bagian
finance, manajer dan direktur yang terlibat dalam
finance. Hasilnya diharapkan dapat memberikan
wawasan dalam menilai keseluruhan proses bisnis di
bagian finance. Untuk menghasilkan cetak biru
arsitektur enterprise maka digunakan kerangka kerja
zachman. Kerangka kerja zachman merupakan sebuah
matriks 2D yang terdiri dari 6 baris dan 6 kolom. Setiap
kolom pada kerangka kerja zachman menyatakan
komponen sistem informasi yang berbeda. Masingmasing kolom menyatakan What, How, Where, Who,
When dan Why.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur
teknologi. Dari arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan
arsitektur teknologi dipetakan dengan unit (departemen)
yang ada pada perusahaan untuk mendapatkan
pemetaan sumber data, penggunaan aplikasi, dan
kebutuhan teknologi di masing-masing bagian pada
perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
pemetaan arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan
arsitektur teknologi yang ada pada perusahaan. Data
yang sudah dikumpulkan sebagai arsitektur data,
arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi di petekan
dengan kerangka kerja zachman untuk menghasilkan
blueprint arsitektur enterprise. Adapun prosedur
penelitian yang digunakan pada penelitian ini
ditampilkan seperti pada gambar 5. Setiap tahapan pada
prosedur penelitian dilakukan secara terukur dan
sistematis. Prosedur ini merupakan tahapan keseluruhan
yang dilakukan pada setiap penelitian di dealer
PT.XYZ.
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Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Gambar 5. Tahapan Prosedur Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tahap Requirement (Analisis Kebutuhan)
Perusahaan dewasa ini sudah mulai menyadari
pentingnya blueprint arsitektur enterprise dalam
berinvestasi TI/SI. Hal ini dikarena aplikasi tidak bisa
langsung dibuat tanpa perencanaan yang matang. Untuk
memetakan kebutuhan aplikasi pada suatu perusahaan
dapat menggunakan blueprint yang sudah dibuat oleh
suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan sistem
berjalan pada suatu perusahaan. Hasil dari arsitektur
enterprise adalah berupa cetak biru (blueprint). Untuk
pengembangan arsitektur enterprise pada penelitian ini
menggunakan kerangka kerja zachman yang lebih
dikenal dengan zachman framework. Pengembangan
arsitektur enterprise pada dealer PT.XYZ saat ini
dikembangkan pada bagian finance. Sehingga arsitektur
data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi yang
ada pada bagian finance dapat terintegrasi dengan baik,
yang nantinya ditindaklanjuti oleh para pemangku
kebijakan
untuk
berinvestasi
TI/SI
dalam
mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan di
bagian finance.
B. Tahap Inisialisasi Perencanaan
Dalam pengembangan arsitektur enterprise
diperlukan perencanaan yang matang, sehingga
arsitektur enterprise yang sudah dikembangkan dapat
digunakan oleh para pemangku kebijakan dalam
mengambil kebijakan yang strategis dalam menjalankan
bisnis sesuai dengan visi dan misi yang ada pada
perusahaan. Kegiatan yang dilakukan pada fase
inisialisasi perencanaan meliputi: pendefinisian ruang
lingkup, pendefinisian visi dan misi, dan penyusunan
metodologi.
C. Tahap Pemodelan Proses Bisnis
Pada tahap ini melakukan pemetaan bisnis utama
dan bisnis pendukung pada di PT. XYZ yang
dimodelkan dengan value chain (rantai nilai). Adapun
hasil pemetaan yang ada pada dealer PT.XYZ seperti
pada gambar 6. Pada gambar 6 menggambarkan bagian
(departemen) yang ada pada dealer PT.XYZ. Pada
penelitian kali ini hanya memfokuskan pada bagian
finance.
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Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Gambar 6. Rantai Nilai (Value Chain)
D.

Tahap Identifikasi Sistem Dan Teknologi Saat
ini

Tahap ini merupakan identifikasi sistem dan
teknologi yang digunakan saat ini, berdasarkan
pengamatan langsung dan hasil analisis sebelumnya
adanya masalah yang terkait dengan sistem dan
teknologi, antara lain:
1. Pada bagian finance belum didukung oleh sistem
yang terkomputerisasi dan terintegrasi.
2. Penggunaan software masih bersifat sebagai alat
bantu pengolahan data seperti: Ms-word dan MsExcel.
3. Belum didukung oleh platform aplikasi yang
handal guna memaksimalkan pekerjaan, karena
dilihat dari banyaknya jumlah komputer yang
tidak digunakan secara maksimal.
4. Infrastruktur
belum
mendukung
untuk
mengimplementasikan sistem yang terintegrasi,
seperti jaringan dan komunikasi data masih sangat
terbatas.

E.

Tahap Pembuatan Portofolio Aplikasi

Tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan
portofolio aplikasi, portofolio aplikasi seperti pada
gambar 7.

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Gambar 7. Portofolio Aplikasi Yang Dibutuhkan
Aplikasi pada bagian finance dikelompokkan
kedalam operasional kunci. Portofolio aplikasi ini
merupakan portofolio aplikasi secara keseluruhan pada
dealer PT.XYZ yang dilakukan dalam penelitian yang
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pada bagian finance.
Karena dalam penelitian ini dilakukan secara
bertahap pada setiap bagian (departemen), kali ini
adalah pada bagian departemen finance.

F. Zachman Framework
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Langkah selanjutnya adalah memetakan setiap
sel pada kerangka kerja zachman, masing-masing baris
dan kolom pada matriks tersebut diuraikan satu persatu.
Tabel 1 menyajikan matriks kerangka kerja zachman
dari hasil pemetaan masalah yang sudah dilakukan.
Tabel 1. Matrik Zachman Sistem Informasi Finance Pada Dealer PT.XYZ

Abstraksi/
Perspektif

DATA
What
(Things)
Data
finance.

FUNCTION
How
(Process)
Proses
pelaporan
finance.

NETWORK
Where
(Location)
Dealer Mobil
PT.XYZ.

PEOPLE
Who
(People)
Staff finance,
Pimpinan
finance.

Owner/
Conceptual
(Business
Model)
Designer/
Logical
(System Model)

Flowmap
dan use case
system.

Physical data
flow, activity
diagram.

Diagram
ERD.

Sequence,
detailed use
case.

Desain
jaringan
dealer
XYZ.
Desain
jaringan
usulan.

Builder/
Physical
(Technology
Model)
Detailed
Representation
(SubContractor)
Function
Enterprise

Relasi antar
tabel.

Proses
penggunaan
aplikasi.

Programmer,
Desainer,
Administrator,
Operator.
Rancangan
manual
interface
aplikasi.
Gambaran
interface
aplikasi.

Algoritma
pembuatan
tabel entitas.

Algoritma
proses
pelaporan.

Contoh data
finance,
user.

Contoh data
transaksi yang
terjadi
di
dalam sistem.

Planner/
Contextual
(Scope)

di
PT.

Lokasi
dan
teknologi
yang
digunakan.
Konfigurasi
settingan
router
jaringan.
Infrastruktur
jaringan yang
dibutuhkan.

Algoritma
konfigurasi
akses aplikasi
tiap user.
User yang akan
menggunakan
sistem
informasi.

TIME
When
(Time)
Input laporan data
jurnal,
melihat
laporan
jurnal,
laporan finance.
Time
schedule
pembangunan
proyek
sistem
informasi finance.
Detail
jadwal
perancangan
model sistem.

MOTIVATION
Why
(Motivation)
Visi dan misi
perusahaan.

Detail
jadwal
perancangan
aplikasi.

Aturan-aturan
dalam pembuatan
desain.

Detail
jadwal
proses
coding
yang dibutuhkan.

Aturan-aturan
dalam pembuatan
coding.

Time
schedule
proses
perancangan,
desain
dan
implementasi.

SOP penggunaan
aplikasi
sistem
informasi.

Alasan pengadaan
sistem informasi.
Aturan-aturan
dalam pembuatan
model.

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Masing-masing sel pada kerangka kerja
zachman akan diturunkan (breakdown) menjadi
kegiatan yang dilakukan pada masing-masing sel
meliputi: what, how, where, who, when, why.

Kolom What
Menjelaskan mengenai data dari sudut pandang
Planner, Owner, Designer, Builder, Detailed
Representation, dan Function Enterprise. Selengkapnya
ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Kolom What Dari Berbagai Sudut Pandang
Perspektif
Abstraksi

6

Planner

Owner

Designer

Builder

Data-data
yang
berkaitan
dengan sistem
informasi:
1. Data
Finance.

Pemodelan
sistem dengan
use case
diagram.

Identifikasi
kandidat logical
data model
1. Nama
perkiraan
2. Saldo awal
3. Ayat jurnal
penyesuain

Identifikasi
kandidat
keterhubungan
data
1. Data nama
perkiraan
2. Data saldo
awal

Detail
Representation
Jadikan
candidate
data
menjadi
nama
tabel:
1. Tabel nama
perkiraan
2. Tabel saldo
awal

Function
Enterprise
Data-data yang
diisikan
ke
dalam masingmasing tabel
yang
sudah
dibuat
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Perspektif
Abstraksi
What (data)

Planner

Owner

Designer

Builder

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jurnal umum
Buku besar
Neraca saldo
Neraca lajur
Rugi / Laba
Neraca
Perubahan
modal
11. Arus kas

3.

Data
ayat
jurnal
penyesuaian
4. Data jurnal
umum
5. Data buku
besar
6. Data neraca
saldo
7. Data neraca
lajur
8. Data
rugi/laba
9. Data neraca
10. Data
perubahan
modal
11. Data
arus
kas

Detail
Representation
3. Tabel ayat
jurnal
penyesuain
4. Tabel jurnal
umum
5. Tabel buku
besar
6. Tabel neraca
saldo
7. Tabel neraca
lajur
8. Tabel
rugi/laba
9. Tabel neraca
10. Tabel
perubahan
modal
11. Tabel arus
kas

Function
Enterprise

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Kolom How
Kolom ini membahas mengenai proses-proses yang
terjadi pada dealer mobil PT.XYZ dilihat dari sudut
pandang Planner, Owner, Designer, Detailed

Perspektif
Abstraksi

How (data)

Planner
Proses utama
yang terjadi di
dalam sistem:
1. Proses
pelaporan
keuangan.

Representation,
dan
Functional
Selengkapnya ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Kolom How Dari Berbagai Sudut Pandang
Owner
Designer
Builder
Detail
Representation
Penjabaran proses
yang terjadi:
a. Bagian
penjualan,
pembelian,
melaporkan
penjualan,
pembelian
mobil.
b. Keuangan
melihat
laporan
penjualan,
pembelian.
c. Penanggung
jawab
penjualan,
pembelian.
d. Pimpinan
finance
melihat
seluruh
laporan.

Pemodelan
proses fisik ke
dalam
sequence
diagram.

Pemodelan
proses yang
terjadi di
dalam sistem
informasi ke
dalam
sequence
diagram.

Algoritma proses
yang terjadi.

Enterprise.

Function
Enterprise
Contoh
hasil
print
out
aplikasi yang
sudah
dibuat
yang digunakan
dalam proses
pelaporan
finance.

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
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Kolom Where
Kolom ini membahas mengenai lokasi bisnis utama
tempat sistem informasi berada serta infrastruktur dan
konfigurasinya, dilihat dari sudut pandang Planner,

Owner, Designer, Detailed Representation, dan
Function Enterprise. Selengkapnya ditampilkan pada
tabel 4.

Where

Planner
Lokasi
tempat
sistem
berada:
Sistem
finance
PT. XYZ
berada di
gedung
pusat PT.
XYZ.

Tabel 4. Kolom Where Dari Berbagai Sudut Pandang
Owner Designer
Builder
Detail
Representation
PC
(Personal
Computer)
yang telah
ada pada
dealer PT
XYZ.

Peta
jaringan
yang
diusulkan.

Ruangan dimana sistem
informasi finance akan
diletakan.

2'-6"
6'-3"

9'-3 1/4"

Perspektif
Abstraksi

DOI: https://doi.org/10.37365/jti.v8i1.124

Konfigurasi seluruh
jaringan
finance
penjualan
agar
dapat
terhubung
dengan
server
dimana
sistem
informasi finance
akan dipasang.

Function Enterprise
Kebutuhan
infrastruktur
pendukung sistem informasi

Ruang Server

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Kolom Who
Kolom ini membahas mengenai sumber daya manusia
yang berperan penting dalam proses pelaporan dan
penanganan finance mobil pada dealer PT.XYZ, dilihat

Perspektif
Abstraksi

Who

8

Planner
Orangorang yang
berperan
penting
dalam
proses
tersebut:
a. Staf
finance
.
b. Manaje
r
finance
.
c. Direktu
r
finance
.

dari sudut pandang Planner, Owner, Designer, Detailed
Representation, dan Function Enterprise. Selengkapnya
ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5. Kolom Who Dari Berbagai Sudut Pandang
Owner
Designer Builder
Detail
Representation
Orang-orang yang
ditugaskan untuk
pembangunan dan
mengelola sistem
informasi:
a.
Teknisi
hardware.
b.
Administrator
jaringan.
c.
Programmer .
d.
Penanggung
jawab sistem
informasi
finance.

Rancangan
manual
antarmuka
aplikasi
sistem
informasi
finance
yang akan
dibangun.

Gambaran
antarmuka
(interface)
aplikasi
sistem
finance
yang akan
dibangun
yang
nantinya
akan
diterapkan
secara
nyata.

Konfigurasi hak
akses
masingmasing
user
dalam
penggunaan
aplikasi
sistem
finance.

Function Enterprise
Nama-nama user yang akan
menggunakan
sistem
informasi
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Kolom When:
Kolom ini membahas mengenai kejadian atau kegiatan
beserta jadwalnya. Kegiatan utama yang akan dibahas
adalah yang berkaitan dengan pelaporan finance, dilihat

Abstraksi
Perspektif
Planner

dari sudut pandang Planner, Owner, Designer, Detailed
Representation,
dan
Functional
Enterprise.
Selengkapnya ditampilkan pada tabel 6.

Tabel 6. Kolom When Dari Berbagai Sudut Pandang
When
Kegiatan atau kejadian yang terjadi berkaitan dengan finance:
a.
Pencatatan yang terjadi atas transaksi yang berkaitan dengan finance.
b.
Posting sistem finance.
c.
Laporan keuangan.

Owner

Designer

Builder

Detail
Representation
Function
Enterprise

Bila cetak biru Arsitektur Enterprise ini diimplementasikan hingga menjadi aplikasi maka waktu yang dibutuhkan
untuk coding (membuat program) adalah selama 4 bulan.

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Kolom Why
Kolom ini membahas mengenai tujuan, motivasi dan
dari sudut pandang Planner, Owner, Designer, Detailed
inisiatif serta batasan-batasan yang ditetapkan berkaitan
Representation, dan Function Enterprise.
dengan sistem informasi yang akan dibangun, dilihat
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Tabel 7. Kolom Why Dari Berbagai Sudut Pandang
Perspektif
Abstraksi

Why

Planner

Owner

Pada kolom ini Tujuan
yang
dijelaskan
visi diharapkan
dan misi.
dengan
adanya
sistem informasi
a.
Visi
Menjadi
yang baru:
dealer
a. Ingin
mobil
membuat tata
terkemuka
kelola
dan
laporan
mengutama
keuangan
kan
(finance)
kepuasan
yang
lebih
pelanggan
baik.
b. Memaksimal
b.
Misi:
Sebagai
kan kinerja
suatu
finance.
enterprise
c. Mengefektifk
dalam
an
waktu
bidang
untuk
dealer
pengelolaan
mobil yang
data finance.
mengutama
kan
kepuasan
pelanggan

Designer

Builder

Batasanbatasan atau
aturan
yang
diterapkan
dalam proses
perancangan
sistem:
a. Batasan
tabel
/
entitas
(atribut,
tipe data
dan
primary
key).
b. Laporan
keuangan.
c. Hak akses
masingmasing
user
berbeda.

Aturan-aturan yang
digunakan
dalam
pembuatan aplikasi:
a. Software yang
digunakan
adalah:
Database
menggun
akan
MySQL.
Bahasa
pemrogra
man
menggun
akan
VB.Net.
Aplikasi
hanya
dapat
dijalanka
n
dari
jaringan
local.

Detail
Representation
Dalam proses
pengkodean ada
beberapa
hal
yang
harus
diperhatikan:
a. Login
harus aman
b. User yang
diberikan
otoritas
penuh
terhadap
sistem
tidak boleh
dibagikan
dengan
user lain

Function
Enterprise
SOP dalam
menggunak
an aplikasi
sistem
informasi
finance.

Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)
Prototype ini hanya mengutamakan dari sisi
fungsionalitas saja, yang dikembangkan lebih lanjut.
Implementasi dari hasil pengembangan menggunakan
Adapun urutan implementasi pada bagian finance
Zachman Framework selanjutnya diimplementasikan
seperti pada tabel 8.
dalam bentuk prototype aplikasi yang dibangun.
G.

Implementasi

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

No aplikasi
1.1
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tabel 8. Urutan Implementasi Aplikasi
Nama aplikasi
Aplikasi daftar nama jurnal
Aplikas setup saldo awal
Aplikasi jurnal umum
Aplikasi jurnal penyesuain
Aplikasi poting
Laporan buku besar
Laporan neraca saldo
Laporan neraca lajur
Laporan rugi/laba
Laporan neraca
Laporan perubahan modal
Sumber: (Suryantara & Ginting, 2020)

Keterangan
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
Pengembangan baru
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KESIMPULAN
Dengan adanya arsitektur enterprise dalam
bentuk blueprint di dealer PT.XYZ dapat digunakan
sebagai rencana induk sistem informasi, yang
membantu di dalam pengembangan aplikasi di sub
sistem pada bagian finance. Dari blueprint arsitektur
enterprise dapat digunakan sebagai dasar analisis
kebutuhan dari perusahaan untuk pengembangan sistem
yang terintegrasi, dan pembuatan jadwal yang rinci
terhadap semua komponen sub sistem yang ada di
dealer PT.XYZ. Para pemangku kebijakan di dalam
penentuan kebijakan khususnya dalam investasi TI/SI
perlu didukung dengan arsitektur data, arsitektur
aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga investasi
TI/SI yang sudah ditanamkan dapat memberi kontribusi
yang maksimal terhadap kemajuan perusahaan sesuai
dengan visi dan misi sesuai dengan blueprint arsitektur
enterprise yang sudah dikembangkan.
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