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Abstrak 

Dengan adanya penerapan teknologi sistem informasi berbasis komputerisasi akan sangat membantu 

banyak perusahaan dalam menjalankan bidang usahanya. Oleh karena itu, sebuah sistem yang sudah 

berbasis komputerisasi dengan baik menjadi solusi bagi suatu perusahaan. Adanya teknologi sistem 

informasi pemesanan barang dengan sistem yang sudah terkomputerisasi ini sangat diharapkan dapat 

menjawab berbagai permasalahan yang ada pada suatu perusahaan, sistem informasi yang sudah 

berbasis komputerisasi ini sudah diterapkan dalam sebuah kerangka kerja yang tentunya akan sangat 

membantu pihak manajemen dalam membuat suatu keputusan dalam proses bisnis yang sedang 

dijalankan.dengan menggunakan TOGAF ADM membantu dalam perencanaan arsitektur enterprise 

yang dimana hal tersebut membuat setiap penggunanya lebih mudah dalam melakukan interaksi pada 

virtual yang dimana di kembangkan lebih mudah untuk costomer dalam pemesanan sampai transaksi. 

Sehingga sangat membantu dalam rancangan arsitektur system, arsitektur bisnis dan juga arsitektur 

system informasi. 

 

1. Latar Belakang 

Kini adalah masa teknologi yang dimana hampir semua orang menggunakan teknologi untuk 

membantu di kehidupan sehari hari misaknya elektronik yang sering digunakan oleh semua orang hal 

ini yang dimana kita di wajibkan mengikuti teknologi yang sudah ada sehingga di peruntukan dengan 

menggunakan teknologi semua bisnis maupun segala urusan yang susah di jangkau akan lebih mudah, 

maka tidak perlu kawatir bisnis yang sempit atau lingkungan sempit dengan adanya teknologi dan di 

bantu dengan TOGAF maka bisnis menjadikan lebih luas. 

Permasalah 

2. Tinjauan Pustaka 

Sistem informasi adalah salah satu contoh dalam memberikan informasi kepada orang lain  

dengan melalui system yang dapat menyebar dengan luas, dengan hal ini membuat perusahaan 

ataupu pedagang rendah dapat melakukan pengembangan penjualan lebih global dan juga effektif 

dalam  penggunaannya. Dengan di bantu TOGAF ADM perencanaan dalam system informasi 

menjadi lebih terarah dan terstruktur sehingga dapat melakukan penganalisa terdahap infromasi 

yang ada. Memberikan sudut padang yang berbeda dengan diberikan penilaian dari costomer 

pembuat system dapat mengubah hal tersebut lebih baik dari sebelumnya  

3. Pembahasan 

a) Visi Arsitektur 

Merangcang enterprise aristektur system informasi dalam pemesanan barang terdiri dari 

visi aristektur, arsitektur bisnis, arsitektur system informasi, arsitektur teknologi. Dan terakhir 

adalah perencanaan atau pecancngan blueprint system informasi pemesanan barang dengan 

meengunakan TOGAF ADM. 

b) Bisnis Arsitektur 

Proses bisbis dalam system informasi pemesanan barang pada suatu perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

I. Pemesanan Barang 



 

II. Pembelian Stok 



 

III. Pengiriman Barang 



 

IV. Pembayaran  



 

c) Arsitektur  Sistem Informasi 

Terdapat sebuah Perancangan arsitektur sistem informasi ini dibagi menjadi 2 tahapan 

utama yaitu : 1. perancangan arsitektur data 2. perancangan arsitektur aplikasi. D. Arsitektur 

Teknologi Di tahap ini memberikan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan 

teknologi. Usulan arsitektur infrastruktur TI, sesuai dengan IT Master Plan yang direncanakan 

maka arsitektur infrastuktur teknologi informasi sistem informasi pemesanan adalah sebagai 

berikut: 

 



Alternatif berikutnya yaitu usulan perancangan intrastruktur dan jaringan komputer, yang 

dimaksudkan disini adalah untuk meningkatkan layanan jaringan komputer yang lebih cepat 

dan tepat : 

 

4. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan :  

• Untuk merancang blueprint arsitektur sistem informasi pemesanan terdapat 4 tahapan 

yang dilakukan pada kerangka kerja TOGAF ADM meliputi visi arsitektur, arsitektur bisnis, 

arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi. 

• Platform teknologi sistem informasi yang ada saat ini mendukung kandidat aplikasi yang 

diusulkan namun perlu dilakukan pemisahan pemakaian agar secara khusus mengelola 

pemesanan barang 

• Memudahkan pada setiap penggunanya dalam setiap perancangan memberikan 

perkembangan selalu agar menciptakan hal yang lebih baik dari sebelum nya. 
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Abstrak 
Dengan adanya penerapan teknologi sistem informasi berbasis komputerisasi akan sangat membantu banyak 
perusahaan dalam menjalankan bidang usahanya.
Oleh karena itu, sebuah sistem yang sudah berbasis komputerisasi dengan baik menjadi solusi bagi suatu perusahaan. 
Adanya teknologi sistem informasi pemesanan barang dengan sistem yang sudah terkomputerisasi ini sangat diharapkan 
dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada pada suatu perusahaan, sistem informasi yang sudah berbasis 
komputerisasi ini sudah diterapkan dalam sebuah kerangka kerja yang tentunya akan sangat membantu pihak manajemen 
dalam membuat suatu keputusan dalam proses bisnis yang sedang dijalankan.dengan menggunakan TOGAF ADM 
membantu dalam perencanaan arsitektur enterprise yang dimana hal tersebut membuat setiap penggunanya lebih mudah 
dalam melakukan interaksi pada virtual yang dimana di kembangkan lebih mudah untuk costomer dalam pemesanan 
sampai transaksi. Sehingga sangat membantu dalam rancangan arsitektur system, arsitektur bisnis dan juga arsitektur 
system informasi. 

1. Latar Belakang 
Kini adalah masa teknologi yang dimana hampir semua orang menggunakan teknologi untuk membantu di kehidupan 
sehari hari misaknya elektronik yang sering digunakan oleh semua orang hal ini yang dimana kita di wajibkan mengikuti 
teknologi yang sudah ada sehingga di peruntukan dengan menggunakan teknologi semua bisnis maupun segala urusan 
yang susah di jangkau akan lebih mudah, maka tidak perlu kawatir bisnis yang sempit atau lingkungan sempit dengan 
adanya teknologi dan di bantu dengan TOGAF maka bisnis menjadikan lebih luas. 
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Permasalah 
2. Tinjauan Pustaka 
Sistem informasi adalah salah satu contoh dalam memberikan informasi kepada orang lain  dengan melalui system yang 
dapat menyebar dengan luas, dengan hal ini membuat perusahaan ataupu pedagang rendah dapat melakukan 
pengembangan penjualan lebih global dan juga effektif dalam  penggunaannya. Dengan di bantu TOGAF ADM 
perencanaan dalam system informasi menjadi lebih terarah dan terstruktur sehingga dapat melakukan penganalisa 
terdahap infromasi yang ada. Memberikan sudut padang yang berbeda dengan diberikan penilaian dari costomer 
pembuat system dapat mengubah hal tersebut lebih baik dari sebelumnya  
3. Pembahasan 
a﴿ Visi Arsitektur 
Merangcang enterprise aristektur system informasi dalam pemesanan barang terdiri dari visi aristektur, arsitektur bisnis, 
arsitektur system informasi, arsitektur teknologi. Dan terakhir adalah perencanaan atau pecancngan blueprint system 
informasi pemesanan barang dengan meengunakan TOGAF ADM. 
b﴿ Bisnis Arsitektur 
Proses bisbis dalam system informasi pemesanan barang pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 
I. Pemesanan Barang
  
II. Pembelian Stok 
  
III. Pengiriman Barang 
  
IV. Pembayaran  
  
c﴿ Arsitektur  Sistem Informasi 
Terdapat sebuah Perancangan arsitektur sistem informasi ini dibagi menjadi 2 tahapan utama yaitu : 1. perancangan 
arsitektur data 2. perancangan arsitektur aplikasi. D. 
Arsitektur Teknologi Di tahap ini memberikan alternatif‐alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Usulan 
arsitektur infrastruktur TI, sesuai dengan IT Master Plan yang direncanakan maka arsitektur infrastuktur teknologi informasi 
sistem informasi pemesanan adalah sebagai berikut: 
  
Alternatif berikutnya yaitu usulan perancangan intrastruktur dan jaringan komputer, yang dimaksudkan disini adalah 
untuk meningkatkan layanan jaringan komputer yang lebih cepat dan tepat :
  
4. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan :  
• Untuk merancang blueprint arsitektur sistem informasi pemesanan terdapat 4 tahapan yang dilakukan pada kerangka 
kerja TOGAF ADM meliputi visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi. 
• Platform teknologi sistem informasi yang ada saat ini mendukung kandidat aplikasi yang diusulkan namun perlu 
dilakukan pemisahan pemakaian agar secara khusus mengelola pemesanan barang 
• Memudahkan pada setiap penggunanya dalam setiap perancangan memberikan perkembangan selalu agar 
menciptakan hal yang lebih baik dari sebelum nya. 
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Hermanto, Agus, Supangat Supangat, and Fridy Mandita, ‘Evaluasi Usabilitas Layanan Sistem Informasi Akademik 
Berdasarkan Kombinasi ServQual Dan Webqual Studi Kasus : SIAKAD Politeknik XYZ’, Journal of Information Systems 
Engineering and
Business Intelligence, 3.1 ﴾2017﴿, 33
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