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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang arsitektur kewirausahaan di perguruan tinggi 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pihak eksternal dan internal organisasi. Pada 

penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan struktur kerangka kerja arsitektur 

institusional Terbuka pendekatan (TOGAF ADM) dengan pendekatan berorientasi objek. Hasil 

dari penelitian ini adalah desain sistem informasi untuk setiap sub-unit bisnis dengan tujuan 

utama meningkatkan kinerja di setiap sub-organisasi untuk menghasilkan informasi yang 

relevan, akurat dan tepat waktu. Riset ini terbatas pada proses bisnis utama berdasarkan 

pemetaan menggunakan rantai biaya dan hanya sampai pada tahap perencanaan migrasi di 

TOGAF ADM dengan pola penelitian perguruan tinggi teknik swasta di wilayah Surabaya Timur 

dan tidak memenuhi persyaratan anggaran dalam pengembangan sistem. Penelitian ini 

menghasilkan cetak biru untuk arsitektur sistem informasi berupa calon pelamar untuk masing-

masing sub organisasi yang disusun berdasarkan jenjang kebutuhan prioritas agar implementasi 

lebih fokus dan tidak mengganggu kinerja sistem informasi, baik yang sudah ada maupun yang 

sedang dibangun. 

 

1. Latar Belakang 

 

Dalam pembuatan sistem informasi akademik sekolah ditambahkan fitur berupa 

memprediksi kualitas atau kualitas belajar siswa dan siswa. Dalam dunia pendidikan, 

kemajuan ini akan membawa kemajuan yang pesat, munculnya berbagai sumber belajar 

dan penyebaran media massa khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber 

pengetahuan dan pusat pendidikan. Dari hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi 

faktor penyebab penurunan kualitas pembelajaran siswa SMA, seperti kinerja guru, 

suasana belajar di rumah, rata-rata nilai ujian akhir semester, metode pembelajaran yang 

disukai, sarana prasarana sekolah, dan ruang kelas. lingkungan belajar sehingga 

menghasilkan prediksi. dalam bentuk kualitas pembelajaran yang tinggi atau rendah. 

 

2. Kajian Pustaka 



 

TOGAF dalam hal arsitektur perusahaan dibagi menjadi empat kategori Arsitektur bisnis 

menggambarkan proses yang digunakan bisnis untuk mencapai tujuannya. Arsitektur 

aplikasi menjelaskan bagaimana aplikasi dirancang khusus dan bagaimana mereka 

berinteraksi satu sama lain. Arsitektur data menjelaskan bagaimana penyimpanan 

information perusahaan diatur dan diakses. Arsitektur Teknis menggambarkan 

infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi dan 

interaksinya. 

 

3. Pembahasan 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

A. Enterprise Architecture merupakan deskripsi dari misi stakeholder yang di 

dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas/kegunaan, lokasi organisasi dan 

parameter kinerja, jadi arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk 

mengembangkan sekumpulan sistem . (Osvalds, 2001). 

 

B. Kerangka Kerja Arsitektur Grup Terbuka (TOGAF) adalah kerangka kerja yang 

dikembangkan oleh The Open organization's Kerangka Arsitektur pada tahun 

1995. Awal TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan ASAmerika Serikat, 

namun  dalam perkembangannya banyak digunakan diberbagai bidang, seperti 

perbankan, industry manufaktur dan Pendidikan. 

 

3.2 Tahap Perancangan 

 

Analisis masalah sebagai identifikasi masalah dalam proses bisnis sekolah dalam 

mendukung penjaminan mutu pendidikan. Analisis itu ini termasuk mengamati 

lingkungan organisasi dan menyelidiki sistem sebagai kegiatan mengamati proses 

bisnis sekolah. Informasi itu diperoleh dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 



peluang dan ancaman dengan analisis DUA (Ancaman, Kelemahan, Peluang, 

Kekuatan). 

 

Perancangan konseptual TOGAF ADM dilakukan meliputi Arsitektur Bisnis, 

Arsitektur information, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Teknologi. Desain 

didahului dengan analisis kesenjangan area fungsional utama, fungsi sistem 

penjaminan mutu sekolah, analisis data, aplikasi dan teknologi berupa matriks untuk 

menggambarkan arsitektur saat ini untuk pengembangan arsitektur yang akan 

dilakukan. 

  

3.3 Blueprint 

 

Desain cetak biru adalah tahap yang menentukan arsitektur perusahaan seperti yang 

diinginkan. Pada tahap ini arsitektur facts didefinisikan, aplikasi, dan teknologi. 

 

3.4 Identifikasi Area 

 

Fungsi bisnis Sekolah Desain dimulai dengan identifikasi area fungsional ketua 

sekolah untuk memahami fungsi primer yang terkait dengan unit organisasi dan  arus 

gosip memakai konsep rantai nilai. 

 

4. Kesimpulan 

 

akibat perancangan arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM pada pembuatannya cetak 

biru sistem isu menjadi pengembangan data, software, serta teknologi yang terintegrasi 

pada proses usaha sekolah buat mendukung sistem penjaminan mutu pendidikan. model 

usaha digambarkan dalam bentuk rantai nilai, dengan ruang ruang lingkup penelitian 

peningkatan sistem penjaminan mutu sekolah dengan 9 bidang fungsional utama. 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

(Supangat and Amna 2020) 

Bella, novica Ogidia. 2020. “Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Rumah 

Belajarku Menggunakan Togaf ADM.” (1461800088). 

 

Supangat, and Anis Rahmawati Amna. 2020. “Absensi Siswa Berbasis Sms Gateway TK Dewi 

Sartika Pakal.” Jurnal of Community Service Consortium 1(1):118–21. 

(Bella 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

 

 



 


