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ABSTRAK 

penelitian ini di latar belakangi dari perkembangan teknologi dan informasi saat initelah 

menimbulkan perubahan yang cukup sugnifikan akan persaingan usaha pada di setiap bidang 

usaha permasalahan tidak adanya sisitem informasi yang membantu kegiatan pembelajaran di took 

dapat menganggu proses penjualan yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan enterprise arsitektur system informasi penjualan pada took tiga pandawa metode 

penelitian yang di guunakan berupa wawancara dan observasi metode peneliatan adalah TOGAFA 

ADM pada tahap arsitektur di dapatkan hasil berupa perbaikan peralatan teknologi komunikasi 

atau system informasi yang di gunakan agar lebih dapat membantu proses penjualan pada took tiga 

pandawa pda tahap arsitektur bisins di dapatkan hasil berupa perbandinga n alur terhadap terkait 

aktivitas penjulaan yang terjadi sbelum dan sesudah penerapan system informasi padda took pada 

tahap arsitektur system pada tahap arsitektur teknologi mendapatkan hasil penambahan perangkat 

agar mudah system informasi persediaan pada took tiga pandawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah menimbulkan perubahan yang cukup 

signifikan akan persaingan usaha pada setiap perusahaan dalam hal ini teknologi dan informasi 

merupakan hal yang sangat baik dan penting dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan 

sehingga sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan baik dari segi ekonomis maupun 

perkembangan perusahaan di masa mendatang system infirmasi ini adalah salah satu sisitem 

di dalam system organisasi yang mempertemukan kebutuh dalam pengelolahan transaksi 

harian besifat majerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 

tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan enterprise merupakan suatu area tempat 

segala aktivitas dan tujuanya dalam organisasi atua antar organisasi dimana mana sumber daya 

lainya yang saling bertukar dan berinteraksi. Toko tiga pandawa yang beradaa di daerah 

kwanyar kabupaten bangkan jawa timur pulau madura adalah salah satu took yang menjual 

kebutuhan sehari hari namun took ini terdapat masalah pada proses bertransaksi penjualan 

yang ada di took ini yaitu bukti penjualan yang di berikan masih berupa nota kertas pembukuan 

penjualan nya di harri itu tidak adanya system informasi yang membantu penjualan di took 

sehingga  waktu pemebli membeli atau meminta struk akan akan terjadi antrian pada bagian 

kasir penggunaan arsitektur enterprise took dapat di guankan dalam dalam mewujudkan 

keselarasan denga teknologi informasi densgn bisinis yang di jalakan di toko. 

 

 

    

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TOGAF ADM 

merupakan sebuah hasil dari organisai arsitektur dalam open grup arsitektur Open Source atau 

biasa di sebut sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progress pada setiap fase ADM dan 

Pemodelan dalam arsitektur yang digunakan untuk membuat rancangan pengembangan pada suatu 

pekerjaan sistem infromasi pernjualan online Toko Tiga Pandawa. 

 

 



B. Information arsitektur fase C 

 

tahap ini menjelaskan tentang adanya aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi berkembang 

termasuk arsitektur data dan arsitektur informasi yang akan digunakan oleh Pemilik atau orang 

yang mengakses ke Toko saya. Mendeskripsikan bagaimana arsitektur sistem informasi pada Toko 

Tiga Pandawa dapat mendukung business architecture dan mendukung architecture vision yang 

telah disetujui. 

Arsitektur ini akan lebih berfokus untuk mendefinisikan jenis-jenis kebutuhan untuk pengguna 

Berguna untuk mengelola data dan mendukung fungsi sistem informasi Toko online ini. 

 

C. Technology Architecture Fase D 

Tahap ini mendeskripsikan pengembangan dari arsitektur teknologi yang di inginkan, dimulai dari 

penentuan jenis teknologi yang diperlukan dengan mengguanakan teknologi yang berbasis internet 

atau online yang meliput perangkat lunak dan perangkat keras. 

Tahapan ini juga mempertimbangkan pengguna maupun pemilik yang diperlukan dalam pemilihan 

Teknologi pada tahap ini. 

 

D. Dalam penelitian ini peneliti membuat rancang bangun Enterprise Architecture untuk 

menciptakan kemudahan antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan pembeli dan pemilik 

toko, penerapan arsitektur enterprise tidak terlepas dari bagaimana sebuah pemilik maupun 

pembeli. dalama beraktivitas menggunakan sistem informasi ini. 

 

TOGAF ADM 

merupakan metodologi yang lengkap, banyak pengguna dan pemakai yang tidak memahami secara 

jelas bagaimana tahapan-tahapan dari metodologi tersebut yang di terjemahkan kedalam aktivitas 

perancangan arsitektur enterprise untuk memudahkan dalam menyusun sistem informasi ini.  

 

 

 

 



3. PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan Penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara umum dengan metode 

kualitatif dan studi kasus yang dibutuhkan oleh Toko Tiga pandawa. penelitian kualitatif sendiri 

biasa disebut cara untuk mengembangkan dan memahami permasalahan yang dianggap oleh 

banyak orang atau kelompok yang mungkin kurang paham. 

Tujuannya supaya banyak orang dan kelompok dapat memahami apa yang di kerjakan dengan cara 

memahami apa yang di pelajari. Dalam pelaksanaan penelitian ini akan menjelaskan tentang 

pendalaman mengenai penelitian. 

Selain itu kita juga akan meneliti bagaimana cara meminimalisir kesalahan yang akan terjadi, agar 

hasil lebihh bagus memuaskan dan hasil yang  semaksimal mungkin. 

Kelebihan Togaf adalah open source gapang mudah juga memberi data secara detail dan lengkap 

dalam membangun dan mengola data. Jadi akan sedikit mempermudah dan mempercepat 

pekerjaan dan penggunaannya. 

Kekurangan TOGAF yang tidak banyak orang ketahui adalah tidak adanya template standar 

domain seperti blok dalam membuat diagram. Jadi kebanyakan orang akan lebih sulit dalam 

memahami dan penggunaanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perancangan Sistem Informasi Penjulan Toko Tiga Pandawa 

Perancangan Sistem Informasi Toko Tiga Pandawa ini dilakukan pada tahap dimana di dalamnya 

terdapat masukan dan pengetahuan komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang 

secara bersekala dan menyeluru yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna 

atau pemakai mengenai sistem yang baru yang akan di gunakan. 

Untuk desain sistem secara terinci yang di masudkan kan adalah  untuk mempermuda pengerjaan 

sistem pembelian pada toko tiga pandawa ini. rancangan pada model sistem informasi secara 

menyeluruh dapat dibuat dalam bentuk use case diagram dan data flow diagram pekerjaan ini 

bertujuan untuk meningkatkan mempermuda pelayanan pengguna dalam mengelola data data 

penjualan secara menyeluruh sehingga mudah pada penggunaannya untuk mencapai tujuan di atas 

adalah melaksanakan Penyusunan rancangan pada sistem penjualan untuk memperkenalkan 

penjualan online agar seluru pengguna atau pembeli dapat mengakses dan memahami sistem 

tersebut. pada kegiatan ini akan membahas bagaimana cara membeli barang dengan mudah dan 

simple tampa harus antri untuk kedepannya memudahkan dalam bertransaksi pembelian yang 

amat mudah di lakukan oleh pembeli dan pengguna dalam memalukan transaksi. 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah Melakukan ber bagai kegiatan peneliatan di simpulkan kan bahwasanya 

Dengan system informasi yang di gunakan saat ini lebih dapat membantu dalam proses penjualan 

pada tahap arsitektur bisnis di hasilkan perbandingan dalam tekait aktivitas penjualan yang 

terjadi memudahkan dari penggunna dan pembeli dalam melakun transaksi pada toko tiga 

pandawa dengan system informasi ini dapat membantu dan mempercepat proses penjualan dan 

dalam bertransaksi. 
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