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Abstrak— Keselarasan antara bisnis dan teknologi 

merupakan salah satu instrumen penting untuk merealisasikan 

efektivitas sebuah enterprise, karena penggunaan Sistem 

Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) harus dirancang 

selaras dengan kondisi enterprise agar tujuan, strategi dan 

perencanaan bisnis secara optimal tercapai dengan tata kelola 

dan infrastruktur berbasis teknologi yang baik. Koperasi Primer 

SMP Negeri 5 Jakarta perlu melakukan perancangan arsitektur 

enterprise sebagai cetak biru untuk meminimalisir kegagalan 

dalam mengembangkan sistem informasi, karena belum adanya 

perancangan di Koperasi Primer untuk mengembangkan sistem 

informasi pada setiap unit usaha koperasi yang akan berdampak 

pada proses bisnis yang berjalan karena tidak didukung dengan 

perancangan arsitektur enterprise yang baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat perancangan arsitektur enterprise 

sebagai cetak biru dengan menggunakan metode Enterprise 

Architecture Planning (EAP) dengan Zachman Framework. 

Kata kunci—EAP, Zachman Framework, Sistem Koperasi 

I. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi 

dibutuhkan setiap organisasi atau instansi untuk mendukung 

proses bisnis yang berjalan. Saat ini hampir semua 

organisasi atau instansi membutuhkan SI/TI dalam setiap 

kegiatan di dalamnya, namun masih banyak instansi yang 

belum memanfatkan SI/TI secara optimal seiring dengan 

perubahan yang terjadi, bahkan ada beberapa instansi yang 

boleh dikatakan gagal dalam memanfaatkan SI/TI untuk 

menunjang proses bisnis[1]. Kegagalan dalam 

memanfaatkan SI/TI terjadi pada instansi akibat tidak 

adanya perancangan yang baik sebelum membuat SI/TI. 

Kurangnya perancangan yang baik dalam mengembangkan 

sistem informasi akan mengakibatkan dana investasi yang 

dikeluarkan menjadi semakin banyak dan proses bisnis 

menjadi tidak efektif dan efisien[2]. Perancangan sistem 

informasi yang baik dan mantang dibutuhkan oleh suatu 

instansi agar sistem informasi yang dikembangkan dapat 

selaras dengan kebutuhan bisnis[3]. Perancangan memiliki 

tujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat berupa 

penggambaran, perencanaan dari beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan[4]. Perancangan tersebut 

berupa perancangan arsitektur enterprise untuk 

mengembangkan dan merancang sistem informasi. 

Arsitektur enterprise yang dimaksud adalah sebuah cara 

untuk menggambarkan model enterprise, enterprise disini 

mengacu pada organisasi, instansi atau perusahaan,dari 

kumpulan prinsip, metode yang digunakan untuk mendesain 

dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, 

proses bisnis, infrastruktur dan sistem informasinya [5]. 

Suatu sistem informasi sebuah enterprise yang dirancang 

dengan baik akan mengoptimalkan proses bisnis. 

Keselarasan antara proses bisnis dan teknologi merupakan 

salah satu instrumen penting untuk merealisasikan 

efektivitas sebuah enterprise. Efetivitas tidak dapat 

diperoleh melalui penambahan ataupun penggunaan 

teknologi yang hanya dipakai untuk menutupi kekurangan 

disetiap sisi enterprise, namun penggunaan Sistem 

Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) tersebut harus 

dirancang selaras dengan kondisi enterprise agar tujuan, 

strategi dan perencanaan bisnis secara optimal tercapai 

dengan tata kelola dan infrastruktur berbasis teknologi yang 

baik. Dengan demikian, arsitektur enterprise akan 

membantu menjaga hal-hal yang bersifat penting dari bisnis, 

dengan memperkenankan adanya fleksibilitas dan 

adaptivitas yang bersifat maksimal dan tanpa adanya 

arsitektur yang baik sebelum membuat sebuah SI dan TI 

sangat sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis [5]. 

Dalam merealisasikan perancangan arsitektur enterprise 

yang matang dibutuhkan suatu kerangka kerja arsitektur 

enterprise. Kerangka kerja arsitektur enterprise menunjuk 

pada struktur yang meliputi semua unsur yang membangun 

sebuah arsitektur enterprise[5]. Kerangka kerja tersebut 

adalah  Zachman Framework yang merupakan arsitektur 

enterprise dalam 6 komponen, yaitu komponen data, fungsi, 

jaringan, personil, waktu dan motivasi. Semua komponen 

tersebut digambarkan dan dilihat dari 6 perspektif berbeda, 

yaitu persepktif planner, owner, designer, builder, 

subkontraktor dan model fungsionalitas enterprise. Menurut 

kriteria Taxonomy completes yang mengacu pada seberapa 

baik personal dapat menggunakan metodologi untuk 

mengklasifikasikan berbagai variabel, bahwa Zachman 

Framework mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 

4 di kriteria Taxonomy completes. Dalam kriteria Taxonomy 

completes dari masing-masing Framework, Zachman 

Framework merupakan kerangka kerja yang lebih unggul 

dari TOGAF, FEAF dan Gartner dengan nilai 4 pada kriteria 

Taxonomy completes [6]. 
Di dalam Zachman Framework terdapat metode 

pendekatan yang dibuat untuk merancang sebuah arsitektur 
enterprise yang mendefinisikan 2 baris teratas pada Zachman 
Framework yang disebut Enterprise Architecture Planning 
(EAP)[5]. Cakupan EAP di dalam Zachman Framework 
adalah berfokus pada perencana dan pemilik. EAP 
merancang arsitektur yang terdiri atas arsitektur data, 
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arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitekur tersebut 
sebagaiman cetak biru, penggambaran atau model[7]. 
Selanjutnya EAP dengan Zachman Framework akan 
diterapkan pada instansi yaitu Koperasi Primer SMP Negeri 
5 Jakarta untuk merancang arsitektur enterprise. 
Perancangan arsitektur enterprise sebagai cetak 
biruperludilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam 
mengembangkan sistem informasi pada Koperasi Primer, 
karena belum adanya perancangan di Koperasi Primer untuk 
mengembangkan sistem informasi pada setiap unit usaha 
koperasi yang akan berdampak pada proses bisnis yang 
berjalan karena tidak didukung dengan perancangan 
arsitektur enterprise yang baik. Perancangan arsitektur 
enterprise di Koperasi Primer untuk mengatur tujuan, 
strategi, perencanaan bisnis yang berpadu pada data, 
informasi, tata kelola dan infrastruktur berbasis teknologi 
yang dapat mendukung dalam merepresentasikan Koperasi 
Primer SMP Negeri 5 Jakarta yang sedang berkembang ini 
untuk dapat dipandang sebagai suatu enterprise yang baik. 
Kegiatan unit usaha Koperasi Primer SMP Negeri 5 Jakarta 
meliputi simpan pinjam, penjualan (etalase), persewaan ruko 
kantin sekolah. 

II. LANDASAN TEORI 

A. Enterprise Architecture Planning (EAP) 

EAP adalah proses pendefinisian arsitektur untuk 
penggunaan informasi yang mendukung bisnis dan rencana 
untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. 
Mendefinisikan 2 bars teratas pada komom data, fungsi dan 
teknologi dari Zachman Framework [7]. 

B. Zachman Framework 

Zachman Framework merupakan model enterprise 

architecture menyangkut hal-hal yang dibutuhkan untuk 

mendukung suatu struktur perusahaan dengan menggunakan 

model yang sederhana bagi segala macam subjek. Dengan 

menggunakan pemodelan tersebut, akan dapat diperoleh 

pemahaman mengenai suatu organisasi. Sehingga, dapat 

dilakukan penilaian terhadap misi, tujuan, strategi bisnis 

serta apa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut, sehingga 

Zachman Framework dapat digunakan sebagai cara untuk 

mengorganisasi bisnis proses sehingga organisasi dapat 

memandang kondisi saat ini, visi masa depan dan masa 

transisinya [8]. Berikut gambar Enterprise Architecture A 

Framework: 

 
Gambar 1. Zachman Framework untuk Enterprise 

Achitecture [7] 

C. Hubungan Zachman Framework dengan EAP 

Langkah-langkah dalam EAP memberikan panduan 
praktis dalam membuat arsitektur dari dua baris dan tiga 
kolom pertama kerangka kerja Zachman [5]. Kerangka kerja 
Zachman merupakan kerangka kerja untuk memetakan 
hubungan antara komponen enterprise terhadap level arsitek 
yang menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan enterprise architecture. Hubungan antara kerangka 
kerja Zachman dan EAP adalah proses mendefinisikan dua 
level atas kerangka kerja Zachman, sehingga jika dipetakan 
ke dalam kerangka kerja Zachman, EAP akan berada di baris 
pertama dan baris kedua yang merupakan perspektif 
perencana dan pemilik, sedangkan aspek yang dibahas di 
dalam EAP berada pada tiga kolom kerangka kerja Zachman, 
yaitu meliputi data, fungsi dan jaringan dari arsitektur sistem 
informasi. Pemetaan EAP ke dalam kerangka kerja Zachman 
sebagai berikut: 

 

Gambar 2. EAP di dalam Zachman Framework [7]. 

D. Tahapan dan Lapisan Perencanaan EAP  

Enterprise Achitecture Planning memiliki 7 
komponen utama yang menunjukkan tahapan untuk 
menentukan dan merencanakan implementasi arsitektur 
sistem informasi. 7 komponen utama ini dikelompokan 
menjadi 4 lapisan [7], sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Tahapan EAP [7] 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 
Pengumpulan data penelitian dimaksudkan untuk 
memperoleh bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi 
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yang dapat dipercaya[9]. Adapun tahap-tahap dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data 
yang digunakan untuk memperoleh informasi 
langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan 
bila kita ingin mengetahui hal-hal dari responden, 
yang jumlahnya sedikit, secara lebih mendalam[9]. 
Wawancara dilakukan dengan ketua  dan karyawan 
koperasi SMPN 5 Jakarta . 

2. Dokumentasi 
Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data 
langsung dari tempat penelitian, meliputi buku, 
peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter 
dan data yang relevan dengan penelitian dokumen 
merupakan catatan yang peristiwa yang sudah 
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 
atau karya monumental seseorang[9]. Dokumentasi 
berupa data struktur organisasi, data karyawan, data 
anggota koperasi dan lainya. 

3. Observasi 
Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik atau 
cara untuk mengumpulkan data dengan jalan 
mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. 
Pengamatan dapat dilakukan dengan partisipasi 
maupun nonpartisipasi [9]. 

4. Studi Pustaka 
Pada tahap ini mencari literatur terhadap bahan-
bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini yang 
berhubungan dengan tema yang akan diambil 
sebagai dasar pemahaman dan pembahasan, serta 
untuk memperoleh landasan teori dalam menggali 
metodologi yang dipakai[9]. Studi pustaka 
diantaranya Seperti buku, jurnal dan lainya 
 

B. Konsep Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode 

kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dengan 

Ketua Koperasi Primer SMP Negeri 5 Jakarta dan 

melakukan studi pustaka, observasi dalam pengumpulan 

data. Dalam rangka perancangan arsitektur enterprise 

langkah-langkah penelitian mengacu pada metodologi dari 

Enterprise Architecture Planning (EAP) di dalam Zachman 

Framework. Acuan langkah-langkah penelitian dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 

 

 
Gambar 4. EAP di dalam Zachman Framework 

 

 
Gambar 5. Tahapan EAP. 

 

Dari acuan langkah penelitian diatas menghasilkan konsep 

penelitian sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6. Konsep Penelitian 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tahapan dari Zachman Framework dapat 
dilihat pada keterangan berikut: 

A. Inisiasi Perencanaan (Tahap 1) 

Ada beberapa kegiatan usaha pada KOPRIM SMP 

Negeri 5 Jakarta yaitu Simpan Pinjam, Sewa Kantin dan 

Penjualan (Etalase). Jika dilihat dari Unit Penjualan 

(Etalase), pencatatan hasil setiap transaksi dilakukan setelah 

gerai etalase ditutup atau setelah jam belajar siswa-siswi 

selesai. Pencatatan dilakukan dengan perhitungan jumlah 

Perencanaan 

Pemilik 
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barang awal dikurangi jumlah sisa barang. Hal ini 

menunjukan kerentanan terhadap mekanisme yang berjalan, 

ditambah lagi proses pencatatan dilakukan secara manual 

dengan menggunakan buku. Unit Penjualan merupakan unit 

yang harus ekstra teliti karena transaksi bisnis berjalan 

setiap hari. 

Pada Unit Simpan Pinjam dan Sewa Kantin yang 

proses bisnisnya berjalan tidak setiap hari, mekanisme dari 

Unit Simpan Pinjam adalah masing-masing anggota 

menyerahkan buku angsuran yang telah dimiliki setiap 

anggota KOPRIM SMP Negeri 5 Jakarta untuk melakukan 

transaksi simpan atau melakukan peminjaman atau kredit, 

lalu dilakukan pencatatan di dalam buku tersebut. Buku 

angsuran simpan pinjam didapatkan ketika menjadi anggota 

baru di koperasi. Setiap anggota koperasi melakukan 

Simpanan Pokok (SP), Simpanan Wajib (SW), Simpanan 

Sukarela (SS). Simpanan Pokok dibayarkan pada saat 

pendaftaran anggota Koperasi, dan hanya dibayarkan sekali 

pada saat anggota masuk yang besarannya sebesar 

Rp.100.000,-. Simpanan Wajib (SW) dibayarkan anggota 

setiap bulan sebesar Rp.50.000,-.Simpanan Sukarela (SS) 

adalah tabungan anggota koperasi. Anggota koperasi yang 

menabung diharuskan menabung minimal 6 bulan untuk 

mendapatkan tambahan keuntungan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

dari Simpanan Sukarela (SS). Setiap bulan besaran 

menabung harus konsisten dengan minimal uang masuk 

sebesar Rp.100.000,-. Berikut tabel keanggotaan Koperasi 

Primer SMP Negeri 5 Jakarta: 

Tabel 1 Keanggotaan Tahun 2016 

Tahun 
Anggota 

Aktif 

Anggota Tidak 

Aktif 
Jumlah 

2007 56 5 51 

2008 53 2 51 

2009 51 0 51 

2010 55 0 55 

2011 47 7 54 

2012 43 11 54 

2013 42 7 49 

2014 39 7 46 

2015 38 11 49 

2016 54 0 54 

 

B. Tinjauan Kondisi Enterprise Saat Ini (Tahap 2) 

Berdasarkan pada metodologi Enterprise Architecture 

Planning (EAP) dilakukan dengan mengidentifikasi area 

bisnis dengan menggunakan model rantai nilai atau Value 

Chain dalam membuat model bisnis enterprise. Value Chain 

dibuat untuk mengidentifikasikan area bisnis dengan 

mengklasifikasikan area kedalam bisnis utama (primary 

activities) dan bisnis pendukung (support activities). 

 
Gambar 7. Value Chain KOPRIM SMP Negeri 5 Jakarta 

 

Berikut adalah dekomposisi detail dari fungsi-fungsi 
bisnis Koperasi Primer SMP Negeri 5 Jakarta: 

Tabel 2 Dekomposisi Proses Bisnis 

Proses 

Bisnis 

Kode Aktivitas Bisnis 

Pengelolaan 

Barang 

PB1 

PB2 

 

PB3 

PB4 

PB5 

PB6 

Penerimaan barang 

Sortir barang ATK, seragam sekolah dan 

atribut sekolah 

Perhitungan stok barang 

Penetapan harga barang 

Packing barang 

Mendistribusikan ke penjualan 

Pengelolaan 

Anggota 

Koperasi 

PA1 

PA2 

PA3 

PA4 

PA5 

PA6 

PA7 

Mencatat anggota masuk dan keluar 

Menyediakan buku angsuran anggota 

Pengelolaan Simpan Pinjam 

Pengelolaan Sewa Kantin 

Pengadaan RAT 

Layanan kursus kader koperasi 

Mencatat dan membuat laporan 

keutungan di Unit Simpan Pinjam dan 

Unit Sewa Kantin 

Penjualan 

PJ1 

PJ2 

PJ3 

PJ4 

PJ5 

PJ6 

Penerimaan barang  

Pelayanan penjualan 

Penjualan barang 

Promosi 

Pemantauan jumlah barang yang dijual 

Penyusunan laporan penjualan 

Pengelolaan 

SHU 

PS1 

 

PS2 

 

PS3 

PS4 

 

PS5 

Penerimaan rekapitulasi keuangan dari 

setiap unit untuk SHU 

Rekapitulasi laporan keuntungan tahunan 

SHU 

Perhitungan SHU 

Mencatat dan menyusun laporan neraca 

keuangan SHU 

Membagikan SHU ke anggota koperasi 

Pengadaan 

Barang Jual 

PBJ1 

PBJ2 

PBJ3 

Pencarian supplier 

Belanja barang 

Mencatat dan menyusun laporan 

pembelian barang 

Pengelolaan 

Keuangan 

PK1 

PK2 

PK3 

PK4 

Perencanaan  keuangan 

Pengumpulan  modal 

Pengelolaan dana 

Penyusunan laporan keuangan 

 

Pada tahapan ini mendefinisikan sistem aplikasi dan 
platform teknologi yang digunakan di Koperasi Primer SMP 
Negeri 5 Jakarta pada setiap unitnya. Pada langkah ini 
terdapat pendefinisian semua landasan sistem dan teknologi 
yang sedang berjalan. Berikut adalah tabel kondisi sistem 
dan teknologi saat ini di Koperasi Primer SMP Negeri 5 
Jakarta. 

Tabel 3 Kondisi Sistem dan Teknologi 

Unit 
Sistem 

Operasi 

Perangkat 

Lunak 
support 

Perangkat 

Komunikasi 

Simpan 

Pinjam 
Windows  

Microsoft 

Office 
Printer Wi-Fi 

Penjualan 

(Etalase) 
Windows  

Microsoft 

Office 
Printer Wi-Fi 

Sewa 

Kantin 
Windows  

Microsoft 

Office 
Printer - 
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C. Perancangan Arsitektur (Tahap 3) 
1. Arsitektur Data 

Dalam tahap ini perancangan arsitektur data dibuat 
berdasarkan pendefinisian entitas-entitas pada 
masing-masing fungsi bisnis dan unit bisnis. Entitas 
data dimodelkan menggunakan Entity-Relationship 
Diagram (ERD), berikut adalah daftar entitas yang 
dibutuhkan KOPRIM: 
Tabel 4 Daftar relasi Entitas data dengan Unit Bisnis 

Unit 

Bisnis 
Entitas Data 

Entitas Data 

Umum 

Unit 

Penjualan 

Barang Jual 

Stok Barang 

Supplier 

Customer 

Transaksi Penjualan 

SHU Penjualan 

Rekapitulasi data 
Petugas 

Anggota 

Umum 

Anggota 

Pengurus 

Koperasi 

SHU Total 

Keuangan 

Modal 

Unit 

Simpan 

Pinjam 

Anggota koperasi 

Simpanan Anggota 

SHU Simpan 

Pinjaman Anggota 

Angsuran Pinjaman 

SHU Pinjam 

Rekapitulasi data 

Unit 

Sewa 

Kantin 

Penyewa kantin  

Angsuran Sewa Kantin 

Data Kantin 

SHU Kantin 

Rekapitulasi data 

 
Berikut adalah relasi dari fungsi bisnis dengan 
entitas data: 

Tabel 5 Fungsi Bisnis dengan Entitas Data 
Fungsi 

Bisnis Entitas Data 

Pengelolaan 

Barang 

Anggota Pengurus Koperasi 

Petugas 

Barang Jual 

Stok Barang 

Supplier 

Transaksi barang 

Pengelolaan 

Anggota 

Koperasi 

Anggota Umum 

Anggota dan Pengurus Koperasi 

Petugas Simpanan Anggota 

SHU Simpan 

Pinjaman Anggota 

Angsuran Pinjaman 

SHU Pinjam 

Kantin 

Angsuran Sewa Kantin 

Sewa Kantin 

SHU Kantin 

Rekapitulasi keseluruhan 

Penjualan 

Anggota Pengurus Koperasi 

Petugas 

Barang Jual 

Stok Barang 

Customer 

Transaksi Penjualan 

SHU Penjualan 

Rekapitulasi data 

Pengelolaan 

SHU 

Anggota dan Pengurus Koperasi 

Petugas 

SHU Simpan anggota anggota 

SHU Pinjam anggota koperasi 

SHU Sewa Kantin 

SHU Total 

Pengadaan 

Barang Jual 

Anggota Pengurus Koperasi 

Petugas 

Barang Jual 

Stok Barang 

Supplier 

Keuangan  modal 

Pengelolaan 

Keuangan 

Anggota Pengurus Koperasi 

Petugas 

SHU Total 

Keuangan Modal 

 
2. Arsitektur Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 
tahap arsitektur data, dengan cara memperkirakan 
entitas data yang sudah didefinisikan dapat dibentuk 
menjadi suatu kandidat aplikasi. 31 entitas data telah 
terdefinisi, selanjutnya entitas data tersebut 
diperkirakan menjadi beberapa kandidat aplikasi. 
Hasil analisis menghasilkan 9 kandidat aplikasi, 
sebagai berikut: 

Tabel 6 Kandidat Aplikasi 

Kandidat 

Aplikasi 
Deskripsi 

Sistem 

Informasi 

Penjualan 

Sistem informasi yang menangani 

segala sesuatu yang berkaitan dengan 

transaksi penjualan barang. 

Sistem 

Informasi Sewa 

Kantin 

Sistem informasi yang menangani 

sewa kantin dan angsurannya. 

Sistem 

Informasi 

Simpan Pinjam 

Sistem informasi yang menangani 

simpanan anggota, pinjaman anggota, 

angsuran pinjaman dan menghasilkan 

output SHU Simpan dan SHU Pinjam 

yang akan diolah di Sistem Informasi 

Pengelolaan SHU 

Pengelolaan 

SHU 

Penjualan yang akan olah menjadi 

SHU Total selanjutnya dilakukan 

laporan pembagian SHU untuk semua 

anggota. 

Sistem 

Informasi 

Keuangan 

Sistem informasi yang menangani 

modal keuangan koperasi 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Anggota 

Sistem informasi yang menangani 

pengelolaan anggota umum koperasi, 

anggota pengurus koperasi dan 

petugas koperasi 

Sistem 

Informasi 

Inventori Stok 

Barang 

Sistem informasi yang menangani 

pengelolaan stok barang penjualan 

barang. 

Website 

koperasi 

Untuk menginformasikan data 

kepada para anggota koperasi dan 

masyarakat umum 

Sistem CCTV 
Pengamanan sistem dan data anggota 

koperasi 
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3. Arsitektur Teknologi 

Arsitektur teknologi adalah definisi-definisi 

yang dibutuhkan untuk perancangan agar kebutuhan 

data dan sistem informasi dapat direalisasikan dan 

ditingkatkan infrastrukturnya. Pembangunan 

dimulai dengan menginventarisasikan prinsip-

prinsip dan landasan teknologi yang potensial untuk 

digunakan. Pada tabel 7. menampilakn prinsip-

prinsip teknologi yang ditetapkan, sebagai berikut: 

Tabel 7. Prinsip Teknologi 

Jenis Prinsip 

Sistem 

Operasi 

User friendly Dapat mendukung penggunaan 

perangkat keras dan aplikasi yang dibangun 

Mendukung jaringan 

Perangkat 

Keras 

Kondisi baik Berdasarkan pada kebutuhan 

rekomendasi aplikasi Mendukung teknologi 

Client-Server 

Perangkat 

Lunak 

User friendly Pengembangan aplikasi dimulai 

dari skala terkecil, dapat berkembang sesuai 

kebutuhan yang ada Memperhatikan kebutuhan 

akan kinerja, pemakaian dan biaya Adanya hak 

akses user 

Komunika

si 

Komunikasi antara unit menjadi lebih baik dan 

tersabung melalui telepon Mendukung 

komunikasi Client-Server  

Data 

Storage 

Database dapat dioperasikan dan dimengerti 

dengan baik oleh petugas dan yang 

bersangkutan Sesuai kebutuhan  

Network Koneksi stabil Instalasi jaringan mudah dan 

akses cepat 

 
Rencana Arsitektur Teknologi. 

Dalam tahap ini, perencanaan arsitektur enterprise 
perlu dilakukan pembuatan workstation konseptual yang 
menjadi konsep bagi lokasi fungsi didukung dengan data 
melalui aplikasi. Workstation konseptual ini merupakan 
konsep dasar bagi seluruh pengguna dalam enterprise. 
Berikut adalah rancangan umum workstation konseptual 
yang telah dibuat: 

 
Gambar 7. Workstation konseptual KOPRIM 

 

 
Gambar 8. Workstation Ruang Pengurus 

 
 

Gambar 9. Workstation Ruang Unit Penjualan 

 
Gambar10. Workstation Ruang Unit Sewa Kantin 

 

 
Gambar11. Workstation Ruang Unit Simpan Pinjam 
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Berdasarkan gambar-gambar Workstation diatas 

dapat dijelaskan bahwa setiap sistem informasi akan 
menghasilkan suatu output yang akan dikirim ke Ruang 
Pengurus Koperasi. Output tersebut adalah Sisa Hasil 
Usaha (SHU), Selanjutnya SHU tersebut akan diolah oleh 
petugas dari Sistem Informasi Pengelolaan SHU. Badan 
Pengawas dan Pembina koperasi tidak diberikan hak 
akses sistem karena sifatnya hanya mengawasi jalannya 
proses bisnis koperasi yang akan dibahas pada Rapat 
Akhir Tahun (RAT). Berikut adalah daftar pengguna 
sistem informasi perkepala unit beserta hak aksesnya: 

 
Tabel 8. Daftar Pengguna Sistem Informasi 

Pengguna Sistem 

Informasi 
Hak Akses 

Ketua Koperasi Hasil laporan dari semua 

Sistem  

Wakil Ketua 
SI Manajemen Anggota 

Sekertaris SI Manajemen Anggota 

SI Pengelolaan SHU 

Bendahara 1 
SI Pengelolaan Keuangan 

SI Simpan Pinjam 

SI Pengelolaan SHU 

Bendahara 2 
SI Pengelolaan Keuangan 

SI Pengelolaan SHU 

SI Sewa Kantin 

Seksi Usaha SI Penjualan 

SI Inventori Stok Barang 

Anggota  Website 

 
4. Rencana Implementasi (Tahap 4) 

Matriks aplikasi ke entitas data utama sebagai 

salah satu produk dari arsitektur aplikasi 

mendeskripsikan penggunaan data oleh aplikasi. 

Suatu aplikasi dapat menciptakan Create (C), Read 

(R), dan Update (U), atau tidak mengakses suatu 

entitas data sama sekali. Aplikasi yang menciptakan 

suatu data seharusnya diimplementasikan terlebuh 

dahulu dibandingkan aplikasi yang menggunakan 

data tersebut. 

Urutan aplikasi pada matriks aplikasi ke 

enititas data utama didasarkan pada ketentuan 

bahwa semakin banyak suatu aplikasi menciptakan 

data atau C=Create, maka penempatannya makin 

mengarah ke kiri. Begitupun sebaliknya, semakin 

sedikit suatu aplikasi menciptakan data, maka 

penempatannya dalam matriks makin mengarah ke 

kanan. Berikut adalah relasi matriks aplikasi ke 

entitas data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 Matriks Aplikasi ke Entitas Data 

Aplikasi 

S
I 

P
 

S
I 

S
P

 

S
I 

S
K

 

S
I 

IS
B

 

S
I 

S
B

 

S
I 

K
 

S
I 

M
A

  

Entitas Data Web 

Anggota 

Pengurus 

Koperasi 

R R R R R R R 

R 

Petugas RU RU RU RU RU RU RU RU 

Stok Barang R   CRU    RU 

Barang Jual CRU   R    RU 

Supplier R   R    RU 

Customer R       RU 

Transaksi 

Penjualan 
CRU   R   R 

RU 

SI P : Penjualan, SI SP: Simpan Pinjam, SI SK: Sewa 

Kantin, ISB: Inventory Stok Barang, SI K: Keuangan, 

SI MA: Manajemen, Web:Website 
C: Create – R: Read/Reference – U: Update  

Dari hasil pemetaan matriks relasi aplikasi ke entitas 
data, menghasilkan urutan implementasi sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Urutan Implementasi 

No Rekomendasi Urutan Implementasi Aplikasi 

1 Sistem Informasi Penjualan 

2 Sistem Informasi Simpan Pinjam 

3 Sistem Informasi Sewa Kantin 

4 Sistem Informasi Stok Barang 

5 Sistem Informasi Pengelolaan SHU 

6 Sistem Informasi Keuangan 

7 Sistem Informasi Managemen Anggota 

8 Sistem Informasi Website 

9 Sistem CCTV 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan di Koperasi Primer SMP Negeri 5 Jakarta maka 

diperoleh kesimpulan bahwa perancangan arsitektur 

enterprise dengan menggunakan Enterprise Architecture 

Planning (EAP) dengan Zachman Framework 

menghasilkan rekomendasi yang terdiri dari arsitektur 

data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Pada 

arsitektur data diperoleh 20 entitas data yang berkaitan 

dengan proses dan fungsi bisnis KOPRIM, selanjutnya 

pada arsitektur aplikasi terdapat 7 rekomendasi aplikasi, 

sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Penjualan 

b. Sistem Informasi Simpan Pinjam 

c. Sistem Informasi Sewa Kantin 

d. Sistem Informasi Inventori Stok Barang 

e. Sistem Informasi Pengelolaan SHU 

f. Sistem Informasi Keuangan 

g. Sistem Informasi Management Anggota 
h. Sistem Informasi Website 

i. Sistem CCTV 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

saran yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Hendaknya penelitian ini dikembangkan ke tahap 

pembangunan sistem bukan hanya perencanaan dan 

perancangan, agar lebih selaras dan aplikatif dalam 

mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan 

keadaan Koperasi Primer SMP Negeri 5 Jakarta, 

sehingga dapat mengoptimalkan perencanaan 

perombakan infrastruktur yang telah direncanakan 

oleh pihak Koperasi Primer SMP Negeri 5 Jakarta. 

b. Dalam aspek implementasi rancangan, prinsip 

bahwa aplikasi yang menciptakan suatu data 

seharusnya diimplementasikan terlebih dahulu, 

sebelum aplikasi yang menggunakan data tersebut. 

Dalam tahap pelaksanaannya, prinsip ini perlu 

dibicarakan dengan aspek lainnya, sehingga benar-

benar menciptakan suatu enterprise yang 

diharapkan. 

c. Penelitian ini tidak menyertakan metode untuk 

mengukur seberapa baik kualitas cetak biru yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

dapat mempertimbangkan untuk melakukan 

pengukuran hal tersebut. 

d. Penelitian selanjutnya dapat melakukan tahapan 

implementasi yang lebih optimal di Koperasi 

Primer SMP Negeri 5 Jakarta. 
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