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ABSTRAK 

 
Heki Diwati Putra : Strategi Enterprise Architecture Perpustakaan Go to Goal Menggunakan Metode 

Zachman Framework, Skripsi, Sistem Informasi, FT UN PGRI Kediri, 2017. 

 

Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di era globalisasi ini dalam 

mendukung setiap kegiatan operasional organisasi semakin pesat. Setiap organisasi harus mengupdate 

perkembangan yang ada. Pemanfaatan Sistem Informasi maupun Teknologi Informasi yang semakin 

berkembang membuat komponen-komponen penunjangnya pun semakin berkembang, komponen 

penunjang dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, maupun sumber daya manusia yang 

mengelola perkembangan sistem. 

Masalah yang timbul menjadi acuan peneliti antara lain : 1) Bagaimana cara meningkatkan 

efektifitas dan efiensi dalam pengolahan data dalam penerapan Strategi Enterprise Architecture Go To 

Goal  menggunakan Metode Zachman Framework. 2) Bagaimana cara membangun Strategi Enterprise 

Architecture Go to Goal menggunakan Metode Zachman Framework 

Zachman Framework adalah suatu alat bantu yang dikembangkan untuk  memotret  

framework arsitektural yang paling banyak dikenal dan di adaptasi dan memberikan gambaran yang 

lengkap dan menetapkan nama yang unik untuk setiap sel dalam framework. Untuk mengatasi masalah 

yang timbul menggunakan tabel dari Zachman Framework  yang pertama menggunakan kolom 

dimensi utama yang terdiri dari 6 (enam) perspektif dan pada kolom dimensi kedua menggambarkan 

enam pertanyaan yang harus dijawab, berdasarkan perspektif baris terdiri dari What, How, Where, 

Who, When, Why. 

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, menghasilkan suatu simpulan yang 

bermanfaat untuk meningkatkan keefektifan dan kefisiensi dalam pengolahan data serta dapat 

memanfaatkan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi secara optimal dan maksimal dengan 

langkah yang dilakukan menggunakan Strategi Enterprise Architecture Go To Goal menggunakan 

Metode Zachman Framework. 

 

KATA KUNCI : Enterprise Architecture Zachman Framework 
 

I. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi di era globalisasi ini 

dalam mendukung setiap kegiatan 

operasional organisasi semakin pesat. 

Pemanfaatan Sistem Informasi maupun 

Teknologi Informasi yang semakin 

berkembang membuat  komponen-

komponen penunjangnya pun semakin 

berkembang, komponen penunjang dapat 
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berupa perangkat lunak, perangkat keras, 

maupun sumber daya manusia yang 

mengelola perkembangan sistem (Kuntoro 

dkk, 2012). 

Perencanaan strategis Sistem Informasi 

dilakukan untuk mendapatkan solusi atau 

rekomendasi terhadap penerapan Sistem 

Informasi di dalam organisasi. Proses 

penyusunan rencana strategis merupakan 

sebuah proses yang komplek baik sejak 

tahapan perancangan, implementasi kepada 

tahapan monitoring dan evaluasi. 

Perencanaan strategis harus dikelola 

dengan petunjuk yang ada dan jelas dengan 

tujuan mendapatkan hasil yang maksimal.  

Perpustakaan Kota Kediri didirikan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

khususnya meningkatkan pengetahuan 

yaitu dengan membaca. Dengan adanya 

penggabungan perpustakaan dengan 

perancangan strategis sistem informasi 

diharapkan untuk mencapai hasil dan 

tujuan yang maksimal. Saat ini penerapan 

Sistem Informasi di Perpustakaan Kota 

Kediri masih belum optimal dikarenakan 

Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 

yang digunakan  hanya terbatas pada 

aplikasi pengolah data dan spredsheet.  

Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi oleh Perpustakaan Kota Kediri 

maka sangat diperlukan proses analisis dan 

perancanaan Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi untuk mencapai hasil 

yang maksimal dan optimal maka yang 

akan digunakan bertujuan agar organisasi 

dalam dapat mengetahui sejauh mana 

manfaat yang akan diberikan oleh Sistem 

Informasi dan Teknologi Informasi yang 

akan diterapkan dan tujuan lain untuk 

mengetahui kebutuhaan Sistem Informasi 

dan Teknologi Informasi sesuai dengan 

proses bisnis organisasi di Perpustakaan 

Kota Kediri. Sesuai dengan kondisi 

organisasi Perpustakaan Kota Kediri 

Kepala Kantor memiliki kewenangan 

terhadap operasional organisasi. Maka 

digunakan Zachman Framework yang 

memang dirancang untuk mengembangkan 

arsitektur berbasis enterprise dan mudah 

dipahami secara non teknis.  

II. Pengertian Zachman Framework 

Zachman Framework adalah suatu alat 

bantu yang dikembangkan untuk memotret 

arsitektur organisasi dari berbagai sudut 

pandang dan aspek, sehingga didapatkan 

gambaran organisasi secara utuh 

(Setiawan, 2009). Zachman Framework 

merupakan logika terstruktur untuk 

mengklasifikasikan dan pengorganisasian 

tipe-tipe dokumen, rancangan atau model 

yang mereprentasikan sebuah perusahaan. 

Zachman Framework bukan metodologi 

untuk mengembangkan suatu arsitektur 

enterprise. Zachman Framework bersifat 

kategorisasi artefak enterprise 

architecture. Zachman Framework hanya   
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berupa thinking tool yang membantu 

arsitek dan manajer dan mengisolasikan 

masalah dan mengatur apa saja yang perlu 

diurus (Widyantoro, 2005).  

 

Zachman Framework menyebutkan 

beberapa kelebihan yaitu : 

1. Meningkatkan komunikasi para 

profesional dengan komunitas sistem 

informasi  

2. Memahami alasan dan resiko jika tidak 

mengikuti perkembangan zaman  atau 

penyajian arsitektural 

3. Dapat menghubungkan seseorang 

dengan yang lain dengan menggunakan 

metodologi yang luas ( tools ) 

4. Menghasilkan penyajian arsitektural 

untuk proses pengembangan aplikasi 

 
 

Sedangkan kekurangan dari Zachman 

Framework  yaitu : 

1. Tidak ada proses untuk tahap 

implementasi 

2. Sulit untuk di implementasikan secara 

keseluruhan  

3. Tidak ada contoh maupun ceklis yang 

siap secara utuh  

4. Perluasan coverage sel – sel tidak jelas 

 

 

 

Tabel 2.3 Zachman Framework Detail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachman Famework merupakan 

matrik 6x6 yang mempresentasikan 

interaksi dari dua skema klasifikasi-

arsitektur sistem dua dimensi. Pada 

dimensi pertama, Zachman 

menggambarkan sebagai baris yang terdiri 

dari 6 perspektif diantaranya: 

1. Planner ( contextual ) : menetapkan 

objek dalam pembahasan, latar 

belakang, lingkup, dan tujuan 

enterprise.  

2. Owner (conceptual) : penerima atau 

pemakai produk atau jasa akhir dari 

enterprise. 

3. Designer ( logical ) : perancang pertama 

antara apa yang diinginkan ( pemilik ) 

dan apa yang akan dicapai secara teknis 

dan fisik. 

4. Builder ( phisical ) : pengawas atau 

pengantar produk atau jasa akhir. 

5. Detailed Representation ( out of context 

) : bertanggung jawab membangun dan 

merakit bagian-bagian dari produk atau 

jasa akhir. 
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6. Funcitioning enterprise : merupakan 

fungsi-fungsi enterprise yang 

memanfaatkan produk atau jasa akhir. 

 

Kolom pada dimensi kedua Setiap 

pertanyaan membutuhkan jawaban dalam 

format berbeda. sisi kolom terdiri dari : 

1. What ( data ) : menunjukan data yang 

dibutuhkan dan dimanipulasi  

2. How ( fungsi ) : menjelaskan proses dan 

fungsinya 

3. Where ( jaringan ) : menunjukan lokasi 

yang diselenggarakan 

4. Who ( orang ) : siapa saja yang terlibat 

dalam organisasi 

5. When ( waktu ) : menggambarkan 

kejadian atau menunjukan jadwal suatu 

aktifitas 

6. Why ( tujuan ) : mewujudkan motivasi 

dan menghasilkan sebuah tujuan 

III. Hasil dan Kesimpulan 

A. Hasil  

Berdasarkan analisis data yang ada, 

peneliti merancang Sistem Informasi 

Strategis Enterprise Architecture 

Perpustakaan Go to goal Meggunakan 

Metode Zachman Framework yang  berupa 

blueprint dan  sesuai dengan perpsektif 

pada metode Zachman Framework:  

1. Perspektif Perencanaan (tujuan / 

cangkupan) 

a. Pada data ( what ) 

Perpustakaan 

Umum Kota Kediri

Perpustakaan 

Sekolah Dasar (SD)

Perpustakaan 

Sekolah Menengah 

Perama (SMP)

Perpustakaan 

Sekolah Menengah 

Atas (SMA)

Perppustakaan 

Universitas

 

Gambar 5.1 Link Perpustakaan 

Sesuai rencana strategis sistem 

informasi perpustakaan pada data (what), 

menggabungkan perpustakaan Kota Kediri 

dengan perpustakaan di sekolah (SD, SMP, 

SMA) dan perkuliahan.  

b. Pada Fungsi ( how ) 

Proses dalam penggabungan sistem 

informasi perpustakaan akan memudahkan 

bagi admin (perpustakaan maupun sekolah 

dan perkuliahan). 

c. Pada Jaringan ( Where ) 

Dengan letak yang strategis berada di 

tengah Kota Kediri menjadi dekat untuk 

berkunjung dan pengaksesan di 

perpustakaan Kota Kediri.  

d. Pada Orang ( who ) 

Semua anggota organisasi dalam 

perpustakaan memiliki tanggung jawab 

yang sama, dari pihak Perpustakaan Kota 

Kediri, pihak Perpustakaan Sekolah dan 

Perpustakaan Perkuliahan.. 

e. Pada Waktu ( when ) 

Dalam perencanaan gabungan 

strategis sistem informasi dapat melakukan 

kegiatan lomba hingga pengunjung dan 

anggota bisa berpartisipasi dalam 

perlombaan. Serta kegiatan kunjungan 
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untuk siswa khususnya siswa Sekolah 

Dasar. 

f. Pada Motivasi ( why ) 

Tujuan dari penggabungan 

perpustakaan bisa membuat organisasi 

lebih teringritas dan adanya perkumpulan 

semua perpustakaan dapat lebih cepat 

untuk melakukan perkembangan 

perpustakaan . 

2. Perspektif Pemilik ( Business Model/ 

model Bisnis ) 

a. Pada Data ( what ) 

Dukungan tambahan yang ada di 

perpustakaan dengan adanya sistem 

komputerisasi dan fasilitas – fasilitas yang 

mendukung dan adanya jaringan internet. 

b. Pada Fungsi ( How ) 

Dengan adanya penjadwalan 

kunjungan antar sekolah di perpustakaan 

akan membuat menjadi  lebih aktif dalam 

kegiatan - kegiatan yang mencakup dari 

beberapa bidang - bidang khususnya 

pendidikan. 

 

c. Pada Jaringan ( Where ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2  Peta Lokasi Perpustakaan 

Kota Kediri  

Dengan keuntungan letak yang strategis 

yang berada di tengah Kota Kediri menjadi 

faktor pendukung utama dijadikan 

perpusataakan pusat Kota Kediri. Maka 

bagi para pengunjung dapat dengan mudah 

mengetahui letak Perpustakaan Pusat Kota 

Kediri.  

d. Pada Orang ( Who ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Struktur Organisasi 

Berikut adalah gambaran struktur 

organisasi pada sistem informasi 

perpustakaan yang memiliki tanggung 

jawab dan sudah terintregitas dan saling 

berinteraksi untuk kemajuan dalam 

pengelolaan perpustakaan. 

e. Pada Waktu ( When ) 

Jadwal pelayanan pada perpustakaan 

sudah bagus hanya membutuhkan 

pengoptimalan kinerja dan mendapatkan 

kenyamanan bagi pengunjung.  

f. Pada Motivasi ( Why ) 

Dengan terintegritasnya sistem 

informasi perpustakaan ditambah dengan 

lembaga pemerintahan dan gabungan antar 

perpustakaan sekolah dapat bersama – 

sama mengembangkan perpustakaan .  
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3. Perspektif Arsitek ( System Model ) 

a. Pada Data ( What ) 

 

 

 

Gambar 5.4 ERD Entity 

Relationship Diagram 

Dari ERD terdapat 3 entitas yang 

saling berhubungan dan berkaitan yaitu 

anggota, buku, dan meminjam. Entitas 

tersebut nantinya akan menjadi sebuah 

table pada database dari sebuah database 

antar tabel atau relasi Penggguna atau 

pengunjung dapat memesan atau 

meminjam buku. 

b. Pada Fungsi ( How ) 

Apabila pengunjung ingin memesan 

atau meminjam pengunjung harus daftar 

menjadi anggota perpustakaan Bila 

anggota ingin meminjam buku anggota 

dapat melihat dan mencari buku dengan 

berbasis online. 

c. Pada Jaringan ( Where ) 

Tata Usaha

komputer

wifi

printer

telephone

Web server

Kasi Perpustakaan

printer
komputer

telephone

wifi

Kepala Kantor

telephone

komputer printer

wifi

Anggota 

wifi

komputer Handphone 

android 

 

Gambar 5.5 Workflow yang Akan 

Digunakan  

Berdasarkan gambar diatas anggota 

lebih mudah untuk mengakses 

diperpustakaan, anggota dapat mudah 

melihat daftar buku yang diinginkan. 

d. Pada Orang ( Who ) 

Pada sistem yang baru yang memiliki 

peran adalah admin dan anggota.  

e. Pada Waktu ( When ) 

Anggota dapat melakukan pemrosesan 

pada waktu jam aktif atau jam buka bila 

hanya ingin melihat daftar dari buku bisa 

dilakukan sesuka anggota. 

f. Pada Motivasi ( Why ) 

Dalam perpustakaan untuk mejadi 

admin harus ada bakat atau skill yang 

berhubungan sistem informasi atau teknik 

informasi. 

4. Perspektif Builder ( Technology 

Model ) 

a. Pada Data ( What ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6  DFD Data Flow 

Diagram  
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Pada DFD  sudah menjadi sangat 

kompleks dengan alur dari entitas admin 

dan anggota. Seperti entitas anggota 

mempunyai alur dengan sistem seperti 

login, update data, pemesanan. 

b. Pada Fungsi ( how) 

Agar sistem ini bisa berjalan pihak 

perpustakaan harus mempunyai komputer, 

jaringan internet, printer, serta scanner. 

c. Pada Jaringan ( Where ) 

komputer Procesor yang digunakan, 

Memory RAM 2GB, Hardisk 250GB, 

Keyboard, mouse, printer, dan monitor  

d. Pada Orang ( who ) 

Untuk berjalan dan kelancaran pada 

pengaksesan pada sistem dibutuhkan 

admin yang sudah berpengalaman dalam 

hal sistem informasi dan teknologi 

informasi. 

e. Pada Waktu ( When ) 

Sistem berjalan melakukan proses saat 

anggota membuka web dan melihat serta 

memesan buku. Sedangkan admin 

mengkorfirmasi data dari anggota yang 

sudah masuk dan admin menginputkan 

data yang sudah masuk pada sistem. 

f. Pada Motivasi ( Why) 

Untuk mendukung sistem yang 

berjalan harus bersifat komputerisasi  

meliputi Operating system windows 7, 

Xampp, Browser (Mozila Firefox), 

Notepad++, Bootstrap. 

 

5. Perspektif Sub – Kontraktor ( Detail 

Representation ) 

a. Pada data ( what )  

    Pada sistem ini anggota melakukan 

pemesanan pada sistem dan memilih daftar 

buku yang disediakan oleh sistem dan 

mendapatkan persetujuan dari admin. 

Setelah admin berhasil menginputkan 

secara otomatis sistem bekerja dengan 

jangka tempo dan denda keterlambatan 

pengembalian.  

b. Pada Fungsi ( How) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Interface Sistem yang 

Digunakan 

Pada tampilan disini sangat simple dan 

mempermudah admin mengakses sistem. 

membuat keefisien bagi admin untuk 

mengelola data. 

c. Pada Jaringan ( When ) 

komputer Prosesor yang digunakan, 

Memory RAM 2GB, Hardisk 250GB, 

Keyboard, mouse, printer, dan monitor. 

d. Pada Orang ( Who) 

Untuk admin harus ada ujian tersediri 

dan juga ada kontrak serta jaminan tertentu 
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untuk menjaga kerahasiaan bagi 

perpustakaan. 

e. Pada Waktu  ( When) 

Dengan mudahnya adanya sistem yang 

baru membuat admin menjadi lebih 

maksimal serta efisian dalam kinerja  

f. Pada kolom motivasi  ( why ) 

Pada sistem ini admin sebagai 

pengakses utamanya yang bertugas 

penginputan buku baru dan calon anggota 

serta transaksi  peminjaman buku. Dan 

anggota melihat dan memesan buku dan 

setelah memndapatkan konfirmasi dari 

admin anggota dapat dengan mudah 

meminjam buku berdasarkan data transaksi 

yang sudah terpenuhi. 

B. Kesimpulan  

Dari keseluruhan hasil penelitian yang 

telah  dilakukan pada Perpustakaan Umum 

Kota Kediri, maka telah menghasilkan 

suatu simpulan yang bermanfaat yaitu :  

1. Mempermudah pengolahan data dan 

meningkatkan keefektifan dan efisien di 

Perpustakaan Umum Kota Kediri dan 

dapat memanfaatkan Sistem Informasi 

dan Teknologi informasi yang lebih 

optimal dan maksimal di Perpustakaan 

Umum Kota Kediri.  

2. Strategis Enterprise Architecture 

Go to goal Perpustakaan menggunakan 

metode Zachman Framework merupakan 

langkah yang dilakukan untuk mengatasi 

beberapa masalah yang timbul di 

Perpustakaan Umum Kota Kediri, semua 

sistem seperti penyewaan dan 

pengembalian pun sudah tekomputerisasi. 
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