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Abstract: Enterprise information system architecture has covered various fields, one of which is
the pharmaceutical industry which has also changed significantly. Pharmaceutical companies
and all business lines around the world are forced to reconsider their business priorities and
strategies to deal with uncertainty, volatility and complexity. Where it will be handled in the
presence of an integrated system. In this research the implementation of information system
technology is carried out by implementing the TOGAF ADM framework that will help companies
in architectural modeling starting from designing system architecture, business process
architecture, drug sales information system architecture, technology architecture, several
proposed architectural designs for business opportunities, and proposals system changes
running. The result is that the enterprise modeling information system sales architecture to
produce architectural blueprints can be done in six stages in the TOGAF ADM framework.
Keywords: TOGAF, Sales, Pharmaceutical

Abstrak: Enterprise arsitektur sistem informasi sudah mencakup ke berbagai bidang, salah
satunya yakni industri farmasi yang juga telah berubah secara signifikan. Perusahaan farmasi
dan segaa lini bisnisnya di seluruh dunia dipaksa untuk mempertimbangkan kembali prioritas
dan strategi bisnis mereka untuk menangani ketidakpastian, volatilitas, dan kompleksitas.
Dimana hal tersebut akan sangat tertangani dengan keberadaan sebuah sistem terintegrasi.
Dalam penelitian ini dilakukan implementasi teknologi sistem informasi dengan menerapkan
kerangka kerja TOGAF ADM yang akan membantu perusahaan dalam pemodelan arsitektur
dimulai dari merancang arsitektur sistem, arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi
penjualan obat, arsitektur teknologi, beberapa rancangan arsitektur usulan bagi peluang bisnis,
dan usulan perubahan sistem berjalan. Hasilnya didapatkan bahwa pemodelan enterprise
arsitektur sistem informasi penjualan guna menghasilkan blueprint arsitektur bisa dilakukan
dengan enam tahapan pada kerangka TOGAF ADM.
Kata kunci: TOGAF, Penjualan, Farmasi
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A.

PENDAHULUAN

Lingkungan bisnis yang dinamis saat ini dengan kemampuan TI-nya yang berkembang
pesat melalui fenomena yang berkembang seperti inovasi digital, internet of things (IoT)
menghadirkan perusahaan dengan peluang baru dan tantangan baru. Hal ini didukung dengan
Industry 4.0 membuka cara-cara baru bagi perusahaan untuk mengorganisir diri mereka sendiri
dalam hal model bisnis, praktik, dan proses, bagaimana mereka berkomunikasi dengan
pelanggan mereka, memberikan layanan, melakukan pengembangan produk, dan lain
sebagainya (Julia, Kurt, & Ulf, 2017).
Sistem informasi sudah menjadi suatu landasan organisasi modern yang tidak hanya
mendukung proses bisnis tetapi juga dapat memberikan keuntungan strategis. Di sisi lain TI dan
Teknologi Komunikasi (TIK) sudah menjadi teknologi penting di sebagian besar organisasi.
Mayoritas sumber daya diinvestasikan dalam TIK untuk membuat organisasi lebih efektif dan
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efisien. Hingga pada akhirnya secara umum diyakini bahwa strategi bisnis dan TIK harus
diselaraskan dalam suatu perspektif terintegrasi yang dikenal dengan Enterprise Architech (EA)
(Olsen, 2017).
Salah satu yang dikembangkan dalam EA adalah Enterprise Information Systems
(EISs) yang menjadi komponen penting dari sistem perusahaan. Dimulai dengan kehadiran
Zachman, dan diikuti oleh ARIS, TOGAF, FEA hingga ArchiMate (Romero & Vernadat, 2016).
Enterprise arsitektur sistem informasi sudah mencakup ke berbagai bidang, salah
satunya yakni industri farmasi. Pada abad ke-21 ini, pasar Farmasi telah berubah secara
signifikan. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dipaksa untuk mempertimbangkan kembali
prioritas dan strategi bisnis mereka untuk menangani ketidakpastian, volatilitas, dan
kompleksitas (Mercanoglu & Ozer, 2015).
Sistem penjualan obat yang biasa terjadi terkadang banyak mengalami kendala baik itu
saat menampilkan laporan penjualan ataupun saat terjadi transaksi, proses pencarian data obat
yang cukup lama jika dilakukan dengan cara konvensional, sering pula terjadi kesalahan dalam
penginputan data-data obat seperti harga obat, jenis obat, kode obat jika dilakukan secara
manual dalam arti masih menggunakan proses input standar pada komputer tanpa
menggunakan sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan baik.
Sistem manajemen penjualan dianggap sebagai mekanisme yang digunakan oleh
manajer penjualan untuk membuat manajemen penjualan lebih mudah dan lebih cepat. Melalui
sistem informasi yang digunakan dapat dilakukan pelacakan penjualan sekaligus pemeriksaan
laporan penjualan bersamaan dengan penginputan data transaksi oleh kasir yang sedang
berhadapan langsung dengan pembeli (Laar, Konjaang, & Tankia, 2015).
Dengan teknologi sistem informasi penjualan obat yang sudah terkomputerisasi dengan
baik diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini
dilakukan implementasi teknologi sistem informasi dengan menerapkan kerangka kerja TOGAF
ADM yang akan membantu perusahaan dalam pemodelan arsitektur dimulai dari merancang
arsitektur sistem, arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi penjualan obat, arsitektur
teknologi, beberapa rancangan arsitektur usulan bagi peluang bisnis, dan usulan perubahan
sistem berjalan.
Model enterprise arsitektur dengan TOGAF Architecture Development Method
menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi
(Komala Dewi, Kusrini, & Al Fatta, 2014).

B.

TINJAUAN PUSTAKA

The Open Group Architecture Framework dikenal dengan akronimnya: TOGAF dimiliki
oleh Open Group (www. Opengroup.org). TOGAF ditinjau dari sisi arsitektur perusahaan terbagi
menjadi empat kategori: Arsitektur bisnis menjelaskan proses yang digunakan bisnis untuk
memenuhi tujuannya. Arsitektur aplikasi menjelaskan bagaimana aplikasi spesifik dirancang
dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Arsitektur data menjelaskan bagaimana
penyimpanan data perusahaan diatur dan diakses. Arsitektur teknis menggambarkan
infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi dan interaksinya.
TOGAF menggambarkan dirinya sebagai "kerangka kerja," tetapi bagian yang paling penting
adalah metode pengembangan arsitektur, lebih dikenal sebagai ADM. ADM adalah proses
untuk menciptakan arsitektur. Mengingat bahwa ADM adalah bagian yang paling terlihat, ADM
dapat dikategorikan sebagai proses arsitektur, bukan kerangka arsitektur atau metodologi
(Tupper, 2011). Pada dasarnya, tujuan siklus ADM adalah untuk berhasil menyelesaikan adalah
proyek transformasi, yang tujuannya untuk memungkinkan perusahaan mewujudkan
serangkaian tujuan bisnis.
Beberapa penelitian sebelumnya antara lain,(Haghighathoseini, Bobarshad, Saghafi,
Rezaei, & Bagherzadeh, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa TOGAF cocok untuk
digunakan di rumah sakit dimana Pemodelan Arsitektur Rumah Sakit yang dikembangkan di
delapan tingkat dan 11 bagian. Model baru ini dinggap dapat digunakan untuk diterapkan juga
di rumah sakit Iran lainnya. Sedangkan dari hasil simulasi yang dilakukan terhadap Sistem
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Penjualan oleh (Risan Wikata, Setiawan, & Mursityo, 2018) proses bisnis saat ini (As Is) dan
proses bisnis rekomendasi (To Be) pada pemesanan barang didapatkan bahwa mengalami
peningkatan pada Time Analysis mencapai 76,02%. Proses bisnis rekomendasi dapat
meminimalisir permasalahan yang terjadi saat ini. Sehingga disimpulkan bahwa proses bisnis
rekomendasi (To Be) dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan aktivitas yang
berjalan semakin efektif dan efisien. Di sisi lain berdasarkan penelitian (Faddillah & Selawati,
2019) TOGAF ADM dapat menjadi solusi tepat pemodelan arsitektur enterprise suatu
perusahaan dalam menjalankan sistem informasi pemesanannya.

C.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan gambaran keadaan yang
sebenarnya. Dengan menggunakan tahapan-tahapan standar yang ada pada TOGAF ADM.
TOGAF ADM terdiri dari satu tahap persiapan dan delapan tahapan secara siklus
(Rachmaniah, Agung Adrianto, & Aziz, 2011). Tahapan metode TOGAF ADM sebagai berikut:
1.

Preliminary Phase
Persiapan untuk menyusun dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur, memiliki tujuan
untuk mensukseskan proses arsitektur dengan menspesifikasikan who, what, why, when,
dan where dari arsitektur itu sendiri.

Sumber: (Syaddad, 2015)
Gambar 1. TOGAF ADM
2.

Phase A: Architecture Vision
Siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi
stakeholders, penyusunan visi arsitektur dan pengajuan persetujuan untuk mulai
pengembangan arsitektur.

3.

Phase B: Business Architecture
Pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati.

4.

Phase C: Information System Architecture
Arsitektur teknologi yang diinginkan mulai dari penentuan kandidat teknologi yang
diperlukan yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
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5.

Phase D: Technology Architecture
Arsitektur teknologi yang diinginkan mulai dari penentuan kandidat teknologi yang
diperlukan yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.

6.

Phase E: Opportunities and Solutions
Tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan
identifikasi proyek utama yang utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan
arsitektur tujuan dan klasifikasi sebagi pengembangan baru atau penggunaan kembali
system yang sudah ada.

7.

Phase F: Migrationand Planning
Analisis resiko dan biaya, untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi
urutan prioritas.

8.

Phase G: Implementation Governance
Pengawasan terhadap implementasi arsitektur.

9.

Phase H: Architecture Change Management
Penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru.

10. Phase I: Requirements Management
Pengelolaan arsitektur sepanjang siklus ADM berlangsung.

D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemodelan Enterprise Arsitektur
1.

Preliminary Phase
Dilakukan identifikasi proses-proses bisnis yang terkait dengan sistem utama menggunakan
value chain sebagai berikut:

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar2. Value Chain
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2.

Phase A: Architecture Vision
a. Enterprise Arsitektur sistem informasi penjualan terdiri dari arsitektur vision, bisnis
arsitektur, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, opportunities and solutions,
dan migration planning.
b. Merancang blueprint sistem informasi penjualan obat menggunakan kerangka TOGAF
ADM.

3.

Phase B: Business Architecture
Proses bisnis sistem informasi penjualan obat yang terjadi di apotek sebagai berikut:
a. Penjualan obat dengan resep
Konsumen datang langsung dengan membawa resep obat yang akan dibeli:

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar 3 aktivitas proses bisnis penjualan obat dengan resep
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b. Penjualan obat tanpa resep
Konsumen datang langsung ke apotek tanpa membawa resep obat, namun membeli
sesuai stok yang tersedia.

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar 4 Aktivitas proses bisnis penjualan obat tanpa resep
c.

Pembuatan laporan penjualan
Petugas atau apoteker membuat laporan hasil penjualan obat

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar 5 aktivitas proses bisnis pembuatan laporan penjualan
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4.

Phase C: Information System Architecture
Arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua tahapan yakni arsitektur data dan arsitektur
aplikasi. Relasi antar table pada sistem informasi penjualan menggambarkan arsitektur data
sebagai berikut:

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar 6 Arsitektur Data
Arsitektur aplikasi pada sistem informasi penjualan dengan ilustrasi input, proses dan
output yakni sebagai berikut:

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar 7 Arsitektur aplikasi sistem informasi penjualan

ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse

Copyright © Universitas Bina Sarana Informatika

IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering, Vol.5, No. 1, Juni 2019, 114-122
ISSN: 2461-0690

5.

Phase D: Technology Architecture
Arsitektur teknologi merupakan untuk memetakan komponen aplikasi yang direkomendasi,
yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia
yang dibutuhkan (Risan Wikata et al., 2018). Arsitektur teknologi sistem informasi penjualan
untuk memberikan alternatif-alternatif yang dibutuhakan saat pemilihan teknologi adalah
sebagai berikut:

Sumber: (Peneliti, 2018)
Gambar 8 Arsitektur teknologi sistem informasi penjualan
6.

Phase E: Opportunities and Solutions
Untuk memperkecil segala resiko yang akan terjadi dibutuhkan beberapa strategi yang
perlu diperhatikan, yakni:
a. Merancang database yang sesuai dengan kebutuhan dari sistem.
b. Gunakan software yang resmi guna meminimalisir resiko audit pada penggunaan
aplikasi.
c.

Menggunakan computer yang sesuai dengan kebutuhan.

d. Memperluas jaringan dengan menggunakan kabel guna mengurangi resiko pencurian
data.
7.

Phase F: Migrationand Planning
Membuat rancangan usulan migrasi planning yakni:
a. Identifikasi database serta tipe data yang digunakan untuk migrasi.
b. Identifikasi penggunaan software yang sesuai dengan sistem baru.
c.

Identifikasi penggunaan server guna pengamanan data.

d. Menganalisa resiko perluasan jaringan.
e. Mengantisipasi adanya perubahan manjemen teknologi secara bertahap.
8.

Phase G: Implementation Governance
Merancang pengimplementasian sistem baru dengan secara bertahap meninggalkan
sistem lama.

9.

Phase H: Architecture Change Management
Merancang arsitektur guna melakukan perubahan terhadap manajemen.

10. Phase I: Requirements Management
Melakukan pencarian atau merekrut manejemen baru guna menyempurnakan sistem yang
telah usang.
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E.

KESIMPULAN

Pemodelan enterprise arsitektur sistem informasi penjualan guna menghasilkan
blueprint arsitektur bisa dilakukan dengan enam tahapan pada kerangka TOGAF ADM yakni
architecture vision, business architecture, system information architecture, technology
architecture, opportunities and solutions, sampai dengan migration planning. Platform teknologi
mendukung kandidat aplikasi yang diusulkan.
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