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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Smart City dan Smart Village 

Smart City (Kota Pintar) adalah sebuah pendekatan yang luas, 

terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, 

meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi 

daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan Smart City dengan 

pembobotan aspek lingkungan menjadi: Smart City  menggunakan ICT 

secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, 

menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan 

kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke 

dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan (Cohen, 2014). 

Pada intinya, konsep Smart City adalah bagaimana cara 

menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur 

ekonomi dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan 

semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien 

dan layak huni (Muliarto, 2015). 

2.1.1. Indikator Smart City 

Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi 

dalam konsep smart city sebagai dasar dari penerapan smart city 

yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks smart city 70 

(tujuh puluh) kota di Eropa. Keenam dimensi beserta indikatornya 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Dimensi dan Indikator Smart City (Griffinger, 2007) 

Namun sebenarnya konsep Smart City pertama kali dicetuskan 

oleh perusahaan IBM. Smart City ini menggunakan teknologi 

informasi (TI) untuk menjalakan roda kehidupan kota yang lebih 

efisien. Versi IBM, smart city adalah sebuah kota yang instrumennya 

saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Pada awalnya IBM 

membuat 6 (enam) indikator yang harus dicapai. Keenam indikator 

 Innovative spirit 
 Entrepreneurship 

 Economic image & trademarks 
Productivity 

 Flexibility of labour market 

 International embeddedness 

 Ability to transform 

 

SMART ECONOMY 
(Competitiveness) 

 Level of qualification 
 Affinity to life long learning 
 Social and ethnic plurality 
 Flexibility 
 Creativity 
 Cosmopolitanism/Open- 

mindedness 
 Participation in public life 

SMART PEOPLE 
(Social and Human Capital) 

 Participation in decision-making 
 Public and social services 
 Transparent governance 
 Political strategies & perspectives 

SMART GOVERNANCE 
(Participation) 

 Local accessibility 
 (Inter-)national accessibility 
 Availability of ICT-infrastructure 
 Sustainable, innovative and safe 

transport systems 

 

SMART MOBILITY 
(Transportation & ICT) 

 Attractivity of natural 
conditions 

 Pollution 
 Environmental protection 
 Sustainable resource 

management 

 

SMART ENVIRONTMENT 
(Natural Resources) 

 Cultural facilities 
 Health conditions 
 Individual safety 
 Housing quality 
 Education facilities 
 Touristic attractivity 
 Social cohesion 

 

SMART LIVING 
(Quality of Live) 
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tersebut adalah: (1) masyarakat penghuni kota, (2) lingkungan, (3) 

prasarana, (4) ekonomi, (5) mobilitas, serta (6) konsep smart living. 

 

Gambar 2.2 Indikator Smart City  

Dengan dimensi yang sama, indikator lain juga dikembangkan oleh 

Cohen pada tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Smart City Indicator (Cohen, 2014) 

DIMENSION WORKING AREA INDICATOR 

Smart Environment 

Smart Buildings 
Sustainability-certified 
Buildings 

Smart homes 

Resources Management 

Energy 

Carbon Footprint 

Air qualty 

Waste Generation 

Water consumption 

Sustainable Urban 
Planning 

Climate resilience 
planning 

Density 

Green Space per capita 

Smart Mobility 

Efficient Transport Clean-energy Transport 

Multi-modal Access Public Transport 

Technology 
Infrastructure 

Smart cards 

Access to real-time 
information 

Smart Government 
Online services 

Online Procedures 

Electronic Benefits 
Payments 

Infrastructure WiFi Coverage 
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Broadband coverage 

Sensor Coverage 

Integrated health + safety 
operations 

Open Government 

Open Data 

Open Apps 

Privacy 

Smart Economy 

Entrepreneurship & 
Innovation 

New startups 

R + D 

Employment levels 

Innovation 

Productivity GRP per capita 

Local and Global 
Conexion 

Exports 

International Events Hold 

Smart People 

Inclusion 

Internet-connected 
Households 

Smart phone penetration 

Civic engagement 

Education 
Secondary Education 

University Graduates 

Creativity 

Foreign-born immigrants 

Urban Living Lab 

Creative Industry Jobs  

Smart Living 

Culture and Well-being 

Life Conditions 

Gini Index 

Quality of life ranking 

Investment in Culture 

Safety 
Crime 

Smart Crime Prevention 

Health 
Single health history 

Life Expectancy 

2.1.2. Pengertian Smart Village 

Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam penentuan 

arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan 

pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan. Pemerintah memiliki 

tanggungjawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros 

pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.  

Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang 

mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep Smart 
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City namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau 

kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya.  

Sebuah konsep Smart Village (Desa Pintar) bisa dijadikan 

solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan mengadopsi komponen 

Smart City,  maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan 

muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, sumber daya 

manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, 

serta lingkungan sosial yang baik. 

2.2. Enterprise Architecture Planning (EAP) 

Enterprise Architecture Planning (EAP) merupakan metode yang 

dikembangkan untuk membangun arsitektur enterprise (Spewak, 1992). Di 

dalam Zachman Framework, EAP mencakup baris pertama dan kedua dari 

tiga kolom pertama seperti yang terlihat pada gambar 2. Sedangkan tahapan 

pembangunan EAP terdiri dari tahap untuk memulai, tahap memahami 

kondisi saat ini, tahap pendefinisian visi masa depan, dan tahap untuk 

menyusun rencana dalam mencapai visi masa depan. 

 

Gambar 2.3 Komponen dan Lapisan Perencanaan Arsitektur Enterprise 

(Spewak, 1992) 
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2.3. Zachman Framework 

Zachman Framework merupakan hasil pemikiran dari John Zachman 

melalui Zachman Institut for Framework Advancement (ZIFA) pada tahun 

1987 berupa suatu bagan yang universal untuk menggambarkan sistem 

perusahaan atau enterprise secara kompleks dengan mengatur berbagai 

sudut pandang dari suatu organisasi dengan menggunakan infrastruktur 

pengetahuan dan informasi. Kerangka kerja Zachman terdiri dari matriks 6 

baris yang mewakili berbagai sudut pandang dan 6 kolom yang mewakili 

aspek organisasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut: 

Tabel 2.2 Matrik Zachman Framework 

 

John Zachman menggunakan kolom dalam matriks dengan 

menerapkan rumus 5W+1H dalam menggambarkan What (data), How 

(fungsi), Where (lokasi bisnis atau jaringan), Who (entitas atau orang yang 



14 

 

 
 

berperan dalam organisasi), When (waktu kegiatan), dan Why (motivasi 

yang mendorong perjalanan bisnis).  

1. What (Data) : Berisi material yang digunakan dan diperlukan 

dalam membangun sistem. 

2. How (Function) :  Merupakan penjabaran dari pelaksanaan aktivitas. 

3. Networks (Where) : Menunjukkan lokasi geografis, topografi, dan 

teknologi 

4. People (Who) : Mewakili orang-orang dalam organisasi. 

5. Time (When) : Mewakili waktu atau kejadian yang menunjukkan 

kriteria kinerja. Berguna dalam mendesain jadwal 

dan memproses arsitektur. 

6. Motivation (Why) : Menjelaskan motivasi dari organisasi dan 

pekerjaannya, tujuan, sasaran, rencana bisnis, 

arsitektur pengetahuan, alasan pikiran dan 

pengambilan keputusan dalam organisasi. 

Sedangkan baris pada matriks Zachman digunakan untuk 

menggambarkan berbagai sudut pandang (perspektif) yang berbeda antara 

planner, owner, designer, builder, detailed representation, dan function 

enterprise. 

1. Planner (Scope) : Dilihat dari sudut pandang perencana yang 

mendefinisikan arah dan tujuan bisnis. 

2. Owner (Bussines Model) : Dilihat dari sudut pandang pemilik 

perusahaan. Mendifinisikan sasaran, strategi, 
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struktur dan proses yang digunakan untuk 

mendukung sistem atau organisasi. 

3. Designer (System Model) : Berisi kebutuhan, obyek, aktifitas dan fungsi 

sistem dalam menerapkan model bisnis.  

4. Builder (Technology) : Mempertimbangkan batasan-batasan faktor 

manusia, alat, teknologi dan material.  

5. Detailed Representation  : Mewakili individu, komponen independen 

yang bisa dialokasikan pada kontraktor untuk 

implementasi. 

6. Function Enterprise : Berupa gambaran sistem operasional. 

2.4. Perbandingan Framework Enterprise Architecture 

Dalam penelitiannya, Urbaczewski dan Mrdaij (2006) membuat suatu 

perbandingan antara beberapa kerangka kerja arsitektur dengan kriteria 

berdasarkan pandangan stakeholder, abstraksi, dan tahapan System 

Development Life Cycle (SDLC). Stakeholder dan domain merupakan hal 

yang perlu diperhatikan dalam memilih suatu kerangka kerja. Tabel berikut 

merupakan perbandingan antara kerangka kerja (framework) Zachman, 

FEAF, dan TOGAF: 

Tabel 2.3 Perbandingan Framework Enterprise Architecture (Urbaczewski 

& Mrdaij, 2006) 

Framework Planner Owner Designer Builder Subcontractor User 

Zachman Scope 
Business 

Model 

System 

Model 

Technology 

Model 

Detail 

Representation 

Functioning 

System 

FEAF 
Objective/

Scope 
Enterprise 

Model 

Information 
System 

Model 

Technology 
Model 

Detail 
Representation 

 

TOGAF  
Bussines 

Architecture 

View 

Technical 

Views 
Architecture   
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2.5. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai 

faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. 

Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan 

ancaman. Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal 

peluang dan ancaman yang dihadapi dunia bisnis serta lingkungan internal 

kekuatan dan kelemahan. Analasis SWOT membandingkan antara faktor 

eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan 

kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan 

strategis suatu organisasi (Freddy Rangkuti, 2014). 

Menurut Irham Fahmi (2014:260), Untuk menganalisis secara lebih 

dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal 

sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu: 

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and 

threats (O and T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisI 

yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan 

keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan 

lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, 

kependudukan, dan sosial budaya. 

b. Faktor Internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weakness 

(S and W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi 
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dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya 

pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua 

macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, 

sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi 

manajemen, dan budaya perusahaan. 

2.5. Unified Modeling Language (UML) 

Unifield Modeling Language (UML) adalah bahasa standar untuk 

pemodelan perangkat lunak dan untuk model proses bisnis dan memiliki 

muncul sebagai standar umum untuk pemodelan berorientasi objek 

(Touseef, Anwer, Hussain, & Nadeem, 2015).  

2.5.1. Diagram UML 

Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:140), pada UML terdiri 

dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori. 

Berikut ini penjelasan singkat dari pembagian kategori tersebut: 

1.  Structure Diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang 

dimodelkan. Structure diagram terdiri dari class diagram, object 

diagram, component diagram, composite structure diagram, 

package diagram dan deployment diagram. 

2.  Behavior Diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan 

yang terjadi pada sebuah sistem. Behavior diagram terdiri dari 

Sequence Diagram diagram, Aktivity diagram, State Machine 

System. 
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3. Interaction Diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain 

maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem. Interaction 

diagram terdiri dari Sequence Diagram, Communication 

Diagram, Timing Diagram, Interaction Overview Diagram. 

2.5.2. Sequence Diagram Diagram 

Rosa dan M. Shalahudin (2014:155), Sequence Diagram atau 

diagram Sequence Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Sequence Diagram 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Sequence Diagram 

digunakan  untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi itu. 

Berikut ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada Sequence 

Diagram diagram: 

Tabel 2.4 Daftar Simbol Sequence Diagram Diagram 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen  mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

(independent). 
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Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

 
Include 

Menspesifikasikan bahwa Sequence 

Diagram sumber secara eksplisit. 

 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa Sequence 

Diagram target memperluas perilaku 

dari Sequence Diagram sumber pada 

suatu titik yang diberikan. 

 Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

 

 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

 

 
Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 

 
Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan prilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi 

 

2.5.3. Activity Diagram 

Rosa dan M. Shalahudin (2014:161), diagram aktivitas atau 

activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah  sebuah sistem atau proses bisnis atau menu 

yang ada pada perangkat lunak.  Berikut adalah simbol-simbol yang 

ada pada diagram aktivitas : 
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Tabel 2.5 Daftar Simbol Activity Diagram 

SIMBOL FUNGSI KETERANGAN 

 Status awal Status awal aktivitas 

system, sebuah 

diagram aktivitas 

memiliki status awal 

 Aktivitas Aktivitas yang 

dilakukan system, 

aktivitas biasanya 

diawali dengan kata 

kerja 

 Percabangan / 

Decision 

Asosiasi 

percabangan dimana 

jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari 

satu 

 Penggabungan / join Asosiasi 

penggabungan 

dimana lebih dari 

satu aktivitas 

digabungkan menjadi 

satu 

 Status akhir Status akhir yang 

dilakukan system, 

sebuah diagram 

aktivitas memiliki 

sebuah status akhir 

 Swimlane Memisahkan 

organisasi bisnis 

yang bertanggung 

jawab terhadap 

aktivitas yang terjadi 

 Fork, Digunakan untuk 

menunjukan kegiatan 

yang dilakukan 

secara parallel 

 Join, Digunakan untuk 

menunjukan kegiatan 

yang digabungkan 

 

2.5.4. Class Diagram 

Rosa dan M. Shalahudin (2014:141), diagram kelas atau class 

diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

Nama swimlane 
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kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan method atau operasi. Berikut 

penjelasan atribut dan method : 

1. Atribut merupakan variable-variabel yang dimiliki oleh suatu 

kelas. 

2. Operasi atau method adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh 

suatu kelas. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Class Diagram: 

Tabel 2.6 Daftar Class Diagram 

Simbol Keterangan 

 

 Class adalah blok - blok 

pembangun pada pemrograman 

berorientasi obyek. Sebuah class 

digambarkan sebagai sebuah kotak 

yang terbagi atas 3 bagian. Bagian 

atas adalah bagian nama dari class. 

Bagian tengah mendefinisikan 

property/atribut class. Bagian akhir 

mendefinisikan method-method dari 

sebuah class.  
 

 

 Sebuah asosiasi merupakan sebuah 

relationship paling umum antara 2 

class dan dilambangkan oleh sebuah 

garis yang menghubungkan antara 2 

class. Garis ini bisa melambangkan 

tipe-tipe relationship dan juga dapat 

menampilkan hukum-hukum 

multiplisitas pada sebuah 

relationship. (Contoh: One-to-one, 

one-to-many, many-to-many).  
 

 

 Jika sebuah class tidak bisa berdiri 

sendiri dan harus merupakan bagian 

dari class yang lain, maka class 

tersebut memiliki relasi Composition 

terhadap class tempat dia bergantung 

tersebut. Sebuah relationship 

composition digambarkan sebagai 

garis dengan ujung berbentuk jajaran 

genjang berisi/solid.  
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 Kadangkala sebuah class 

menggunakan class yang lain. Hal 

ini disebut dependency. Umumnya 

penggunaan dependency digunakan 

untuk menunjukkan operasi pada 

suatu class yang menggunakan class 

yang lain. Sebuah dependency 

dilambangkan sebagai sebuah panah 

bertitik-titik.  
 

 

Aggregation mengindikasikan 

keseluruhan bagian relationship dan 

biasanya disebut sebagai relasi  
 

2.5.5. Sequence Diagram 

Rosa dan M. Shalahudin (2014:165), diagram sekuen 

menggambarkan kelakuan objek pada Sequence Diagram dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dengan massage yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk 

menggambarkan diagram sekuen maka harus diketahui objek-objek 

yang terlibat dalam sebuah Sequence Diagram beserta metode-

metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram sequence: 

Tabel 2.7 Daftar Simbol Sequence Diagram 

SIMBOL FUNGSI KETERANGAN 

 

Actor 

Orang, proses atau 

system lain yang 

berinteraksi dengan 

system informasi dan 

mendapat manfaat 

dari system. 

Ditempatkan di 

bagian atas diagram 
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LifeLine 

Objek entity, 

antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

 
Message 

Spesifikasi dari 

komunikasi antar 

objek yang memuat 

informasi-informasi 

tentang aktifitas yang 

terjadi 

 
Message 

Spesifikasi dari 

komunikasi antar 

objek yang memuat 

informasi-informasi 

tentang aktifitas yang 

terjadi 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Dasar berupa teori-teori maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas sangat diperlukan 

sebagai bahan kajian, perbandingan, serta sebagai data pendukung dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai acuan adalah yang berkaitan dengan masalah Enterprise 

Architechture Planning, Smart City, Smart Village, serta penerapan 

Zachman Framework.  

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian yang 

pertama adalah tesis yang berjudul “Desain Smart Village Di Indonesia 

Menggunakan Togaf Enterprise Architecture” oleh Faisal pada tahun 2016. 

Dalam tesis tersebut dikemukakan bahwa salah satu konsep yang bisa 

diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa adalah “Smart 

Village”, dimana konsep dari Smart Village ini adalah sosial, terampil, 

simpel, moral, modern, sadar, menyesuaikan, siap, bertanggungjawab, 

kecerdasan teknologi dan transparan. Namun untuk dapat menerapkan 
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konsep Smart Village ini harus melibatkan banyak stakeholder dan 

kebijakan yang bisa mengakomodir semua kepentingan di daerah atau di 

desa. Selain itu, teknologi informasi juga sangat berperan dalam 

mewujudkan konsep Smart Village tersebut. 

Penelitian yang kedua berjudul “Penerapan Framework Zachman 

Dalam Perancangan Arsitektur Sistem Manajemen Penyusunan Anggaran 

Keuangan Daerah (Studi Kasus UPTD Graha Teknologi Sriwijaya)” oleh 

Antonius Wahyu Sudrajat pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat rancangan arsitektur Sistem Manajemen Penyusunan Anggaran 

Keuangan Daerah untuk SKPD Graha Teknologi Sriwijaya, 

menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan Sistem 

Manajemen Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah, dan  memberikan  

rekomendasi  bagi  para  pengambil  keputusan  dalam  pengembangan  

Sistem Manajemen Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah. Dalam 

pemilihan kerangka kerja, menurut peneliti yang perlu diperhatikan adalah 

stakeholder dan domainnya.  Pokok  utama  penggunaan  diskripsi  

enterprise  architecture  adalah  untuk mengkomunikasikan  dengan  semua  

stakeholder.  Berbagai  sudut  pandang  dari  enterprise architecture harus 

memberikan informasi yang diperlukan stakeholder. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dicantumkan tabel perbandingan beberapa kerangka kerja 

arsitektur dengan kriteria berdasarkan pandangan stakeholder yang 

berdasarkan pada hasil dari penelitian Urbaczewski  dan  Mrdaij  tahun 

2006. 
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Penelitian yang ketiga adalah dari Agus Slameto, Andika, dan kawan-

kawan pada tahun 2012 yang berjudul “Penerapan 36 Sel Zachman 

Framework Dalam Perancangan Sistem Informasi Laboratorium”. 

Penelitian ini menggunakan metode  analisis  Zachman Framework. 

Menurut peneliti, Zachman merupakan  salah  satu metode  EAP  yang  

banyak  digunakan  diseluruh  dunia  dalam perancangan sistem dimana 

didalam metode ini perencanaan dilakukan dengan langkah-langkah yang  

sistematis,  mudah  dipahami  dan  dapat  dijadikan  kontrol  untuk  

pengembangan  sistem informasi ke depan. 

Penelitian  selanjutnya berjudul “Pembuatan Enterprise Architecture 

dengan Menggunakan Kerangka Kerja Zachman” dengan Studi Kasus 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 

model yang berisi dokumen perencanaan pengembangan sistem informasi 

yang meliputi informasi, pelayanan, data, aplikasi dan teknologi. Hasil uji 

kelayakan yang dihasilkan dari kuesioner rmenyatakan perencanaan sistem 

yang dibagun  layak untuk diterapkan pada Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Tahapan  penelitian  dilakukan  dengan  metode  observasi  

dan wawancara  serta  membuat  dokumentasi  yang  terkait  dengan  proses  

bisnis.  Proses analisis  dimulai  dengan  tahapan  perencanaan,  pemahaman  

kondisi  saat  ini,  analisis SWOT  yang  kemudian  melakukan  pembuatan  

model  sistem  informasi  menggunakan kerangka  kerja  Zachman  dan  

melakukan  pengujian  model  sistem  informasi  yang meliputi arsitektur  

informasi, arsitektur pelayanan menggunakan SOA, arsitektur data, 



26 

 

 
 

arsitektur  aplikasi,  dan  arsitektur  teknologi,  dan  beberapa  rekomendasi  

kepada pimpinan pusat muhammadiyah. 

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

Enterprise Architechture Planning, Smart City, Smart Village, serta 

penerapan Zachman Framework: 

Tabel 2.8 Perbandingan Hasil Penelitian 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

1 Faisal Desain Smart 

Village Di 

Indonesia 

Menggunakan 

Togaf Enterprise 

Architecture 

Pemerintah Desa Rancangan desain 

Smart Village 

berbasis Togaf 

Enterprise  

Architecture untuk 

diterapkan   dalam 

efisiensi dan 

transparansi  

penggunaan 

anggaran desa. 

2 Antonius Wahyu 

Sudrajat 

Penerapan 

Framework 

Zachman Dalam 

Perancangan 

Arsitektur Sistem 

Manajemen 

Penyusunan 

Anggaran 

Keuangan Daerah 

(Studi Kasus UPTD 

Graha Teknologi 

Sriwijaya) 

UPTD Graha 

Teknologi 

Sriwijaya 

Rancangan 

arsitektur Sistem 

Manajemen 

Penyusunan 

Anggaran 

Keuangan Daerah 

untuk SKPD Graha 

Teknologi 

Sriwijaya, 

inventarisasi 

kebutuhan yang  

diperlukan dalam 

pengembangan 

Sistem Manajemen 

Penyusunan 

Anggaran 

Keuangan Daerah, 

dan   rekomendasi  

bagi  para  

pengambil  

keputusan  dalam  

pengembangan  

Sistem  

Manajemen 

Penyusunan 

Anggaran 

Keuangan Daerah. 

3 Agus Slameto, 

Andika, dkk  

Penerapan 36 Sel 

Zachman 

Framework Dalam 

Perancangan Sistem 

Laboratorium 

STMIK AMIKOM 

Yogyakarta 

Blueprint 

rancangan  sistem 

yang dipetakan 

didalam bentuk 
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Informasi 

Laboratorium 

matrik Zachman 

yang berjumlah 36 

sel yang  terdiri dari 

6 kolom dan 6 

baris.   

4 Ali Tarmuji, 

Hastiany 

Pembuatan 

Enterprise 

Architecture 

Dengan 

Menggunakan 

Kerangka Kerja 

Zachman 

(Studi Kasus : 

Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah) 

Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah  

Sebuah model yang 

berisi dokumen  

perencanaan 

pengembangan 

sistem informasi 

yang meliputi  

informasi, 

pelayanan, data, 

aplikasi dan 

teknologi. 

 


