
ABSTRAK 

 

KERANGKA KERJA TOGAF MENDUKUNG 

PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE UNTUK 

TRANSFORMASI DIGITAL PADA USAHA MIKRO KECIL 

DAN MENENGAH  

(Studi Kasus : UMKM Iket Sunda) 

Oleh 

MUHAMMAD ARI RAMDHANY 

1202150087 

 

Transformasi digital didefinisikan sebagai metodologi di mana suatu organisasi 

mengubah dan menciptakan model bisnis baru dan budaya dengan teknologi digital. 

Ketika melihat transformasi digital, orang-orang cenderung berpikir tentang 

teknologi, padahal sebenarnya tentang bagaimana mengubah suatu model bisnis 

dan bagaimana kita mengubah cara pandang dan terlibat dengan para pemangku 

kepentingan. Setelah kita mendapatkan suatu model bisnis dengan benar, maka kita 

dapat mencari tahu teknologi apa yang perlu digunakan.  

 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan dalam dunia bisnis 

sebagai alat bantu perusahaan ataupun organisasi upaya bersaing dengan 

perusahaan lain demi kemajuan perusahaan mereka. Semakin canggih suatu 

teknologi yang perusahaan gunakan, maka semakin efektif dan efisien kegiatan 

yang dilakukan suatu perusahaan. Dengan Semakin canggih suatu teknologi maka 

penerapan suatu teknologi informasi semakin sulit dan kompleks. lebih-lebih lagi 

kemajuan teknologi didunia semakin berkembang. Tak hanya perusahaan, UMKM 

sebagai organisasi kecil pun cepat atau lambat harus menerapkan teknologi 

informasi dalam proses bisnis mereka. Agar tidak bisnis mereka tidak obsolet. 

Namun, penerapan teknologi itu sendiri tidak mudah, bahkan tak semua teknologi 

dapat selaras dengan proses bisnis mereka. 

 

Maka dari itu perlunya penerapan teknologi informasi yang mendukung proses 

bisnis UMKM dan selaras dengan tujuan bisnis mereka. Untuk menyelaraskan 

antara bisnis dengan teknologi pada UMKM maka diperlukan adanya Enterprise 

Architecture. Salah satu best practice framework untuk mengembangkan EA 

tersebut dalam UMKM mengacu pada TOGAF ADM. TOGAF dapat di 

kustomisasi untuk UMKM. Untuk perancangannya dimulai dari preliminary phase 

sampai Technology Architecture.   

 



Hasil dari perancangan EA pada penelitian menghasilkan sebuah analisa dan 

perancangan berupa 2 blueprint, yang pertama blueprint enterprise architecture 

sebagai transformasi digital pada UMKM  Iket Sunda dan yang kedua blueprint 

enterprise architecture sebagai bentuk transformasi digital yang dibutuhkan 

UMKM yang bergerak di semua sektor industri.  
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