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ABSTRAK 
 
 Perpustakaan Universitas Airlangga telah menerapkan infrastruktur teknologi informasi tanpa 
menggunakan kerangka kerja arsitektur enterprise. Tanpa adanya arsitektur enterprise beberapa permasalahan terjadi 
pada infrastruktur teknologinya antara lain perangkat keras (hardware) yang mengalami penurunan kinerja, 
perangkat lunak (software) yang memerlukan upgrade versi terbaru agar dapat digunakan secara optimal, dan 
jaringan (network) sering mengalami kendala dalam koneksi intranet maupun internet. 

Perpustakaan Universitas Airlangga perlu membuat perencanaan arsitektur teknologi yang baru dengan 
menggunakan kerangka kerja yang sesuai yaitu TOGAF (The Open Group Architecture Framework) ADM 
(Architecture Development Method) yang merupakan inti dari TOGAF. Tujuannya untuk menyelaraskan strategi 
bisnis perpustakaan dengan strategi teknologi untuk memberikan hasil yang optimal bagi perpustakaan. Pada 
laporan penelitian ini tahapan yang harus dilakukan pada TOGAF ADM, antara lain: fase persiapan, visi arsitekur, 
arsitektur teknologi, serta peluang dan solusi. Pada akhir tahap perencanaan arsitektur, diuraikan analisis gap serta 
strategi implementasinya. 

Setelah dilakukan tahapan-tahapan TOGAF ADM pada akhirnya akan terlihat gap antara kondisi sekarang 
dengan penggunaan arsitektur pada masa mendatang. Pada komponen hardware 62,5% dipertahankan dan 37,5% 
mengalami pergantian agar hardware berjalan lebih optimal. Komponen software 38,47% dipertahankan 46,15% 
mengalami pergantian dengan meng-upgrade software serta menambah beberapa fitur aplikasi yang dibutuhkan ke 
dalam aplikasi LARIS (Library Automation Retrieval Information System) dan 15,38% menambah komponen baru. 
Komponen network 87,5% dipertahankan dan 12,5% mengalami pergantian LAN menjadi Virtual LAN yaitu 
network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan sehingga penggunaan VLAN 
akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel. 
 
Kata kunci : Arsitektur Teknologi, EAP, TOGAF, ADM 
 

ABSTRACT 
 

Airlangga University Library has implemented the infrastructure of information technology without using 
the enterprise architecture framework. Without the enterprise architecture some problems occurred in its technology 
infrastructure including hardware, which have decreased in performance, the software which need to upgrade the 
latest version to be used for more optimal, and the network encounter some problem in intranet connection and 
internet connection frequently.  

Airlangga University Library need to create a new technology architecture planning using appropriate 
framework that is TOGAF (The Open Group Architecture Framework) ADM (Architecture Development Method) 
which is the core of TOGAF. The goal is to fit the library business strategy with technology strategy to provide 
optimal results for the library. At this research report, the stage should be done in TOGAF ADM, such as: 
architectural vision, technology architecture, as well as the opportunities and solutions. In the late stages of 
architectural planning, the gap analysis described and implementation strategies. 

After TOGAF ADM phases, seen gap between the present with the future use of the architecture. The 
hardware components retained 62,5% and 37,5% replace so that more optimal hardware, software components 
retained 38,47% and 46,15% replace to upgrade the software and add a few applications required into the LARIS 
(Library Automation Information Retrieval System), 15,38% adding new components, network components 
maintained 87,5% and 12,5% had a turnover LAN into Virtual LAN is a network can be configured virtual without 
having to comply with the physical location of the equipment that will make the use of VLAN network settings to be 
very flexible. 
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PENDAHULUAN 
Teknologi informasi telah banyak diterapkan pada 

berbagai jenis perpustakaan termasuk Perpustakaan 
Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas utama 
menyediakan kebutuhan informasi ilmiah bagi sivitas 
akademika untuk menunjang kegiatan Perguruan 
Tinggi. Salah satu Perpustakaan Perguruan Tinggi yang 
telah menerapkan Teknologi Informasi, yang 
selanjutnya disebut TI adalah Perpustakaan Universitas 
Airlangga. Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri ini 
memiliki visi menjadi perpustakaan yang unggul 
dengan fasilitas yang lengkap, modern dan mampu 
memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya 
dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). 
  
 Pada saat ini Perpustakaan Universitas Airlangga 
telah menerapkan infrastruktur teknologi informasi. 
Seiring berjalannya waktu, Perpustakaan Universitas 
Airlangga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
teknologi informasi. Kemajuan dan keberhasilan 
dibidang teknologi informasi di Perpustakaan 
Universitas Airlangga tidak luput dari hambatan dan 
permasalahan dalam berbagai aspek. Adanya perbedaan 
lokasi yang memiliki 3 (tiga) gedung perpustakaan, 
antara lain: Perpustakaan Kampus A (Jl. Dr.Moestopo), 
Perpustakaan Kampus B (Jl. Dharmawangsa Dalam) 
dan Perpustakaan Kampus C (Jl. Mulyorejo) membuat 
kebutuhan akan teknologi informasi cukup besar dan 
kompleks. 
 
 Berikut ini adalah permasalahan teknologi di 
Perpustakaan Universitas Airlangga: 
 
1. PC (Personal Computer) baik untuk staf maupun 

pengguna mengalami penurunan kinerja. Hal ini 
dikarenakan membutuhkan spesifikasi PC yang 
lebih besar. Pemenuhan kebutuhan ini diperlukan 
oleh staf untuk mendukung kelancaran dalam 
proses digitalisasi bahan pustaka serta bagi 
pengguna sebagai sarana akses konten yang 
dimiliki Perpustakaan Universitas Airlangga.  

2. Beberapa komputer server masih menggunakan 
spesifikasi PC (Personal Computer) 

3. Backup data secara manual 
4. Tidak semua proses bisnis diaplikasikan dalam 

LARIS (Library Automation Retrieval Information 
System). 

5. Banyak software pendukung pekerjaan sehari-hari 
masih menggunakan versi lama, sehingga sering 
mengalami permasalahan dan menghambat 
kelancaran. 

6. Gedung perpustakaan terdiri dari 3 (tiga) lokasi 
dan membutuhkan koneksi yang stabil. 
Permasalahannya koneksi internet masih terkesan 
lambat bahkan terputus. Putusnya jaringan ini akan 

mengganggu proses bisnis terutama layanan yang 
membutuhkan koneksi internet. 

 
Permasalahan-permasalahan tersebut dapat 

terselesaikan apabila menggunakan perencanaan 
arsitektur teknologi informasi, yang merupakan sebuah 
proses yang kompleks. Untuk itu proses perencanaan 
harus dikelola berdasarkan suatu petunjuk yang jelas 
dengan tujuan menyelaraskan strategi bisnis organisasi 
dan strategi teknologi untuk memberikan hasil yang 
maksimal bagi organisasi. Berdasarkan uraian di atas 
diharapkan perencanaan arsitektur teknologi informasi 
yang dibuat dapat dijadikan sebagai rujukan 
(masterplan/ blue print) yang menjelaskan bagaimana 
elemen teknologi informasi dan manajemen informasi 
bekerja secara kesatuan. Framework akan 
menggambarkan infrastruktur serta teknologi yang tepat 
dan dibutuhkan sebagai pedoman bagi pihak 
manajemen Perpustakaan Universitas Airlangga apabila 
ingin mengimplementasikannya demi mencapai tujuan 
yang diharapkan. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas 
Airlangga Surabaya yang bertempat di Jl. 
Dharmawangsa Dalam, Surabaya, Jawa Timur. Objek 
penelitian adalah infrastruktur teknologi informasi di  
Perpustakaan Universitas Airlangga dengan 
menggunakan kerangka kerja TOGAF (The Open 
Group Architecture Framework) ADM (Architecture 
Development Method). 
Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Fase Persiapan/ Premilinary 
a) Studi Pustaka  

Metode Studi Pustaka dilakukan dengan 
mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan 
sebagai referensi untuk mendapatkan pemahaman 
menyeluruh mengenai  kerangka kerja TOGAF 
ADM, konsep dan juga tahapan perancangan 
arsitektur enterprise, menggali pengetahuan tentang 
perpustakaan dan arsitektur teknologi yang ada saat 
ini di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya 

b) Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan  

Dilakukan identifikasi masalah yang akan diteliti 
dan penetapan tujuan yang akan dicapai dari 
penelitian. 

c) Survei Awal 
Pengumpulan data awal dilakukan dengan 
melakukan: 
a. Pengamatan langsung atau observasi di 

Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya 



dengan mempelajari infrastruktur teknologi dan 
kebijakan teknologi informasi yang telah ada.  

b. Wawancara untuk mendapatkan informasi 
tentang kondisi infrastruktur teknologi 
(hardware, software, network) yang terjadi saat 
ini dan masalah yang terjadi dilapangan 

c. Menentukan kerangka kerja meliputi kegiatan 
identifikasi tentang aturan-aturan yang menjadi 
rujukan Perpustakaan Universitas Airlangga 
Surabaya terkait dengan Enterprise  Arsitektur 
Planning (EAP) dan berdasarkan studi pustaka 
tentang perbandingan kerangka kerja dalam EAP 
sehingga dapat ditentukan kerangka kerja yang 
tepat yaitu TOGAF ADM. 
 

2. Achitecture Vision / Visi Arsitektur (Tahap A) 

Tahapan ini menentukan kebutuhan yang 
dibutuhkan dalam perencanaan arsitektur proses 
yang meliputi : 

a) Profil Organisasi Perpustakaan Universitas 
Airlangga  

b) Visi dan misi Perpustakaan Universitas 
Airlangga  

c) Tujuan organisasi, Perpustakaan Universitas 
Airlangga 

d) Sasaran Organisasi, Perpustakaan Universitas 
Airlangga 

e) Proses bisnis Perpustakaan Universitas 
Airlangga 

f) Struktur Organisasi dan Unit di Perpustakaan 
Universitas Airlangga 

 

3. Business Architecture/ Arsitektur Bisnis (Tahap 
B). Tahapan ini menentukan model bisnis atau 
aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan 
skenario bisnis.  
 

4. Information System Architecture / Arsitektur 
Sistem Informasi (Tahap C) 
Menekankan pada bagaimana arsitektur sistem 
informasi dibangun yang meliputi arsitektur data 
dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh 
organisasi. Pada arsitektur data, dilakukan dengan 
mengidentifikasi seluruh komponen data yang akan 
digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan organisasi berdasarkan 
kebutuhan area fungsional bisnis yang telah 
ditetapkan.  

Tahap B (Arsitektur Bisnis) dan Tahap C (Arsitektur 
Sistem Informasi)  tidak dilakukan dalam penelitian 
ini, hasil analisa dan pembahasan dari tahap ini 
merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
lain. 
 

5. Technology Architecture / Arsitektur Teknologi 
(Tahap D) 

Pada tahapan ini akan mengidentifikasikan platform 
teknologi saat ini  termasuk hardware (perangkat 
keras), software (perangkat lunak), network 
(jaringan). Secara umum arsitektur teknologi akan 
membandingkan perencanaan dan pembangunan 
teknologi yang lama dan baru. Analisis gap ini akan 
menempatkan infrastruktur teknologi baru yang 
akan dibutuhkan dalam penerapan kedepannya. 
Berikut ini adalah tahapan untuk membangun 
arsitektur teknologi :   
1. Membuat dokumen definisi arsitektur  
2. Mengembangkan deskripsi dasar arsitektur 

teknologi (masa kini) 
3. Mengembangkan deskripsi target arsitektur 

teknologi  (masa mendatang) 
4. Melakukan  gap analisis antara arsitektur 

teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi 
masa mendatang. 
 

6. Opportunities and Solution / Peluang dan Solusi 
(Tahap E) 

 Pada tahapan ini akan dievaluasi model yang telah 
dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan, 
identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan 
untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan 
klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau 
penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada 
fase ini juga akan direview gap analysis yang sudah 
dilaksanakan pada fase D.  
 

7. Migration Planning / Perencanaan Peralihan (Tahap 
F), Implementation Governance / Tata Kelola 
Implementasi (Tahap G), Change Management / 
Perubahan Arsitektur Manajemen (Tahap H ). 

Ketiga tahapan diatas tidak dilakukan dalam 
penelitian ini karena pelaksanaan ketiga tahapan 
tersebut hanya bisa dilakukan jika tahapan 
implementasi sistem telah dilakukan. 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
FASE PERSIAPAN/ PRELIMINARY PHASE  
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi prinsip-prinsip 
untuk membangun arsitektur teknologi informasi, studi 
pustaka, perumusan masalah dan penetapan tujuan, 
pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, 



menentukan framework dan metodelogi yang digunakan 
untuk membuat perencanaan arsitektur teknologi.  
 
Prinsip-Prinsip Arsitektur teknologi yang telah 
didefinisikan, antara lain: 
1. Keputusan arsitektur harus mengacu pada tujuan 

strategis Perpustakaan Universitas Airlangga. 
2. Arsitektur dirancang agar mudah melakukan 

penambahan dan pengembangan 
3. Kebutuhan distribusi dan interkoneksi Teknologi 

Informasi. 
4. Minimalisasi Keragaman Teknologi. 
5. Penggunaan open standard yang sudah terbukti 
6. Arsitektur yang dikembangkan harus aman 
 
VISI ARSITEKTUR / ARCHITECTURE VISION   
( TAHAP A )  
Profil Perpustakaan Universitas Airlangga  
 Perpustakaan Universitas Airlangga berada di 3 
(tiga) lokasi, yaitu Kampus A, B, dan C maka perlu 
dibangun sebuah jaringan informasi dan komunikasi 
yang menghubungkan dan mengintegrasikan data dari 3 
(tiga) lokasi tersebut. Jaringan informasi dan 
komunikasi Perpustakaan Universitas Airlangga terus 
dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 
Koneksi internet yang ada di perpustakaan Universitas 
Airlangga memiliki kapasitas bandwidth ± 3 Mbps yang 
terhubung pada jaringan Fiber optik intranet Universitas 
Airlangga INDOSAT serta melanggan secara mandiri 
ISP Telkom Speedy. 

 
 Program kegiatan sehari-hari (daily activities) di 
perpustakaan Universitas Airlangga dapat 
dikelompokkan dalam bagian-bagian sebagai berikut. 
1. Program pembinaan koleksi, kegiatan pada bidang 

ini meliputi: 
a. melaksanakan kegiatan pengadaan (akuisisi), 
b. melaksanakan kegiatan pengolahan koleksi 

(pustaka dan noncetak), 
c. pelestarian/perawatan koleksi. 

2. Program layanan pemakai, kegiatan pada bidang ini 
meliputi: 
a. layanan referensi dan informasi, 
b. layanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, 

perpanjangan), 
c. layanankoleksi khusus (buku, skripsi, tesis, 

disertasi, laporan penelitian), 
d. layanan baca ditempat, 
e. layanan majalah, 
f. layanan internet, 
g. layanan E-Library 
h. layanan rujukan ke perpustakaan lain. 

3. Program pengembangan sistem informasi 
perpustakaan dan otomasi perpustakaan. 

4. Program administrasi Perpustakaan  

(sekretariat, kepegawaian, perlengkapan, dan 
keuangan). 

Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi Makro 
 Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 1980 dan SK Mendikbud Nomor 0142/O/1983 
tentang Organisasi Tata Kerja Universitas/Institut dan 
dengan SK Mendikbud Nomor 0174/O/1995 yang 
memberikan status kepada perpustakaan sebagai Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) sejajar dengan UPT lainnya. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Stuktur organisisi Makro Perpustakaan 
Universitas Airlangga 

Keterangan : 
BP : Badan Perencanaan 
SPI : Satuan Pengawasan Internal 
PPM : Pusat Penjaminan Mutu 
PPs : Program Pascasarjana 
BPF : Badan Perencanaan Fakultas 
-------- : garis koordinasi 
_____ : garis perintah 
 : garis kewenangan 
 
Struktur Organisasi Mikro 
 



 
Gambar 2. Struktur organisasi mikro 

 
Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Airlangga 
  
Visi 
 Sesuai dengan visi dan misi Universitas Airlangga, 
Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki visi yakni 
menjadi perpustakaan yang unggul dengan fasilitas 
yang lengkap, modern, dan mampu memberikan 
pelayanan terbaik kepada pemakainya dengan berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi.  
 
Misi 

Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki 
beberapa misi untuk mewujudkan visi yang telah 
dipaparkan diatas, yaitu : 
1. Menyediakan semua bentuk informasi yang sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku di Universitas 
Airlangga. 

2. Mengelola informasi agar bisa diakses oleh 
pengguna dengan mudah, cepat dan tepat. 

3. Memberikan fasilitas yang memadai kepada 
masyarakat agar dapat mewujudkan fungsi 
perpustakaan sebagai sarana bantu proses belajar 
mengajar dan penelitian. 

4. Memberikan fasilitas layanan publik (public sphere) 
untuk masyarakat luas sebagai sarana pemberdayaan 
masyarakat. 

5. Menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. 
 
Tujuan Perpustakaan Universitas Airlangga  

Guna mengimplementasikan setiap misi yang telah 
terurai diatas Perpustakaan Universitas Airlangga 
memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 
a) Mendukung kurikulum Universitas Airlangga 

dengan melakukan pendekatan pada staf akademik 

untuk menyediakan berbagai sumber informasi yang 
terbaru dan berorientasi pada selera dan kebutuhan 
pemakai dengan diperhitungkan dari segi kualitas 
dan kuantitasnya sehingga program yang 
dilaksanakan dapat berlangsung dengan efektif. 

b) Menjalin kerjasama dengan ruang baca fakultas 
dalam berbagi sumber-sumber informasi untuk 
memperkuat koleksi sumber-sumber informasi 
Perpustakaan Universitas Airlangga. 

c) Mengefisienkan penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi di Perpustakaan Universitas 
Airlangga. 

d) Mengembangkan dan berpartisipasi secara aktif 
dalam jaringan kerjasama dengan perpustakaan 
universitas lain, lembaga, dan pusat dokumentasi 
yang yang sesuai dengan Universitas Airlangga baik 
yang berada di lokal, nasional, maupun 
internasional. 

 
Fungsi Perpustakaan Universitas Airlangga : 
1. Pusat layanan dan sumber informasi untuk program 

pendidikan dan pengajaran. 
2. Pusat layanan informasi dan sumber informasi 

untuk program penelitian. 
3. Pusat layanan informasi dan sumber informasi 

untuk program pengabdian  pada masyarakat. 
4. Pusat rekreasi bagi sivitas akademika perguruan 

tinggi 

Proses Bisnis Perpustakaan Universitas Airlangga 
Kegiatan sehari-hari di Perpustakaan Unair dapat 
dikelompokkan dalam bagian-bagian sebagai berikut: 
1. Program pembinaan koleksi, kegiatan pada bidang 

ini meliputi: melaksanakan kegiatan pengadaan 
(akuisisi), melaksanakan kegiatan pengolahan 
koleksi (pustaka dan non cetak),  
pelestarian/perawatan koleksi. 

2. Program layanan pemakai,  kegiatan pada bidang 
ini meliputi: layanan referensi dan informasi, 
layanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, 
perpanjangan), layanan koleksi khusus (buku, 
skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian), layanan 
baca di tempat, layanan majalah, layanan internet, 
layanan E-Library, layanan rujukan ke 
perpustakaan lain. 

3. Program pengembangan sistem informasi 
perpustakaan dan otomasi perpustakaan. 

4. Program administrasi Perpustakaan (sekretariat, 
kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan). 

 
FASE ARSITEKTUR TEKNOLOGI (TAHAP D ) 
Kondisi Arsitektur Perpustakaan Universitas 
Airlangga Saat ini 
 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan 
platform teknologi pada saat ini (current condition) 



yang digambarkan dalam bentuk matriks. Berikut ini 
adalah gambaran perangkat keras, spesifikasi perangkat 
lunak dan konfigurasi jaringan yang digunakan untuk 
menggambarkan arsitektur teknologi Perpustakaan 
Universitas Airlangga pada saat ini. 

 
Perangkat keras (Hardware) 

Perangkat keras merupakan salah satu sarana dan 
prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan di 
Perpustakaan Universitas Airlangga. Hardware yang 
selama ini digunakan dapat dilihat pada tabel 1 

 
Tabel  1  Pemanfaatan Perangkat Keras 

NO Hardware Jenis 

1 Computer Personal Computer(PC) 
Computer Server 

2 Piranti masukan/ 
Input operation 

Mouse 
Keyboard 
Scanner  
FingerPrint 
CD ROM, DVDROM 

3 
Piranti keluaran/ 
Output operation 
 

Printer Inkjet, Laserjet, 
Printer dot matrix 
Monitor 14”, 17” 
Bar code reader 

4 

Media 
penyimpanan/ 
Storage 
operation 

CD/DVD Drive 
Harddisk Drive 
Hardisk Portable 

A. Personal Computer (PC)  
Personal Computer yang selanjutnya disebut PC 

untuk staf dan mahasiswa mencapai 157 unit PC dengan 
perincian seperti pada tabel 2. Komputer untuk staf, 
sebagai fasilitas kerja tersedia dengan jumlah yang 
memadai. Hampir semua staf perpustakaan 
mendapatkan akses komputer untuk mendukung 
pekerjaan sehari-hari. Dengan berjalannya waktu 
Perpustakaan Universitas Airlangga mampu memenuhi 
kebutuhan hardware untuk staf. Pada tiap ruang 
layanan di Perpustakaan Universitas Airlangga telah 
tersedia komputer untuk petugas sebagai sarana 
pendukung kegiatan sehari-hari serta komputer untuk 
pengguna yang disediakan untuk akses katalog online.  

 
Tabel 2 Perincian fasilitas komputer 
 

Penempatan 
Komputer 

  Spesifikasi 
PC 

Jumlah PC/ (unit) 
A B C Total 

Gate Pintu 
Masuk/Keluar 

P4 
512 RAM 
40 HDD 

2 2 1 5 

Katalog 
Online  (lobi) 

P4 
512 RAM 
30 HDD 

2 2 1 5 

Sirkulasi P4 2 2 2 6 

512 RAM 
80 HDD 

eLibrary PD, Pi3 
512MB, 
2GB,   
60GB, 
500GB 

11 24 8 43 

Komputer 
Gratis 

P4 
512 RAM 
30 HDD 

- 3 3 6 

Warnet P4, PD 
512 MB 
RAM 
30GB HDD 

10 10 6 26 

Koleksi 
Khusus 

P4 
512 RAM 
20 GB HDD 

2 2 2 6 

Referensi P4 
256 RAM 
30 GB HDD 

2 2 - 4 

Ruang Baca 
Atas 

P4,PD 
512 RAM 
20 GB HDD 

3 4 3 10 

Majalah P4 
512 RAM 
30 GB HDD 

1 1 1 3 
 
 
 
 
 

Penempatan 
Komputer 

Spesifikasi 
PC 

Jumlah PC/ (unit) 
A B C Total 

Psiko Corner,  
FISIP  Corner 

P4 
512 RAM 
30 GB HDD 

- 6 - 6 

American 
Corner 

P4 
512 RAM 
30 GB HDD 

- 7 - 7 

Teknologi 
Informasi 

P Core2Duo,  
1GB,4GB  
RAM 
30GB, 200 
GB 

- 7 - 7 

Bimbingan 
Koleksi 

P4 
512 RAM 
30 GB HDD 

- 8 - 8 

Humas P4, PD 
1 GB RAM 
60, 80 GB 
HDD 

- 3 - 3 

Kepala  
Perpustakaan 

P4 
2GB RAM 
50GB HDD 

- 1 - 1 

Kepala Sub 
Tata Usaha 

P4 
1 RAM 
40 GB HDD 

- 1 - 1 



Sekretariat P4 
1GB RAM 
40 GB HDD 

- 2 - 2 

Kepegawaian P4 
512 RAM 
30 GB HDD 

- 2 - 2 

Sarana 
prasarana 

P4 
2 GB RAM 
30 GB HDD 

- 2 - 2 

Keuangan P4 
1GB RAM 
60 GB HDD 

- 3 - 3 

Presensi 
(fingerprint) 

P4 
512 RAM 
40 GB HDD 

1 1 1 3 

TOTAL  36 95 28 157 
 
Permasalahan pada PC, banyak komputer yang 

mengalami penurunan kinerja, sehingga perlu 
direncanakan pergantian/ upgrade ke spesifikasi yang 
lebih besar baik processor, memory maupun hardisk. 

 
B. Server Computer  

Terdapat 1 (satu) ruangan yang difungsikan 
sebagai ruang server yaitu di Kampus B, yaitu di bagian 
Ruang Teknologi Informasi. Perincian komputer yang 
digunakan sebagai komputer server ditunjukkan pada 
tabel 3. Dari 5(lima) komputer server hanya 3(tiga) 
komputer yang spesifikasinya PC. Untuk itu perlu 
direncanakan pergantiannya dengan spesifikasi 
komputer server. 

 
Tabel 3 Perincian komputer server 
 
 
 

Perangkat Lunak  (Software) 
 

Pemanfaatan teknologi perangkat lunak di 
Perpustakaan Universitas Airlangga beraneka ragam, 
seperti yang terlihat pada tabel 4. 
Aplikasi khusus yang dimiliki Perpustakaan Universitas 
Airlangga pada saat ini yaitu LARIS (Library 
Automation Retrieval Information System). Aplikasi 
LARIS merupakan gabungan dari beberapa aplikasi 
yang berasal dari proses bisnis yang terjadi di 
Perpustakaan Universitas Airlangga. Aplikasi-aplikasi 
yang terkait antara lain: pengelolaan koleksi, sirkulasi 
(peminjaman dan pengembalian), kepegawaian (hanya 
fitur presensi staf). Beberapa proses bisnis yang ada 
belum semuanya diaplikasikan dalam LARIS, seperti 
pengelolaan karya ilmiah secara mandiri, peminjaman 
mandiri, pengadaan koleksi, pengolahan buku, 
penagihan keterlambatan buku, surat-menyurat, 
inventarisasi, dan lain sebagainya. Sehingga perlu 
dipikirkan pada masa mendatang untuk memasukkan 
proses bisnis tersebut diintegrasikan ke dalam LARIS.. 
 

Tabel 4 Pemanfaatan Perangkat Lunak 
 

NO Software Jenis 
1 

Sistem 
Operasi 
 

PC Windows XP, Vista, 7 

Server 
Windows,  
Ret Hat Linux,  
Linux Centos 6 

2 Sistem  basis data MySQL 
3 Webserver Apache 

4 Aplikasi khusus 

LARIS (Library 
Automation and 
Retrieval Information 
System) 

5 Spread sheet MS Excel 2003, 2007 
6 Pengolahan Kata MS Word 2003, 2007 
7 Presentasi MS Power Point 2003, 

2007 
8 Desain Graphics Adobe Photoshop CS 5 

Server jml Spesifikasi 
Server otomasi 
perpustakaan 
 1 

HP Proliant ML Server 
350, Intel Xeon 3.4 
GHz/800 MHz - 2MB 
RAM 2GB 

Server web 
perpustakaan, 
email 
 

1 

IBM BladeCenter HS22 
Servers, Intel Xeon 5600 
series, 
2GB RAM  

Server ADLN 
Abstrak 1 

IBM BladeCenter HS20 
Servers, Intel Xeon 2,8 
GHz/800 MHz, RAM 
2GB 

Server ADLN 
Fulltext 1 

Intel Core2Duo 
16 GB RAM 
160 HDD 

Server eBook 
1 

Intel Core2Duo 
16 GB RAM 
160 HDD 

Server eJournal 

1 

IBM BladeCenter HS20 
Servers, Intel Xeon 2,8 
GHz/800 MHz, RAM 
2GB 

Server NAS 
(Network 
Attached 
Storage) 

1 

Intel Core2Duo 
16 GB RAM 
160 HDD 

 
DNS server, 
web server, file 
server lokal 

1 
Intel Xeon Quad Core 
2.4Ghz HT, RAM 6GB 



Adobe Firewoks CS 5 
MS Pulisher 2003 

9 Pembaca PDF  
Pembuat PDF 

Adobe Reader8 
Adobe Acrobat 9 

10 Pemrograman Web PHP 4,5 
11 Web Desain MS Frontpage 

Adobe Dreamweaver CS 
5 

11 Browser Internet Explorer  6, 7 
Mozilla Firefox 5,6 

12 Antivirus SMADAV,  
Karspersky Internet 
Security2011 

 
Jaringan / Network 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3  Konektivitas jaringan antar gedung Perpustakaan 

Universitas Airlangga 
Topologi LAN sekarang ini membutuhkan 

modifikasi untuk memungkinkan Perpustakaan 
Universitas Airlangga melakukan proyek 
pengembangan teknologi informasi di masa depan. Hal 
ini dapat ditentukan oleh proses bisnis apakah 
membutuhkan teknologi untuk koneksi cepat atau tetap 
menggunakan teknologi jaringan yang sekarang 
dipakai. Permasalahan yang sekarang terjadi pada 
jaringan seringnya akses internet lambat atau 
terputusnya jaringan. Hal ini berdampak kepada layanan 
terutama layanan sirkulasi yang membutuhkan akses 
jaringan ke aplikasi otomasi perpustakaan/ LARIS.  
Perangkat jaringan yang ada di Perpustakaan 
Universitas Airlangga dapat diperinci pada tabel 5. 

 

 
 

Gambar 5 Skema fisik jaringan saat ini 

Konektivitas per lantai di tiap gedung Perpustakaan 
Universitas Airlangga Kampus A, Kampus B dan 
Kampus C diperlihatkan pada gambar 5, dimana skema 
detail ini memperlihatkan kelompok kelompok 
pengguna yang terhubung ke jaringan. Dari gambar 
tersebut terlihat bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) 
jenis jaringan di Perpustakaan Universitas Airlangga 
yang terpisah-pisah, yaitu jaringan intranet, internet dan 
WiFi. Jaringan perlu dibenahi agar peningkatan 
dukungan teknologi informasi leluasa dilakukan.  

 
Tabel 5 Perincian perangkat jaringan 

 

Perangkat Unit Keterangan 
 

Fiber Optic 
1000Mbps 
(multicore) 

1 
unit 

Backbone kampus B dan 
A-C 

Switch dengan FO 
Converter 

2 
unit 

Untuk backbone kampus 
B dan A-C 

Modem router 
ADSL 

4 
unit 

empat line 
TelkomSpeedy 

Perangkat Unit Keterangan 
 

Switch hub 30 
unit 

Untuk level distribusi di 
Perpustakaan A, B dan C 

Mikrotik 1 
unit Untuk network router 

UPS 8 
unit 

Sistem penyedia daya 
listrik (sementara) pada 
server 

Switch Catalyst 4 
unit 

Untuk switching data 
yang akan melewati 
jaringan LAN 

 
Perencanaan Arsitektur Teknologi Perpustakaan 
Universitas Airlangga Masa Mendatang 



 
Bab ini membahas perencanaan arsitektur pada masa 

mendatang sebagai rujukan pengembangan teknologi 
informasi di Perpustakaan Universitas Airlangga. 
Arsitektur tersebut dirancang mengacu pada prinsip-
prinsip arsitektur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan 
Peprustakaan Universitas Airlangga. Berdasarkan hasil 
pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, 
maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah 
sebagai berikut : 
 
Perangkat Keras/ Hardware 
 
A. Personal Computer (PC) 

Personal Computer (PC) pada beberapa bagian/ unit 
membutuhkan upgrade hardware dengan requirement 
yang sesuai dengan kebutuhan. Pada tabel 6 
rekomendasi penambahan spesifikasi komputer  

 
Tabel 6 Rekomendasi penambahan spesifikasi komputer 

Jenis 
Hardware 

Spesifikasi 
Saat ini 

Spesifikasi 
yang  

diusulkan 

Keterangan 

 
Komputer 

Staff 
dan 

Pengguna 

 
 Pentium 4  
256 MB RAM, 
512 MB RAM 
1 GB RAM 
30 GB HDD 

 
Core i3  
2Gb RAM  
100GB HDD 

 
Semua spesifikasi 
terendah berganti 
menjadi Pentium 
Corei3. (Untuk PC 
pengguna dan  
staf) 

Pentium D  
512 MB RAM 
30 GB HDD 

Core i3  
2Gb RAM  
100 GB 
HDD 

Untuk warnet dan 
elibrary 

Pentium 4, P D  
512 MB RAM 
1 GB, 2GB 
RAM 
60GB, 80 GB 
RAM 

Core i5 
2.53GHz  
8Gb RAM 
500GB HDD  

PC staf Humas, 
untuk edit foto, 
design brosur, 
poster. 

Pentium IV   
512 MB, 1GB 
RAM  
30GB, 50 Gb 
HDD  
 

Core i5 
2.53GHz  
8Gb RAM 
500 Gb 
HDD 

PC staf Binkol, 
alih bentuk ke 
digital koleksi 
(Scan, edit, 
 Convert ke PDF, 
upload)  

PCore2Duo 
1GB, 2GB, 
4GB  RAM 
30GB, 200 GB 
HDD 

Core i7 
2.53GHz  
8 Gb RAM  
500Gb HDD  

PC staf TI, 
digunakan untuk 
web design, 
programming, 
editing video 

Komputer 
server 

Intel 
Core2Duo 
16 GB RAM 
160 Gb HDD 

Quad-Core 
Xeon  
20GB RAM 
2TB HDD 

Komputer PC 
diganti komputer 
Server untuk 
ADLN Fulltext, 
ebooks dan NAS 

 

 
B. Computer  Server  
 

Terdapat 3 (tiga) server yang masih menggunakan 
komputer PC (Server ADLN fulltext, Server eBooks 
serta Server NAS) dengan spesifikasi Intel Core2Duo,  
16 GB RAM,  160 Gb HDD, sebab itu diusulkan 
pembelian komputer dengan spesifikasi server yaitu 
Quad Core Xeon, 20 GB RAM, 2 TB HD, lihat pada 
tabel 6  tabel rekomendasi penambahan spesifikasi 
komputer server. Selain itu dibutuhkan penambahan 
storage untuk backup server, penambahan RAM serta 
hardisk pada komputer server yang membutuhkan. 

 
 

C. Access Point  
Penambahan access point dimaksudkan agar seluruh 

pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga mulai 
dari dosen, staf, mahasiswa Univeristas Airlangga 
maupun tamu yang datang ke perpustakaan dapat 
dengan leluasa mengakses Sistem Informasi  melalui 
internet tanpa jaringan kabel.  Acces point yang 
diusulkan dipasang pada setiap lantai di gedung  
perpustakaan maka diperlukan penambahan 5 access 
point dengan pembagian sebagai berikut:   
1. Access point di gedung Kampus A, lantai 2 = 2 unit  
2. Access point di gedung Kampus B , lantai 2 = 1 

unit, lantai 3 = 1 unit 
3. Access point di gedung Kampus C, lantai 3 = 1 unit 

 
Perangkat Lunak / Software 

Usulan perangkat lunak pada masa mendatang 
terkait dengan aplikasi khusus Perpustakaan Universitas 
Airlangga yaitu LARIS (Library Automation and 
Retrieval Information System). Beberapa aplikasi yang 
diusulkan berdasarkan pada hasil usulan arsitektur data 
dan aplikasi yang juga terkait dari hasil usulan 
arsitektur proses bisnis. Berdasarkan kesimpulan 
arsitektur aplikasi maka kebutuhan aplikasi mendatang 
antara lain:  
a. Aplikasi sirkulasi: peminjaman secara mandiri oleh 

pengguna, penagihan buku 
b. Aplikasi pengolahan: upload karya ilmiah secara 

mandiri oleh pengguna, pengolahan majalah 
c. Aplikasi kepegawaian: cuti staf 
d. Aplikasi kearsipan: surat masuk, surat keluar 
e. Aplikasi inventaris: barang masuk, barang keluar, 

pinjam barang  
 
Perangkat lunak lainnya yang digunakan di 

Perpustakaan Universitas Airlangga antara lain: 
Operating System (OS) komputer PC yang digunakan 
oleh pengguna diusulkan OS Linux. Keunggulan dari 
LINUX adalah software tersebut dapat diperoleh dengan 
mudah dan murah dibanding sistem operasi yang 



mempunyai lisensi, sebab sistem operasi ini merupakan 
open source. Diharapkan tidak ada lagi penggunaan 
software ilegal atau yang tidak berlisensi. Sedangkan 
software berlisensi (Windows 7) akan tetap digunakan 
dalam proses migrasi ke open source dengan 
mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang cukup 
untuk memanfaatkan aplikasi open source. Untuk 
aplikasi bahasa pemrograman tetap menggunakan PHP 
dan ditambah dengan bahasa pemrograman Java. Basis 
data tetap menggunakan MySQL, tetap dipilih karena 
pertimbangan open source.  Terdapat penambahan 
software antivirus untuk server yaitu Kaspersky 
Business Space Security 6. Pertimbangannya server 
sangat membutuhkan antivirus untuk memproteksi 
jaringan termasuk WiFi, membutuhkan sistem 
keamanan  yang proaktif dari email dan situs web yang 
terinfeksi. 
 
Jaringan / Network 

Perencanaan jaringan kedepannya diharapkan 
seluruh komputer sudah dapat terhubung ke jaringan 
yang konvergen dengan segmentasi yang terencana dan 
Virtual LAN (VLAN), sehingga akses ke intranet dan 
Internet dapat dikelola dengan lebih mudah. Untuk itu 
dilakukan pengelompokkan jaringan atas 8  VLAN 
(Virtual LAN) dibagi berdasarkan fungsinya masing-
masing yaitu staf, wifi, warnet, elibrary, katalog online, 
gate, corner, sirkulasi dimana kesemuanya dihubungkan 
ke sebuah core switch. Hubungan ke internet adalah 
melewati sebuah router. Akses ke server farm, intranet, 
dan internet masing-masing akan dilindungi oleh 
sebuah firewall. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 
gambar 6. 

 
Gambar 6 Usulan skema jaringan mendatang 

 
Relasi Proses Bisnis, Aplikasi dengan Platform 
Teknologi 
  

Hubungan atau relasi bertujuan untuk melihat 
penggunaan sumberdaya teknologi tersebut 
digambarkan dalam bentuk matriks relasi proses bisnis 

dengan platform teknologi dan relasi aplikasi dengan 
platform teknologi secara detail. 
A. Relasi Fungsi Bisnis Dengan Platform Teknologi 

Saat Ini 
Dari matriks relasi antara fungsi bisnis dengan 

platform teknologi pada saat ini diperoleh bahwa 
platform teknologi saat ini hanya dipergunakan oleh 
sedikit fungsi bisnis seperti: fungsi bisnis pengolahan 
karya ilmiah, peminjaman dan pengolahan buku. Untuk 
fungsi bisnis lainnya masih bersifat manual/ belum 
menggunakan software yang terintegrasi dengan 
otomasi perpustakaan, seperti fungsi pengadaan buku, 
bebas pinjam, penagihan keterlambatan, pengolahan 
majalah, dan lain-lain. Fungsi-fungsi bisnis tersebut 
hanya menggunakan aplikasi yang bersifat pendukung 
pekerjaan yaitu Microsoft Office (MS Word, MS Excel) 
baik versi 2003 maupun 2007. Sehingga dibutuhkan 
pada masa mendatang fungsi-fungsi bisnis yang telah 
terintegrasi dengan aplikasi dan didukung oleh platform 
teknologi. 

 

B. Relasi Fungsi Bisnis Dengan Platform Teknologi 
Mendatang 

Dari matriks relasi antara fungsi bisnis dengan 
platform teknologi pada masa mendatang diperoleh 
hasil secara umum bahwa fungsi bisnis didukung oleh 
usulan platform teknologi karena sebagian besar fungsi 
bisnis yang diusulkan dapat diterima dengan platform 
teknologi yang diusulkan. Dengan kata lain hampir 
semua fungsi bisnis menggunakan berbagai komponen 
platform teknologi. Hanya saja terlihat pada hardware 
fingerprint hanya 1(satu) proses bisnis yang 
menggunakan yaitu hanya untuk fungsi bisnis presensi 
staf.  

C. Relasi Aplikasi Dengan Platform Teknologi Saat 
ini 

Dari matriks relasi antara aplikasi-aplikasi di dalam 
LARIS (Library Automation and retrieval information 
System) dan platform teknologi pada saat ini diperoleh 
hasil bahwa platform teknologi saat ini sebagian telah 
didukung oleh platform teknologi diantaranya adalah 
aplikasi sirkulasi, pengolahan dan kepegawaian. Untuk 
aplikasi kepegawaian pada saat ini masih terbatas pada 
fitur presensi pegawai (presensi masuk serta presensi 
pulang dan fitur presensi untuk lembur jaga). Aplikasi 
sirkulasi dan pengolahan sudah cukup lengkap fitur 
yang telah disediakan dan telah mewakili proses bisnis 
yang ada. Proses bisnis yang masih manual atau yang 
belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu 
proses bisnis kearsipan (surat masuk dan surat keluar) 
serta proses bisnis inventaris (barang masuk, barang 
keluar, pinjam barang) sehingga belum menggunakan 
platform teknologi yang telah ada tersedia. 



 
 

D. Relasi aplikasi dan platform teknologi masa 
mendatang 

Matriks relasi antara aplikasi dengan platform 
teknologi pada masa mendatang diperoleh hasil secara 
umum bahwa masing-masing perencanaan/ usulan baik 
aplikasi maupun platform teknologi saling mendukung/  
berelasi. Arsitektur teknologi didefinisikan setelah 
pendefinisian arsitektur bisnis, data dan arsitektur 
aplikasi, hal ini untuk memastikan bahwa teknologi 
tersebut feasible (layak) serta konsisten dengan 
arsitektur bisnis dan aplikasi, terlihat bahwa ketiga 
arsitektur saling berkaitan untuk mendukung arsitektur 
enterprise yang akan dibangun. 

 
OPPORTUNITIES AND SOLUTION 

Hasil perbandingan platform teknologi yang ada saat 
ini dengan masa mendatang dapat dilihat pada tabel 7 
matriks analisis gap arsitektur teknologi, diperoleh 
beberapa kesimpulan antara lain: 

Hasil analisis gap yang terjadi pada komponen 
Hardware terlihat pada tabel 7. Sedangkan gambar 7 
merupakan Chart Gap Analisis Hardware yang hasilnya 
yaitu  62.5% dipertahankan/ retained (RT) dan 37.5% 
mengalami pergantian/ replace (RP) mengikuti 
kebutuhan dan tren teknologi pada masa mendatang. 
Komponen hardware yang tidak mengalami pergantian, 
antara lain: komputer server sebab spesifikasi server 
sudah benar, keyboard, mouse, scanner, fingerprint, 
barcode reader, DVD ROM, hardisk (100GB, 500GB). 

 
Gambar7 Chart Gap Analisis Hardware 

 

 
Gambar 7 Matriks Gap Analisis Hardware Terhadap 

Arsitektur Teknologi 
 

Pada hardware yang di replace/ diganti dengan 
spesifikasi yang terbaru. Hardware yang mengalami 
pergantian antara lain:   
1. Komputer server yang masih menggunakan PC 

(Personal Computer) terdapat 3 (tiga) server 
diganti/ replace dengan spesifikasi computer server 
yaitu Quad-Core. 

2. Komputer PC untuk staf dan pengguna yang masih 
menggunakan processor Pentium 4, Pentium D 
akan di ganti/ replace dengan processor minimal 
Core i3, 

3. PC dengan spesifikasi Core i3 berganti dengan 
processor Corei5 dan Corei7 karena tuntutan 
pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi komputer 
yang cukup tinggi.  (Bagian TI, Bagian Pengolahan 
Koleksi (Binkol) 

4. Monitor 14” diganti dengan monitor minimal 
berlayar 17” dengan pertimbangan resolusi gambar 
yang lebih baik. 

5. Kapasitas Hardisk pada komputer mengalami 
penambahan dengan spesifikasi minimal untuk 
komputer PC 100GB, dan komputer server 2TB. 

6. CD ROM diganti dengan DVD ROM. 
 

Analisis Gap Software 
Hasil analisis gap yang terjadi pada komponen 

Software yaitu 38,47% dipertahankan/ retained (RT) 
dan 46,47% mengalami pergantian/ replace (RP) dan 
15,38% menambah komponen baru, seperti yang 
terlihat pada gambar 8. 

 



 

Gambar 8 Chart Gap Analisis Software 
  

 
Tabel 8 Matriks Gap Analisis Software Terhadap 

Arsitektur Teknologi 
 

Pada tabel 8 merupakan matriks gap analisis 
sofware. Pada komponen software yang di replace/ 
diganti dengan spesifikasi yang terbaru, antara lain:   
1. Operating System/OS untuk server yang masih 

memakai Windows berganti menjadi Linux Centos 
6.  

2. Operating System/OS PC pengguna maupun staf 
yang semula menggunakan Windows XP atau Vista 
diganti/ replace dengan Windows 7 dan linux.  

3. Browser IE versi 5, 6, 7 serta Firefox 5, 6,7 diganti 
dengan versi terbaru IE9, Firefox15 

4. Adobe Reader 7, Adobe Acrobat 8,9 diganti dengan 
versi terbaru Adobe ReaderX , Adobe Acrobat 
XPro 

5. Antivirus (Norton Antivirus 2011) diganti dengan 
versi terbaru Norton Antivirus 2012 
 
 

Sedangkan komponen software yang dipertahankan/ 
retained antara lain: OS Server Linux, Apache, 
MySQL, PHP, Smadav Antivirus. Komponen baru yang 
masuk pada arsitektur mendatang yaitu perangkat 
lunak: Java dan antivirus Kaspersky Business Space 
Security untuk server.  

Pada saat ini Perpustakaan Universitas 
Airlangga telah memiliki aplikasi otomasi perpustakaan 
yaitu LARIS (Library Automation Retrieval 
Information System) dimana proses bisnis di dalam 
kegiatan perpustakaan telah diimplementasikan 
kedalam aplikasi LARIS. Beberapa proses bisnis perlu 
direncanakan pada masa mendatang seperti : Aplikasi 
sirkulasi (peminjaman secara mandiri oleh pengguna, 
penagihan buku); Aplikasi pengolahan (upload karya 
ilmiah secara mandiri oleh pengguna, pengolahan 
majalah); Aplikasi kepegawaian (cuti staf); Aplikasi 
kearsipan (surat masuk, surat keluar); Aplikasi 
inventaris (barang masuk, barang keluar, pinjam 
barang).  

 
Analisis Gap Network 

Hasil analisis gap yang terjadi pada komponen 
network yaitu 87% dipertahankan/ retained (RT) dan 
12,5% mengalami pergantian/ replace (RP) seperti yang 
terlihat pada gambar 9. dan tabel 9. Komponen yang 
dipertahankan antara lain: internet, switch, router, NIC, 
Wireless Acces Point, Kabel Fiber Optic, Kabel UTP. 
Komponen yang mengalami pergantian/ replace hanya 
1 (satu) yaitu LAN (Local Area Network) yang berganti 
dengan VLAN (Virtual Local Area Network). Dengan  
dipilihnya VLAN sehingga akses ke layanan lokal 
maupun Internet dapat dikelola dengan lebih mudah 
(terjadi peningkatan konektivitas komputer ke jaringan 
komputer). Keunggulan VLAN model jaringan yang 
tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, sehingga 
mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi 
secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik 
peralatan, hal ini sangat tepat apabila 
diimplementasikan pada Perpustakaan Universitas 
Airlangga. Penggunaan VLAN akan membuat 
pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dimana 
dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi 
atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi 
workstation. 



 
 
Gambar 9 Chart Gap Analisis Network 
 

 
Tabel 9  Matriks Gap Analisis Network Terhadap 

Arsitektur Teknologi 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
KESIMPULAN 

Setelah melaksanakan penelitian ini, maka ada 
beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu: 
1. Beberapa permasalahan terjadi pada komponen 

teknologi di Perpustakaan Universitas Airlangga 
antara lain perangkat keras (hardware) PC banyak 
mengalami penurunan kinerja; pada perangkat 
lunak (software) dibutuhkan penambahan aplikasi-
aplikasi dengan mengintegrasikannya ke dalam 
aplikasi yang telah dibangun (otomasi 
perpustakaan) yaitu LARIS (Library Automation 
Retrieval Information System), beberapa software 
yang telah digunakan diupgrade ke versi terbaru 
agar dapat dipakai secara optimal;  jaringan 
(network) sering mengalami kendala dalam koneksi 
intranet maupun internet. 

2. Perpustakaan Universitas Airlangga perlu membuat 
perencanaan arsitektur teknologi yang baru dengan 
menggunakan kerangka kerja yang sesuai yaitu 
TOGAF (The Open Group Architecture 
Framework) ADM (Architecture Development 
Method) yang merupakan inti dari TOGAF. 

Tujuannya untuk menyelaraskan strategi bisnis 
perpustakaan dengan strategi teknologi untuk 
memberikan hasil yang optimal bagi perpustakaan. 
Kerangka kerja TOGAF ADM akan 
menggambarkan infrastruktur teknologi yang tepat 
dan dibutuhkan serta menjawab permasalahan yang 
terjadi selama ini. Dari kajian, terlihat bahwa 
adanya keragaman teknologi yang digunakan di 
Perpustakaan Universitas Airlangga saat ini. 
Teknologi merupakan elemen teknologi informasi 
yang paling tidak stabil karena perkembangannya 
yang cepat. Jadi, keragaman teknologi diusahakan 
seminimal mungkin dan pengadaannya harus dikaji 
dengan model bisnis dan aplikasi, karena kedua 
komponen ini yang secara langsung akan 
memanfaatkan teknologi 

 
3. Hasil analisis gap yang terjadi pada komponen 

Hardware 62.5% dipertahankan/ retained (RT) dan 
37.5% mengalami pergantian/ replace (RP) agar 
kinerja hardware dapat berjalan secara optimal. 
Hasil analisis gap yang terjadi pada komponen 
software yaitu 38,47% dipertahankan/ retained 
(RT) dan 46,15% mengalami pergantian/ replace 
(RP) dengan meng-upgrade software dan 15,38% 
menambah komponen baru yaitu bahasa 
pemprograman Java serta menambah beberapa 
aplikasi yang dibutuhkan ke dalam LARIS (Library 
Automation Retrieval Information System). Hasil 
analisis gap yang terjadi pada komponen network 
yaitu 87,5% dipertahankan/ retained (RT) dan 
12,5% mengalami pergantian/ replace (RP) yaitu 
pergantian LAN menjadi Virtual LAN yaitu 
network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa 
harus menuruti lokasi fisik peralatan sehingga 
penggunaan VLAN akan membuat pengaturan 
jaringan menjadi sangat fleksibel. 

 
SARAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, 
maka ada beberapa saran agar penelitian ini dan 
penelitian sejenis menjadi lebih baik, yaitu: 
1. Perlu melanjutkan fase-fase yang sudah dilakukan 

di penelitian ini, pada penelitian-penelitian 
berikutnya melanjutkan fase-fase ADM yang lain 
seperti perencanaan migrasi, implementasi, 
manajemen perubahan arsitektur untuk memelihara 
dan mengimplementasikan arsitektur teknologi 
informasi secara lengkap. 

2. Perlunya pengkajian ulang fase-fase dalam TOGAF 
ADM yang merupakan sebuah siklus yang apabila 
terjadi perubahan terutama dalam lingkungan bisnis 
dan perubahan teknologi. Oleh karena itu artifak-
artifak yang sudah dihasilkan dari TOGAF ADM 
ini perlu dikaji ulang jika terjadi perubahan-
perubahan tersebut. 



3. Sebelum implementasi arsitektur teknologi 
informasi, sangat perlu adanya perencanaan hal-hal 
lain seperti analisis investasi Teknologi Informasi, 
ketersediaan dan kematangan Sumber Daya 
Manusia dan bagaimana pengelolaan Teknologi 
Informasi jika arsitektur sudah diimplementasikan. 
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