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-{bstrak

Berhasit tidaknya brs/,is suatu perusahaan tergantung pada
dokumentasi busrness plat yaw bak Begilu iuga hal lnfotmation
Technoloy (T), ff suatu perusahaan tidak akan behasil betlahan
.lama dan membo kan manfaat yang besar bagi porusahaan, tanpa
adanya dakumentasi arsitektur-nya atau yang dikenal dengan i'tilah
bluept;!/ Arsitektur Inlormasi Perusahaan. A$iteldur lnformasi
Perusahaan ( Entercrise lnfotmation Architecturc / EIA) adalatt
merwakan arsitetdur IT yang meniembatani sf.ategi bisnis dengat
strEfegi ll: sehingga pena.lamat ,nvestasi ,f akan bemaflfa€t selar€s
dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

Pada lingkungan ElA, Zachman framewotk tennasuk tramework
yang poputet, karcna nembeikan gambaftn yang lengkap dan
menetapkan nama yaw unik untuk setiap sel dalam Aameworknye.
Zachman franewo* merupakan iogika terstrul<tur untuk
pengklasifikasian dan pengorganisasian tipe'tipe dokwnen, rancangao
atau modeJ yang merepresentasikan sebuah perusahaan.

Hasii <iart peneliiian ini dapat dipergunakan sebagai langkah
awal penyusunan sebuah EtA di Runah Sakit X p€da studi kasr6 Unil
Rawat Jalan, adapun hasil yang di percleh meliptiti empat ienis
d/s;itenur, yaitu: arsitektur Koniekstual, arcitenur Konseptual, arcitekJur
Logikal. arsib^1ur Fisik. Dengan menggunakan sebuah tool psndukung
yaifu Syslem Archited POPKN 9.0.19 dan pemodelannya
netgguftakan staoda( Ur,ified Modetug Language (UMLJ.

Kata kunci : Atsitel<tu lnfonasi Petusahaan, Zachnan fuamewo*. Rawat
,iatag

l. Pendahuluan
Berhssit tidaknya bisnis sualu perusahaan lergantung pada dokumenlasl

busiress ptan yang baik. Begitu .iuga hal tnformation Technology (lT), lT suatu
perusahaan tidak akan berhasil bertahan lama dan memberikan manfaat yang bess
bagi perusahaan, tanpa adanya dekumentasi arsiteKur-nya alau yang dikenal dengan
istilah btuepthtl ArsiteKur Informasi Perusahaan. ArsiieKur Informasi Perusahaan (
Enteryrise lnformation Architecture / EIA) adalah merupakan arsiteKur lT yang
menjembatani strategi bisnis dengan strategi lT, sehingga penanaman investasi lT
akan bermanfaat selaEs dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

Dari sejumlah pengertian EIA yang didefinisikan oleh berbagai organisasi daG
praKisi yang lerkait, diantaranya : TOGAF. ZIFA, Fedenl Chief ln{otmation offt@rs
Counc4 ANSf/IEEE, Meta Group, Dennis A. Stevenson lsenior Editor for IS wotd
Research. maka disim,oulkan bahwa EIA adalah merupakan suatu aset-as€{
perusahaan yang terdid dari rancangan strategis dan komponen arsiteKural (arsatektur
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kontekstual, arsitektur konseptual, arsiteKur logikal, dan arsitektur tisik), yang harus
terus diperlihala, unluk mencapaigoal dan objeciive perusahaan.

. B-anyak sekali framework yang digunakan untuk pengembangan ElA, masrng-
maeing framework menawarkan pendekatan yang be.beda, diantarrnva : Zacnman.
FEAF, C4ISR TEAF, TOGAF, dll. Zachman Framework adalah meruDakan suatu
framework yang memberikan panduan dad beoagai perspeKif di dalam memandang
sebuah perusahaan, yaitu kontekstual, konseptuat, logikal dan fisik. Sehingga proses
perencanaan arsitektur iniormasi perusahaan meojadi tebih terarah, 

--

.ElA menjadi dirasakan semakin penting untuk mengelola perubahan organisasil
perusahaan yang kompleks. Demikian halnya dengan Rumah Sakit (Rs);emttiki
hubungan akstemal yang cukup banyak dengan beberapa pihak, diantaranya : pasten
sebagai pelangg€n yang membedkan penghasilan kepada RS, supptier, RS- yang lain,
lembags keuangan {8sn!.), yayasen sebage! stafteio/c/er, pemeriFtah iDepkes},n{suransi (AskesJ dan Asosiasi seperti l0l, IRSJ, dll. Dan model bknis rumah sak*
tersebut dapat digambarkan sebagai b€rlktd;

,;g
Gambar 1. Aspek irrbungan eksiemal ru$ah sakit ri

:,.ntuk merancang EIA RS X, diperoleh sejumlah informasi yang penting datam
penyelesaian pene,itian ini dari beberapa sumber, yaitu : interview. metode yang
paling produktif, kusioner, perpustakaan alau dokumenlasi penelilian. dan survei.

. Tujuan dan Ma.rtaat
Tuiuan i
1. Memahami konsep, siklus dan metodologi dalam pengembangan EIA
2. M€mbangun suatu Arsitektur Informasi RS X dengin oblei kasus pada sistem

Rawat Jalan, dengan menggunakan Zachman Framiwork.

Manfaat i
'1, ArsiteKur Informasi RS X untuk Rawat Jalan yang dihasitkan, dapat menjad, acuan

dalam pengembangan aplikasi Rawat Jalan selanjutnya dan kemungkinan
integrasinya dengan aplikasi tainnya.

2. M€mberikan suatu media untuk saling berkomuflikasi antara .t, usiness people, dafl
:JI qeo.ple" dalam suatu organisasi untuk bersama-sama menyelarasitan strategi
bisnis dan strategi teknologi informasi untuk pencapaian tujuan organisas:

Jsrusan T€knik f,lesin do.lndu.ri FT UGm
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I.,retodologi
Adapun metoda penelitian adalah sebagai berlkutl

Garnbar 2. Metadologi Perelihan

lV. Zachman Framewo*
Pada lingkungan ElA, Zachman framelvork termasuk framelrgrk yang populer.

karena memberikan gambaran yang lengkap dan menetapkan nama yang unik untuk
setiap 6el dalam frameworknya. Zachman framework merupakan logika terstruldur
untuk pengklasifikasian dan pengo€anisasian tipe{i9e dokumen, rancangan alau
model yang merepresentasikan sebuah perusahaan. Zacl'man framework
mendefinisikan suatu matriks dengan lima baris (scope, business model, system
modef, technology model, detailed representations) dan enam kolom (data (what),
function (how), netwofu (where), people (who), time (when), and motivation (why)l
Setiap sel didalam matriks mengidentifikasikan suatu keias dari artifak ElA.

Adapun aturan-aturan dai Zachman Fmmework adalah sebqgai berikut R :
. Dimensign lmgortance - Kolom tidak tersusun berdasarkan ptioritas/urutarr

perintah yang terdapat pada koiom di dalam iramewott< dagat berubah-uban.
. Dtmenslon Stmprrctay - Setiap kolom memiliki model dasar yang sederhana yang

akan digunakan untuk mendeskripsikan porsi perusahaan dan arsiteldur slstem
infgrmasinya.
Dimansion lJniggeness - Model dasar dari setiap kolom harus unik, sehingga
seliap aiifact petusahaan dapat diklasifikasikan secara tepat.
PersFeciiye Unig.rcress - Seiiap baris merepresentasikan perspeKff dengan
jelas dan lengkap, yang berhubungan dengan user. dari perenc€naan,
pengembangan dan penggunaan sislem irformasi.

. Cet l/rtguefless - setiap coll harus unik.

. Dimersion lvegegsily - Gabungan sel dalam satu baris merepresentasikan setiap
perspeKF perusahaa$,

. logic Recursiveress - Framewoft ini bersiiai rccirrs,ve dengan memperhatikaR
versi dan dekomposisinya"

Vl-1. Barls (Rolrr) : Perspektif
Baris Dada Zachman Framewgtk merepresentasikan berbagai pihak yang

terlibat di dalam Droses gengembangan sistem. Dua baris teratas merepEsentasikan
perspektif paling umum da.i organisasi, dan baris-baris dibawahnya
merepresentasikan dalam bentuk yang lebih konkrit. Bais ierbawah
merepresenlasikan deskrispsi dari data, code dan orang-orang yang menjalankannya
dalam perusahaan.
. scope (Ba paft vrew) - Mendefinisikan arah dan tujuan bisnis. Merupakan

linjausn secara industri, yang berkonsentrasi terhadap lingkungan dan iujuan
bisnig-

' lllodet ot the busiress (Owner"s view, - Mendefini6ikan lingkungan bisnis yang
mencakup struktur, fungsi, dan organisasr.

. Model of the irrlormatian sysGm (Architecf's view) - Mendelinisikan bisnis yang
digambarkan pada ba.rs ke-2 (dua) dengan berbagai informasi yang lebih detil-
Sebagai contoh, baris kedua menjelaskan tentang fungsi bisnis, dan baris ke-3
akan menjelaskan tentang transformasi datanya

Jsrusqn leknift Mesin d6n lndu{ri FT gcll
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. Technolow model (Designe,"s view) - Mendefinisikan bagaimana menggunakan
teknologi untuk mengidenlifikasikan proses pada baris ke'2 (dua)- Pada tahap ini
iuga diidentifikasikan hubungan anlar dafabase, jenis bahasa yang digunakan.
struKur program, dan user inteiace.

' Delailed representations (Builcre/s view) ' Mendellnisikan prcgrcn lbting,
spesifikasi daiabase, netwotk, dan berbagai bagian yang digunakan di dalam
sister€.

. Functioning sJrsterr - Mendefinisikan sistem yang diimplementasikan sebagai
bagian dari perusehaa&.

V1.2. Baris (Row) : Perspektif
Kc,lom pada zachman Frcmewo* mercptesentasikan berbagai area perspekiif

alau abstEksi ptoduk WhaU Data, HoM Funclion, Wherel Netwotk, Wol People,
tr1,/hen/ Time, lhy/ Motivation) dari per6peKil Setiap fokus mengajukan sebualE
pertanyaan, cara pertanyaan itu dijawab sangat teBantung pada perspeKif. Denga.t
kala lain, perspeKif mengharuskan bentuk dan rincian yang diperlukan uniuk membual
setiap pertanyaan menjadi jelas dan dimengerti.

14.3- lltodel lcell,
lnterseksi (pertemuan) antara baris/perspeKif dan kolom/focus disebut Sel

('Cerr'). Set bersifat unik dan berisi model yang telah dinormalisasi serta jelas. SeitaF
sel pada kolom berhubungan sat!, sama lain selama fokus pada elemen dengan tipe
yang sama. Disini teriihat Zachman Framework sangat komprehensfi karena arsitektur
disusun berdasarkan perspektif/view dari semua unsur yang tedibat dalam
organisasi/erteiprise. Tingkat detildari a6itektur infomasi perusahaan yang dirancang
disesuaikan dengan kebutlhan dan kondisi dari organisasi-

Gambar 3 memperlihatkan Zachman Framewotk lengkap dengan komponen dari
setiap baris dan kolom.
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Gambar 3. Zachman FramevJc!.tl2l

V. Hasil dar Pembahaaan
A.rsiteKur infermssi RS X untJk kasus rawet jalen dil..ernbs!"!gk3n dengan

meftperiiatikan huhftgannya dan inieg.asinya dengan seluruh proses bisflis di RS X
Adapun hasil yang diperoleh meliputi empat jenis arsitektur, yaitu: alsiteKul
|{^ntaL.t,r.l .EitFktr'r K^nc.ht,'.t 2rcitpknrr | 6dikrl arsitFktrrr FisiL

lurr,sn reknit lle5i. dor lndsstri FT UGm
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V.1. Arsitektur Kontekstuat
AIsiteKur yang berisikan kumputan rcprcsentasi deskiplif. mengenai

perusahaan Oari iuOut pandang pemilildperencana perusahaan Keluaran deri

A6itektur Kgntekstual sebagai b€rikut :

Obyektif Rawat Jale
Denqan adanya aplikasirawat jalan diharaDkan
. lilemcrerceoat dan meningkatkan kualitas proses bisnis intema!, khususnya proses

Treatment & Care dan Clinical Suppoft pada unit Rawat Jalan
. Meningkalkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan-
. Menyeidiakan proses layanan lerintegrasi' dan memiliki data yang akurat dan

ierpercaya-

Requirement
1. Dokumentasi Proses bisnis

Proses bisnis merupakan aset perusahaan yang ierdokumentasi' dapat
dioertanqqunqrawabkan kebenarannya' dapat dikelola, dipergunakan dafi
dipeliha;: Da; dokumentasi bisa dilakukan review & improvement terhadaP proses

bisnis yang ada, ufltuk menghasilkan proses bisnis y-ang tebih efuKii dan efesien'
2, PeniBdkatan keahltan, kemampuan dan produktlfitas personel

Peninokatan keahlian, kemampuan dan produktifitas personel akan membedkan
manfJat bagi perusahaan. dianraranya : meningkatnya eiesiensi kerta sena
menciptakan lingkungan keria yang produktri dan dinamis.

3. Kualitas data yang andal, aman dan konsistet!
Menvediakan iati perusahaan yang andal. aman dan konsisten' Karena dala
menipaxan aset perusahaan. sehingga harus dipelihara dan dikeloia.dengan baik
Data/ informasi yang benar, akan membuat manajemen dapat melakukan tindakan-
tindakan straiegis Yang iepai.

4. Aplikasi yang mudah dioperasikan
MLmbuai apfikasi yang mudah dioperasikan akan mempercepat proses bisnis
perusahaa|?.

5. lntegrasi aplikasF
Menlembangtan aptitasi yang dapat terintegtasi dengan sistem lT eksisting

5, Tcknologi yang iepat
Investasi dibidang teknotogi lT membirtuhkan biaya yang tidak sedikil, oleh karena
itu pemilihan & implementasi teknologi harus tepal-

V.2. Arsitektur Konseptual
Arsitektur yang merupakan kumpulan tepresentasi deskriptif . mengenai

serusahaaij daii sudut pandang manajemen. Kduatan dari Aisiiekiut Konseptuai
sebagai berikut :

@F]@ffiW@l
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Gambar 4. Keluaran dari ArsiteKur Kofitekstual

Gambar 5. Ketu€I5n dari Arsiteldut Konseptual

- l -
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Setiap organisasi perusahaan akan mempunyai beberapa alur proses bisnis
{prccess fhreads), baik Bayor maupun minor. Alur pIoses dimodelkan oleh sahl alau
lebih ppcess ctarfs. Ptocess crals adalah suatu diagram aliran proses yang
memodelkan bushess €vert (aktivitas bisni6), ptoses yang ieriadi dan output yang
diDeroleh dari Droses teEebr.rt.

Proaee
Pe4danaF Pas€n !]ntul Pemerdrsad Rtwel J€16!r

V.3- AFitekkr Logitqt
ArsiteKur logikal merupqkan rancangan sistem informasi yang dlsusuG

berdasarkan arsitektur kontekstual dan arsiteldur konseptuel. Pada penyusunan
arsiteKur logikal, diglnakan beberapa diagram UML (Unifiad Modelting fiagra.n) yaitu
I Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dll. Keluaran dari Arsitektur
Logjd seb4ai bedkul :

Diagram Gtass

it;

.d|{

6'.stsH-""
€ * h

Gambar 8- Diagram Ctass Sistem Rawat Jalan-fttemasukkan hfia.Ansian

Jururcn T.krik ltgitr don Indsrl.i FT Uer\ll
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Gambar 6. Diagram Proses Pendaftaran Pasien RJ

ffi @rcEreffi
Gambar 7. Kelua€n dari Arsitektur Logical
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Diagam Sequence
. . r l

G€mbar 9. Diag€m Seguence Sisteri Rawat Jalan-{lemasukkaD Dafiar Arldan

V.4. Arsitektnr Fisik
Arsiteklur yang meruDakan kumpulan represenlasi deskriptit mengenai

perusahaan dari sudut pandang builder, yang menggambarkan model ieknologi yang
digunakan di dalam implementasi sistem. Keluaran dari Arsitektuf Fisik sebagai berikui

Gambar 10. Keharan dari ArsiteKur Fisik

o!.€ong s're.a 5.fi1c€3 K€rier ot€ratidrs sar1rllea t\4ndas a,tl4.o, ttinds

Windows XP, Wln.iows 2000

)Eta omhunicano* *Nics

Mitusoft erchanqe, Lotus Nms

Proq6fr hing lanolaqe services

ifiGtton an! i$lPnbGbon ry16

System enby entrol seryicEs @qEm: uanon 5.! & sYo6e

acqve or€aoly *rure, 5ybase

Non{eoudiation *nlces
secuntv fr anaoement *fr ics

\vailabllir! and f:ult 6anao6nenr seflics

Securlty managehent *rvices Local secunty networl pollcy

rr.ffi.l.,l,€Fg I6nsctlon manaqer *tui.es
b€uon ano urre@ry

,/indd mfl@reftt sdk6
Dala ,'adg.E.nt S€di@. D.tdbase tunaqement srstem (DBMSI seryictr

Service
Detail service/ untuk sislem rawat jalan sebagai berikut :

ana Jsruson Teknik m6in ddn Industri FT Uctlt
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