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ABSTRAK 

 

 
Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan salah satu sarana umum dalam 

bidang kesehatan yang membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang 
akurat, handal, dan cukup memadai, demi meningkatkan pelayanannya kepada 
pasien. Pengelolaan data di bidang medis Rumah Sakit Muhammadiyah saat ini 
masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki banyak kelemahan diantaranya 
membutuhkan waktu yang lama serta keakuratannya juga kurang diterima. Untuk 
itu, diperlukan suatu perencanaan arsitektur arsitektur enterprise (EAP) data yang 
digunakan sebagai acuan dalam menciptakan Sistem Informasi Medis di Rumah 
Sakit Muhammadiyah Surabaya yang terintegrasi. 

TOGAF ADM merupakan salah satu kerangka kerja yang memiliki 
beberapa fase baku yang sesuai bagi perusahaan yang belum memiliki arsitektur 
dan pengolahan data yang masih sepenuhnya manual seperti di Rumah Sakit 
Muhammadiyah. Tahapan pertama dalam merencanakan arsitektur data yaitu 
menentukan ruang lingkup di Rumah Sakit Muhammadiyah agar memperoleh 
landasan hukum dan prinsip dalam perencanaan arsitektur data . Tahapan kedua, 
memahami kondisi saat ini dan rencana strategis di Rumah Sakit Muhammadiyah. 
Tahapan ketiga, dilakukan perbaikan pengelolaan data berdasarkan permasalahan 
yang dihadapi dan proses bisnis yang telah diusulkan, Tahapan keempat, 
dilakukan pendefinisian kebutuhan teknologi informasi yang mendukung 
arsitektur data. Tahap terakhir, adalah melakukan analisa gap antara kondisi saat 
ini dengan perbaikan yang telah dilakukan, kemudian merumuskan rencana 
implementasi. 

Hasil yang diperoleh dari perencanaan arsitektur data ini berupa cetak biru 
(blue print)  berisikan daftar entitas data, conceptual data model (CDM), kamus 
data, serta matriks proses vs data sebagai landasan pengembangan sistem 
informasi arsitektur data yang lebih baik di bidang medis Rumah Sakit 
Muhammadiyah Surabaya. 
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