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ABSTRAK 

 

 Peningkatan mutu menjadi hal yang utama dalam proses bisnis yang 
dijalankan untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Kedokteran. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan aktivitas bisnis dan 
pemprosesan data pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam 
merencanakan sistem informasi memerlukan sebuah paradigma yang disebut 
arsitektur enterprise (Enterprise Architecture). Oleh karena itu, pada skripsi ini 
dibuat sebuah perencanaan arsitektur data dengan menggunakan pendekatan 
kerangka kerja Zachman dan metode Business System Planning (BSP) . 

Dalam merencanakan arsitektur data dengan pendekatan kerangka kerja 
Zachman dan metode Business System Planning (BSP), ada beberapa tahap yang 
harus dilakukan. Pada tahap awal yaitu tahap mendapatkan komitmen dan 
mempersiapkan studi, dilakukan permulaan perencanaan dengan cara melakukan 
persetujuan dengan pihak Akademik dan Kemahasiswaan dan studi literatur. Pada 
tahap selanjutnya, yaitu tahap memulai studi, mendefinisikan kelas data, 
menganalisis dukungan sistem saat ini, menentukan perspektif eksekutif, dan 
mendefinisikan temuan dan kesimpulan,   dilakukan tinjauan dan analisis kondisi 
enterprise saat ini serta teknologi yang terkait dengan penyimpanan. Tahap 
berikutnya, yaitu mendefinisikan arsitektur data, dilakukan perencanaan arsitektur 
data. Dan pada tahap terakhir, yaitu menentukan prioritas arsitektur, meninjau 
pengelolaan sumber daya informasi, membuat rekomendasi dan rencana 
pelaksanaan, dilakukan pembuatan rencana penerapan arsitektur data. 

Hasil yang dicapai dengan perencanaan arsitektur data di Bagian Akademik 
dan Kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini berupa 
model data konseptual dengan menggunakan Entity Relational Diagram(ERD), 
kamus data, matriks CRU, katalog data, dan rencana penerapan basis data 
berdasarkan arsitektur data yang telah dibuat. Dari 22 proses bisnis yang ada 
diperoleh 61 entitas data yang memenuhi kebutuhan data. 
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