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ABSTRAK  

Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga memiliki tujuan 
untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi untuk memberikan hasil 
yang optimal. Saat ini, terdapat permasalahan pada infrastruktur teknologi antara lain, 
perangkat keras yang mengalami penurunan kinerja, perangkat lunak yang memerlukan 
upgrade, dan jaringan yang  bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan arsitektur teknologi yang selaras dengan 
arsitektur bisnis yang sudah dirancang, 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, 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 teknologi. Dan pada tahap terakhir, yaitu menentukan 
prioritas arsitektur, meninjau pengelolaan sumber daya informasi, membuat 
rekomendasi dan rencana pelaksanaan, dilakukan pembuatan rencana penerapan 
arsitektur data. 

Setelah dilakukan tahap-tahapan BSP, terlihat gap antara kondisi sekarang dengan 
masa mendatang, yaitu pada komponen Hardware 82.3% dipertahankan atau retained 
(RT) dan 17.7% mengalami pergantian atau replace (RP); komponen software yaitu 
84,2% dipertahankan atau retained (RT) dan 15,8% mengalami pergantian atau replace 
(RP); komponen network yaitu 87,5% dipertahankan atau retained (RT) dan 12,5% 
mengalami pergantian atau replace (RP). 
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