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ABSTRAK 
 

Sistem informasi yang baik dihasilkan apabila disusun serta dikerjakan 

secara berurut, memiliki arsitektut data yang aktual dan baik. Pada saat ini Rumah 

Sakit Gigi dan Mulut ( RSGM ) Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga 

masih mempergunakan sistem manual digabung dengan komputerisasi. Sehingga 

memiliki banyak permasalahan yang muncul. Masalah yang muncul dari 

penggunaan sistem yang ada dimulai dari proses awal di pendaftran hingga 

pencetakan kuitansi pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka 

dibutuhkan sebuah rancang bangun arsitektur yang mewadahi penggunaan sistem 

hingga bisa memberikan pelayanan prima, dengan cara dibangunkan sebuah 

sistem yang mengacu pada Arsitektur data dan framework yang besar serta 

mempergunakan sistem basis data yang besar. Selain itu rancangan yang akan 

dibangun harus berdasarkan visi dan misi dari RSGM sendiri. 

 Data yang terkumpul akan diperoleh melalui beberapa metode 

pengumpulan data, mulai peninjauan secara langsung pada pelaksanaan dan 

penggunaan sistem baik secara manual maupun yang sudah terkomputerisasi. Dari 

data yang diperoleh akan disamakan baik opini maupun pendapat melalui 

wawancara secara langsung dengan pertugas, manajemen dan pimpinan. Hasil 

dari wawancara dan pengamatan langsung akan didefinisikan dan dijabarkan 

dalam rangkaian penyusunan basis data. Pengamatan dimulai dari bagian 

pendaftaran pasien dan mengorek apa saja yang harus di laporkan dan syarat apa 

saja yang dibutuhkan untuk bisa dirawat di setiap unit pelayanan. Mulai dari 

penentuan entitas, kelas data hingga penentuan key. Temuan temuan yang ada 

akan di laporkan dan dianalisa untuk menciptakan sebuah cetak biru (blueprint) 

yang berupa CDM dan PDM.  

Dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan cetak biru dan rancang 

bangun basis data yaitu berupa CDM dam PDM. Keberhasilan perancangan 

arsitektur data dengan menggunakan framework zachman tergantung pada 

kerjasama antara manajemen, penggolah data, serta pengguna. Untuk 

menciptakan sebuah sistem pengolahan data yang baik harus memiliki arsitektur 

data yang terintegrasi dimana nantinya mudah untuk diperbaiki jika memerlukan 

penambahan entitas atau adanya kerusakan data 
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