
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini, 

mengharuskan semua bidang pelayanan ikut tumbuh dan berkembang. Sehingga 

menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan. Merupakan sebuah 

keharusan bagi sebuah perusahaan untuk mampu memanfaatkan teknologi dengan 

sangat baik agar tidak tertinggal atau bahkan tenggelam dalam arus perkembangan 

teknologi tersebut. Namun, perkembangan teknologi tersebut tidak serta-merta 

terbebas dari permasalahan. Perusahaan dituntut untuk mempersiapkan 

perencanaan dan strategi yang matang agar pemanfaatan teknologi yang dilakukan 

perusahaan tepat guna, efektif, efisien serta mampu mengalokasikan segala target 

dan juga mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Rumah sakit 

adalah salah satu perusahaan atau organisasi yang harus sadar dengan 

perkembangan teknologi tersebut. Karena, menurut Giorgi dan Huptman dalam 

(Saghafi, Shahkooh, & Zarei, 2008) perkembangan teknologi tersebut akan 

mempengaruhi interaksi, spesifikasi, serta menghadirkan pola pelayanan baru yang 

mampu memperbaiki pelayanan tradisional. Pemanfaatan teknologi pada rumah 

sakit juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 yaitu pasal 52 

ayat 1: “Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang 

semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit”.  

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru adalah Rumah sakit Berakreditasi B 

Pendidikan terbesar milik pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan analisis awal 

terhadap aktivitas pada proses bisnis RSUD, didapatkan aktivitas utama RSUD 

berupa pelayanan medis dengan aktivitas pendukung yaitu umum dan 

keuangan yang mana penelitian ini akan difokuskan pada area aktivitas utama 

yakni pelayanan medis. RSUD Arifin Achmad telah memanfaatkan sistem 

informasi manajemen (SIMRS) untuk memenuhi peraturan pemerintah seperti yang 



telah dijelaskan dalam UU No.44 tahun 2009 di atas serta untuk menunjang 

aktivitas bisnis rumah sakit. Namun dalam pemanfaatan sistem informasi tersebut, 

RSUD Arifin Achmad menghadapi sejumlah permasalahan baik pada area bisnis, 

organisasi maupun pengelolaan SI/TI. Permasalahan yang terjadi pada area SI 

seperti redudansi data pada saat konsul(rujuk antar instalasi RSUD Arifin Achmad) 

pasien ke instalasi penunjang, terdapat modul yang belum di gunakan seperti modul 

keuangan, SIMRS belum terintegrasi dengan penyedia jasa asuransi seperti BPJS, 

Jamkesda maupun Jasaraharja, rekam medis pasien belum sepenuhnya 

menggunakan file digital, banyak jendela informasi dan antrean pasien tidak 

berfungsi serta SIMRS belum sesuai dan belum mampu mengakomodir seluruh 

kebutuhan bisnis RSUD Arifin Achmad. Permasalahan lain yang dihadapi RSUD 

Arifin Ahmad saat ini adalah belum memiliki perencanaan, tata kelola serta aturan 

pemanfaatan dan pengelolaan SI/TI . Ditambah lagi dengan tidak ada evaluasi 

permasalahan SIMRS dan divisi TI yang ada saat ini hanya sebatas support serta 

tidak memiliki SDM TI yang cukup untuk mendukung dan mengelola SI/TI yang 

ada. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tentu saja akan menghambat 

efektivitas serta efisiensi pelayanan. Untuk itu RSUD memerlukan sebuah 

perencanaan dan tata kelola TI untuk memandu dalam merencanakan 

pengembangan serta pengelolaan SI/TI yang mereka miliki. 

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perencanaan 

strategis SI/TI ini sebelumnya seperti yang dilakukan Kosidin dengan judul 

“Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Rumah Sakit Menggunakan TOGAF 

ADM(studi kasus RSUD dr. Slamet Kab Garut)” (Kosidin, 2015). Penelitian ini 

merekomendasikan arsitektur sistem informasi untuk mengatasi permasalahan yang 

sama pada studi kasusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sis Joko Nugroho dengan 

judul “Enterprise Architecture Planing System Informasi RSIA Andini 

menggunakan TOGAF” (Sis, 2012) yang menawarkan TOGAF sebagai solusi 

perencanaan untuk mengembangkan pelayanan rumah sakit yang menjadi studi 

kasus. Penelitian yang dilakukan Chaczko dkk. dengan judul “Smart hospital 

management system: An integration of enterprise level solution utilising TOGAF” 

(Chaczko & Singh, 2010) yang menawarkan sistem manajemen rumah sakit pintar 



menggunakan TOGAF. Penelitian yang dilakukan Slamet Riyadi dkk dengan judul 

“pemodelan arsitektur enterprise pelayanan menggunakan TOGAF pada RSUD 

Murjani Sampit” (Slamet, 2015) merekomendasikan TOGAF sebagai model 

arsitektur enterprise bagi rumah sakit studi kasusnya. Penelitian  Novianto Budi 

Kurniawan dan Suhardi dengan judul penelitian “ Enterprise Architecture Design 

for ensuring Strategic Businsess IT Alignment (Integrating SAMM with TOGAF 

9.1)” (Kurniawan, 2013) yang memperlihatkan keselarasan bisnis dengan 

pemanfaatan TI. Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

TOGAF banyak digunakan sebagai kerangka perencanaan bagi rumah sakit. 

TOGAF sudah dikembangkan oleh open grup sejak 1995 dan saat ini digunakan 

dan dikembangkan oleh 300 perusahaan anggota di seluruh dunia (Group, 2011). 

Dari penelitian-penelitian tersebut juga dapat terlihat kelebihan-kelebihan TOGAF 

seperti, TOGAF memiliki  tools dasar pengembangan, TOGAF fleksibel dan 

mampu menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengembangan. Berdasarkan 

hasil penelitian itu juga di terlihat bahwa dengan melakukan perencanaan strategis 

teknologi informasi pada sebuah rumah sakit bukan hanya dapat mengatasi 

permasalahan seperti yang terjadi pada RSUD Arifin Achmad namun juga dapat 

memperbaiki kinerja, meningkatkan mutu pelayanan hingga mendatangkan 

keuntungan.  

Dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi, memenuhi peraturan 

perundangan Rumah sakit dan dengan didasarkan pada penelitian-penelitian di atas 

serta untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maka, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa RSUD Arifin Achmad memerlukan perencanaan 

strategis SI/TI yang dalam hal ini berfokus pada perancangan arsitektur sistem 

informasi yang diwujudkan pada arsitektur data dan aplikasi di RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru agar pelayanan yang ada dapat berjalan dengan baik dan 

pelaksanaan kegiatannya menjadi optimal sesuai dengan visi misi, perencanaan 

serta target yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit ini. Oleh karena itu dalam 

penelitian tugas akhir ini, penulis akan membahas judul yaitu “ Perancangan 

Arsitektur Sistem Informasi Menggunakan Framework TOGAF 9.1 (Studi 

Kasus RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru)”. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Kerap terjadi redudansi data 

pada saat konsul pasien pada 

instalasi penunjang

SI

BisnisOrganisasi

RSUD Perlu 
Arsitektur 

Sistem 
informasi

Divisi TI hanya sebatas support
Tidak adanya 

Perencanaan TI 
dan tata kelola TI

Tidak adanya SOP 
manajemen bisnis 

Kurangnya 
kuantitas dan 
kualitas SDM 
bidang SI/TI

Tidak adanya evaluasi 
penggunaan dan 
pelatihan seputar 

permasalahan SIMRS

Terdapat aplikasi simrs yang 

belum digunakan sama sekali

Simrs belum terintegrasi bpjs

Berkas rekam medis belum 

sepenuhnya digital

Jendela informasi dan antrean 

pasien tidak berfungsi

Simrs Belum sesuai dan 

belum mampu 

mengakomodir seluruh 

kebutuhan bisnis rsud

 

Gambar 1.1 Fishbone Diagram 

1. Sistem Informasi 

Masalah pada area sistem informasi adalah sebagai berikut : 

a. Redudansi data pada saat konsul (rujuk antar instalasi di RSUD Arifin 

Achmad) pada instalasi penunjang 

b. Terdapat beberapa aplikasi yang belum digunakan sama sekali pada 

SIMRS seperti aplikasi keuangan. 

c. SIMRS belum terintegrasi BPJS, sehingga proses pendaftaran pasien 

menjadi lebih lama. 



d. RSUD Arifin Achmad belum menggunakan file rekam medis digital dan 

masih memakai berkas kertas. 

e. Jendela informasi dan antrean pasien tidak berfungsi. 

f. SIMRS Belum sesuai dan belum mampu mengakomodir seluruh 

kebutuhan bisnis RSUD  

2. Organisasi  

Masalah pada area organisasi adalah sebagai berikut : 

a. Divisi TI hanya sebatas support, sehingga sangat terbatas dalam 

pengembangan serta pemenuhan kebutuhan TI RSUD Arifin Achmad. 

b. Tidak ada evaluasi penggunaan serta pelatihan seputar permasalahan 

SIMRS sehingga kerap terjadi permasalahan yang sama berulang kali. 

c. Kuantitas dan kualitas SDM bidang SI/TI yang masih kurang dalam 

mendukung dan mengelola SI/TI yang ada pada rumah sakit. 

3. Bisnis 

Masalah pada area organisasi adalah sebagai berikut : 

a. Tidak ada perencanaan TI dan Tata kelola TI, sehingga pengadaan dan 

pemanfaatan TI dalam mendukung bisnis rumah sakit menjadi tidak 

maksimal atau bahkan tidak membawa manfaat bagi RSUD. 

b. Tidak ada SOP yang jelas dalam manajemen bisnis rumah sakit sehingga 

sering terjadi pengambilan keputusan bisnis yang berdampak pada alur 

bisnis rumah sakit. 

Dilihat dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa RSUD Arifin 

Achmad membutuhkan perencanaan strategis SI/TI. Oleh karena itu rumusan 

masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah “Bagaimana merancang Arsitektur 

Enterprise yang berfokus pada arsitektur sistem informasi yang paling sesuai 

dengan framework TOGAF seperti yang dimaksud di atas”. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian adalah:  



1. Tahapan pengerjaan TOGAF yang digunakan hanya sampai pada Phase C 

yaitu domain arsitektur bisnis, data dan aplikasi. 

2. Analisis bisnis dilakukan hanya pada aktivitas utama. 

3. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan utama dan penunjang klinik. 

4. Penunjang non klinik yang dibahas hanya instalasi EDP selaku instalasi 

pengelola SIMRS. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan Arsitektur sistem informasi 

yaitu data dan aplikasi yang bermanfaat membantu perencanaan dan mendukung 

proses bisnis RSUD Arifin Ahmad. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pada laporan ini dibuat berdasarkan urutan di bawah 

ini: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian serta sistematika penulisan dari tiap – tiap bab. 

Bab II  Landasan Teori 

Bab ini berisi penjelasan teori yang digunakan dalam perencanaan strategi 

sistem informasi sebagai landasan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum, langkah-langkah dalam 

penelitian, metodologi serta analisis terhadap perancangan strategis SI/TI 

dilingkungan RSUD Arifin Ahmad. 

Bab IV Analisa Bisnis 

Bab ini menguraikan analisa lingkungan bisnis saat ini, analisa arsitektur 

data dan aplikasi, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

memperoleh perencanaan yang tepat terhadap masalah yang akan dihadapi 

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru . 

Bab V Rekomendasi Arsitektur 



Bab ini merupakan bab rekomendasi perencanaan, yang berisi tentang 

perencanaan arsitektur bisnis, dan arsitektur sistem informasi, pada RSUD 

Arifin Ahmad Pekanbaru. 

Bab VI Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan keseluruhan bab serta saran – saran yang berguna bagi 

kemajuan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dan sebagai bahan masukan 

untuk pengembangan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang. 


