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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Arsitektur 

Menurut beberapa pakar definisi arsitektur adalah: 

1. Kesatuan dari kekuatan (firmitas), keindahan (venustas), dan fungsi 

(utilitas) (Marcus, 1986). 

2. Perancangan atau gambaran dari suatu benda yang sesuai dengan suatu 

obyek sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan 

berkualitas (Zachman, 1997). 

 Dari beberapa definisi arsitektur diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

arsitektur adalah sistem dasar yang menjadi kekuatan dalam membangun suatu 

organisasi yang mana kekuatan itu terdiri perencanaan dan proses membangunnya. 

2.2 Enterprise 

TOGAF mendefinisikan Enterprise sebagai salah satu organisasi yang 

memiliki seperangkat tujuan. Sebagai contoh, suatu perusahaan seperti lembaga 

pemerintah, seluruh perusahaan, sebuah divisi dari korporasi, departemen, atau 

grup perusahaan dengan kepemilikan bersama (Group, 2011). 

Istilah '' perusahaan '' dalam konteks '' arsitektur enterprise '' merujuk kepada 

seluruh perusahaan yang meliputi semua informasi, layanan, teknologi, proses, 

infrastruktur dan domain tertentu dalam perusahaan. Dalam kedua kasus, arsitektur. 

2.3 Arsitektur Enterprise 

 Berikut ini pengertian dan manfaat dari arsitektur enterprise. 

2.3.1 Pengertian Arsitektur Enterprise 

Terdapat berbagai definisi terkait Arsitektur Enterprise, di antaranya: 

1. Cetak biru yang memetakan hubungan antar komponen dengan semu 

orang yang bekerja pada perusahaan secara konsisten untuk meningkatkan 
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kerja sama serta koordinasi di antaranya (Ward and Peppard, 2002, dikutip 

oleh Kosidin, 2015). 

2. Penjelasan Eksplisit dan dokumentasi saat ini mengenai hubungan antara 

manajemen, proses bisnis dan TI yang menggambarkan arsitektur saat ini 

dan arsitektur target untuk memasukkan aturan, standar dan siklus hidup 

sistem informasi untuk mengoptimalkan dan memelihara lingkungan 

organisasi yang ingin menciptakan dan mengelola portofolio TI (Handley, 

2008, dikutip oleh Kosidin, 2015). 

3. Istilah yang digunakan untuk logika pengorganisasian seluruh organisasi 

yang sering kali menentukan bagaimana teknologi informasi akan 

mendukung proses bisnis organisasi tersebut (Pearlson and saunders, 

2010, dikutip oleh Kosidin, 2015) . 

4. Disiplin arsitektur yang menggabungkan tujuan strategis bisnis dan TI 

dengan peluang untuk mengubah dan mengatur hasilnya secara inisiatif. 

Arsitektur enterprise tidak hanya fokus pada perencanaan melainkan 

bagaimana menyatukan dan menyelaraskan strategi bisnis dengan TI (IBM 

dikutip oleh Kurniawan, 2013).  

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitektur 

enterprise adalah arsitektur yang menjelaskan tentang bagaimana memetakan 

hubungan, menyatukan serta menyelaraskan komponen-komponen dalam 

organisasi baik dari segi bisnis, organisasi maupun SI/TI. 

2.3.2 Manfaat Arsitektur Enterprise 

Tujuan dari arsitektur Enterprise adalah untuk mengoptimalkan seluruh aset 

perusahaan yang sering terfragmentasi atau proses (baik manual atau otomatis) ke 

lingkungan terpadu yang tanggap terhadap perubahan yang mendukung  

terwujudnya strategi bisnis. 

Selain itu arsitektur enterprise memungkinkan untuk tercapainya 

keseimbangan antara efisiensi IT dan inovasi bisnis. yang mana, memungkinkan 

unit bisnis seperti individu untuk berinovasi secara aman dalam mengejar 

keunggulan kompetitif. Pada saat yang sama arsitektur enterprise memastikan 
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terpenuhinya kebutuhan organisasi akan strategi TI yang terintegrasi serta perluasan 

sinergi dengan perusahaan terdekat (Group, 2011). 

Keuntungan yang dihasilkan dari Arsitektur enterprise yang baik dapat 

terlihat pada aspek-aspek seperti: 

1. Efisiensi bisnis 

Keuntungan pada efisiensi bisnis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Penurunan biaya operasional bisnis 

b. Organisasi yang lebih tangkas 

c. kemampuan bisnis yang merata di seluruh organisasi 

d. biaya perubahan manajemen yang lebih rendah 

e. tenaga kerja yang lebih fleksibel 

f. meningkatnya produktivitas bisnis 

2. Efisiensi TI 

Keuntungan pada efisiensi TI yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Biaya pengembangan dan perawatan software yang lebih rendah. 

b. Meningkatkan portability aplikasi 

c. Peningkatan interoperabilitas dan kemudahan manajemen sistem dan 

jaringan. 

d. Peningkatan kemampuan dalam mengatasi masalah kritis perusahaan 

seperti keamanan. 

e. Peningkatan dan pergantian komponen sistem yang lebih mudah. 

3. Keuntungan yang lebih baik pada investasi yang ada, mengurangi risiko 

untuk investasi masa depan: 

a. Mengurangi kompleksitas bisnis dan TI 
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b. Memaksimalkan keuntungan yang didapat dari bisnis dan infrastruktur 

TI saat ini  

c. Keleluasaan untuk membuat, membeli atau mengadaptasi solusi bisnis 

dan TI 

d. Mengurangi risiko pada investasi baru dan biaya kepemilikan. 

4. Pembelian yang lebih cepat, lebih simpel dan  murah: 

a. keputusan pembelian yang lebih sederhana, karena tersedianya  

informasi yang jelas yang mengatur perencanaan 

b. Proses pembelian yang lebih cepat, yaitu dengan memaksimalkan waktu 

dan memberikan keleluasaan tanpa mengorbankan atau melanggar 

standar arsitektur itu sendiri. 

c. Kemampuan untuk menyatukan sistem dari berbagai vendor 

d. Kemampuan untuk mengamankan kemampuan ekonomi. 

2.4 Pengertian Perencanaan Strategis 

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berkorelasi terhadap tujuan 

jangka panjang yang akan di capai perusahaan namun bersifat umum dan di 

dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi. Beberapa alasan yang 

menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis:  

1. Perencanaan strategis  memberikan kerangka dasar dalam mana semua 

bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.  

2. Pemahaman  terhadap  perencanaan  strategis  akan  mempermudah   

pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. 

Perencanaan strategis ini dapat mengonsepsi perusahaan menjadi jelas 

sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-

rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. 

Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  perencanaan  strategis  dapat  menentukan  

keberhasilan organisasi atau perusahaan, hal ini disebabkan karena:  

1. Perencanaan strategi merupakan tipe perencanaan yang terpenting. 
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2. Melakukan perencanaan strategis berarti menetapkan misi organisasi 

secara jelas.  

3. Perencanaan  strategis  memungkinkan  manajer  mempersiapkan  diri  

terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan 

organisasinya 

Menurut (Ward dan Peppard, 2002) perencanaan strategis menunjukkan 

analisis yang komprehensif sistematis untuk mengembangkan rencana dari suatu 

aksi atau kegiatan. 

2.5 Perencanaan Strategis SI/TI 

Perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi merupakan proses 

mengidentifikasi portofolio aplikasi SI berbasis TI yang akan mendukung 

organisasi dalam pelaksanaan dan merealisasikan rencana dan tujuan bisnis. 

Perencanaan Strategis SI/TI juga dapat menjadi penjabaran terhadap berbagai tools, 

teknik dan kerangka kerja untuk menyelaraskan strategi SI/TI dengan bisnis(Ward 

dan Peppard, 2002). Menurut (Ward dan Peppard, 2002) ada beberapa alasan yang 

mengharuskan sebuah perusahaan untuk memiliki suatu strategi SI/TI seperti : 

1. Investasi untuk pengadaan SI/TI tidak mampu mengakomodir sasaran 

bisnis suatu organisasi.  

2. SI/TI tidak terkontrol secara menyeluruh. 

3. Sistem tidak terintegrasi sehingga dapat menimbulkan sejumlah 

permasalahan data seperti, terjadi ke rangkapan data dan hilangnya 

keterkaitan antar sumber daya informasi.  

4. Ke tidak jelasan skala prioritas organisasi dalam mengembangkan proyek 

SI/TI, sehingga sangat sering terjadi perubahan dan tambal sulam yang 

akhirnya menurunkan produktivitas organisasi.  

5. Manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat.  

6. Strategi SI/TI tidak sejalan dengan strategi bisnis organisasi  

7. Proyek SI/TI hanya dievaluasi untuk kepentingan keuangan semata.  
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Strategi SI/TI hendaknya mengarah pada kinerja sistem yang terintegrasi 

untuk menghasilkan informasi yang akurat yang dapat digunakan sebagai masukan 

dalam mengambil keputusan (Ward dan Peppard, 2002). 

2.6 Penelitian Terkait 

Berikut adalah penelitian - penelitian yang menjadi landasan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

No Peneliti dan 

Tahun Topik Hasil 

Metode 

perencanaan 

Strategi SI/TI 

Metode 

Penelitian 

1 Novianto 

Budi 

Kurniawan, 

Suhardi 

(2013) 

Enterprise 

Architecture 

Design for 

ensuring 

Strategic 

Businsess IT 

Alignment 

(Integrating 

SAMM with 

TOGAF 9.1) 

TOGAF 9.1 

dapat 

diintegrasikan 

dengan SAMM 

komponen, yang 

dapat 

menyelaraskana

ntara bisnis , 

data, aplikasi 

dan teknologi 

TOGAF 9.1 

terintegrasi 

dengan 

SAMM 

Observasi 

2 Zenon 

Chaczko, 

Christoper 

chiu, Avtar 

sing kohli, 

vankatesh 

mahadevant 

(2010) 

Smart 

Hospital 

Management 

system: An 

Integration of 

Enterprise 

Level 

Solutions 

utilising open 

group 

architecture 

framework 

(TOGAF) 

TOGAF mampu 

mengurangi 

pekerjaan dari 

aplikasi yang 

telah ada agar 

sesuai dengan 

framework yang 

baru. 

TOGAF Observasi 

3 Arfive 

Gandhi, 

Angelina 

Prima 

Kurniati 

(2012) 

Perencanaan 

Strategis 

Sistem 

Informasi 

Pada Dinas 

Pariwisata 

dan 

kebudayaan 

kota 

Yogyakarta 

Dapat 

Menyelaraskan 

Proses Bisnis 

Konvensional 

Dengan 

Implementasi 

Melalui 

Teknologi 

TOGAF ADM Observasi, 

Studi 

Literatur 
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No Peneliti dan 

Tahun Topik Hasil 

Metode 

perencanaan 

Strategi SI/TI 

Metode 

Penelitian 

4 Ian Yosef 

Matheus 

Edward,  

Wervyan 

Shalannanda,  

Susmini 

Indriani 

Lestariningat

i, Aldo 

Agusdian, 

(2014)  

E-

government 

Master plan 

design with 

TOGAF 

 TOGAF adm  

5 Kosidin 

(2015) 

Perencanaan 

Arsitektur 

sistem 

informasi 

rumah sakit 

Menggunaka

n TOGAF 

adm 

Strategis Bisnis 

SI, Strategi 

Manajemen 

SI/TI, Strategi 

SI, Gap Analisis 

SI, dan Rencana 

Implementasi 

TOGAF adm Observasi, 

Wawancara 

6 Slamet 

Riyadi, 

Bambang 

soedijono, 

Amardyah 

Amborowati 

(2015) 

 

Pemodelan 

Enterprise 

Arsitektur 

pelayanan di 

RSUD 

Murjani 

Sampit 

 TOGAF Observasi, 

Kuisioner 

 

2.7 Model Perancangan Arsitektur Enterprise 

Untuk membuat perencanaan yang mampu mengalokasikan segala kebutuhan 

perusahaan dalam hal ini RSUD Arifin Achmad, maka dibutuhkan model 

perancangan yang sesuai. Dalam hal ini model perancangan yang digunakan adalah 

TOGAF.  

2.7.1 TOGAF 

Perencanaan sebuah Model Arsitektur Perusahaan membutuhkan sebuah 

framework yang dapat menangani sistem yang kompleks serta mampu 
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menyelaraskan bisnis dengan IT yang akan berkembang dengan perusahaan 

(Schekkerman, 2004). TOGAF(The Open Group’s Architecture Framework) 

adalah kerangka kerja yang terperinci dan seperangkat alat dalam pengembangan 

sebuah Arsitektur Enterprise yang digunakan untuk mendesain, membangun dan 

mengevaluasi(Group, 2011). TOGAF dikembangkan oleh Group terbuka sejak 

1995 hingga saat ini. TOGAF  terdiri atas 4 domain yaitu:  

1. Business Architecture, yaitu arsitektur yang harus menggambarkan 

bagaimana proses bisnis yang diselaraskan dengan target perusahaan. 

2. Data Architecture, yaitu bagaimana menyimpan menangani dan 

mengakses data sebuah perusahaan. 

3. Application Architecture, adalah penjelasan tentang bagaimana 

spesifikasi aplikasi dirancang dan bagaimana aplikasi itu berinteraksi 

(berhubungan) dengan aplikasi lain. 

4. Technology Architecture, menyediakan gambaran dari infrastruktur 

hardware dan software (IT devices) yang mendukung aplikasi. 

 

Gambar 2.1 Framework TOGAF 9.1  

(Group, 2011) 

2.7.2 Arsitektur TOGAF 
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 TOGAF terdiri dari 3 komponen pembangun, yang mana masing-masing 

komponen memiliki fungsi yang membantu TOGAF mewujudkan sebuah 

perencanaan. Adapun komponen-komponen tersebut adalah : 

A. ADM (Architechture Development Metode) 

Inti dari TOGAF yang menjelaskan tata cara pembuatan sebuah arsitektur 

perusahaan berdasarkan kebutuhan bisnisnya. 

B. Arsitektur fondasi (enterprise continuum) 

Sebuah framework di dalam framework yang menghubungkan aset 

arsitektur dan menyediakan bantuan petunjuk saat terjadi abstraksi. 

Enterprise Continuum juga memberikan gambaran terhadap arsitektur 

repository yang menyediakan metode untuk mengelompokkan arsitektur 

dan artefak solusi yang berkembang dari arsitektur fondasi standar menjadi 

arsitektur yang lebih spesifik.  

C. Resource base 

Memberikan sumber-sumber informasi berupa guidelines, template, latar 

belakang informasi dan detail pendukung penggunaan ADM. 

2.7.3 TOGAF ADM (Architecture Development Method) 

TOGAF ADM adalah inti dari TOGAF yang digunakan untuk 

menggambarkan sebuah perencanaan SI/TI. Terdiri dari 9 tahapan yang berguna 

dalam pengambilan keputusan bagi para stakeholder. Berikut penjelasan 9 tahapan 

dasar TOGAF ADM:  
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Gambar 2.2 TOGAF 9.1 ADM Phase 

(Group, 2011) 

a. Tahap persiapan (Preliminary Phase): Kerangka dan prinsip. 

b. Phase A: Architecture Vision. Mendefinisikan scope, visi dan 

memetakan strategi keseluruhan. 

c. Phase B:  Business Architecture. Mendeskripsikan bisnis arsitektur saat 

ini dan sasaran dan menentukan celah (gap) di antara mereka. 

d. Phase C: Information System Architecture. Mengembangkan arsitektur 

sasaran untuk data dan aplikasi. 

e. Phase D: Technology Architecture. Menciptakan sasaran keseluruhan 

arsitektur yang akan diterapkan pada tahapan ke depan.  

f. Phase E: Opportunities and Solutions. Mengembangkan strategi 

keseluruhan, menentukan apa yang akan dibeli, membangun 

atau penggunaan ulang, dan bagaimana menerapkan arsitektur 

yang dideskripsikan di Phase D.  
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g. Phase F:  Migration Planning. Mendahulukan proyek dan 

mengembangkan migrasi yang terencana. 

h. Phase G: Implementation Governance. Menentukan persiapan untuk 

implementasi. 

i. Phase H: Architecture Change Management. Memonitor sistem yang 

sedang berjalan untuk kepentingan perubahan dan menentukan 

apakah untuk mengawali satu siklus baru perlu pengulangan 

kembali ke tahap persiapan 

 Dalam penelitian ini tahapan yang akan digunakan hanya sampai pada 

tahapan arsitektur sistem informasi (Phase C) sesuai dengan panduan buku TOGAF 

mengenai pemecahan tahapan pengerjaan arsitektur yang membenarkan pemecahan 

langkah kerja sesuai dengan kebutuhan pengembangan TOGAF (Group, 2011). 

Berikut adalah gambar detail tools yang digunakan dalam pengembangan TOGAF 

ADM : 

 

Gambar 2.3 ADM TOGAF 9.1Artifacts 

(TOGAF,2011) 
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2.7.4 Alasan Penggunaan TOGAF 

Pemilihan Framework ini berdasarkan kepada penelitian-penelitian 

terdahulu. Menurut (Gandhi dan Kurniati, 2012) terdapat beberapa alasan yang 

memperkuat penggunaannya di antaranya: 

1. Menurut (Yunis dan Suendro, 2009) ADM merupakan metode yang fleksibel 

yang dapat mengantifikasi berbagai macam teknik pemodelan dalam 

perancangan yang mana bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan 

selama perancangan. Hal ini sesuai dengan panduan buku TOGAF tentang 

penggunaan tools pengembangan TOGAF yang bebas sesuai dengan 

kebutuhan pengembangannya. 

2. Menurut open group (2009) TOGAF ADM telah dikembangkan oleh 

kolaborasi 300 perusahaan anggota forum arsitektur dari seluruh dunia, 

TOGAF ADM mampu menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang 

bagaimana melakukan pengembangan arsitektur enterprise guna menilai 

keberhasilan dari pengembangan yang dilakukan organisasi tersebut. 

3. Menurut Setiawan (2009) ADM dapat dikolaborasikan dengan framework lain. 

4. TOGAF ADM mampu mengakomodasikan proses bisnis yang transaksional. 

2.7.5 Tools Pengembangan TOGAF 

Salah satu kelebihan TOGAF adalah karena TOGAF memiliki tool standar 

pengembangannya. Pemilihan tool yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai 

dengan panduan buku TOGAF dan merupakan tool core dari TOGAF pada gambar 

2.4. Berikut adalah tools yang akan digunakan dalam membuat perencanaan 

strategis sistem informasi dalam TOGAF : 

1. Value Chain 

Menurut (O'Brien, 2003) Konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter 

adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai produknya 

dengan memadukan proses-proses di dalamnya yaitu aktivitas utama dan 

pendukung. Di dalam konsep rantai nilai, beberapa aktivitas bisnis akan 
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memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung setiap aktivitas tersebut 

kepada rantai nilai yang ada.  

Pelayanan

Medis
umum keuangan

Pelayanan utama

Pelayanan penunjang SDM

Pendidikan & Pelatihan

Aktifitas utama Aktivitas penunjang

Umum Keuangan

 

Gambar 2.4 Value Chain 

Konsep Rantai Nilai terdiri atas dua aktivitas, yaitu :  

A. Aktivitas Utama  

Aktivitas utama memberikan kontribusi secara langsung dalam proses 

perubahan bentuk (transformasi) pada perusahaan. Aktivitas ini meliputi: 

a. Aktivitas logistik ke dalam (Inbound Logistic) Menerima, menyimpan, 

mengelola dan mengontrol persediaan bahan baku, pengangkutan dan 

pengembaliannya pada pemasok. 

b. Aktivitas operasional (Operation) Merubah bahan baku menjadi produk 

akhir (misalkan, menyediakan dan memelihara mesin produksi, 

menyediakan perlengkapan produksi serta mencoba hasil produksi).  

c. Aktivitas logistik keluar (Outbound Logistic) Mengangkut dan 

menyimpan produk akhir serta mengatur jadwal pemesanannya dan 

pengangkutannya.  

d. Aktivitas pemasaran dan penjualan (Marketing and Sales) Mendorong, 

membujuk, dan membantu konsumen untuk membeli (misalkan: iklan, 

promosi, pemilihan distributor, dan penentuan harga).  

e. Aktivitas jasa (Service) Memelihara dan mempertinggi nilai produk 

sesudah masa penjualan (Misalkan: pemasangan, perbaikan, pelatihan dan 

penyesuaian produk). 
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B. Aktivitas Pendukung  

Aktivitas pendukung menciptakan infrastruktur internal untuk menyediakan 

dukungan bagi pekerjaan yang khusus dari aktivitas utama. Aktivitas ini 

meliputi: 

a. Aktivitas pembelian (Procurement) Pembelian barang-barang baku dan 

peralatan pendukung termasuk aset perusahaan.  

b. Aktivitas pengembangan teknologi (Technology Development) 

Menyediakan kebutuhan akan teknologi, prosedur dan teknik terbaru 

yang dibutuhkan oleh tiap aktivitas.  

c. Aktivitas sumber daya manusia (Human Resources Management) 

Penyeleksian, promosi, penempatan, penghargaan dan pengembangan 

karyawan serta menjaga hubungan antar karyawan.  

d. Aktivitas infrastruktur perusahaan (Firm Infrastructure) Mengelola 

masalah perencanaan, keuangan, manajemen umum, akuntansi, hukum 

dan hubungan dengan pemerintah. 

2. Principles Catalog 

Principles catalog adalah katalog yang berisikan prinsip-prinsip arsitektur 

dan bisnis serta menggambarkan solusi dan arsitektur yang tepat. Prinsip-prinsip ini 

digunakan untuk mengevaluasi dan menyetujui hasil dari keputusan  arsitektur serta 

digunakan sebagai alat bantu dalam perubahan tata arsitektur (Group, 2011).  

3. Process Flow Diagram 

Process flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan semua model dan pemetaan terkait dengan sebuah proses. 

Diagram ini juga menunjukkan  alur proses dari suatu aktivitas. (Group, 2011). 

 

 

4. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik dari sebuah sistem. 

Pembuatan DFD merupakan cara ilmiah untuk mendokumentasikan suatu sistem. 

Menurut Kendall (2006), DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah 



 

II-15 

 

sistem, aliran-aliran data di mana komponen-komponen tersebut, dan asal, tujuan, 

dan penyimpanan dari data tersebut. Dengan DFD, maka seseorang akan lebih 

mudah untuk memahami alur kerja sistem yang akan dibuat. 

DFD bisa digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeda seperti : 

1. Menganalisis sebuah sistem untuk menjamin rancangannya lengkap. 

2. Membagi sistem ke dalam program. 

3. Menjadi dokumentasi bagi sebuah sistem. 

Data Flow Diagram dimaksudkan untuk membuat suatu bentuk detail dari 

sirkulasi sistem informasi yang akan dibuat. Komponen utama DFD yaitu: 

1. Arus Data (Data Flow). Arus data harus disertakan dengan nama sebagai 

petunjuk data apa yang dibawa pada arus data tersebut. 

2. Proses (Processes). 

3. Tempat Penyimpanan Data (Data Stores). 

4. Entitas/source/sink. 

 

5. Mc Farlan Strategic Grid 

Portofolio  Aplikasi  Mc farlan  digunakan  untuk  menilai  kontribusi  SI/TI 

secara keseluruhan dan pengaruhnya terhadap  kesuksesan bisnis.  Menurut (Ward  

dan  Peppard, 2002)  portofolio aplikasi adalah cara untuk menilai kontribusi bisnis 

dari sistem informasi yang telah ada, yang sedang/telah direncanakan dan 

potensinya. Tabel 2.2  adalah  gambar  dari  portofolio  aplikasi  yang  menampilkan  

sebuah  analisis  dari  keseluruhan  aplikasi  perusahaan,  baik  yang  ada  saat  ini,  

potensial  ataupun  yang  masih direncanakan. 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Mc Farlan Grid Strategic 
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STRATEGIC HIGH POTENTIAL 

Applications that are critical to 

sustaining future business strategy 

Application that may be important in 

achieving future success 

Applications on which the 

organization currently depends for 

success 

Applications that are valueable but not 

critical to success 

KEY OPERATIONAL SUPPORT 

Dalam  portofolio  aplikasi  sebuah  aplikasi  dapat  dikategorikan  sebagai  

strategic, high potential, key operational, atau support tergantung dari peranannya  

dalam mendukung strategi bisnis perusahaan, baik pada saat ini maupun di masa  

mendatang. Kategori dalam portofolio aplikasi adalah sebagai berikut : 

1. Strategic, adalah aplikasi yang memiliki pengaruh  kritis  terhadap 

keberhasilan  bisnis  perusahaan  di  masa  mendatang.  Aplikasi strategis 

adalah aplikasi yang mendukung perusahaan dengan memberikan 

keunggulan   bersaing.   Teknologi   yang   digunakan tidak menentukan 

apakah suatu  aplikasi  strategis  atau  tidak,  dampaknya  pada  bisnis 

perusahaanlah yang menentukan. 

2. Key Operational, adalah aplikasi yang menunjang kelangsungan bisnis 

perusahaan. Apabila terhenti, perusahaan tidak bisa beroperasi dengan 

normal dan ini akan mengakibatkan menurunnya keunggulan perusahaan.   

3. Support, adalah aplikasi   yang   mendukung   perusahaan   dalam 

meningkatkan efisiensi  bisnis  dan  efektivitas  manajemen,  namun  tidak 

memberikan keunggulan bersaing. 

4. High Potential, adalah aplikasi yang mungkin dapat menciptakan peluang 

keunggulan bagi perusahaan dimasa mendatang.  Tapi masih belum 

terbukti. 
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2.8 Tempat Penelitian 

RSUD Arifin Achmad adalah rumah sakit berakreditasi B Pendidikan 

terbesar milik pemerintah provinsi Riau. Adapun data dan profil RSUD sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 Data Umum 

Nama Rumah Sakit RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau 

Kode Rumah Sakit 071011 

Status Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Status Pengelolaan Kelas B Pendidikan Berdasarkan Perda No. 2 tahun 2002 

Jenjang Organisasi Direktur Tingkat Eselon II (Struktur Organisasi Terlampir) 

Direktur dr. H. Nuzelly Husnedi, MARS 

Alamat Jl. Diponegoro No. 2 Telp. 23418, 21657 Fax. 20253 

Pekanbaru 

Luas Tanah 54965 m2 * 

Luas Bangunan 41984 m2 * 

2.8.1 Profil Organisasi 

Struktur organisasi sesuai dengan PERDA dapat dilihat dalam lampiran A. 

Susunan Organisasi RSUD Arifin Achmad terdiri dari : 

1. Direktur 

2. Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri dari : 

   A. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari : 

                    i.  Seksi Perencanaan Pelayanan Medik 

                    ii.  Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik 

   B. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 

                    i.  Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan 

                    ii.  Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan 

   C. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik, terdiri dari : 

                    i.  Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik 

                    ii.  Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik 

3.     Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari : 
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        A. Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari : 

                   i.  Sub Bagian Administrasi Pegawai 

                   ii.  Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai 

        B. Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari : 

                   i.  Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan 

                   ii.  Sub Bagian Penelitian/Pengembangan Perpustakaan 

        C. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

                   i.  Sub Bagian Umum 

                   ii.  Sub Bagian Rumah Tangga 

                   iii.  Sub Bagian Hukum, Humas dan Kemitraan. 

   4.    Direktorat Keuangan, terdiri dari : 

          A.  Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari : 

                   i. Sub Bagian Perbendaharaan 

                   ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana 

          B.  Bagian Akuntansi, terdiri dari : 

                   i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan 

                   ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi 

         C.  Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari : 

                  i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran 

                  ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

2.8.2 Sejarah singkat 

Pada tahun 2007 RSUD Arifin Achmad melakukan penetapan kebijakan yang 

baru dalam pengembangan rumah sakit pada seluruh aspek dalam bentuk 

penyusunan Master Plan RSUD Arifin Achmad. Dokumen Master Plan meliputi 

aspek pelayanan, ketenagaan, peralatan serta fisik bangunan dan prasarana. 

Selanjutnya sejak awal tahun 2008 manajemen dan seluruh staf RSUD Arifin 

Achmad menjadikan dokumen Master Plan sebagai dasar dalam menyusun 

berbagai perencanaan dan menjadi ukuran dalam pengembangan rumah sakit. 

Keberhasilan RSUD dalam mendapatkan Sertifikat Akreditasi untuk 12 Kegiatan 

Pelayanan dan sertifikasi ISO 9000 : 2001 tahun 2008 menjadi warna tersendiri 
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dalam pelaksanaan penyempurnaan Master Plan rumah sakit. Pada tahun 

2009  manajemen rumah sakit melakukan peningkatan layanan melalui 

pengembangan sistem manajemen mutu melalui ISO 9001 : 2008 untuk instalasi 

rawat jalan, mempersiapkan rencana penerapan Pola Pengelolaan Keuangan  Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan tujuan lebih meningkatkan kualitas 

layanan rumah sakit kepada pasien. Selanjutnya dengan telah dilengkapinya sarana 

dan akses menuju gedung Radioterapi, maka  pada bulan Oktober 2009 pelayanan 

Radioterapi sudah dapat difungsikan. Layanan ini merupakan layanan unggulan 

yang ditujukan untuk mengatasi masalah penyakit kanker dan sampai dengan saat 

ini merupakan  satu-satunya fasilitas radioterapi dengan  alat LINAC di Sumatera. 

Pada tahun 2010 RSUD Arifin Achmad mendapatkan Sertifikat Akreditasi untuk 

16  Kegiatan Pelayanan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008. Pada tahun 2010 ini RSUD 

Arifin Achmad berubah menjadi PPK BLUD. 

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad adalah Rumah Sakit Kelas B 

Pendidikan, merupakan institusi pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas 

dan fungsi mencakup upaya pelayanan kesehatan perorangan, pusat rujukan dan 

pembina Rumah Sakit Kabupaten/Kota se Provinsi Riau serta merupakan tempat 

pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan Institusi 

Pendidikan Kesehatan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 

8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dinyatakan 

bahwa kedudukan RSUD Arifin Achmad adalah perangkat daerah yang diserahi 

wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan secara 

berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan 

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta 

pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur. 
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