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Abstrak 

 

STMIK Pontianak salah satu perguruan tinggi yang 

berbasis pada teknologi informasi (TI) sudah sudah 

berjalan cukup baik namun informasi yang dihasilkan 

masih belum sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam 

pengelolaan data calon mahasiswa karena mengingat 

semakin banyak calon mahasiswa yang harus ditangani 

oleh akademik. Tujuan penelitian ini menghasilkan 

sebuah perencanaan arsitektur enterprise arsitektur 

bisnis dan teknologi. Model ini dikembangkan 

menggunakan enterprise Architecture (EA) dengan 

pendekatan TOGAF. Metode penelitian ini berbentuk 

studi kasus yang meliputi Fase Preliminary, Business 

Process, Technology Architecture. Responden berasal 

dari panitia penerimaan mahasiswa baru berjumlah 6 

orang dan bagian akademik 4 orang. Kuesioner ini 

disebarkan secara langsung kepada unit kerja yang 

terintegrasi antara panitia penerimaan mahasiswa baru 

dengan unit kerja akademik. Pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala Guttman. Hasil dari 

perencanaan ini memberikan gambaran 

menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam sebuah proses yang dipergunakan untuk 

memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis 

penerimaan mahasiswa baru. serta memberikan usulan 

platform teknologi terkait kebutuhan sistem penerimaan 

mahasiswa baru. 

Kata kunci: The Open Group Architecture Framework 

(TOGAF) Architecture Development Method (ADM), 

Arsitektur Enterprise, Proses Bisnis 

1. Pendahuluan 

STMIK Pontianak salah satu perguruan tinggi yang 

berbasis pada teknologi informasi (TI) sudah berjalan 

cukup baik namun informasi yang dihasilkan masih 

belum sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam 

pengelolaan data calon mahasiswa karena mengingat 

semakin banyak calon mahasiswa yang harus ditangani 

oleh akademik. Penginputan data calon mahasiswa yang 

sama seperti yang dilakukan oleh bagian akademik dan 

Panitia penerimaan mahasiswa baru bisa saja berbeda 

dan ini akan membuat setiap bagian tersebut melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang tidak sama. Proses 

pengecekan ulang terhadap data yang tidak sama sudah 

pasti menghabis waktu yang lama sehingga membuat 

pelayanan kepada calon mahasiswa menjadi lambat. 

Kasus seperti ini adalah salah satu contoh yang mungkin 

bisa terjadi dan bisa berakibat kurang efektifnya 

pelayanan kepada calon mahasiswa. Akibat masih 

adanya kendala dalam penyesuaian kebutuhan bisnis saat 

ini, maka penerapan sistem informasi akademik tersebut 

dianggap belum mampu menjawab kebutuhan bisnis 

khususnya sistem informasi akademik. Kualitas 

informasi bagi suatu perguruan tinggi sudah menjadi 

kebutuhan yang sangat mendasar dalam pengambilan 

keputusan, oleh karenanya penerapan teknologi 

informasi harus sejalan dan searah dalam mendukung 

keputusan bisnis [1,2]. Perencanaan arsitektur sistem 

informasi serta hubungannya dengan operasi bisnis yang 

ada saat ini, maka perencanaan model arsitektur sistem 

informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dimana tujuan dari perencanaan arsitektur sistem 

informasi [3] kurangnya pemahaman terhadap model 

bisnis terhadap suatu sistem, sering kali menjadi kendala 

usaha dalam pencapaian kualitas dari suatu informasi 

[4]. untuk itu memodelkan proses bisnis bisa dikatakan 

suatu teknik atau cara untuk memamhami, mendesain 

dan menganalisa suatu proses bisnis, dimana manfaat 

dari pemodelan untuk membantu memahami proses 

bisnis dengan baik [4]. Pemodelan proses bisnis suatu 

sistem informasi dalam arsitektur bisnis bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang jelas terhadap suatu system 

[5]. Tujuan lain dari penerapan arsitektur enterprise 

adalah membangun keselarasan antara bisnis dan 

teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi [6], 

merancang model sistem informasi dibutuhkan 

perencanaan dari enterprise Architecture (EA) dan 

teknologi pendukung bisnis yang selanjutnya 

diimplementasikan dalam sebuah perguruan tinggi [7]. 

Penyelarasan antara bisnis dan teknologi informasi juga 

membutuhkan Enterprise Architecture (EA), walaupun 

pada dasarnya penerapan dari suatu Enterprise 

Architecture (EA) adalah untuk adopsi teknologi 

informasi [8]. Untuk mengatasi tantangan yang dinamis 

dan dalam rangka mengkoordinasikan berbagai elemen 

yang ada pada perusahaan maka pemilihan Enterprise 

Architecture (EA) merupakan solusi yang tepat [9]. 

Menjawab keselarasan sistem informasi dengan 

kebutuhan perguruan tinggi adalah dengan 

memperhatikan integrasi sistem dalam proses 
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pengembangan dimana tujuan dari integrasi sistem 

adalah mengurangi kesenjangan yang terjadi selama 

proses pengembangan sistem [10]. Penggunaan dan 

pemilihan framework arsitektur enterprise yang tepat 

akan mempercepat dan menyederhanakan 

pengembangan arsitektur dalam pengembangan di masa 

depan sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis [11]. 

Deskripsi The Open Group Architecture Framework 

(TOGAF) yang merupakan kerangka kerja untuk 

arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan 

untuk merancang, merencanakan, menerapkan, dan 

mengatur arsitektur teknologi informasi perusahaan[12]. 

Dalam perencanaan Enterprise Architecture (EA) dapat 

mencerminkan keadaan yang akan datang sesuai 

kebutuhan yang diinginkan dan bukan hanya tentang 

pemodelan deskripsi suatu perusahaan [13]. Pada 

kegiatan perencanaan pengembangan teknologi 

informasi, framework TOGAF menyediakan tatakelola 

yang jelas terhadap gambaran dari model bisnis dan 

arsitektur teknologi informasi yang dibutuhkan oleh 

suatu organisasi [14]. Kematangan dari framework 

TOGAF menjadikan TOGAF banyak dipergunakan di 

perusahaan dan dapat juga disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan lokal ketika diimplementasikan 

[15], yang menjadi keunggulan dalam TOGAF adalah 

dapat memberikan kemudahan dalam 

mengimplementasikan kerangka kerjanya dan 

memberikan metode atau fase-fase yang jelas dalam 

membangun arsitektur enterprise [16]. Inti dari TOGAF 

adalah Architecture Development Method (ADM) yang 

dapat memberikan model pengembangan secara spesifik 

untuk proses pengembangan arsitektur dan pengelolaan 

siklus hidup arsitektur enterprise [17]. Pemilihan 

perencanaan dengan menggunakan metode TOGAF 

ADM karena lebih rinci dan sifatnya fleksibel sehingga 

bisa disesuaikan dengan perubahan. Penerapan dari 

TOGAF ditujukan untuk mengembangkan arsitektur 

perusahaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan bisnis 

dan teknologi informasi sebuah organisasi Khususnya 

perguruan tinggi [18]. 

2. Metode Penelitian 

Framework TOGAF ADM di TOGAF 9.1 digunakan 

untuk membangun, merancang dan mengelola arsitektur 

enterprise khususnya dalam memberikan gambaran dari 

model arsitektur bisnis dan arsitektur teknologi dari 

sistem penerimaan mahasiswa baru di STMIK 

Pontianak. Adanya kebutuhan yang selalu fleksibel dari 

model arsitektur dan bisa dilakukan penyesuaian dari 

perubahan-perubahan yang akan terjadi, maka hal inilah 

yang menjadi dasar memilih TOGAF ADM sebagai 

framework Arsitektur Enterprise. Visualisasi model dari 

arsitektur bisnis dan arsitektur teknologi menggunakan 

Unified Modeling Language (UML). Dalam kegiatan 

pengumpulan data penulis menggunakan metode 

wawancara serta memberikan lembaran kuesioner 

kepada responden yaitu bagian unit panitia penerimaan 

mahasiswa baru yang berjumlah 6 orang, bagian 

akademik berjumlah 4 orang untuk mereka jawab. 

Kuesioner disusun dan dikelompokkan berdasarkan 

proses bisnis dan arsitektur teknologi dari operasional 

sistem penerimaan mahasiswa baru. Proses bisnis dan 

arsitektur teknologi disajikan butir-butir pertanyaan yang 

bersifat endclose. Skala yang digunakan dalam kuesioner 

ini menggunakan skala Likert. Skala Guttman disediakan 

2 (dua) pilihan jawaban Y (ya) dan T (tidak). Untuk 

mendapatkan persentase dari setiap pertanyaan, penulis 

melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel. 

3. Pembahasan 

A. Pengumpulan Data 

Untuk mendapat gambaran yang jelas pengumpulan data 

dilakukan dalam rangka mengetahui pengelolaan sistem 

informasi dan kebijakan teknologi infomasi yang 

dibutuhkan dalam mendukung proses bisnis penerimaan 

mahasiswa baru. Adapun teknik pengumpulan data 

dengan cara membagikan kuesioner kepada panitia 

penerimaan mahasiswa baru STMIK Pontianak. Adapun 

selama pengisian kuesioner oleh responden, peneliti 

selalu mendampingi dengan tujuan memberikan 

pengertian kepada responden untuk memperjelas 

pertanyaan yang masih belum dipahami, serta 

memastikan kuesioner diisi dengan valid oleh panitia 

penerimaan mahasiswa baru. Fokus penelitian ini pada 

antara proses bisnis penerimaan mahasiswa baru dengan 

penerapan teknologi informasi yang sedang berjalan 

sistem penerimaan mahasiswa baru. Analisis sistem yang 

dilakukan meliputi Fase Preliminary, Business Process, 

Technology Architecture. Dalam penelitian ini tidak 

menghasilkan gambaran sistem informasi dalam 

kerangka TOGAF ADM tetapi mengarah pada analisis 

arsitektur bisnis dan arsitektur teknologi penerimaan 

mahasiswa baru. Perencanaan dilakukan agar dapat 

membangun arsitektur sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan demi tercapainya sebuah sistem informasi 

yang mendukung proses bisnis pada STMIK Pontianak.  

B. Fase Preliminary : Framework and Principles 

Dalam sebuah perencanaan arsitektur enterprise dimulai 

dengan Fase Preliminary yang merupakan tahap awal 

yang memuat Principle Catalog agar memperjelas visi 

dan prinsip tentang pengembangan arsitektur enterprise. 

framework dan metodologi pengembangan arsitektur 

enterprise sudah termuat dalam preliminary. Berikut 

adalah  Principle Catalog pada proses penerimaan 

mahasiswa baru. 

1. Business Principles 

Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam 

menjalankan tugas sebagai panitia penerimaan 

mahasiswa baru, meningkatkan jumlah pendaftaran 

mahasiswa baru menjadi fokus yang utama, disiplin 

terhadap aturan yang berlaku, memastikan dalam 

penerimaan tidak ada kecurangan, teknologi 

informasi meminimalkan terjadinya kesalahan. 

2. Data Principles 

Integrasi data menjadi tanggung jawab bersama, 

penyebaran data untuk kepentingan bersama, 
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pengaksesan data selalu ada, manajemen selalu 

mengontrol data dan selalu menjadi prioritas utama, 

terjaminnya keamanan data. 

3. Application Principles 

Memiliki akurasi yang tinggi dan mudah digunakan, 

dapat disesuaikan jika terjadi perubahan dalam 

kebutuhan organisasi. 

4. Technology Principles 

Dapat beradaptasi jika terjadi perubahan teknologi 

diwaktu yang akan datang, dapat mendukung fungsi 

bisnis dimasa yang akan datang, bersifat 

multiplatform. 

C. Pendefinisian Area Business Process 

Perencanaan pemodelan arsitektur bisnis setelah 

mendefinisikan pertanyaan yang berhubungan dengan 

pedoman yang diterapkan oleh perguruan tinggi dalam 

menjalankan operasional bisnis penerimaan mahasiswa 

baru. aturan operasional standar dalam penerimaan 

mahasiswa baru merupakan suatu operasional yang harus 

dilakukan seluruh panitia penerimaan mahasiswa baru 

mulai dari dibukanya gelombang pertama hingga 

gelombang kedua pendaftaran penerimaan mahasiswa 

baru. Mengacu kepada Standard Operasional Procedure 

(SOP) STMIK Pontianak, berikut ini adalah Prosedur 

Penerimaan Mahasiswa Baru. 

1. Membentuk Tim Penerimaan Mahasiswa Baru 

(PMB) 

2. Membuat persyaratan yang diperlukan untuk 

penerimaan Mahasiswa Baru  

3. Mensosialisasikan PMB lewat Website  dan Media  

4. Menyediakan Formulir pendaftaran dan Daftar 

Persyaratan untuk Mahasiswa Baru  

5. Melakukan pendaftaran dengan :  

a. Mengisi Formulir Pendaftaran 

b. Melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan 

c. Membayar Biaya Pendaaftaran pada anggota tim 

panitia pendaftaran.  

6. Menerima dan memeriksa Formulir Pendaftaran, 

Persyaratan yang ditentukan. 

7. Menyampaikan Formulir Pendaftaran dan 

Persyaratan yang sudah ditentukan kepada  anggota 

Tim Penerimaan Mahasiswa Baru. 

8. Melakukan Pemeriksaan Ulang terhadap Dokumen-

dokumen Persyaratan dari Mahasiswa Baru yang 

mendaftar. 

9. Mempersiapkan CAT (Computer Administrasion 

Test) dan Jadwal Test Wawancara. 

10. Melakukan Test Wawancara. 

11. Melakukan rapat untuk menilai Test Wawancara dan 

test tertulis. 

12. Menentukan Mahasiswa Yang diterima sebagai 

Mahasiswa Baru. 

13. Mengumumkan Mahasiswa Baru yang diterima. 

Mengetahui apakah kegiatan proses penerimaan 

mahasiswa baru sudah berjalan sesuai dengan standar 

operasional, maka perlu dilakukan penyebaran kuesioner 

pada proses bisnis penerimaan mahasiswa baru kepada 

bagian unit panitia penerimaan baru dan bagian unit 

akademik. Berikut adalah hasil dari kuesioner proses 

bisnis penerimaan mahasiswa baru (tabel 1) 

Tabel 1. Hasil Kuesioner Proses Bisnis Akademik 

No Objek Pertanyaan 

Distribusi 

Jawaban 

Y (%) 
T 

(%) 

1 Pemberian Nomor Induk 

pendaftaran (NIM), 

bersamaan dengan pengisian 

biodata pendaftaran 

mahasiswa baru? 

10 0 

2 Memproses berkas biodata 

mahasiswa baru, menunggu 

berakhirnya batas waktu 

penerimaan mahasiswa 

0 10 

3 Pemberian Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM), 

bersamaan dengan pengisian 

biodata mahasiswa 

5 5 

4 Penerimaan berkas registrasi 

mahasiswa, tidak perlu 

dilakukan penyesuaian 

dengan data yang 

pendaftaran? 

0 10 

5 Pengimputan data calon 

mahasiswa dilakukan unit 

panitia PMB? 

10 0 

6 Kartu Rencana Studi calon 

mahasiswa apakah sudah 

dicetak sekaligus setelah 

selesai daftar ulang? 

10 0 

7 Perubahan Kartu Rencana 

Studi (PKRS) calon 

mahasiswa langsung 

diperbaharui ketika 

mahasiswa menyerahkan 

PKRS? 

10 0 

8 Pelaksanaan tes ujian 

masuk,  semua kartu calon 

mahasiswa sudah harus 

tercetak? 

10 0 

9 Apakah data yang 

diinputkan oleh panitia PMB 

dapat dilihat langsung oleh 

bagian akademik? 

0 10 

10 

Nilai hasil tes ujian masuk 

dapat langsung diterima 

calon mahasiswa? 

10 0 

  Persentase 65% 35% 

 

Berdasarkan data hasil perhitungan kuesioner yang 

berkaitan dengan proses bisnis penerimaan mahasiswa 

baru seperti yang ditunjukan pada table 1, reponden yang 

menjawab Ya sebanyak 65% dan responden yang 

menjawab Tidak sebanyak 35%. Jika dilihat dari 

perbandingan total responden yang menjawab Ya dan 

total responden yang menjawab Tidak, maka responden 
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yang menjawab Ya lebih banyak yaitu 65%. Angka ini 

menunjukkan bahwa proses bisnis sudah berjalan dengan 

baik. Walau demikian hal ini bukan berarti proses bisnis 

tersebut berjalan dengan optimal karena masih 

ditemukan adanya pemprosesan berkas biodata 

mahasiswa baru menunggu batas akhir penerimaan 

mahasiswa. dan berkas registrasi mahasiswa selalu 

dilakukan penyesuaian dengan data pendaftaran calon 

mahasiswa dan inputan data dari panitia PMB tidak bisa 

dilihat langsung oleh bagian akademik melalui sistem. 

Arsitektur bisnis panitia penerimaan mahasiswa baru 

yang terintegrasikan dengan unit kerja akademik dapat 

divisualisasikan dengan menggunakan activity diagram 

dengan menggunakan UML. Activity diagram memiliki 

fokus kepada menggambarkan arsitektur proses bisnis 

yang mengintegrasikan unit kerja akademik dengan 

bagian panitia penerimaan mahasiswa baru. Urutan 

aktivitas dalam sebuah proses yang dipergunakan untuk 

memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana 

mereka berakhir. Berikut ini adalah activity diagram 

Arsitektur bisnis penerimaan mahasiswa baru yang 

terintegrasi dengan unit kerja akademik: 

 

 
Gambar 1. Activity Diagram Arsitektur Bisnis 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

D. Fase Technology Architecture 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan 

platform teknologi saat ini dan melihat secara langsung 

penggunaan platform teknologi saat ini terhadap aplikasi 

serta membuat usulan platform teknologi terkait 

kebutuhan sistem penerimaan mahasiswa baru. Untuk 

mengetahui dengan pasti apakah arsitektur teknologi saat 

ini sudah mendukung sepenuhnya sistem penerimaan 

Mahasiswa baru, maka disebarkan kuesioner kepada 

Panitia yang berisikan pertanyaan kondisi arsitektur 

teknologi. Gambaran yang jelas tentang arsitektur 

teknologi yang digunakan dalam mendukung bisnis 

disajikan dalam bentuk tabel hasil perhitungan kuesioner 

seperti berikut ini (tabel 2) 

No Objek Pertanyaan 

Jawaban 

Y 

(%) 

T 

(%) 

1 

 

Ada komputer yang khusus 

digunakan untuk kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru? 

100 0 

2 Apakah panitia PMB 

membutuhkan akses internet 
100 0 

3 Apakah pengimputan data calon 

mahasiswa di inputkan di 

komputer PMB? 

100 0 

4 Apakah hasil tes ujian masuk 

langsung terlihat dikomputer 

PMB 

0 100 

5 Apakah surat kelulusan hasil tes 

ujian masuk diketikkan oleh 

panitia PMB  

50 50 

6 Di instansi Bapak/Ibu sudah 

tersedia jaringan komputer 

(LAN)  

100 0 

7 Di instansi Bapak/Ibu sudah 

tersedia alat printer?  
100 0 

8 Komputer yang Bapak/Ibu 

pergunakan bisa mengakses dari 

server? 

100 0 

9 Perangkat mobile dapat 

dipergunakan mengakses 

informasi penerimaan mahasiswa 

baru? 

0 100 

10 

Apakah tersedia akses ke server 

untuk informasi penerimaan 

mahasiswa baru?  

50 50 

  PERSENTASE 

70

% 

30

% 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan 

akhir dari kuesioner tersebut menunjukkan bahwa 70% 

responden menyatakan Ya dan 30% responden 

mengatakan Tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa 

dalam menjalankan aktivitas bisnis pada penerimaan 

mahasiswa baru, arsitektur teknologi yang ada saat ini 

sudah sangat membantu. Namun hal ini belum 

sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal terutama 

yang berhubungan dengan kebutuhan akses informasi 

menggunakan komputer maupun menggunakan 

perangkat mobile serta masih belum tersedianya secara 

langsung hasil tes ujian masuk kekomputer panitia PMB 

sementara proses bisnis memerlukan layanan informasi 

tersebut. Seperti yang ditunjukan pada pertanyaan nomor 
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4, ternyata Apakah hasil tes ujian masuk tidak langsung 

terlihat dikomputer PMB padahal informasi ini sangat 

penting bagi panitia PMB . Pertanyaan nomor 9 juga 

menjelaskan bahwa Perangkat mobile belum bisa 

dipergunakan mengakses informasi penerimaan 

mahasiswa baru. 

Sistem dikembangkan menggunakan open source dan 

tidak ada lagi penggunaan aplikasi ilegal atau yang tidak 

berlisensi. Detail platform teknologi yang diusulkan 

untuk pengembangan sistem terlihat pada tabel 3 

Tabel 3 Platform Teknologi Saat Ini Dengan Usulan 

Platform Teknologi 

Jenis Perangkat Keterangan 

Per 

angkat  

Keras 

Personal  

Computer: 

a.Intel Core i3 

Duo 3.30 GHz 

b.V-GEN DDR2 

2GB PC-5300, 

Hdd 500Gb 

2 unit untuk panitia 

PMB 

 

Server: 

Server Xeon 

X3430 2.4 Ghz 

HDD 1 Tb 8 Mb 

Cache 

1 unit Diperlukan 

untuk menyimpan 

database yang bisa 

diakses oleh 

akademik 

Piranti 

Masukan: 

1.Keyboard 

Logitech 

2.Mouse Logitech 

 

Monitor  

1.Monitor LED 

14" 

2 unit LED 14” 

untuk bagian Panitia 

Printer 

Printer Laserjet  

1 unit Printer 

Laserjet untuk 

Panitia 

Per 

angkat  

Lunak 

Sistem Operasi: 

Linux server, 

Windows 7, 

Microsoft Excel 

2010, Microsoft 

word2010,  

MySQL, PHP 

Version 7.1.1 

Sesuai dengan 

jumlah PC 

Internet Browser  

1.Mozilla Firefox 

2.Internet 

Explorer 5.0  

3.Mozilla Firefox  

4.Google Chrome  

5.Microsoft 

Outlook 2010  

Sesuai dengan 

jumlah PC 

Software 

Lainnya: 

Antivirus 

Sesuai dengan 

jumlah PC 

Komu 

nikasi  
Jaringan: 

LAN, Internet 
- 

Jenis Perangkat Keterangan 

Data Peralatan 

Jaringan: 

1.Switch  

2.Modem 

3.Router 

4.Kabel UTP 

5.Mikrotik 

1 buah modem 

2 buah Switch 

1 buah Router 

 

4. Kesimpulan 

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari 

perencanaan Enterprise Architecture (EA) adalah 

keseragaman bisnis dengan teknologi. pada proses bisnis 

penerimaan mahasiswa baru, 75% menjawab ya dan 

35% menjawab tidak. ini menandakan proses bisnis 

sudah berjalan dengan baik namun masih belum 

mencapai optomal. begitu juga analisis yang dilakukan 

pada arsitektur teknologi, 70% menjawab Ya dan 30% 

menjawab Tidak. Hal ini memberikan jawaban bahwa 

arsitektur teknologi yang ada saat ini sudah sangat 

membantu namun belum sepenuhnya dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses 

penerimaan mahasiswa baru. Perencanaan arsitektur 

bisnis dan arsitektur teknologi penerimaan mahasiswa 

baru tidak mengubah proses bisnis yang berlaku pada 

operasional penerimaan mahasiswa baru. Perencanaan 

dilakukan agar dapat membangun arsitektur sesuai 

dengan kebutuhan yang diharapkan demi tercapainya 

sebuah sistem informasi yang mendukung proses bisnis. 

Diharapkan Kedepannya perlu dikembangkan sistem 

informasi penerimaan mahasiswa baru yang searah 

dengan proses bisnis dan ketersediaan teknologi dengan 

mengacu pada arsitektur enterprise. 
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