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BAB III 

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

3.1 Arsitektur “AS IS” 

Pembahasan akan diawali dengan gambaran secara umum kemudian akan 

dibahas secara lebih detil tentang arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan 

arsitektur teknologi. Kemudian dari bab ini akan digunakan sebagai dasar untuk 

memodelkan arsitektur “TO BE” di bab selanjutnya. 

3.1.1 Preliminary Phase 

Universitas Ciputra didirikan oleh Pengusaha Indonesia yang 

bernama  Dr.(HC).Ir. Ciputra, ketua Ciputra Grup. 

Universitas Ciputra ini terletak di kawasan Citraland. Kawasan 

Citraland yang  jauh dari atmosfer  perkotaan, kawasan yang sangat cocok 

untuk  menimba ilmu. Visi dari founder Ciputra adalah menciptakan 

pengusaha pengusaha muda yang berjiwa entrepreneur. 

Didalam setiap mata kuliah yang ada, tersisipkan kegiatan 

entrepreneurship sehingga kita dapat lebih siap untuk menghadapi realita 

kehidupan. Dengan menambahkan unsur – unsur entrepreneurship disetiap 

mata kuliahnya diharapkan para mahasiswa/i Universitas Ciputra dapat 

menjadi seorang entrepreneur dengan passion yang mereka inginkan 
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Tabel 3.1 Program Studi di Universitas Ciputra 

Fakultas Program Studi 

Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen Bisnis International 

(International Business Management) 

Fakultas Teknik Dan Desain 

Program Studi Teknologi Informasi dan Multimedia 

(Information and Multimedia Technology) 

  

Program Studi Desain Interior Arsitektur ( Interior 

Architecture) 

  

Program Studi Desain Komunikasi Visual (Visual 

Communication Design) 

  

Program Studi Sistem Informasi Bisnis (Business 

Information Systems) 

Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi (Psychology) 

Fakultas Pariwisata 

Program Studi Bisnis Hotel dan Kepariwisataan 

(International Hotel and Tourism Business) 

  Program Studi Bisnis Kuliner (Culinary Business) 

 

  3.1.1.1 Visi dan Misi Universitas Ciputra 

Penetapan visi dan misi dari Universitas Ciputra ini dengan 

cara mengikuti dari visi bapak Founder Universitas Ciputra yaitu 

Bapak Ciputra, Visi yang beliau tetapkan adalah To be a university 

that creates world class entrepreneurs with excellent character and 

gives great impact to the nation. Visi ini ditetapkan sesuai dengan 

sistem nilai (motto) yang diinginkan oleh Founding Father yaitu 

Creating World Class Entrepreneurs. 

Misi Universitas Ciputra adalah : 

1. To cultivate an entrepreneurial mindset 

2. To foster excellent character 
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3. To encourage the spirit of entrepreneurship 

4. To develop profesional-entrepreneurship skills. 

5. To condUniversitas Ciputrat research for academic and 

entrepreneurship competence 

6. To endorse University Social Responsibility 

 

  3.1.1.2 Struktur Organisasi 

Universitas Ciputra dipimpin oleh seorang Rektor. Seorang 

rektor memiliki tanggung jawab terhadap yayasan Ciputra. 

Keuangan Universitas Ciputra saat ini diberikan oleh yayasan 

Ciputra. Rektor membawahi direktur akademik dan direktur 

operasional. Fungsi dari direktur akademik adalah mengatur segala 

sesuatu yang berhubungan dengan akademik seperti kurikulum, 

dosen, mahasiswa, dll. Sedangkan departemen operaional bertugas 

untuk mendukung dari direktur akademik, contoh fungsi dari divisi 

operasional adalah keuangan, marketing, property, dll. Struktur 

organisasi dapat dilihat pada gambar 3.1 hingga 3.4. 
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Gambar 3.1 Struktur organisasi Universitas Ciputra Direktorat 

 

Gambar 3.2 Lembaga dibawah Rektor 
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Gambar 3.3 Lembaga Direktur Operasional 

 

 

Gambar 3.4 Lembaga Direktur Akademik 
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3.1.2 Arsitektur Bisnis 

Arsitektur bisnis ini menjelaskan tentang bisnis proses apa saja yang ada 

di universitas Ciputra. Di Universitas Ciputra ada lima bisnis proses yaitu : 

Manajemen perpustakaan, Mahasiswa dan Alumni, Perkuliahan Umum, 

administrasi dan akademik, dan program studi. 

3.1.2.1 Manajemen Perpustakaan 

Fungsi dari perpustakaan adalah untuk memberikan 

pelayanan melalui informasi maupun layanan teknis kepada staf, 

dosen, dan juga mahasiswa. Pelayanan teknis yang dilakukan oleh 

perpustakaan adalah pemesanan buku, pengelompokan, menjilid 

buku yang merupakan aktifitas yang back-office. Sedangkan 

aktifitas yang front-office adalah penyediaan material seperti buku, 

cd, dan tugas akhir. 
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Gambar 3.5 Use Case Perpustakaan 

Buku dapat dipinjam oleh mahasiswa selama 1 minggu, tata 

cara peminjaman buku dapat dilihat di gambar 3.6.  

 

Gambar 3.6 Proses Peminjaman Buku  
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Buku tersebut dapat diperpanjang selama dua kali lagi 

kemudian harus dikembalikan, proses perpanjangan buku dapat 

dilihat di gambar 3.7.  

Gambar 3.7 Proses Perpanjangan buku 

 

Bila mahasiswa terlambat untuk mengembalikan akan 

terkena denda sebesar lima ribu rupiah setiap harinya, proses 

pengembalian buku dapat dilihat di gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Proses Pengembalian buku 

Jumlah kapasitas buku yang dapat dipinjam oleh mahasiswa 

adalah 3 buah, tetapi jika mahasiswa tersebut sudah terdaftar 

sebagai mahasiswa yang menjalani tugas akhir maka mahasiswa 



45 
 

tersebut dapat meminjam sebanyak 5 buah. Sedangkan untuk dosen 

dapat meminjam buku selama 1 semester.  

Untuk majalah dan tugas akhir hanya bisa dibaca di 

perpustakaan saja tanpa boleh dipinjam. Alasan tugas akhir ini 

tidak boleh di pinjam adalah agar tidak adanya pelanggaran hak 

cipta atau plagiarisme dalam pengerjaan tugas akhir, sedangkan 

untuk majalah tidak diperbolehkan untuk dipinjam untuk menjaga 

kebersihan dari majalah tersebut.   

Dosen yang memerlukan sebuah buku dapat meminta 

kepada perpustakaan, perpustakaan akan melakukan pengecekan 

apakah buku yang diminta ini terdapat dikoleksi perpustakaan jika 

ada maka buku tersebut tidak perlu dibeli. Jika buku yang diminta 

ini tidak ada dalam koleksi perpustakaan maka buku tersebut akan 

diajukan untuk pembelian. Proses pembelian akan melalui property 

management dan finance. Setelah buku tersebut datang maka 

perpustakaan akan mendata buku tersebut terlebih dahulu 

kemudian buku tersebut dapat dipinjam oleh dosen yang 

bersangkutan seperti dijelaskan di gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Proses Pengadaan buku 
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Perpustakaan juga dapat mengatasi buku–buku yang hilang. 

Perputakaan pertama – tama akan melakukan pengecekan terhadap 

Kartu Tanda mahasiswa, untuk mengecek buku apa saja yang 

dipinjam dan memeriksa tanggal kembali buku–buku tersebut. 

Kemudian staf perpustakaan akan melakukan pemeriksaaan judul 

buku yang dipinjam, apa bila judul buku yang dipinjam sama dan 

tidak memiliki denda maka mahasiswa tersebut dapat 

menandatangani formulir pengembalian. Jika ada buku yang hilang 

staf perpustakaan akan melakukan pengecekan harga buku tersebut, 

mahasiswa diberi dua pilihan yaitu membelikan buku yang sama 

atau mengganti buku tersebut dengan denda dua kali harga 

pembelian. Proses ganti rugi buku dijelaskan di gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Proses Ganti Rugi Buku 

 

 3.1.2.2 Manajemen Alumni dan Mahasiswa 

Mahasiswa yang berada di Universitas Ciputra dan Alumni 

yang berada di bawah departemen Biro Mahasiswa dan Alumni. 
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Beberapa tugas Biro Mahasiswa dan Alumni dijelaskan di gambar 

3.11 

 

Gambar 3.11 Use Case Biro Mahasiswa dan Alumni 

  

Di departemen ini mengatur Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) yang ada di Universitas Ciputra, mengatur pembimbing 

atau pembina bagi unit kegaiatan mahasiswa seperti di gambar 3.12 

 

Gambar 3.12 Mengurus Unit Kegiatan Mahasiswa 
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menginputkan kredit poin bagi peserta unit kegiatan 

mahasiswa, Himpunan mahasiswa setiap program studi, sertifikat 

dari workshop–workshop dan seminar seperti di gambar 3.13.  

 

Gambar 3.13 Memasukkan Kredit Poin 

Biro mahasiswa dan Alumni juga yang mengatur kepanitian 

orientasi studi dan pengenalan kampus untuk mahasiswa baru 

seperti di gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Pembentukan Panitia Ospek 

Biro mahasiswa dan Alumni juga yang mendata Alumni 

Universitas Ciputra seperti di gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Mendata Alumni 
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Biro mahasiswa dan Alumni juga yang mengatur 

mahasiswa yang masuk ke Universitas Ciputra dengan beasiswa. 

Biro mahasiswa dan Alumni juga yang mensurvei anak yang akan 

diberikan beasiswa oleh Universitas Ciputra, seperti dijelaskan di 

gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Mengurus Beasiswa Mahasiswa 

 

3.1.2.3 Manajemen Perkuliahan Umum 

Di Universitas Ciputra mata kuliah umum, mata kuliah 

entrepreneurship, pembelajaran bahasa dan budaya, dan workshop 

diatur oleh Biro Perkuliahan Umum. Untuk pengaturan mata kuliah 

umum sama dengan mengatur mata kuliah, Biro Perkuliahan 

Umum akan berkoordinasi dengan Biro  Administrasi Akademik 

untuk mengatur jadwal perkuliahan umum. Kemudian jadwal dari 

perkuliahan umum akan diberikan kepada program studi – program 

studi. Biro Perkuliahan Umum juga mengatur untuk mata kuliah 

entrepreneurship. Pembelajaran bahasa dan budaya juga diatur oleh 
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Biro Perkuliahan Umum. Biro Perkuliahan Umum juga mengatur 

workshop–workshop yang tidak berhubungan dengan akademik. 

Tugas–tugas dari Biro Perkuliahan Umum dijelaskan di gambar 

3.17 

 

Gambar 3.17 Use Case Biro Perkuliahan Umum 

 

3.1.2.4 Manajemen Administrasi Akademik 

Biro  Administrasi Akademik memiliki tugas – tugas seperti 

pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Use Case Biro  Administrasi Akademik  

Bila ada mahasiswa dari universitas lain ingin masuk ke 

Universitas Ciputra, dia dapat mentransfer nilai–nilai yang sudah 

dia dapatkan di universitas asal, tentu saja untuk menentukan 

apakah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut sama 

dengan mata kuliah di Universitas Ciputra maka diperlukan kerja 

sama dengan Program Studi yang bersangkutan. 
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Biro  Administrasi Akademik juga melakukan pengecekan 

absensi mahasiswa seperti dijelaskan di gambar 3.19.  

 

Gambar 3.19 Proses Pendaftaran Kehadiran 

Biro  Administrasi Akademik melakukan verifikasi daftar 

kehadiran mahasiswa dengan cara melihat catatan dosen, ada batas 

maksimal ketidak hadiran mahasiswa yaitu 25% boleh tidak hadir 

di kelas. Jadi batas kehadiran minimum mahasiswa adalah 75% jika 

kurang dari itu maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus 

dari mata kuliah tersebut. Biro  Administrasi Akademik juga 

melakukan penggandaan soal dari dosen yang akan digunakan 

untuk UTS dan UAS seperti dijelaskan di gambar 3.20.  
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Gambar 3.20 Proses Penjadwalan Ujian Tengah Semester 

Pada saat penggandaan soal Biro  Administrasi Akademik 

tidak melayani kunjungan dari mahasiswa, hal ini dilakukan agar 

menjaga kerahasian dari soal tersebut. Biro  Administrasi 

Akademik juga memasukkan nilai dari dosen ke dalam sistem 

sehingga sistem dapat mengerlukan nilai kumulatif dari mahasiswa 

tersebut diakhir semester. Biro  Administrasi Akademik akan 

menerima daftar mahasiswa–mahasiswa yang melakukan daftar 

ulang untuk semester depan dari departemen keuangan, jika itu 

mahasiswa lama, dan dari departemen marketing, jika itu 

mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Ciputra. Biro  

Administrasi Akademik juga melayani mahasiswa yang akan 

merubah status mereka, status yang disini dimaksud adalah apakah 

dia mahasiswa aktif, cuti atau alumni. Untuk mendapatkan ijin 

perubahan ini tidak semudah kelihatannya, mahasiswa harus 

berkoordinasi dengan dosen pembimbing terlebih dahulu kemudian 
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setelah diberi persetujuan oleh dosen pembimbing maka mahasiswa 

dapat merubah statusnya di Biro  Administrasi Akademik . Biro  

Administrasi Akademik juga mengatur jadwal–jadwal mata kuliah 

di KRS yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut seperti 

dijelaskan di gambar 3.21.  

 

Gambar 3.21 Proses Penjadwalan Mata Kuliah 

Pada awal semester mahasiswa diwajibkan untuk 

melakukan pendaftaran mata kuliah di Campus Information system 

seperti dijelaskan di gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Proses Pembagian Kartu Rencana Studi 

Pada akhir kuliah atau pada awal tahun ajaran mahasiswa 

akan mendapatkan Kartu Hasil Studi, kartu ini adalah hasil dari 

kuliah mahasiswa dari semester lalu seperti dijelaskan di gambar 

3.23.  
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Gambar 3.23 Proses pembagian Kartu Hasil Studi 

 

3.1.2.5 Managemen Program Studi 

Program studi mengatur banyak hal yang berhubungan dengan 

mahasiswa seperti di jelaskan di tabel 3.2. Hal – hal yang di atur oleh 

Program Studi adalah : 

   Tabel 3.2 Tugas – tugas dari program studi 

Aktor Tugas 

Akademik 

support 

Menampung pengumpulan garis besar program 

pengajaran 

Koordinasi dengan BAA untuk tanggal akademik 

 

Pengumpulan hasil koreksi nilai 

 

Tugas keseharian prodgi : korespondensi, layanan 

mahasiswa, layanan tamu, logistik per dinas, 

logistik keperluan Program Studi 

Kepala Program 

studi 

Membuat rencana 

Mengajar kelas dan pratikum 

 

Memimpin para dosen 

 

Mengawasi para dosen 

 

Membuat tujuan untuk program studi 

 

Memberi tugas kepada dosen 
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Memberi motivasi dan membimbing para dosen 

 

Mengevaluasi untuk perencanaan 

Tutor 

Mengajar Pratikum 

Memberi evaluasi pratikum 

 

Membuat soal test/ evaluasi pratikum 

 

Membuat latihan soal untuk pratikum 

dosen dan dosen 

luar biasa 

Membuat perencanaan dan evaluasi 

Mengajar kelas dan pratikum 

dosen 

koordinator 

penelitian 

Koordinasi dengan lembaga penelitian dan 

publikasi 

Sumber informasi dosen untuk kepentingan 

penelitian 

dosen 

koordinator 

marketing 

Koordinasi dengan marketing and admission untuk 

penjadwalan workshop 

Penentuan seleksi beasiswa calon mahasiswa baru 

dosen 

koordinator 

tugas akhir 

Menentukan standar tugas akhir 

Menentukan hal - hal penting untuk tugas akhir 

Seleksi dosen pembimbing 

 

Menugaskan dosen pembimbing 

dosen 

koordinator 

himpunan 

mahasiswa 

Mendampingi  dab mengkoordinasi himpunan 

mahasiswa untuk setiap kegiatan 

Mengangkat dan memberhentikan pengurus 

himpunan mahasiswa 

Dosen 

koordinator 

magang 

Menentukan pedoman magang 

Menjajaki lokasi magang 

Mengevaluasi proposal magang 

 

Melakukan evaluasi pelaksanaan magang 
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Mengolah hasil magang 

 

Membuat formulir dan kriteria penelitian magang 

untuk perusahaan 

 

 

 



58 
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Gambar 3.24 Use Case Program Studi 
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3.1.3 Arsitektur Sistem Informasi 

Arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu arsitektur 

aplikasi dan arsitektur data. Arsitektur aplikasi menjelaskan aplikasi apa saja yang 

saat ini dipakai di Universitas Ciputra, contohnya : Campus Information Systems, 

Webmail. Arsitektur data menjelaskan tentang tabel – tabel yang berisikan data 

dari aplikasi tersebut. 

  3.13.1 Arsitektur Aplikasi 

  Arsitektur aplikasi adalah penjelasan aplikasi apa yang 

dipakai dengan pejelasan di sub bab 3.1.2. Di sub bab tersebut 

dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan mahasiswa, 

Universitas Ciputra saat ini sudah memiliki  beberapa program 

yang dipakai untuk membantu hal – hal yang berhubungan dengan 

akademik. Aplikasi yang dipakai hingga saat ini adalah : 

1. Perangkat lunak Campus Information System atau biasa 

disebut CIS. Di dalam perangkat lunak ini mahasiswa, 

dosen dan juga staf lainnya dapat melakukan registrasi 

– registrasi, registrasi bagi mahasiswa adalah registrasi 

untuk mata kuliah yang akan di ambil dan juga melihat 

nilai dari mata kuliah yang sudah dia tempuh. Di dalam 

perangkat lunak ini juga para dosen juga bisa melihat 

dan mengatur mata kuliah mahasiswa, para dosen dan 

staf juga bisa mengajukan cuti di perangkat lunak ini. 
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Untuk perpustakaan, database buku–buku ada di 

perangkat lunak cis ini tetapi untuk melakukan proses 

peminjaman mereka tidak menggunakan perangkat 

lunak  yang ada di CIS ini. Tampilan program CIS dapat 

dilihat di gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25Tampilan Program CIS 

 

Cis adalah sebuah aplikasi yang berada di web 

server. Struktur dari web server di tunjukkan di gambar 

3.25
1
.  hampir semua aplikasi dari Universitas Ciputra 

adalah aplikasi web yang berbasis di server internal 

Universitas Ciputra. Sehingga tidak ada satupun data 

                                                        
1 http://www.cooperation-iws.org/wiki/index.php/Web_server_architecturea diakses tgl 
30 mei 2011 
 

http://www.cooperation-iws.org/wiki/index.php/Web_server_architecturea
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yang disimpan di komputer pribadi, hal ini untuk 

meminimalkan hilangnya data.  

Alur web server adalah berawal dari komputer 

client terhubung dengan komputer yang berada di 

server. Kemudian browser dari komputer client akan 

menuju alamat dari aplikasi yang berada di server. 

Server akan memberikan jawaban dalam bentuk web 

juga. Web server juga dapat mengakses database yang 

ada di dalam server yang sama atau di server yang 

berbeda. Kemudian web server akan memberikan 

jawaban untuk permintaan dari browser client seperti di 

jelaskan di gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Arsitektur web server  

2. Program perpustakaan 

Program perpustakaan ini berfungsi untuk melakukan 

proses pencatatan peminjaman dan juga proses 

pencatatam untuk pengembalian. Tetapi untuk 

mahasiswa dan dosen ataupun staf untuk mencari buku 

ini secara online tidak perlu datang sendiri ke helpdesk 

dari perpustakaan tetapi cukup mengetikkan ini :  

https://www.ciputra.ac.id/cis/library/list.do di browser. 

Tampilan program ini dapat dilihat di gambar 3.27. 

Program ini juga adalah aplikasi yang berada di web 

server. Program ini berada di dalam aplikasi CIS. 

https://www.ciputra.ac.id/cis/library/list.do
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Gambar 3.27 Katalog Perpustakaan Universitas Ciputra 

 

3. Program Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program PMB ini dibuat dengan tujuan agar para calon 

mahasiswa baru dapat melakukan registrasi, melihat 

info – info, dan upload beberapa file raport calon 

mahasiswa dan nilai ujian. Tampilan program PMB 

dapat di lihat di gambar 3.28. Hal ini digunakan agar 

memudahkan untuk melihat informasi – informasi. 

Dengan program PMB ini akan memudahkan 

mem`berikan informasi kepada calon mahasiswa yang 

berada jauh dari kota Surabaya dan juga dapat 

menghemat biaya – biaya. Program PMB ini juga 

adalah aplikasi yang berada di dalam web server. Atau 

bisa disebut juga aplikasi web based atau aplikasi yang 
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berbasis web. Program ini dapat di akses di : 

http://www.ciputra.ac.id/admission/ 

 

 

Gambar 3.28 Tampilan Program PMB 

 

4. Program Webmail Ciputra 

Program webmail
2
 ini adalah program email 

yang hanya diberikan kepada mahasiswa, dosen dan 

juga staf Universitas Ciputra dengan adanya email ini 

maka mahasiswa, dosen dan staf tidak perlu memilki 

email pribadi untuk melakukan email. 

                                                        
2
 Webmail.ciputra.ac.id 
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Gambar 3.29 Program Webmail Ciputra 

 

Proses yang dilakukan oleh mail server 

memiliki tahapan yang hampir sama dengan web 

server. Browser dari client akan meminta kepada mail 

server permintaan dapat berupa POP3 atau IMAP4 

yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam mail server 

di dalam laptop atau komputer client. 

Untuk berkomunikasi antara mail server yang 

berada di server dan juga email yang berada di mail 

server yang ada di laptop digunakan SMTP. 

 

  3.1.3.2 Arsitektur Data 

Arsitektur data ini mengidentifikasi untuk jenis data yang 

utama, yang digunakan untuk mendukung proses bisnis. Informasi 

yang sudah dipakai akan dibuat dalam bentuk matriks CRUD 
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(CREATE, READ, UPDATE,and  DELETE). Informasi – informasi 

yang akan sudah di pakai adalah sebagai berikut : 

1. Sistem perpustakaan Universitas Ciputra. 

2. Sistem CIS Universitas Ciputra. 

3. Sistem Webmail Universitas Ciputra. 

 

Tabel 3.3 Matriks Aktifitas Bisnis Ke Entitas Data Untuk Perpustakaan 

Universitas Ciputra 

  Entitas Data 

ict 

staf librarian 

staf 

mahasiswa 

Aktifitas       

Penambahan anggota perpustakaan C    

Pengubahan anggota perpustakaan U     

Penghapusan anggota perpustakaan D     

Pencarian anggota perpustakaan R    

Peminjaman buku  C  

pengembalian buku  U  

Perpanjangan peminjaman buku  U  

Perhitungan denda  U  

Peminjaman CD  C  

Pengolahan buku  C  

Pengadaan Buku   C  

Peminjaman surat kabar    C  
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Tabel 3.4 Matriks Aktifitas Bisnis Ke Entitas Data Untuk CIS Universitas Ciputra 

  Entitas Data 
ICT 

Staf 

Dose

n 

BIRO  

ADMI

NIST

RASI 

AKA

DEMI

K 

STAF 

M

a

h

as

is

w

a 

STAF 

Aktifitas           

Menambah user mahasiswa C         

Mengubah user 

mahasiswa 

 

U         

Menghapus user mahasiswa D         

Melihat user 

mahasiswa   R         

Melihat daftar mata kuliah   R R R   

Mendaftar mata kuliah   U U U   

Mengubah daftar mata kuliah   U U U   

Menambah daftar mata 

kuliah     
C C C 

  

Menambah user dosen + staf C         

Mengubah user dosen 

+ staf   U         

Menghapus user dosen + staf D         

Melihat user dosen + 

staf   R         

Cuti dosen + staf   C C   C 

 

Tabel 3.5 Matriks Aktifitas Bisnis Ke Entitas Data Untuk Webmail Universitas 

Ciputra 

  Entitas Data 

ICT 

Staf 

Do

sen 

ST

AF 
Mah

asis

wa Aktifitas         

Menambah user 

mahasiswa   C       

Menambah Password user mahasiswa C       

Mengubah user mahasiswa   U       

Menghapus user   D       
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mahasiswa 

Melihat user mahasiswa   R       

Menambah user dosen + staf C       

Menambah Password user 

dosen + staf   C       

Mengubah user dosen + 

staf   U       

Menghapus user dosen + staf D       

Melihat user dosen + staf R       

membuat email   C C C C 

mendelete email   D D D D 

Mengubah password   U U U U 
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GAMBAR 3.30 Conceptual ER-Diagram  

GAMBAR 3.31 Logical ER-Diagram 
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3.1.4 Arsitektur Teknologi 

Pada Gambar 3.23 ini menjelaskan bagaimana proses internet dari 

provider hingga sampai Universitas Ciputra. 

 

Gambar 3.32 Topologi Arsitektur Teknologi di Universitas Ciputra 

 

Proses yang dijalani dari internet itu hingga sampai ke laptop 

mahasiswa atau dosen adalah paket data internet awalnya berasal dari 

provider tertentu kemudian paket internet itu sampai ke router Marketing 
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Office Citraland Surabaya, Marketing Office yang mengatur bandwidth 

hingga sampai ke Universitas Ciputra. Marketing Office juga mengatur 

internet untuk keperluan Citraland juga. Setelah bandwidth itu sampai di 

router Universitas Ciputra, bandwidth itu akan disalurkan dari router 

kepada masing – masing wireless router di tiap - tiap lantai. Bandwidth ini 

tidak bisa langsung dilepaskan kepada wireless router. Bandwidth itu di 

kelola terlebih dahulu di server. Di server diberi perlindungan, dan juga 

pengaturan untuk bandwidthnya.  
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