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BAB III 

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 

 

3.1  Pembahasan Analisis Zachman Framework 

Zachman Framework adalah sebuah pemodelan terstruktur yang digunakan 

untuk menjelaskan mengenai sebuah perusahaan atau organisasi besar. 

Pemodelan ini berupa sebuah matriks dua dimensi yaitu enam kolom yang 

merupakan enam pertanyaan dasar pada komunikasi dan enam baris yang 

terdiri dari sudut pandang berbeda.  

Enam kolom pertanyaan yang dimaksud adalah what, how, where, who, 

when, why dan disilangkan dengan enam baris yaitu scope, business model, 

system model, technology model, detailed representation, dan functioning 

enterprise. Berikut adalah penjelasan dari setiap kolom. 

3.1.1. WHAT – DATA 

Kolom What membahas mengenai data-data utama yang ada di Universitas 

Ciputra. Pada kolom ini, yang akan dibahas adalah baris Scope yang berisi 

mengenai departemen-departemen utama di Universitas Ciputra. Baris 

Business Model yang menjelaskan mengenai  hubungan relasi dari tiap 

departemen secara pandangan sebagai Owner. Baris System Model 

menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram dari entitas yang ada 

dibawah Direktur Akademik. 
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3.1.1.1. Scope 

Persilangan antara kolom dan baris yang menjadi inti dari sel ini berbicara 

mengenai entitas bisnis penting dari suatu perusahaan enterprise seperti 

terlihat pada Gambar 3.1.1. Pada level ini hanya dijelaskan mengenai 

daftar entitas bisnis saja. Yang dimaksud dengan entitas bisnis adalah hal-

hal utama yang berkaitan dengan bisnis. Entitas bisnis yang akan dibahas 

pada Universitas Ciputra adalah berbagai departemen yang berada di 

bawah direktur akademik dan personil atau staff tiap-tiap departemen 

tersebut. 

 

Gambar 3.1.1. Daftar entitas penting di Universitas Ciputra untuk divisi akademik 
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3.1.1.2. Business Model 

Pada Gambar 3.1.2 dijelaskan mengenai diagram hubungan antar entitas. 

yang ada di Universitas Ciputra baik dari divisi akademik maupun divisi 

operasional dan setiap entitas saling berkaitan satu sama lain. 

 

Gambar 3.1.2 . Diagram hubungan tiap entitas di Universitas Ciputra 

Direktur Akademik memantau departemen yang merupakan bagian dari 

akademik yaitu perpustakaan, biro mahasiswa dan alumni, biro 

administrasi akademik, program studi, dan biro perkuliahan umum. 

Sedangkan direktur operasional memantau departemen yang mendukung 
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divisi akademik dalam kegiatan sehari-harinya yaitu departemen 

pemberdayaan manusia, finance and accounting, marketing and 

admission, dan property management. 

 

3.1.1.3. System Model 

Pada baris system model untuk kolom what berisi mengenai entity 

relationship diagram pada bidang akademik. Menjelaskan mengenai 

hubungan tiap entitas untuk bidang akademik beserta dengan atribut dan 

relasinya. 

 

Gambar 3.1.3. Entity Relationship Conceptual diagram untuk divisi akademik 
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Gambar 3.1.4. Entity Relationship Logical diagram untuk divisi akademik 

 

Pada Gambar 3.1.3 dan 3.1.4 diatas dijelaskan mengenai bagaimana 

hubungan antara mahasiswa dengan entitas lain seperti nilai, mata kuliah, 

unit kegiatan mahasiswa, kredit point, dosen, dan entitas yang lain yang 
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menjadi titik berat dari suatu kegiatan perkuliahan yang ada di Universitas 

Ciputra. 

3.1.2. HOW – FUNCTION 

Kolom How membahas mengenai proses-proses bisnis yang ada di 

Universitas Ciputra. Yang dimaksud dengan proses bisnis adalah kumpulan 

pekerjaan yang saling terkait, biasanya memiliki masukan dan keluaran yang 

jelas. Pada kolom ini, baris yang akan dibahas adalah Scope yang berisi 

mengenai daftar dari proses bisnis yang ada di Universitas Ciputra. Baris 

Business Model membahas mengenai input dan output dari proses yang telah 

disebutkan di Scope. Dan baris System Model membahas mengenai activity 

diagram dari proses bisnis untuk akademik. 

3.1.2.1. Scope 

Baris scope untuk kolom how pada Gambar 3.2.1 hingga Gambar 3.2.5 

dibawah ini membahas mengenai daftar proses-proses bisnis pada 

departemen dibawah divisi akademik Universitas Ciputra antara lain 

departemen BAA, BPU, BMA, dan Library. 
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Gambar 3.2.1 Daftar proses bisnis BAA 

 

Gambar 3.2.2 Daftar proses bisnis BPU 
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Gambar 3.2.3 Daftar proses bisnis BMA 

 

Gambar 3.2.4 Daftar proses bisnis Library 
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Gambar 3.2.5 Daftar proses bisnis program studi 

3.1.2.2. Business Model 

Untuk model bisnis pada Gambar 3.2.6 hingga Gambar 3.2.33 membahas 

mengenai input dan output dari suatu proses bisnis. Setelah pada baris 

scope dibahas mengenai daftar proses bisnis yang ada pada departemen di 

bawah divisi akademik, pada baris model bisnis ini dijelaskan lebih lanjut 

apa input dan outputnya. 
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Gambar 3.2.6 Business Process Model Perpustakaan secara keseluruhan 

 

Gambar 3.2.7 Detil proses bisnis pengolahan buku 

 

Gambar 3.2.8 Detil proses bisnis pengadaan buku 

 



39 
 
 

 

Gambar 3.2.9 Detil proses bisnis sirkulasi buku 

 

Gambar 3.2.10 Detil proses bisnis kehilangan buku 

Pada proses bisnis kehilangan buku ini dijelaskan mengenai bagaimana proses 

untuk pelaporan kehilangan buku oleh mahasiswa. Pertama-tama, perpustakaan 

akan memeriksa dulu Kartu Tanda Mahasiswa atau identitas peminjam buku 

sehingga diketahui buku apa yang dipinjam. Setelah itu mahasiswa melaporkan 

kehilangan buku dan bersedia melakukan penggantian berupa denda sebesar dua 
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kali harga buku atau membeli buku yang sama. Setelah mahasiswa melakukan 

tanggung jawabnya pihak perpustakaan akan memberi form bahwa mahasiswa 

tersebut telah mengganti buku dengan buku baru atau membayar denda. 

 

Gambar 3.2.11 Business Process Model BMA secara keseluruhan 
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Gambar 3.2.12 Detil proses bisnis untuk input kredit poin 

 

Gambar 3.2.13 Detil proses bisnis pelaporan plagiarisme 

 

Gambar 3.2.14 Detil proses bisnis pengajuan beasiswa 

 

Gambar 3.2.15 Detil proses bisnis pengajuan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 
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Gambar 3.2.16 Business Process Model BAA secara keseluruhan 

 

Gambar 3.2.17 Detil proses bisnis registrasi ulang mahasiswa baru 

 

 

Gambar 3.2.18 Detil proses bisnis yudisium 
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Gambar 3.2.19 Detil proses bisnis registrasi mahasiswa transfer 

 

Gambar 3.2.20 Detil proses bisnis registrasi ulang mahasiswa reguler 

Seperti terlihat pada Gambar 3.2.20 yang membahas mengenai proses 

registrasi ulang mahasiswa regular, pada Universitas Ciputra sistem registrasi 

tersebut dinamakan dengan KRS (Kartu Rencana Studi) yang bertujuan agar 

mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diinginkan walau tidak ada di 

Surabaya lokasi Universitas Ciputra berdiri. 

 

Gambar 3.2.21 Detil proses bisnis UTS dan UAS 

 

Gambar 3.2.22 Detil proses bisnis pengolahan nilai UTS dan UAS 
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Gambar 3.2.23 Business Process Model BPU secara keseluruhan 
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Gambar 3.2.24 Detil proses bisnis penjadwalan workshop 

 

Gambar 3.2.25 Detil proses bisnis penjadwalan Mata Kuliah Umum dan Entrepreneurship 

 

Gambar 3.2.26 Detil proses bisnis pengajuan dosen luar biasa 

 

Gambar 3.2.27 Detil proses bisnis pengajuan dosen tamu 
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Gambar 3.2.28 Business Process Model Program Studi secara keseluruhan 

 

Gambar 3.2.29 Detil proses bisnis pelaporan kegiatan akademik 
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Gambar 3.2.30 Detil proses bisnis penelitian 

 

Gambar 3.2.31 Detil proses bisnis penyusunan program kerja dan anggaran 

 

Gambar 3.2.32 Detil proses bisnis perkuliahan 

Pada gambar 3.2.32 diatas dibahas mengenai detil proses bisnis perkuliahan 

dimulai dari registrasi ulang mahasiswa baru hingga mahasiswa tersebut lulus dan 

keluar dari Universitas Ciputra. 
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Gambar 3.2.33 Detil proses bisnis pengabdian masyarakat 

Pada gambar 3.2.33 diatas menjelaskan mengenai proses bisnis pengabdian 

masyarakat. Salah satu dari tri dharma dosen adalah pengabdian masyarakat 

dimana dosen perlu memberikan kontribusinya untuk masyarakat dalam hal 

apapun misalnya seperti membuka workshop untuk para orang tua murid agar 

dapat mengenal teknologi lebih dalam lagi. Selain workshop, juga dapat 

melakukan kontribusi dalam hal lain. Untuk proses ini perlu kolaborasi dengan 

departemen pengabdian masyarakat agar dapat didata. 

 

3.1.2.3. System Model 

Untuk model sistem yang terlihat pada Gambar 3.2.34 hingga Gambar 

3.2.41 dijelaskan lebih detil mengenai proses tersebut mulai dari input, 

proses, dan outputnya. Jadi pada model sistem ini titik beratnya adalah 

pada penjelasan proses dari setiap proses bisnis yang ada pada departemen 

dibawah divisi akademik. 
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Gambar 3.2.34 Activity Diagram Library (1) 
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Gambar 3.2.35 Activity Diagram Library (2) 
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Gambar 3.2.36 Activity Diagram BMA 
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Gambar 3.2.37 Activity Diagram BPU 
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Gambar 3.2.38 Activity Diagram BAA (1) 
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Gambar 3.2.39 Activity Diagram BAA (2) 
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Gambar 3.2.40 Activity Diagram Program Studi (1) 
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Gambar 3.2.41 Activity Diagram Program Studi (2) 
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3.1.3. WHERE – NETWORK 

Kolom Where membahas mengenai lokasi bisnis dan struktur jaringan yang 

ada di Universitas Ciputra. 

3.1.3.1. Scope 

Persilangan antara kolom where dan baris scope berisi mengenai lokasi 

dimana bisnis dijalankan dalam hal ini merupakan lokasi dari Universitas 

Ciputra Surabaya yang dijelaskan pada Gambar 3.3.1 dan Gambar 3.3.2. 

 

Gambar 3.3.1 Peta lokasi Universitas Ciputra (Skala 1:50) 
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Gambar 3.3.2 Peta lokasi Universitas Ciputra (Skala 1:1) (Source : Google Maps) 

Universitas Ciputra terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Berada di 

kawasan UC Town, Citraland yang merupakan sebuah universitas dengan 

lokasi strategis bersebelahan dengan Ciputra Waterpark dan UC 

Apartment.  

3.1.3.2. Business Model 

Untuk model bisnis, yang akan dibahas ialah struktur gedung Universitas 

Ciputra pada Gambar 3.3.3 dari lantai satu hingga lantai tujuh dan denah 

setiap lantai secara detail, dapat dilihat pada Gambar 3.3.4 hingga Gambar 

3.3.11. 
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Gambar 3.3.3 Struktur gedung Universitas Ciputra 
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Gambar 3.3.4 Gambar denah lantai satu 

 

Gambar 3.3.5 Gambar denah lantai dua 
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Gambar 3.3.6 Gambar denah lantai 2a 

 

Gambar 3.3.7 Gambar denah lantai tiga 
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Gambar 3.3.8 Gambar denah lantai empat 

 

Gambar 3.3.9 Gambar denah lantai lima 
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Gambar 3.3.10 Gambar denah lantai enam 

 

Gambar 3.3.11 Gambar denah lantai tujuh 
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3.1.3.3. System Model 

Gambar 3.3.12 berisi mengenai detail sistem dari infrastruktur Universitas 

Ciputra. 

 

Gambar 3.3.12 Infrastruktur Universitas Ciputra 

3.1.4. WHO – PEOPLE 

Kolom Who membahas mengenai departemen-departemen dan orang-orang 

yang berperan penting dalam Universitas Ciputra.  Baris yang akan dibahas 

ialah Scope yang berisi mengenai daftar dari departemen penting dibawah 

direktur akademik, baris Business Model menggambarkan struktur organisasi 

di Universitas Ciputra beserta dengan sub departemen yang ada. Baris System 

Model membahas mengenai Role and Responsibility dari setiap departemen 

dan sub departemen yang ada. 
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3.1.4.1. Scope 

Baris scope pada kolom who membahas mengenai daftar organisasi yang 

penting bagi bisnis, kaitannya disini adalah daftar organisasi bisnis atau 

departemen yang penting di Universitas Ciputra seperti pada Gambar 3.4.1 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.4.1 Daftar departemen-departemen yang ada di Universitas Ciputra 

3.1.4.2. Business Model 

Untuk model bisnis akan membahas lebih detail mengenai struktur 

organisasi dari daftar organisasi penting yang telah dicantumkan diatas. 

Gambar 3.4.2 hingga Gambar 3.4.6 menjelaskan mengenai struktur 

organisasi beserta dengan sub strukturnya. 
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Gambar 3.4.2 Struktur organisasi Universitas Ciputra 
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Gambar 3.4.3 Struktur departemen Biro Administrasi Akademik 

 

 

Gambar 3.4.4 Struktur departemen Biro Perkuliahan Umum 
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Gambar 3.4.5 Struktur departemen Biro Mahasiswa dan Alumni 

 

 

Gambar 3.4.6 Struktur departemen perpustakaan 

Struktur departemen diatas merupakan struktur yang lebih detail dari tiap 

organisasi yang berada dibawah divisi akademik. 
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3.1.4.3. System Model 

Model sistem membahas mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap 

staf yang ada pada suatu departemen. Gambar 3.4.7 dibawah ini 

menjelaskan mengenai personil dari setiap departemen. 

 

Gambar 3.4.7 Daftar staf dari departemen yang berada dibawah divisi akademik 

Berikut ini merupakan tabel nama staff dari setiap departemen dibawah 

divisi akademik, tugas dan tanggung jawabnya pada departemen tersebut. 

Tabel 3.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab BAA (Biro Administrasi Akademik) 

Nama Jabatan Tanggung Jawab 

Veronica Hidayati, 

M.Pd. 

Kepala BAA - Bertanggung jawab dalam menyusun kalender 

akademik, merencanakan proses administrasi 

akademik bagi seluruh mahasiswa baru dan lama, 

mulai dari proses registrasi, pelaksanaan 

perkuliahan, pelaksanaan evaluasi sampai pada 
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penerbitan hasil studi 

- Bertanggung jawab atas pemeriksaan akademik 

untuk persiapan sampai dengan pelaksanaan sidang 

yudisium. Dan penerbitan Surat Keputusan Ijasah 

dan Yudisium 

- Bertanggung jawab atas proses pelaporan dan 

penyelenggaraan program studi 

- Bertanggung jawab dalam mengolah data, 

menyajikan data guna proses analisis data sesuai 

kebutuhan, termasuk data untuk wisuda, borang 

akreditasi, dll. 

Budi Prasetyo Adi Kabag. Pelaksanaan 

Ujian 

- Mengatur draft jadwal ujian 

- Menagih soal dari dosen lewat admin support 

- Membuat daftar hadir peserta ujian 

- Mengatur tempat duduk peserta ujian 

- Mengontrol pelaksanaan ujian 

- Mendokumentasikan data tentang soal ujian, nilai 

ujian, KHS, KSM dan lainnya 

- Mengurus ijasah kejar paket C 

- Mengurus nomer induk dosen nasional (NIDN) 

Yohanes Paulus Suharto Kabag. Registrasi - Mengurus registrasi mahasiswa baru 

- Mengatur jadwal perkuliahan koordinasi dengan 

program studi 

- Memeriksa kelengkapan dokumen calon 

mahasiswa 

- Mengurusi proses KRS mahasiswa 

- Mencetak daftar hadir mahasiswa 

Widya Sari Hastuti Sekretariat - Mengurusi mahasiswa pindah jurusan, cuti, aktif, 
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dan mahasiswa keluar dari Universitas Ciputra 

- Merekap GBRP dan SAP 

- Mengurusi surat menyurat internal maupun 

eksternal BAA 

- Membantu mengajukan permohonan pengadaan 

fasilitas BAA 

- Membantu mengkoordinir peminjaman barang 

untuk keperluan BAA 

- Membantu memeriksa laporan keuangan BAA 

Irene Patricia Kabag. Pengolahan 

Hasil Ujian 

- Mengurusi pengolahan hasil ujian 

- Mengurusi daftar hadir dosen 

- Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa 

- Mengurusi kuliah pengganti 

- Mengumpulkan nilai UTS dan UAS dari dosen 

atau admin support 

-  Rekapitulasi penerimaan nilai UTS/UAS 

- Mencocokan nilai masuk dengan input dosen di 

sistem 

- Merekap nama dosen sampai nilai diarsip dan 

diterbitkan 

- Rekapitulasi beban mengajar dosen 

- Mencetak kartu hasil studi 

Merryana 

Cendananingsih 

Kabag. 

Pemeriksaan dan 

Pelaksanaan 

Yudisium 

- Koordinasi data mahasiswa peserta tugas akhir 

dengan admin support program studi 

- Mengupdate kemajuan tugas akhir 

- Mencetak nilai ijasah dan transkrip 

- Mengumpulkan nilai sidang tugas akhir 
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- Mendistribusikan nilai ijasah dan transkrip 

- Mengatur pelaksanaan sidang yudisium tingkat 

fakultas 

Antonius Defretes Helper BAA - Editing data mahasiswa baru yang sudah 

melakukan registrasi 

- Ikut membantu dalam mengurusi UTS dan UAS 

pada bidang distribusi dan pengumuman 

- Dokumentasi data mahasiswa 

- Mengatur logistik BAA 

- Mengatur distribusi surat menyurat 

 

Tabel 3.4.2 Tugas dan tanggung jawab BPU (Biro Perkuliahan Umum) 

Nama Jabatan Tanggung Jawab 

Johan Hasan, M.Fils. Kepala BPU - Menunjuk koordinator MKU 

- Menunjuk dosen entrepreneur in   

residence 

- Koordinasi kurikulum E1 - E6 

Lili Kristanti Koordinator Mata Kuliah 

Umum dan 

Entrepreneurship 

- Surat menyurat 

- Absensi 

- Budgeting MKU dan Entrepreneurship 

- Logistik MKU dan Entrepreneurship 

- Mengelola absensi 

- Menghitung jumlah mahasiswa 

- Mengelola penjadwalan mata kuliah 

umum dan kelas 

- Mencari jaringan dari pihak luar 
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Natalia Christiani Koordinator Bahasa Asing - Mencari dan mengelola network dengan 

dosen-dosen asing 

- Koordinasi materi dan penilaian bahasa 

asing 

Christina Koordinator Workshop - Mengadakaan atau mengkoordinasi 

workshop 

- Logistik 

- Budgeting Control 

Sandy Wahyudi 

 

Nur Agustinus 

Soedjatmiko 

Koordinator Mata Kuliah 

Entrepreneurship 

- Mengembangkan roadmap perkuliahan 

dan materi, penilaian, dan metode yang 

digunakan 

- Merencanakan mata kuliah 

- Menentukan handbook 

- Menjadi fasilitator untuk pertemuan 

mingguan 

 

Tabel 3.4.3 Tugas dan tanggung jawab BMA (Biro Mahasiswa dan Alumni) 

Nama Jabatan Tanggung Jawab 

Drs. Eko Widyo Prasetyo, 

M.Min. 

 

Kepala BMA - Menunjuk koordinator MKU 

- Menunjuk dosen entrepreneur in   

residence 

- Koordinasi kurikulum E1 - E6 

Alumni - Membuat program pengembangan 

alumni 

Koordinator UKM 

Sport 

- Perencanaan tahunan dan budgeting 

- Konseptor pembinaan UKM 

- Mengontrol aktifitas UKM 
Ida Kristin Sianipar, S.Th. Koordinator UKM 

Non-Sport 
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 - Mengeluarkan laporan mengenai 

aktifitas ukm, budget, data mahasiswa 

UKM 

- Menyediakan fasilitas UKM 

- Penengah konflik 

- Manajemen performa UKM 

Administrasi - Memasukkan kredit point 

- Menyimpan data UKM dan Alumni 

- Surat menyurat 

- Membuat kontrak dengan pembina 

UKM 

Beasiswa - Screening mahasiswa penerima 

beasiswa 

- Menerima data permohonan dan 

memeriksa requirement yang dibutuhkan  

- Survey rumah pemohon 

- Menentukan kriteria beasiswa 

- Menempatkan dan memonitor 

mahasiswa ke departemen yang 

membutuhkan 

- Monitoring nilai mahasiswa penerima 

beasiswa 

 

Tabel 3.4.4 Tugas dan tanggung jawab departemen perpustakaan 

Nama Jabatan Tanggung Jawab 

Suzanna Katharina 

Mamahit, S.Sos. 

Kepala Library 

(Head of 

Department) 

- Menunjuk koordinator MKU 

- Menunjuk dosen entrepreneur in   residence 
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- Koordinasi kurikulum E1 - E6 

Chrisyandi Tri Kartika, 

S.Sos. 

Pengolahan 

(Processing) 

- Sosialisasi buku baru (bulanan) 

- Memproses koleksi baru ke katalog library 

- Merekam program spesial dari TV kabel 

- Koordinasi dengan PM untuk membership TV 

kabel 

- Mengelola alat perekam koordinasi dengan PM 

Raden Panji Yohanes Udik 

Esbiantoro, S.S. 

Terbitan Berkala 

(Periodical) 

- Menerima koleksi baru dan buletin dari PM 

untuk diolah oleh bagian processing 

- Shelfing (Memasukkan buku baru dan menata 

buku dalam rak) 

- Langganan terbitan berkala dari luar koordinasi 

dengan PM 

- Administrasi terbitan berkala seperti majalah, 

koran, dan buletin 

- Mendata koleksi majalah 

Essy Marischa Nadia, S.E. Sirkulasi & 

Admin 

(Circulation & 

Admin) 

Admin: 

- Membuat Requisition Form 

- Mengisi dokumen 

- Menerima buku baru dari departemen 

- Mengolah list permintaan, feedback ke 

departemen 

- Kirim dan tracking order ke PM 

 

Sirkulasi: 

- Melayani peminjaman, pengembalian, 

perpanjangan, denda buku 

Yehuda Abiel, S.Sos. Sirkulasi 

(Circulation) 
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- Melayani cetak dokumen 

- Peringatan pengembalian buku melalui sistem 

- Mencatat denda keterlambatan pengembalian 

koleksi 

- Menerima tugas akhir mahasiswa dalam bentuk 

buku dan CD 

- Mempublish abstrak tugas akhir mahasiswa ke uc 

share 

- Membuat buletin perpustakaan koordinasi 

dengan PM untuk printing dari luar. 

- Setor denda dan uang printing ke Finance 

- Menerima penggantian koleksi atau denda 

keuangan bila hilang/rusak untuk diolah bagian 

processing 

- Melayani pembelian kartu super 

- Menyimpan uang pembelian kartu super 

- Memeriksa form pengembalian buku 

- Mengawasi penerapan aturan perpustakaan 

 

 

3.1.5. WHEN – TIME 

Kolom When membahas mengenai siklus aktifitas yang ada di Universitas 

Ciputra. Baris yang akan dibahas adalah Scope yang berisi mengenai daftar 

aktifitas utama di Universitas Ciputra. Baris Business Model membahas 

mengenai siklus aktifitas utama yang menyangkut beberapa departemen. Baris 

System Model membahas lebih dalam mengenai siklus aktifitas utama yang 

terjadi pada divisi akademik. 
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3.1.5.1. Scope 

Untuk sel scope membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang signifikan 

atau kegiatan yang dilakukan setiap waktu tertentu di Universitas Ciputra. 

 

Gambar 3.5.1 Daftar peristiwa bisnis secara umum di Universitas Ciputra 

Gambar 3.5.1 diatas merupakan peristiwa bisnis yang merupakan peristiwa 

setiap tahunan, harian, dan waktu tertentu. Proses PMB, OSPEK, wisuda, 

magang, dan tugas akhir adalah peristiwa tahunan. Sedangkan proses 

kuliah dan UKM adalah proses sehari-hari yang dilakukan oleh civitas 

Universitas Ciputra. 

3.1.5.2. Business Model 

Model bisnis pada kolom when membahas mengenai aktifitas bisnis yang 

ada khususnya pada divisi akademik di Universitas Ciputra dibantu juga 

oleh divisi operasional pada pelaksanaannya seperti pada Gambar 3.5.2 
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dibawah ini. Proses tersebut menyangkut proses penerimaan mahasiswa 

baru (PMB), proses UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), OSPEK, dan 

proses wisuda.  

 

Gambar 3.5.2 Siklus peristiwa umum di Universitas Ciputra 

3.1.5.3. System Model 

Bagian model sistem membahas peristiwa yang lebih detail dari peristiwa 

tahunan yang terjadi di Universitas Ciputra yang disajikan pada Gambar 

3.5.3 dibawah ini. Model sistem membahas kegiatan keseharian dari para 

mahasiswa, dan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa di Universitas 

Ciputra. 
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Gambar 3.5.3 Siklus peristiwa yang lebih mendalam berhubungan dengan kegiatan 

mahasiswa sehari-harinya. 
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3.1.6. WHY – MOTIVATION 

Kolom Why membahas mengenai tujuan bisnis dan strategi yang dijalankan 

di Universitas Ciputra. Baris yang akan dibahas pada kolom ini adalah Scope 

yang berisi mengenai visi dan misi dari Universitas Ciputra. Baris Business 

Model membahas mengenai strategi dari Universitas Ciputra. Dan bagian 

System Model membahas mengenai aturan bisnis yang ada di Universitas 

Ciputra. 

3.1.6.1. Scope 

Membahas mengenai visi dan misi dari Universitas Ciputra dan tujuan 

yang ingin dicapai Universitas Ciputra beberapa tahun yang akan datang. 

Visi 

Untuk menjadi sebuah universitas yang menciptakan entrepreneur kelas 

dunia dengan karakter yang baik dan member dampak yang besar pada 

negara. 

Misi 

 Menumbuhkan mindset entrepreneurial 

 Menciptakan karakter unggul 

 Menumbuhkan spirit entrepreneurship 

 Mengembangkan kemampuan entrepreneurship secara professional 

 Memimpin riset akademik dan kompetensi entrepreneur 

 Menyokong tanggung jawab social universitas 

Tujuan 

 Mencapai jumlah 10.000 mahasiswa pada tahun 2018 
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 Mencipatakan entrepreneur 

 Menciptakan mahasiswa berkelas internasional 

 Meningkatkan kualitas layanan 

 

3.1.6.2. Business Model 

Model bisnis pada kolom why membahas mengenai strategi – strategi yang 

digunakan di Universitas Ciputra yang merupakan detail dari visi dan misi 

yang ada pada sel scope sebelumnya seperti terlihat pada Gambar 3.5.4 

hingga 3.5.6 dibawah ini. 

 

Gambar 3.5.4 Menciptakan universitas berbasis entrepreneurship kelas dunia 
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Gambar 3.5.5 Menjadi sebuah universitas yang berfokus pada entrepreneurship 
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Gambar 3.5.6 Menjadi sebuah universitas yang memakai sistem seorang entrepreneur 

3.1.6.3. System Model 

Pada bagian ini dibahas mengenai policy-policy yang diterapkan pada 

ketiga strategi yang telah disebutkan pada model bisnis diatas. 

Strategi 1 : Menjadi universitas dengan mindset entrepreneur kelas dunia. 

Memiliki kualitas akademik kelas dunia 

1. Mendapatkan BAN-PT dan akreditasi pendidikan nasional. 

2. Memperoleh akreditasi entrepreneurial dari organisasi international. 

3. Mendorong penelitian pada topik strategis dan mempublikasikan 

akreditasi jurnal akademik. 
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4. Memastikan peningkatan secara terus menerus pada kompetensi 

akademik dan entrepreneurial. 

5. Mempromosikan perkembangan keahlian komunikasi internasional. 

6. Menjalankan prosedur seleksi mahasiswa yang sesuai dan metode 

belajar mengajar. 

 

Kualitas operasional kelas dunia 

1. Mendapatkan sertifikasi internasional pada kualitas operasional 

2. Memastikan peningkatan berkala dari kumpulan proses standar 

organisasi 

 

Kualitas infrastruktur kelas dunia 

1. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk melakukan 

berbagai aktifitas belajar mengajar 

2. Menjalankan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola semua 

aktifitas akademik dan operasional 

3. Menyediakan fasilitas yang kondusif untuk mendorong kreatifitas dan 

untuk mendukung aktifitas entrepreneurial 

4. Memastikan peningkatan berkala dari kualitas infrastruktur 

 

Organisasi pengembangan pengetahuan entrepreneurship 

1. Menggalakkan budaya berbagi pengetahuan dan keinginan untuk belajar 

diantara anggota fakultas, staf, dan mahasiswa 



85 
 
 

2. Mempermudah pertumbuhan data, informasi, dan pengetahuan dan 

menyediakan akses yang mudah untuk aktifitas belajar dan riset 

3. Mengamati dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian dari tiap 

anggota fakultas dan staf 

 

Pengakuan dunia 

1. Secara proaktif berkolaborasi dan membangun kerjasama dengan 

organisasi atau universitas internasional yang terkemuka 

2. Mendapatkan sertifikasi yang diakui secara internasional untuk 

organisasi dan individu dalam kurikulum atau rencana strategis 

universitas 

3. Secara berkala membangun citra dan reputasi dari universitas 

4. Memungkinkan keterlibatan dari peserta multinasional untuk aktifitas 

dan mata kuliah universitas 

5. Mendorong keterlibatan dari anggota fakultas, staf, dan mahasiswa 

dalam peristiwa yang berkaitan dengan entrepreneurship internasional 

 

Strategi 2 : Universitas yang berfokus pada entrepreneurship 

Pendidikan entrepreneurship 

1. Menyediakan pendidikan entrepreneurship untuk mahasiswa strata satu. 

2. Menyediakan pendidikan entrepreneurship untuk lulusan alumni. 

3. Menyediakan pendidikan entrepreneurship untuk masyarakat umum. 
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Anggota fakultas yang entrepreneurial : 

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan program entrepreneurship 

melibatkan anggota fakultas dan staf 

2. Mengelola aktifitas belajar mengajar secara entrepreneurial 

3. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penilaian yang 

mendukung aktifitas entrepreneurial beserta aktifitas belajar mengajar 

4. Mendukung partisipasi dari anggota fakultas dan staf sebagai penyedia 

pengusaha 

5. Membangun kesadaran dan pengakuan kekayaan intelektual 

 

Kolaborasi entrepreneurial 

1. Membangun relasi baik yang menguntungkan dengan grup Ciputra 

sebagai organisasi induk kami 

2. Secara aktif menyediakan kontribusi nilai tambah pada industry secara 

umum 

3. Kolaborasi dengan Surabaya, Indonesia, dan kunci industri internasional 

4. Kerjasama dengan universitas lain yang memiliki fokus yang sama pada 

entrepreneurship 

 

Pengembangan karakter yang unggul 

1. Memprioritaskan pentingnya pengembangan karakter yang unggul 

sebagai pendidikan seseorang 
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2. Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan 

mahasiswa 

3. Mendukung anggota fakultas dan staf untuk menjadi contoh 

4. Mengembangkan mutu 

 

Menggalakkan entrepreneurship kepada komunitas 

1. Menyediakan pelatihan bisnis atau wirausaha kepada bisnis kecil dan 

menengah 

2. Menyediakan pendidikan berkala untuk membangun dan meningkatkan 

kapasitas dari komunitas lokal 

3. Mefasilitasi dan mempromosikan produk dan layanan lokal 

4. Memfasilitasi institusi inkubasi bisnis dan perusahaan pemodal untuk 

mendukung start-up bisnis 

 

Strategy 3 : Universitas yang entrepreneurial  

Pemerintahan universitas yang baik 

1. Membangun sebuah satuan Quality Assurance yang secara aktif 

mengelola dan memantau implementasi dari kumpulan proses standar 

organisasi. 

2. Memastikan transparansi dan kemampuan audit dari laporan dan 

aktifitas keuangan 
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3. Membangun, mengimplementasi, dan memanfaatkan sistem informasi 

yang terintegrasi untuk memastikan integritas data dari semua proses di 

organisasi 

4. Memastikan manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien 

 

Budaya entrepreneurial yang dinamis dan progresif 

1. Membangun suatu budaya organisasi yang mempercepat pertumbuhan 

semangat entrepreneurial 

2. Secara progresif menggalakkan semangat entrepreneurial melalui event 

universitas dan penggunaan sumber daya universitas secara efektif 

3. Mengoptimalkan keahlian dari anggota fakultas dan staf untuk 

pengembangan dan pertumbuhan dari organisasi 

4. Memudahkan dan mendukung anggota fakultas, staf, dan mahasiswa 

untuk menghasilkan ide dan bisnis baru secara dinamis 

 

Peningkatan keuangan yang berkelanjutan 

1. Memeriksa berbagai sumber pendapatan 

2. Menjadi organisasi yang efektif dan efisien pada biaya 

 

Memiliki relasi yang baik dengan pendiri 

1. Menetapkan otoritas yang jelas terhadap otonomi dari sumber daya yang 

dikelola oleh universitas 
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2. Membentuk struktur dan prosedur komunikasi yang jelas antara 

pemegang saham dan dewan direktur 

 

Organisasi yang berfokus pada layanan pelanggan 

1. Secara konsisten menyampaikan layanan professional kepada pelanggan 

kami dan mitra bisnis 

2. Menetapkan tingkat layanan yang telah disetujui oleh semua bagian dari 

organisasi 
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