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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diuraikan berdasarkan tahapan pekerjaan 

pemodelan arsitektur teknologi informasi adalah sebagai berikut : 

1. Model integrated sistem yang diperlukan untuk Universitas 

Widyatama dijelaskan pada bab lima, sub bab usulan pengembangan 

sistem. Integrated system yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang 

ada di Universitas Widyatama dengan dibandingkan kondisi ideal 

pada universitas lainnya. 

2. Peta rancangan implementasi teknologi informasi yang terstruktur 

dijelaskan pada bab lima, sub bab roadmap implementasi 

masterplan. Peta rancangan dibuat berdasarkan roadmap kebutuhan 

universitas. 

3. Dalam pengembangan arsitektur ini referensi TOGAF digunakan 

dengan menggunakan TOGAF ADM Fase A, B, C yaitu Fase 

Arsitektur Visi, Arsitektur Bisnis dan Arsitektur Informasi. 

4. Pembangunan model blue print yang dibuat adalah berdasarkan 

praktek terbaik (best practice) pada bab 3, 4 dan 5. 

 

VI.2  Saran 

Master Plan Arsitektur Teknologi Informasi Universitas 

Widyatama dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 

Anggaran yang terkait dengan pengembangan dan implementasi teknologi 

informasi didalam lingkungan IT Universitas Widyatama. Konsep ini 

dapat diterapkan sehingga terjadi sinkronisasi antar bagian unit kerja 

dalam mengajukan anggaran yang terkait dengan kebutuhan teknologi 

informasi. 
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Untuk merealisasikan hal tersebut di atas maka setiap bagian unit 

kerja yang ada di lingkungan Universitas Widyatama harus mengerti dan 

peduli serta memberikan komitmen penuh terhadap Master Plan Arsitektur 

Teknologi Informasiyang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan komitmen 

tersebut maka Master Plan Arsitektur Teknologi Informasi Universitas 

Widyatamaini harus disosialisasikan secara terus menerus kepada seluruh 

bagian unit kerja di lingkungan Universitas. 

Master Plan Teknologi Informasi Universitas Widyatama adalah 

konsep bersama yang mencerminkan perencanaan TI dalam perspektif 

Universitas. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama semua unit 

kerja untuk senantiasa mengacu program kerjanya pada Master Plan ini. 

Tata kelola yang baik juga menyarankan Komite Strategi SI harus secara 

berkala minimal kurun waktu pertahun untuk meninjau ulang keberjalanan 

Master Plan dan melakukan respon penyesuain jika dirasa perlu sehingga 

target perencanaan lima tahunan dapat tercapai dengan baik. 

  


