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Definisi

◦ Proses bisnis  merupakan seperangkat aktivitas yang dijalankan dengan koordinasi dalam lingkungan 
organisasional dan teknis. 

◦ Kumpulan peristiwa, kegiatan, dan keputusan terkait yang melibatkan sejumlah aktor serta sumber daya, dan yang secara 
kolektif  megarah pada hasil yang bernilai bagi orgaisasi

◦ Aktivitas ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan bisnis.

◦ Setiap proses bisnis dijalankan pada satu organisasi, tetapi juga dapat berinteraksi dengan proses bisnis yang ada pada 
organisasi lain

◦ Contoh, pemesanan, pembayaran, pendaftaran, dll

◦ Manajemen proses bisnis  merupakan seni dan ilmu untuk melihat bagaimana pekerjaan dijalankan dalam 
organisasi, untuk menjamin keluaran yang konsisten, serta untuk mengambil keuntungan dari setiap 
kesempatan. 

◦ konsep, metode dan teknik yang digunakan untuk membantu perancangan, administrasi, konfigurasi, pelaksanaan serta 
analisa proses bisnis.

◦ Dasar dari MPB adalah representasi dari proses bisnis dengan aktivitas serta batasannya. 



Komponen Proses Bisnis

• Korespondensi terhadap hal-hal yang terjadi secara atomik (tidak memiliki durasi)

• Contoh, datangnya peralatan yang dibutuhkan dalam lapangan konstruksiEvents

• Terjadi dipacu oleh Event. Aktivitas yang lebih sederhana disebut Task

• Contoh, ketika peralatan tiba, operator akan mulai melakukan pemeriksaanActivities
• Titik dimana ketika keputusan dibuat, dapat memberikan dampak pada bagaimana proses 

dijalankan

• Contoh, hasil dari pemeriksaan peralatan, operator akan memutuskan apakah peralatan akan 
dikembalikan atau diterima. 

Decision Points

• Aktor (Orang, organisasi, software), Objek (peralatan, bahan, produk, dokumen)Actor dan Objek

• Hasil dari eksekusi proses

• Idealnya outcome harus memberikan nilai kepada aktor yang terlibat dalam proses. Outcomes



Processes dan Outcomes

◦ Setiap proses mengarah pada satu atau beberapa hasil, positif  / negatif

◦ Hasil positif  memberikan nilai, hasil negatif  akan mengurangi nilai

◦ Proses mengalami kesalahan  resolusi

◦ Kesalahan diperbaiki tanpa intervensi teknisi / dengan teknisi

◦ Kesalahan diperbaiki dan ditanggung sepenuhnya/sebagian oleh asuransi/garansi

◦ Kesalahan tidak diperbaiki



Business 
Process 
Lifecycle
Siklus proses bisnis terdiri dari 

fase-fase yang saling 

berhubungan. 

Setiap fase menjalankan 

aktivitas perancangan dan 

pengembangan. 

Serta adanya proses 

pengulangan dan evolusi pada 

aktivitas di setiap fase



BP Lifecycle...
Design and Analysis
◦ Siklus Proses Bisnis dimulai dari fase perancangan dan analisa (Design and Analysis).

◦ Aktivitas yang dilakukan dalam fase ini adalah survei terhadap lingkungan organisasional dan teknis proses 

bisnis. 

◦ Berdasarkan survei, proses bisnis diidentifikasi, diulas, divalidasi, dan direpresentasikan oleh model proses 

bisnis. Model proses bisnis digambarkan dalam notasi grafik yang memperlihatkan komunikasi dalam proses, 

sehingga stakeholder dapat berkomunikasi secara efisien. 

◦ Teknik pemodelan proses bisnis (validasi, simulasi, dan verifikasi) dijalankan dalam fase ini. Teknik 

pemodelan proses bisnis akan menghasilkan deskripsi proses bisnis dalam notasi. 

◦ Pemodelan proses bisnis memiliki karakter evolusi, dimana selalu dianalisa dan ditingkatkan/diperbaiki 

sampai mencapai titik dimana benar-benar merepresentasikan proses bisnis yang diinginkan. 
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BP Lifecycle...
Configuration
◦ Setelah proses bisnis dirancang dan diverifikasi, maka selanjutnya implementasi proses bisnis. 

◦ Ada beberapa cara implementasi proses bisnis:

◦ Diimplementasikan dengan seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pegawai organisasi. Cara ini 
tidak membutuhkan BPMS (Business Process Management System)

◦ Model proses bisnis ditingkatkan dengan informasi teknis yang memfasilitasi pelaksanaan proses, dengan menggunakan 
BPM system. 

◦ BPMS merupakan software yang dipergunakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proses bisnis

◦ Implementasi proses bisnis yang menggunakan BPMS berarti harus melakukan konfigurasi/ penyesuaian 
dengan lingkungan organisasi, serta pelaksanaannya harus diawasi. Konfigurasi termasuk didalamnya, 
interaksi antara pegawai dengan sistem, integrasi antara sistem yang sudah ada dengan BPMS. 

◦ Ketika proses konfigurasi selesai, implementasi proses bisnis perlu untuk diuji. 

◦ Pengecekan apakah sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan

◦ Proses pendeteksian masalah dan kendala yang berpotensi untuk muncul saat pelaksanaan. 



BP Lifecycle...
Enactment
◦ Setelah konfigurasi selesai, proses bisnis bisa mulai diterapkan. 

◦ Proses penerapan harus disamakan dengan actual run time proses bisnis. 

◦ Penerapan proses perlu dilengkapi dengan orkestrasi, untuk menjamin aktivitas dalam proses berjalan sesuai 

dengan apa yang telah dimodelkan. 

◦ Selain itu, penerapan proses harus didampingi dengan pengawasan. Pengawasan merupakan mekanisme 

penting untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai status proses bisnis. 

◦ Selama proses penerapan (enactment), data dikumpulkan melalui log, untuk mengidentifikasi kejadian/ 

masalah/ kendala, yang terjadi selama proses bisnis berlangsung. 

◦ Informasi dari Log ini merupakan dasar dari evaluasi proses. 



BP Lifecycle...
Evaluation
◦ Fase evaluasi ini menggunakan informasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan model proses bisnis dan 

implementasinya. 

◦ Informasi yang didapatkan dari Log dapat menunjukkan, contoh, adanya aktivitas dalam proses bisnis yang 

memakan waktu terlalu lama karena kekurangan sumberdaya, dll. 



BP Lifecycle...
Administration and Stakeholder
◦ Klasifikasi peran stakeholder:

◦ Chief  Process Officer  bertanggung jawab untuk standarisasi proses bisnis

◦ Business Engineer  ekspert dalam bisnis yang bertanggung jawab mendefinisikan tujuan perusahaan dan proses bisnis 

organisasi

◦ Process Designer  memodelkan proses bisnis

◦ Process participant  yang terlibat dalam penerapan proses bisnis

◦ Knowledge worker  partisipan yang menggunakan sistem perangkat lunak untuk menjalankan aktivitas dalam proses 

bisnis

◦ Process owner  yang bertanggung jawab untuk eksekusi proses bisnis secara benar dan effisien. 

◦ System architect  bertanggung jawab untuk mengembangkan dan konfigurasi BPMS

◦ Developer  IT profesional yang menciptakan software untuk implementasi proses bisnis



Manajemen Proses Bisnis

◦ MPB  berisi prinsip, metode dan alat untuk merancang, menganalisa, melaksanakan dan memantau proses 

bisnis. 

◦ Mengapa BPM? 

Information
Technology

Process

Change

Menghasilkan

Menghasilakan

Business
Value

Memungkinkan



Penerapan Manajemen Proses Bisnis

• Tidak dipertanyakan struktur proses saat ini

• Mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya 
secara bertahap

Continuous Process 
Improvement (CPI)

• Mempertanyakan asumsi dan prinsip dasar dari 
proses yang sudah ada

• Bertujuan untuk mencapai terobosan, misalnya 
dengan penghapusan tugas yang memakan biaya 
banyak dan tidak secara langsung menambah nilai

Business Process 
Re-engineering 

(BPR)



Contoh BPR
Proses pembelian Barang yang 

berjalan saat ini



Contoh BPR
Proses Pembelian Barang 

setalah BPR



BPM Lifecycle
Siklus BPM membantu untuk 

memahami peran teknologi 

dalam BPM. 

Teknologi merupakan elemen 

utama dalam peningkatan 

proses bisnis. 



BPM Lifecycle

◦ Process Identification

◦ Pada fase ini, masalah bisnis didefinisikan, kemudian proses yang berhubungan dengan masalah bisnis diidentifikasi. 

◦ Keluaran fase ini, asitektur proses baru/update yang menyediakan overall view dari proses-proses dalam organisasi serta 

hubungan diantaranya. 

◦ Biasanya fase ini dilakukan bersaman dengan pengukuran kinerja. 

◦ Process Discovery (as-is process modeling)

◦ Pada fase ini, kondisi saat ini (as-is) dari masing-masing proses didokumentasikan, dalam bentuk as-is process model

◦ Process Analysis

◦ Pada fase ini, masalah/ isu yang ada pada proses as-is diidentifikasi, didokumentasikan dan diukur secara kuantitatif.

◦ Keluaran fase ini adalah kumpulan isu yang terstruktur, serta solusi penyelesaian. 



BPM Lifecycle

◦ Process Redesign

◦ Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan dapat membantu menyelesaikan 

masalah yang dibahas pada fase sebelumnya, serta memungkinkan organisasi untuk memenuhi sasaran kinerjanya. 

◦ Opsi perubahan diidentifikasi dan dianalisa, serta dibandingkan dengan pengukuran kinerja. 

◦ Keluaran fase ini adalah to-be process model.

◦ Process Implementation

◦ Pada fase ini, perubahan yang dibutuhkan untuk berpindah dari as-is ke to-be disiapkan dan dijalankan. 

◦ Fase ini memiliki 2 aspek, 1) organizational change management dan, 2) process automation. 

◦ Organizational Change Management  mengacu pada seperangkat aktivitas yang dibutuhkan untuk merubah cara kerja 

semua partisipan yang terlibat dalam proses

◦ Process Automation  mengacu pada pengembangan/ peningkatan sistem TI yang mendukung to-be process



BPM Lifecycle

◦ Process Monitoring and Controlling

◦ Ketika fase sebalumnya dijalankan, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan seberapa baik 

proses bekerja dari sisi, pengukuran performa dan sasaran kinerja.

◦ Bottlenecks serta eror diidentifikasi dan diberi aksi pembenaran. 

◦ Masalah baru pasti akan muncul, baik itu pada proses yang sedang dijalankan atau proses lain. Jika hal ini terjadi, maka 

siklus BPM akan dimulai dari awal.  
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