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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait untuk 

mencapai tujuan bisnis tertentu yang diselesaikan secara berurutan atau paralel oleh 

manusia atau system baik didalam maupun luar organisasi.(Ahmad & Darmajaya, 

2020). Pada setiap perusahaan umumnya memiliki proses bisnis, namun tidak 

semua perusahaan memiliki proses bisnis yang sudah dimodelkan dan sesuai 

kriteria pada perusahaan tersebut. Dengan adanya proses bisnis yang paten dapat 

membantu mengevaluasi dan melakukan perbaikan proses bisnis dimasa 

mendatang (Ramdhani, 2015). 

Begitupun juga permasalahan yang terjadi pada CV Citra Mandiri 

Komputindo yang tidak memiliki proses bisnis yang paten sehingga menimbulkan 

tidak kesesuaian “Job Desk” pada sumber daya manusia dalam perusahaan. 

Perusahaan CV. Citra Mandiri Komputindo bergerak dibidang IT yang didalamnya 

terbagi menjadi 3 segmen proses bisnis yaitu Penjualan Produk IT, Layanan 

Perbaikan Produk IT, dan Logistik. Pada penelitian ini berfokus pada pemodelan 

proses bisnis Layanan Perbaikan Produk IT.  

Pada segmen Layanan Perbaikan Produk IT memiliki permasalahan terkait 

alur proses bisnis yang tidak teratur dan acak. Pada saat ada pelanggan, kebanyakan 

pelanggan bingung arah untuk menggunakan jasa perbaikan produk IT mereka dan 

disisi lain pada segmen Layanan Perbaikan Produk IT tidak memiliki system nomor 

antrian sehingga menyebabkan tidak urutnya para pelanggan yang datang, dan 

menimbulkan tidak efektifnya pada pelayanan. 

Maka dari itu peneliti mengambil kasus permasalahan ini untuk 

menganalisa proses bisnis dengan menggunakan metode BPM-Lifecycle, yang 

bertujuan untuk memperbaiki permasalahan proses bisnis yang ada pada Layanan 

Perbaikan Produk IT pada CV Citra Mandri Komputindo sesuai yang diharapkan. 

Analisis proses bisnis yang digunakan pada metode BPM-Lifecycle adalah Process 

identification, Process discovery, Process analysis saja, kemudian melakukan 
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Value Added analisis dengan dua tahapan yaitu Value Added Activities (VA) Non 

Value Added Activities (NVA), dan tahapan analisis terahir yaitu perhitungan proses 

bisnis menggunakan metode Cycle Time. Pada perhitungan ini terbagi menjadi dua 

yaitu perhitungan dengan proses bisnis yang sudah dianalisis atau yang baru, dan 

perhitungan dengan proses bisnis yang belum sama sekali dianalisis atau yang lama, 

dari hasil perhitungan tersebut dapat mengetahui waktu pada masing-masing proses 

bisnis dan dapat menjadikan kesimpulan proses bisnis mana yang lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini telah 

dijelaskan diatas adalah : 

1. Bagaimana memodelkan proses bisnis pada Layanan Perbaikan Produk IT? 

2. Bagaimana hasil analisis proses bisnis pada Layanan Perbaikan Produk IT 

dengan menggunakan metode Value Added (VA) analisis? 

3. Bagaimana hasil akhir dari perhitungan Cycle Time sehingga didapatkan 

rekomendasi perbaikannya? 

4. Bagaimana perbandingan hasil usulan perbaikan Cycle Time pada proses 

bisnis yang baru dengan proses bisnis yang lama ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah yang tepat kepada 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Memodelkan proses bisnis yang mempresentasikan jalannya proses bisnis 

tersebut dan mengevaluasi proses bisnis sehingga dapat menemukan model 

proses bisnis yang efisien. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis proses bisnis yang ada pada layanan 

perusahaan , apakah telah efisien dengan proses bisnis yang diharapkan. 

3. Mengetahui akhir perhitungan proses bisnis yang dihitung dengan cycle 

time. 
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4. Untuk meningkatkan kenyamanan pada segmen pelayanan perbaikan 

produk IT bagi pelanggan karena tidak perlu menunggu terlalu lama untuk 

dilayani.  

5. Menyesuaikan Job Desk pada masing-masing pekerjaan agar proses bisnis 

lebih efisien. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Membuat peningkatan layanan menjadi lebih efektif dan lebih terstruktur, 

serta mengetahui berapa waktu yang didapatkan pada proses bisnis setelah 

dan sesudah pembuatan penelitian ini. 

2. Memberikan kemudahan dalam melihat alur pada proses bisnis sehingga 

perusahaan dapat mengevaluasi proses bisnis jika ada perubahan atau 

permasalahan dikedepan hari. 

3. Penyesuaian Job Desk sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan 

sehingga menciptakan suasana bekerja yang produktif dan efektif. 

4. Menambah wawasan untuk peneliti dan pengetahuan yang lebih luas 

tentang cara menganalisis proses bisnis dengan data yang real dan cara 

bagaimana membuat penulisan tugas akhir. 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, ruang lingkup batasan pada penelitan ini 

adalah objek yang dikaji yaitu analisis proses bisnis menggunakan metode BPM  

Lifecycle yang menggunakan tools signavio. Batasan-batasan pada penelitian ini 

antara lain : 

1. Pemodelan proses bisnis didesain menggunakan metode BPMN dengan 

tools Signavio. 

2. Pada siklus proses dalam BPM-Lifecycle hanya menggunakan discovery, 

process identification, dan analysis. 

3. Analisis pada proses bisnis menggunakan metode Value Added (VA) 

analisis dan perhitungan Cycle Time. 
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1.6 Relevansi 

Tugas akhir ini menyelesaikan permaslahan tentang bagaimana efektivitas 

proses bisnis berkaitan dengan mata kuliah Analisis dan Desain Proses Bisnis 

(ADPB) serta Manajamen Proses Bisnis (MPB).  

 

  


