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1. BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

Pada bab ini akan dijelaskan sebuah gambaran mendasar untuk memeca-

hkan sebuah permasalahan. Gambaran tersebut merupakan penjelasan dari studi 

kasus yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, serta relevansi pihak yang bersangkutan. 

1.1 Latar Belakang 

Proses bisnis merupakan serangkaian aktifitas yang saling terkait untuk men-

capai tujuan bisnis tertentu yang diselesaikan secara berurutan atau pararel oleh 

manusia atau system baik di dalam maupun di luar organisasi (Ahmad, 2020). 

Umumnya setiap perusahaan memiliki proses bisnis, akan tetapi tidak semua pe-

rusahaan yang memiliki proses bisnis sudah dimodelkan sesuai dengan kriteria 

perusahaan. Pemodelan proses bisnis dapat menjadi hal yang penting dalam 

rencana pengoptimalan kinerja, karena dapat diketahui proses bisnis apa saja 

yang sudah sesuai dengan kriteria perusahaan maupun yang perlu dilakukannya 

perbaikan agar dapat berjalan optimal. Pemodelan proses bisnis digunakan untuk 

mengevaluasi dan melakukan perbaikan proses bisnis di masa mendatang 

(Hidayat, 2015). 

Business Process Model and Notation (BPMN) adalah notasi grafik yang 

menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis (Yudhanto, 

2016). Tujuan dari BPMN yaitu untuk memberikan notasi standar yang mudah 

dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis. BPMN berfungsi sebagai 

bahasa umum yang menjembatani kesenjangan komunikasi yang sering terjadi 

antara desain proses bisnis dan Implementasi. BPMN dibatasi hanya mendukung 

konsep permodelan yang berlaku untuk proses bisnis Perusahaan yang bersaing 

dalam kompetisi dunia bisnis adalah perusahaan yang mampu mengimplementa-

sikan teknologi ke dalam perusahaannya. Implementasi teknologi dalam hal 

meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk adalah dengan 

menggunakan electronic commerce (e-commerce) untuk memasarkan berbagai 
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macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. E-commerce 

merupakan proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran barang, jasa dan 

atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Oleh karena itu 

seorang pembeli tidak perlu datang ke toko untuk membeli barang, cukup 

menggunakan internet dan gadget atau sebuah komputer dalam melakukan 

transaksi. E-commerce dapat membantu sebuah perusahaan yang khususnya ber-

gerak di dalam bidang perdagangan dalam melakukan interaksi antara penjual 

dan pembeli yang bersifat luas tanpa di batasi ruang dan waktu. Dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah untuk di 

dapatkan, perkembangan e-commerce pun semakin diminati oleh perusahaan da-

gang. 

ELPEKA FASHION merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak dalam 

dunia fashion yang menjual berbagai kebutuhan customer dalam hal pakaian, mu-

lai dari pakaian anak-anak hingga pakaian untuk dewasa. Untuk supplier ELPE-

KA FASHION Owner melakukan survei langsung pada distributor dengan tujuan 

mencari harga yang dapat bersaing serta jenis dan variasi yang terkini. Setelah 

mendapatkan produk yang sesuai, produk akan disimpan pada gudang yang ter-

letak pada blakang toko offline. Sejauh ini kegiatan pemasaran dari toko online 

hanya dilakukan melalui e-commerce shopee. E-commerce ini memiliki berbagai 

aturan yang ketat dan jumlah barang yang dapat di unggah terbatas. Untuk waktu 

pengirimannya juga dibatasi maxsimal 2 hari. Berdasarkan hasil interview 

dengan owner mendapatkan hasil bahwa ELPEKA FASHION dalam mengelola 

barang di gudangnya masih dilakukan secara manual. Dalam 1 hari ELPEKA 

FASHION dapat menjual minimal 250-300 paket dan saat ada event biasa lebih 

dari 1000 paket. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan sep-

erti ketidak sesuaian paket yang dikirimkan kepada cutomer. Permasalahan ini 

dapat berdampak terhadap kepercayaan customer yang mengakibatkan 

menurunnya penjualan pada ELPEKA FASHION. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukannnya peneltian 

yang berjudul “Pemodelan dan Evaluasi Proses Bisnis Dengan Menggunakan 

Business Process Model And Notation (BPMN) pada ELPEKA FASHION”. 
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BPMN digunakan untuk memberi notasi yang mudah di mengerti oleh semua 

orang yang terlibat dalam proses bisis. Setelah dilakukannya pemodelan, tahap 

selanjutnya melakukan pemetaan akar masalah dengan menggunakan metode 

Fishbone dan 5 Why’s Analisis. Hasil akhir dalam penelitian ini yaitu sebuah 

model proses bisnis dengan menggunakan BPMN dan saran perbaikan dari proses 

bisnis yang mengalami permasalahan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pembahasan dari latar belakang di atas, maka rumusan ma-

salah yang menjadi landasan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai beri-

kut: 

1. Bagaimana permodelan proses bisnis pada ELPEKA FASHION dengan 

menggunakan tools BPMN? 

2. Bagaimana memetakan akar masalah dari model proses bisnis 

menggunakan metode Fishbone, 5 why’s Analisis, dan data pendukung 

berupa check sheet? 

3. Bagaimana saran yang dapat diberikan untuk menghindari kesalahan da-

lam proses pemakingan paket?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah se-

bagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemodelan proses bisnis yang berjalan pada ELPEKA 

FASHION. 

2. Untuk mengetahui permasalahan proses bisnis paska dilakukan pemod-

elan BPMN.  

3. Untuk mengetahui hasil akhir dari pemetaan akar masalah serta evaluasi 

pada proses bisnis ELPEKA FASHION. 

1.4 Batasan Penelitian 

Dalam rangka memfokuskan arah penelitian, tentunya diperlukan batasan 

penelitian agar tidak keluar dari topik permasalahan. Berikut merupakan batasan 

dari penelitian ini:  
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1. Model proses bisnis di desain menggunakan BPMN 2.0 dengan tools 

signavio. 

2. Proses Root Cause Analisis  mencari akar masalah hanya menggunakan 

metode fishbone dan 5 why’s Analisis 

3. Ada 3 proses bisnis pada ELPEKA FASHION yaitu admin e-commerce, 

picker, packing. Proses pemodelan lebih fokus pada proses bisnis picker 

dan packing. 

4. Data yang diambil merupakan hasil dari wawancara dengan owner, 4 

pekerja, dan observasi langsung ke lokasi 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat untuk ELPEKA FASHION 

Memberikan acuan untuk mengevaluasi pada proses bisnis setelah dil-

akukannya pemodelan dan pemetaan akar masalah. Sehingga proses 

bisnis pada ELPEKA FASHION dapat berjalan lebih baik lagi.  

2. Manfaat untuk Universitas Internasional Semen Indonesia 

Penelitian ini dapat menjadi referensi karya tulis ilmiah bagi Universitas 

Internasional Semen Indonesia terutama bagi peneliti selanjutnya yang 

akan mengulas lebih luas tentang pemodelan proses bisnis menggunakan 

BPMN. 

3. Manfaat untuk peneliti 

Bertambahnya wawasan yang dimiliki penulis tentang bagaimana cara 

memodelkan suatu proses bisnis serta menambah pengalaman dan ilmu 

yang dapat diaplikasikan pada dunia kerja setelah meraih gelar sarjana. 

1.6   Relevansi 

Tugas akhir ini menyelesaikan permasalah tentang pemodelan dan evalua-

si proses bisnis dengan mata kuliah Analisis dan desain proses bisnis (ADPB) 

 

  


