
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan pasar yang semakin kompetitif serta persaingan 

bisnis yang semakin ketat dan kompleks menghadirkan tantangan baru bagi 

perusahaan. Kecepatan sistem informasi dan teknologi juga mempengaruhi 

lancarnya suatu proses bisnis. Proses bisnis sendiri adalah sebuah rangkaian 

aktivitas yang saling terhubung untuk mengolah sebuah obyek dengan 

tujuan menghasilkan jasa atau produk dalam rangka memenuhi keingin 

konsumen. Dalam pemahaman lain, proses bisnis merupakan rangkaian 

aktivitas yang dilakukan secara pararel maupun berurutan untuk mencapai 

suatu tujuan (Nurhayati&Setiadi, 2017). 

 UD Rukun Bersama adalah usaha dagang milik perorangan yang 

bergerak di bidang peternakan yaitu penjualan ayam potong dan petelur, 

dalam kondisi hidup dan karkas, yang sudah didirikan sejak tahun 1995. 

Dalam menjalankan proses bisnis pada usaha dagang ini, seluruh aktivitas 

bisnis berjalan apa adanya tanpa adanya sebuah acuan kerja yang jelas, 

sehingga terkadang dijumpai kegiatan atau aktivitas yang menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan, seperti penyalahgunaan job description oleh 

pegawai, overlapping job description atau melakukan tugas kerja yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh pekerja yang tidak berkepentingan, terjadi 

ketiadaan stok produk, pembatalan pesanan karena ketiadaan stok produk, 

kesulitan mendapatkan produk, belum adanya penjaminan pada mutu 

produk, administrasi dan pengaturan keuangan yang terkadang masih 

bercampur dengan dana pribadi dikarenakan belum adanya pengaturan 

pengelolaan keuangan yang tepat, dalam pengertian singkat dari seluruh 

kendala perusahaan yang disebutkan diatas adalah UD Rukun Bersama 

belum memiliki peta proses bisnis yang jelas.  

  



 

 

Permasalahan pada UD Rukun Bersama dapat ditangani dengan cara 

membuat gambaran mengenai kondisi perusahaan secara mennyeluruh, yaitu 

engan membuat gambaran peta proses bisnis. Peta proses bisnis adalah gambaran 

seluruh aktivitas dalam suatu proses bisnis dan dianggap sebagai salah satu alat 

yang efektif untuk mengelola rantai aktivitas proses bisnis (Latiffianti, 

Siswantoro, & Saputra, 2017).  Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh (Latiffianti, Siswantoro, & Saputra, 2017), fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa banyak perusahaan yang belum memiliki peta proses bisnis dikarenakan 

proses pembuatannya yang rumit oleh karena itu untuk membantuUD Rukun 

Bersama tetap bisa memiliki peta proses bisnis diperlukan suatu metode atau alat 

(tools) pendekatan pemetaan proses bisnis sederhana  untuk memetakan proses 

bisnis yang ada pada suatu perusahaan.  Salah satu tools yang membantu 

membuat peta proses bisnis secara sederhana adalah menggunakan metode 

CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing for Open System Architecture). 

 CIMOSA adalah sebuah tools generik yang dapat digunakan untuk 

memetakan suatu bisnis proses tanpa memandang skala suatu perusahaan. 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dengan menggunakan klasifikasi 

proses CIMOSA, dapat memberikan kemudahan bagi analis untuk 

menkatagorikan proses bisnis yang ada pada perusahaan sesuai dengan 

prosesnya. Menurut Latiffianti (2017), klasifikasi proses bisnis menggunakan 

metode CIMOSA yang menghasilkan peta proses bisnis sederhana juga dapat 

memberikan kemudahan kepada stakeholder perusahaan untuk melakukan 

dekomposisi proses bisnis lebih lanjut. CIMOSA Menklasifikasikan proses 

bisnis kedalam tiga kategori yaitu manage process, core process  dan support 

process.  Selain menggunakan metode CIMOSA dalam penyusunan peta proses 

bisnis, peneliti juga menggunakan bantuan dari APQC (American Productivity 

and Quality Center) yaitu menggunakan process classification framework (PFC) 

sebagai acuan dalam penyusunan peta proses bisnis. 

 

 



 

Hal ini dikarenakan pada metode CIMOSA yang ada pada penelitian 

sebelumnya (Latiffianti, 2017) peta proses bisnis yang dijelaskan hanya 

sampai pada level 3, sedangkan pada PFC proses bisnis didetailkan setiap 

langkah dan lebih kompleks. Maka peneliti mengambil poin-poin pada PFC 

dan disesuaikan dengan kondisi existing perusahaan serta dilakukan kroscek 

kepada stakeholder apakah bisa dan mungkin diterapkan pada perusahaan jika 

langkah atau aktivitas proses bisnis tersebut dilakukan pada perusahaan dan 

dituliskan dlam level 4 peta proses bisnis yang dirancang pada penelitian ini 

APQC (American Productivity and Quality Center) sendiri adalah 

adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1977 dan menyediakan 

Process Classification Framework (PFC). PFC sendiri adalah sebuah 

pengelompokan proses bisnis lintas fungsional yang dimaksudkan untuk 

memunkinkan perbandingan secara obyektif tentang kinerja dalam dan antar 

organisasi. PFC APQC berfungsi sebagai tingkat tertinggi, model umum 

proses bisnis sebuah industri yang memunkinkan organisasi untuk melihat 

proses bisnis dari sudut pandang berbagai industri (Yudha, Haryono, & 

Suwarsono, 2017). 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaiamana mengetahui kondisi usaha sekarang (business existing 

condition) dan membuat peta proses bisnis UD Rukun Bersama 

menggunakan metode CIMOSA? 

b. Bagaimana menyusun peta proses bisnis pada UD rukun Bersama 

menggunakan metode CIMOSA sesuai dengan visi dan misi perusahaan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui kondisi usaha sekarang (business existing condition) dan 

membuat peta proses bisnis pada UD rukun bersama menggunakan metode 

CIMOSA.  



 

b. Membuat peta proses bisnis pada UD Rukun Bersama berdasarkan visi dan 

misi yang ada pada perusahaan. 

1.4. Luaran  Penelitian  

 Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Hasil dari penelitian ini berupa peta proses bisnis berdasarkan pendekatan 

CIMOSA. 

b. Peta proses bisnis perusahaan dari level I-IV 

c. SOP terkait fulfil order yang sesuai dengan visi perusahaan  

 


