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Proses bisnis
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa
Indonesia.
Langsung ke: navigasi, cari
Proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk
menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah
menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi
juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis
proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di
dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan.
Banyak definisi yang telah dijabarkan oleh para ahli manajemen mengenai
proses bisnis (lihat bacaan lanjutan). Beberapa karakteristik umum yang
dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis adalah:
1. Definitif: Suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta
keluaran yang jelas.
2. Urutan: Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut
sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan: Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil
proses.
4. Nilai tambah: Transformasi yang terjadi dalam proses harus
memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan: Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus
terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang: Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus,
mencakup beberapa fungsi.
Sering kali pemilik proses, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap
kinerja dan pengembangan berkesinambungan dari proses, juga dianggap
sebagai suatu karakteristik proses bisnis.
Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami
atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber
daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali
oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek
di bawah pengaruhnya. Bandingkan: pengolahan.
Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah seluruh
rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau
berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah
keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.
Skala waktu diukur dengan satuan detik, menit, jam, hari (Senin, Selasa,

Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu), bulan (Januari, Februari, Maret, April,
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember), tahun,
windu, dekade (dasawarsa), abad, milenium (alaf) dan seterusnya.
Tiap masyarakat memilki pandangan yang relatif berbeda tentang waktu yang
mereka jalani. Sebagai contoh: masyarakat Barat melihat waktu sebagai
sebuah garis lurus (linier). Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan
terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain sejarah
manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu
sejak zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Berbeda
dengan masyarakat Barat, masysrakat Hindu melihat waktu sebagai sebuah
siklus yang terus berulang tanpa akhir.
Untuk mengukur skala waktu yang berlangsung sangat cepat (di dalam dunia
elektronika dan semikonduktor), kebanyakan orang menggunakan satuan mili
detik (seperseribu detik), mikro detik (seper satu juta detik), nano detik
(nanoseconds), piko detik (picoseconds), dst.
Dalam dunia fisika, dimensi waktu dan dimensi ruang (panjang, luas, dan
volume) merupakan besaran pengukuran yang mendasar, selain juga berat
masa dari suatu benda (time, length and mass). Gabungan dari waktu, ruang
dan berat masa ini dapat dipakai untuk menceritakan dan menjelaskan misteri
alam semesta secara kuantitatif (berdasarkan hasil pengukuran). Misalnya
tenaga (energi) dinyatakan dalam satuan ukuran kg*(meter/detik)kwadrat atau
yang sering kita kenal sebagai satuan watt*detik atau joule.
Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang
memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki
definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet,
misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas
mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan
sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.
Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan,
sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,
terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan
mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran
organisasi.
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Manajemen Proses Bisnis:
Mendorong Efisiensi dan
Menumbuhkan Nilai Kompetitif
Proses Bisnis
Perkembangan pasar yang bergerak menjadi sangat kompetitif dan
persaingan bisnis yang semakin kompleks dan ketat telah menghadirkan
tantangan baru bagi perusahaan. Kecepatan menjadi masalah yang patut
diperhatikan yaitu bagaimana cara perusahaan atau organisasi untuk
mendapatkan dan mengevaluasi informasi dengan segera, dan untuk
kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merespon setiap kejadian
dan masalah secara cepat dan tepat pula. Karena itu kecepatan menjadi
faktor penting dalam menumbuhkan nilai kompetitif suatu perusahaan atau
organisasi.
Masalah yang sering kali terjadi adalah perusahaan gagal atau terlambat
dalam merespon tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Sebagai
contoh: banyak perusahaan sangat lambat dalam mendeteksi adanya
peluang-peluang bisnis baru serta dalam mendeteksi pergerakan yang
dilakukan oleh kompetitor; lebih jauh lagi adalah perusahaan kadang
cenderung mempunyai sifat reaktif dan tidak dapat mendeteksi masalah
secara dini, dimana ini merupakan hal yang sangat kontraproduktif bagi
perusahaan dalam menghadapi perkembangan bisnis di masa seperti
sekarang ini.
Untuk mengatasi masalah tersebut, para pemimpin perusahaan sangat
membutuhkan suatu solusi yang dapat membantu mereka untuk melihat
gambaran bisnis mereka secara menyeluruh (komprehensif) dan real-time,
dalam arti apa yang mereka lihat saat itu di laporan adalah benar-benar
menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya saat itu juga, bukan 1
minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, atau bahkan 1 jam yang lalu. Untuk itu
peranan teknologi di sini menjadi sangat vital. Perusahaan dapat
mengandalkan teknologi yang tepat untuk membantu mereka dalam
meningkatkan efisiensi, mempertajam daya respons, dan pada akhirnya
adalah mampu menghasilkan nilai kompetitif bagi perusahaan.
Pada beberapa tahun terakhir telah banyak perusahaan yang memanfaatkan
solusi dengan teknologi informasi (TI) untuk mengoptimasi proses bisnis yang
dimilikinya, tapi kadang solusi yang mereka kembangkan masih setengahsetengah. Mereka membangun solusi TI tersebut dalam beberapa sistem
yang terpisah, bukan dalam satu kesatuan. Sistem yang dibangun biasanya
terbagi berdasarkan unit kerja, atau berdasarkan proses bisnis yang ada. Hal
ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah ketika suatu saat terdapat

proses bisnis yang membutuhkan adanya kolaborasi ataupun pertukaran
informasi antar unit kerja atau antar proses bisnis untuk menyelesaikan
rangkaian prosesnya tersebut, yang tentunya hal ini tidak akan dapat
ditangani dengan solusi TI model seperti ini. Solusi TI seperti ini sebenarnya
sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada dunia bisnis yang sangat
dinamis seperti saat ini.
Teknologi Manajemen Proses Bisnis atau Business Process Management
(BPM) adalah jawaban yang benar-benar ditunggu dan dibutuhkan kalangan
bisnis untuk membantu bisnis mereka dalam menghadapi tantangan dan
kompetisi seperti sekarang ini. BPM adalah solusi TI dengan pendekatan baru
yang ampuh digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan
menumbuhkan nilai kompetitif suatu bisnis. BPM dirancang untuk
mengintegrasikan antara karyawan dan sistem informasi melalui prosesproses yang telah terotomatisasi dan bersifat sangat fleksibel. BPM juga
merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan daya respon perusahaan
secara signifikan untuk menyesuaikan keinginan pelanggannya pada setiap
produk atau layanan yang dihasilkan, dengan cara memberikan akses
informasi secara real-time yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi
masalah, serta pengambilan tindakan untuk merespon masalah yang terjadi
secara lebih cepat dan tepat.

Definisi BPM
Apa itu BPM? Lalu mengapa BPM menjadi elemen yang sangat penting bagi
kesuksesan sebuah perusahaan? Sebelumnya, kita akan coba kupas terlebih
dahulu mengenai proses bisnis pada perusahaan. Proses bisnis merupakan
inti dari seluruh aktivitas pada suatu perusahaan atau organisasi. Untuk
mencapai tujuan perusahaan, proses bisnislah yang akan memberdayakan
seluruh sumber daya yang ada pada perusahaan. Tapi yang perlu diketahui
adalah bahwa setiap bisnis memiliki proses masing-masing yang unik, sesuai
dengan karakteristik dari perusahaan dan bidang usahanya, seperti proses
pembuatan produk ataupun layanan baru, pengadaan supply, menjawab
pertanyaan pelanggan, ataupun rekruitasi karyawan baru, yang tentunya
memiliki perbedaan karekteristik tersendiri untuk setiap perusahaan.
Manajemen Proses Bisnis yang efektif dan efisien dapat menghasilkan nilainilai kompetitif bagi perusahaan. Proses bisnis yang dikelola dengan baik
akan mampu menumbuhkan peluang. Namun perusahaan terkadang kurang
memahami dan tidak mampu mengontrol proses bisnis yang dimilikinya.
Pihak manajemen mungkin telah berhasil membuat prosedur yang ideal untuk
menjalankan proses bisnisnya, tapi pada kenyataannya, implementasi di
lapangan dapat sangat berbeda dari apa yang telah dirancang sebelumnya.
Pada pelaksanaan suatu proses bisnis kadang terjadi redundansi,
ketidakefisienan, stagnasi, dan berbagi kesalahan-kesalahan lainnya yang
tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Bisnis yang tidak tangkas dalam
mengontrol proses bisnis yang dimilikinya cenderung akan menghalangi
usaha perusahaan dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Manajemen Proses Bisnis (BPM) adalah sebuah pendekatan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi
proses dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. BPM membantu
perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses
bisnis, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan workflow. BPM
meningkatkan kualitas proses bisnis melalui penyediaan mekanisme
feedback yang lebih baik. Review yang berkesinambungan dan real-time
akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah dan kemudian
mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang
menjadi lebih besar.
Setiap solusi Manajemen Proses Bisnis (BPM) memiliki empat komponen
utama:
•

•

•

•

Pemodelan
Pengguna dapat mendefinisikan dan mendesain struktur dari setiap
proses bisnis secara grafis. Manajer Proses dapat mendesain sebuah
proses beserta seluruh elemen, aturan, sub-proses, parallel proses,
penanganan exception, penangan error, dan workflow dengan mudah
tanpa perlu memiliki kemampuan programming khusus dan tanpa
membutuhkan bantuan dari staf IT.
Pengintegrasian
BPM dapat menghubungkan setiap elemen dalam proses sehingga
elemen-elemen tersebut dapat saling berkolaborasi dan bertukar
informasi untuk menyelesaikan tujuannya. Pada level aplikasi, hal ini
bisa diartikan sebagai penggunaan Application Programming Interface
(API) dan messaging. Bagi pengguna, hal ini berarti tersedianya
sebuah workspace pada komputernya ataupun perangkat wireless-nya
untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perannya pada suatu proses
bisnis.
Pengawasan
Pengguna dapat mengawasi dan mengontrol performansi dari proses
bisnis yang sedang berjalan dan performansi dari setiap personil yang
terlibat dalam proses bisnis tersebut. Pengguna juga dapat
memperoleh informasi mengenai proses yang tengah berjalan,
maupun yang telah selesai, beserta data-data yang ada di dalamnya.
Optimalisasi
Pengguna dapat menganalisa dan memonitor suatu proses bisnis,
melihat ketidakefisienan, dan juga memungkinkan pengguna untuk
mengambil tindakan dengan cepat dan merubah proses tersebut untuk
meningkatkan efisiensinya.

Kelebihan BPM
Apa sebenarnya yang akan diperoleh perusahaan yang memanfaatkan solusi
BPM dalam mengelola dan mengoptimisasi proses bisnis yang dimilikinya?
Keuntungan dari pemanfaatan solusi Manajemen Proses Bisnis (BPM) antara
lain:

•

•

•
•

•
•
•
•

Solusi BPM akan memfasilitasi perusahaan dalam memodelkan proses
bisnis yang dimiliki, mengotomatisasi jalannya proses bisnis tersebut,
memonitor jalannya proses, serta memberikan cara yang mudah dan
cepat ketika perusahaan akan melakukan perubahaan proses bisnis
untuk meningkatkan performansinya.
Software BPM membantu perusahaan untuk mengotomatisasi tugastugas yang selama ini masih dilakukan secara manual. Solusi BPM
dapat mengotomatisasi proses persetujuan serta penolakan, notifikasi
dan laporan status.
Dengan BPM, integrasi antar proses bisnis dapat dilakukan dengan
mudah dan cepat.
BPM membantu perusahaan dalam membuat exception handling dan
proses alternatif yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi
masalah pada bisnis yang bersifat sangat dinamis seperti sekarang ini.
BPM dapat meningkatkan daya respon bisnis melalui kemampuan
untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan real-time.
BPM mengurangi waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan suatu
proses bisnis.
BPM meningkatkan produktivitas setiap karyawan.
Umumnya proses bisnis tentunya membutuhkan banyak orang dan
sumber daya. Sebuah solusi BPM yang baik dapat mengurangi jumlah
sumber daya yang dibutuhkan pada sebuah proses.

Kesimpulan
Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimisasi
proses bisnis yang dimilikinya, tapi mereka kadang masih membangun solusi
dengan sistem yang tidak terintegrasi. Sistem tersebut terpisah berdasarkan
unit kerja maupun berdasarkan proses bisnis. Hal ini akan menjadi halangan
ketika suatu proses membutuhkan kolaborasi dengan proses lain untuk dapat
menyelesaikan jalannya proses tersebut. Manajemen Proses Bisnis (BPM)
adalah solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengelola proses
bisnis yang mereka miliki Dengan BPM perusahaan dapat dengan mudah
memodelkan dan mengubah proses bisnis sesuai kebutuhan agar dapat
dioptimisasi, yang pada akhirnya akan mengurangi ongkos produksi,
meningkatkan efisiensi karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan,
memperbaiki hubungan dengan partner bisnis, dan pada akhirnya adalah
meningkatkan keuntungan perusahaan.
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Saltanera DynamicFlow - Solusi
Manajemen Proses Bisnis
Brosur Saltanera DynamicFlow dapat Anda download di sini. Brosur tersebut
menggunakan format PDF dan berukuran 650KB.

Business Process Management (BPM) telah menjadi segmen pasar yang
cukup potensial pada industri perangkat lunak belakangan ini. BPM adalah
suatu metode dalam memodelkan, merancang, mengotomasi, mengontrol,
mengelola, dan mengoptimalkan proses bisnis untuk meningkatkan daya
saing dan daya respon suatu perusahaan.
Saltanera DynamicFlow adalah suatu solusi BPM yang komprehensif untuk
merancang, membangun, menjalankan, mengontrol, dan mengoptimalkan
proses bisnis operasional suatu perusahaan. Saltanera DynamicFlow
dirancang untuk membantu organisasi dalam mengatur dan mengelola
seluruh proses bisnis yang berjalan mulai dari tahap perancangan,
pembangunan, implementasi, monitoring, hingga ke tahap improvement.
Saltanera DynamicFlow akan memberikan kekuatan pada perusahaan Anda
melalui faktor speed (kecepatan), control (kontrol) and adaptability
(kemampuan beradaptasi) yang ditawarkan:
•
•
•

Cepat dalam perancangan, pembangunan, dan implementasi suatu
proses bisnis;
Kontrol penuh terhadap proses yang berjalan;
Kemudahan dan kecepatan dalam memodifikasi suatu proses bisnis
yang sedang berjalan untuk meningkatkan performansinya.

Fitur-fitur yang disediakan oleh DynamicFlow diantaranya adalah:

•

•

•
•
•
•

•
•

Simulation tool, kita dapat mensimulasikan rancangan proses bisnis
sebelum diimplementasi untuk membantu business analyst dalam
memprediksi jalannya proses, kebutuhan SDM, kemungkinan proses
bottleneck, inefisiensi alur, dan sebagainya.
Graphical Design Environment, perancangan dan pembangunan
proses bisnis dapat dengan mudah dilakukan, yaitu dengan cara visual
dan drag-and-drop serta tidak diperlukan skill programming khusus.
Central Processing Engine, seluruh proses bisnis yang diotomatisasi
berjalan di atas sebuah platform.
Performance Monitor, dapat memonitor performansi proses bisnis yang
sedang berjalan secara real-time.
Workflow Management, pengelolaan alur, tracking, dan approving
proses dilakukan secara otomatis.
Closed-Loop Process Lifecycle, memungkinkan proses yang telah
diimplementasi dapat diubah dan dimplementasi kembali dengan cepat
dan mudah.
Fully web-based application, multi-platform, dan zero client-installation.
Alert System, notifikasi terhadap pengguna dapat dilakukan dengan email, instant messaging, maupun SMS untuk memudahkan kolaborasi
dalam pelaksanaan proses bisnis.

Paket produk Saltanera DynamicFlow terdiri dari lima aplikasi yang saling
berkaitan:
1. DynamicFlow Simulator
DynamicFlow Simulator adalah sebuah sistem simulasi dan pemodelan
proses bisnis berbentuk grafis yang mempunyai kemampuan untuk
merancang suatu proses, mendeskripsikan aturan-aturan bisnisnya,
mensimulasikannya secara visual, dan menguji jalannya proses bisnis
sebelum diimplementasi..

2. DynamicFlow Studio
DynamicFlow Studio adalah sebuah visual development environment
yang ditujukan untuk staff IT, digunakan untuk menyempurnakan dan
melengkapi model proses bisnis hasil dari DynamicFlow Simulator
dengan aturan-aturan bisnis dan workflownya untuk selanjutnya
diimplementasikan pada DynamicFlow Automator.
3. DynamicFlow Workspace
DynamicFlow Workspace adalah aplikasi yang menjadi antarmuka bagi
end-user dalam implementasi atau pelaksanaan jalannya proses
bisnis, yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mengetahui tugas-tugas
yang dibebankan dan alert system.
4. DynamicFlow Automator
DynamicFlow Automator adalah sebuah sistem engine untuk
mengeksekusi proses, menyediakan workflow engines untuk otomasi
proses bisnis, business rules, business metrics, dan integrasi sistem
untuk mengimplementasi hasil rancangan proses dari DynamicFlow
Studio.
5. DynamicFlow Analyzer
DynamicFlow Analyzer menyediakan gambaran yang lengkap tentang
operasional proses bisnis yang telah diotomasi pada setiap waktu,
yang ditujukan untuk business analysts dan manager. DynamicFlow
Analyzer adalah sekumpulan management tool, yang di dalamnya
terdapat report, scorecard, dan visual query tool untuk membantu
business analyst dan manager dalam memonitor dan menganalisa
efektifitas dan efisiensi dari proses bisnis perusahannya.

