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Proses Bisnis??



Proses Bisnis adalah sejumlah aktivitas
yang mengubah sejumlah input menjadi
sejumlah output (barang atau jasa) atau
proses yang menggunakan orang & alat



Suatu jaringan prosedur yang saling berhubungan, berkumpul untuk
melakukan suatu kegiatan atau memecahkan target tertentu

- Jerry FithGerald -



TEAM MEMBER



segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat

Stakeholder





Business Process Reengineering adalah pemikiran mendasar dan
desain ulang secara radikal dari sistem bisnis untuk mencapai
perbaikan dramatis, perbaikan ukuran kinerja seperti: biaya, 
kualitas, pelayanan dan kecepatan.



Memperbaiki secara terus menerus proses bisnis sangatlah penting apabila
suatu perusahaan masih menghendaki dapat bersaing di pasar. 

Perusahaan-perusahaan dipaksa untuk terus menerus memperbaiki proses bisnisnya karena
para pelanggan terus menuntut barang dan jasa yang lebih baik dan lebih baik lagi



Posisikan
Perusahaan

Diagnosis 
Proses Saat

ini

Redesign
Proses

Transisi

Langkah-Langkah BPR



Posisikan, mengapa harus berubah?
Berubah menjadi atau seperti apa?
Kembangkan fokus perubahan

Posisikan Perusahaan



 Bagaimana, seperti apa dan mengapa seperti itu?
 Kaitkan dengan keinginan pelanggan saat ini

Diagnosis Proses Saat Ini



 Aktivitas dan cara baru untuk memenuhi
kebutuhan dan tujuan pelanggan

 Arahan para eksekutif dan stakeholder 
untuk membentuk visi yang mendorong
perbaikan dalam proses

Re-Design Process



 Strategi dan perencanaan bisnis untuk mencapai visi
Tes proses baru untuk memperlihatkan perubahan kinerja
Kelola perubahan pada setiap aktivitas

Transisi





Document Flow Diagram

Bagan yang menunjukkan aliran/arus dokumen antara elemen (bagian) di dalam
sistem secara logika. Menggambarkan tiap-tiap bagian organisasi yang terlibat

dalam pengolahan dokumen di dalam proses-proses sistem



Document Flow NOTATION

Terminator
Indicates the beginning or end of a 
document flow in diagram 



Document Flow NOTATION

Document
Data that can be read by people, 
such as printed document



Document Flow NOTATION

Multiple Document
Multiple data that can be read by 
people, such as printed document



Document Flow NOTATION

Manual Operation
Any operation that is performed 
manually (by a person)



Document Flow NOTATION

Data
Can represents any type of data in 
diagram



Document Flow NOTATION

Decision
Decision point between two or 
more path in diagram



Document Flow NOTATION

Offline File
Represents data that stored offline



Document Flow NOTATION

On-page Connector 
Create a cross-reference from one 
process to another on same page



Document Flow NOTATION

Off-page Connector
Cross-reference from process on 
one page to another page



Mulai / Selesai

Dokumen

Proses manual

Arsip manual

Keputusan

Referensi On-page

Referensi Off-page

Aliran



Dimulai dari penyewa mengisi form peminjaman dan selanjutnya akan diserahkan kepada
bagian operator. Berdasarkan form peminjaman tadi operator mencatat peminjaman film 

dan membuat nota peminjaman rangkap 2. Copy-2 disimpan sebagai arsip dan Copy-1 
diberikan kepada penyewa





Lakukan beberapa langkah BPR terhadap Proses Bisnis yang telah anda diskusikan
bersama kelompok.

1. Mengapa harus melakukan perubahan? Berubah menjadi atau seperti apa? Bagaimana
dan dimana fokus perubahannya?

2. Bagaimana proses bisnis yang berjalan saat ini? Apa permasalahan yang terjadi? 
Mengapa bisa seperti itu? Apa yang diharapkan oleh stakeholder?

Buatlah Document Flow Diagram untuk proses bisnis yang telah anda diskusikan bersama
kelompok

Tugas dikumpulkan paling lambat 19 April 2018 jam 12.00 WIB ke email : 
brigida@brigidaarie.com


