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Abstrak 
Penggunaan proses bisnis yang mengacu pada administrasi tradisional masih banyak 
ditemui pada oerbagai organisasi yang ada di Indonesia, Hal ini ditandai dengan 
masih tingginya tingkat ketergantungan proses bisnis pada penggunaan sumber daya 
kertas dan bikrokrasi . Dampaknya akan sangat terasa pada biaya ope rasional dan 
waktu yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan tenentu. 
Analisis efektifitas dan efisiensi kinerja pada sebuah proses bisnis yang mengacu 
pada administrasi tradisional akan menggunakan metode geographic dan fUI1Clionai 
flowchart . Metode geographic flowchart digunakan untuk menganalisa aliran fis,k 
dari aktifitas, sehingga waktu yang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan 
dapat ditekan seminimum mungkin. Sedangkan metode funclional flowchan 
digunakan untuk memberikan gambaran tentang pemborosan sumber daya pada 
organisasi karena proses bisnis yang tidak eflSien dan efektif 
Dari proses analisis terhadap kinerja sistem yang ada saat ini, diharapkan dikemudian 
han dapat dilaJ,,'ukan berbagai perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja de: .gan 
memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki oleh organ,sasi. 
Terutama dengan penerapan sistem yang terintegrasi dalam sebuah sistem informasi 
yang mendukung proses bisnis pada organisasi yang terkait. 

Kata Kunci : Efisien, Efektif, Geographic Flowchart, Funclionai Flowcharl 

1. Pendahuluan 
Apabila ditinjau dari perke mbangan yang ada saat ini, perlu kita sadari bahwa 
sebagian besar dan organisasi yang ada di Indonesia masih menggunakan proses 
"isnis Lradisionai. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada bahwa dalam 
pelaksanaan kcgiataIl proses bisnis, organisasi yang ada tidak dapat terlepas dari 
tingginya penggunaan sumber daya kertas dan birokrasi yang berbelit-beliL Sehingga 
dengan demikian, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan Wltuk pelaksanaan 
proses bisnis tenentu. Selain itu, dan segi penggunaan waktu masih dirasakan cukup 
tinggi . 
Untuk menekan tingginya biaya dan wak1:U yang harus dikeluarkan, maka pcrlu 
sedini mWlgkin dilakukan analisa terhadap sistem yang berjalan saat ini. Analisa 
yang akan dilakukan mengacu kepada proses bisnis utama yang terdapat pada 
organisasi Dan hasil analisis yang didapat, diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran dan pengguna sistem, betapa tidak efisien dan efektifnya sebuah sistem 
yang digunakan saat ini. 
Penelitian ini akan mengambil sebuah kasus yang terjadi pad a Jurusan Teknik 
Informalika, Fakultas Teknik-Universitas Widyatama. Kajian alau analisa yang 
dilakukan akan difokuskan pada pelaksanaan bagian administrasi yang terdapat di 
j urusan tersebut terutama pad a tingginya penggWlaan sumber daya kertas dan wak1:U 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses bisnis. 
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2, Penggunaan Sumbcr Daya 
Anatisa yang' akan dilakukan berawal dari kurang maksimalnya pemanfaatan 
komputer yang ada, yang hanya digunakan sebagai alat pengganti untuk mesm ketik 
pada proses bisnis administntsi . Dan pemanfaatan komputer yang masih kurang 
maksimal tersebut terutama kemampuan untuk melakukan integrasi sistem dan 
kemampuan untuk saling berbagi sumber daya maka kondisi yang terjadi adalah 
penggunaan sumber daya kenas masih sangat tinggi. Tingginya penggunaan sumber 
daya kertas di jurusan dapat dilihat pada gambar I . 

l/¥I.fl)ISI'Q!mtt:C&Ohen 

Dle1rrolDvty&tnpartif1:lf~ 

Gambar I : Penggunaan Kertas 

Tmgginya penggunaan kenas, tldak dapat lepas proses bisnis yang masih mengacu 
pada proses bisnis tradisional , dimana setiap surat harus dalam bentuk kenas dengan 
tanda tangan dan cap. Selain itu , kondisi dimana Universitas Widyatama telah 
mendapat pengakuan ISO juga telah mf .Jjadi dilema, karena setiap kegiatan yang 
dilakukan harus memiliki dokumentasi >Jng jelas. 

3. Anal isis Sistem 
Pada bagian ini akan dibenkan gambaran yang jelas terhadap kondisi sistem sedang 
berjalan saat ini . Ada beberapa teknik dalam melakukan anal isis terhadap sistem saat 
ini, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara, yakni dengan Geographic 
Flowchan dan Functional Flowchart 

3.1 <rtographic Flowchart 
Penggunaan Geographic Flowchart bertujuan untuk menganalisa aliran fisik dari 
aJctifitas, sehingga waJctu yang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan capal 
ditekan seminirnum mungkin. Sehingga dapat diketahui bagaimana gambaran nyata 
dari sistem , sesuai dengan peta yang ada. Saat ini kondisi ini belum dapat berubah 
karena keterbatasan ruangan yang ada. 
Kondisi berjalannya sistem saat ini . dilakukan pada tiga lantai yang berbeda, yaitu . 
a. 	 Lantai dasar 

Lantai dasar digunakan untuk keperluan penduplikasian dokumen sebelum 
sebual! surat didistribusikan kepada pihak tenentu. 
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b. 	 Lantai dua 
Lantai dua , me 
sena beberapa 
banyak meme1 
semua jalur pe 
101. 

c. 	 Lantai empat 
Sebagian besa. 
lantai ini . 
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Gambar 2 : Lanlai Oasar 
b. 	 Lanlai dua 

Lanlal dua, merupakan lokasi dimana berada pucuk pimpinan (kelua & sekrelaris) 
serta beberapa dosen dari jurusan leknik infonnatika dan se krelaris fakullas yang 
banyak memegang peranan penting dalam sistem yang berjalan saal ini . Hampir 
semua jalur penomoran dan distribusi sural bisa dipaSlikan melewati lanlai dua 
ini . 

~ masih men gacu 
:uk kertas dengan 
Widyalama lelah 
lp kegialan yang 

isi sistem sedang 
ladap sislem saal 
ngan Geographic 

aliran fi sik dari 
h kegialan capat 
gambaran nyala 

m dapat berubah 

Jerbeda, yailu : 
c. Lantai empal 

Gambar 3 : Lanlai Dua 

,kumen sebelum 
Sebagian besar dosen teknik infonnatika dan ruangan laboratorium berada di 
lantai ini. 
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Gambar 4 : Lantai Empal 

3.2 Functional Flowcbart 
Metode functional flowchart digunakan unru k memberikan gambaran lentang 
pemborosan sumber daya pada organisasi karena proses bisnis yang lidak efiSlen dan 
efelct if. Proses bisnis yang ada dibagi atas dua proses besar. yakni : 
a. Request / Approval Letter 

Proses Request ! Approval UlCer akan diwakili oleh proses yang dilakukan oleh 
kewa jurusan. namun pada umumnya pros es ini hampir sarna untuk fung si 
sekretaris jurusan dan dosen 

: I, Io. I, : 
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Gambar 5 . Request / Approval Lefler (general) 
b. Delivery 

Proses delh'ery digunakan menyampaikan su ral baik yang dari dalam maupun 
luar jurusan teknik informatika ke fun gsional yang lerdapat dalam jurusan teknik 
informatika . Proses ini biasanya dilaksanakan oleh sekretaris fakulta s. 
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Pada gambar 5 dan 6, pada bagian acrivity, processing rime dan cycle rime, 
rerdapar tutisan dengan kelompok warna yang berbeda, ini menunjukkan bahwa 
proses rersebur dapar dipilih sesuai dengan fungs.ona l organisasi yang dituju , dan 
perhilUngan waktu hanya dihitung satu kali . Adapun pengel1ian dari Processing 
Time dan Cycle Time adatah sebagai berikur : 

Processing Time (hr) merupakan lama waktu untuk mel ak ukan aJ....ufi tas 
Cycle Time (hr) merupakan waktu antara aklifiras sebelumnya selesa. 

dilaksanakan dan waJ..'tU aklifitas saar ini selesai dilakukan. 

4. Analisis SWOT 
Serelah melihar sislem yang be~alan saar ini, maka untuk rnemperbaiki s.stem yang 
ada perlu kajian terhadap SWOT (Strengrh, Weakness. 0pp0rluniry, Threars) unruk 
mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki , serla unruk 
mengetahui lebih jauh renrang kesempatan dan ancaman yang mungkin ada. 
Strength (kekuaran) : 
a_ SiSlem Kompurer 

Kompurer yang cukup baik dengan reJ..-nologi rerakhir 
b. Local Area Nerwork (LAN) dan Interner 

Semua computer lerhubung ke LAN dan Inrernet. 
Weakness (kele",ahan) : 
Business Processing 
a. Proses 8isnis Tradisional 

Iertalu banyak birokrasi 
b. Tidak adanya kepercayaan pada e-docur.1ents 

Semua dokumen harus dalam benruk hard copy dan harus ditandatangani serla di 
cap. 

c. Kurangnya inregrasi system dan saling oerbag i sumber daya 
Ti dak ada dokumen dan fite yang di sirare pada server urama. 

Opporruniry (kesempatan) : 
a. Kesempatan untuk mengakses server jurusan 
b. Kesempatan untuk menginregrasikan seluruh sumber daya ya ng d.miilki oleh 

jurusan 
c . Terbukanya kesempatan unruk mel akuka n penelirian kelompok antara dosen dan 

mahasiswa 
d. Merupakan salah satu solusi untuk aturan pengurangan penggunaan sumber daya 

Tlrrems (ancaman) : 
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Layanan dari Pusat IT 
a, 	 Ketidak pastian Down Time 

Intemet/proxy, pop3, SMTP, LAN - hampir 20% dari wa\.:tu kerja, fasilitas tadi 
tidak berjalan dengan baik, 

b, 	 KeterbalaSan untuk mengakses dunia luar 
TerJampau banyak proteksi terhadap web site yang menyimpan informasi yang 
bagus, 

c, 	 Buruknya rancangan dan implcmentasi LAN 
d. Kesalahan penempatan dari orang yang berwenang 
Aluran Perusahaan 
a. 	 Dikuranginya biaya yang diperuntukkan bagi j urusan unruk sumber daya 

5. Rencana Solusi 
Pemecahan masalah untuk pengurangan penggunaan sumber daya kertas dan 
penggunaan waktu serta perbaikan terhadap proses bisnis yang ada dapat dilakukan 
dengan berbagai macam eara. Adapun beberapa solusi yang dlcoba untuk dikaji pada 
penelitian berikutnya adalah sebagai berikut : 
a. 	 Business Process IIr;!rrwe'Tlent (BPI) 

Menganalisa dan merancang sebuah proses business baru . 
b. 	 Penerapan konsep dan aplikasi Workflow 

I , Berbagi do"'Umen dan sumber daya 
2. 	 MemfasiliLasi untuk penyampaian berita 
3. 	 MemfasililaSi forum dan chat antara dosen 
4. 	 Meningkatkan kepercayaan pada e-documents. 

6. Gambaran Aptikasi Workflow 
Sebagai sarana pendukung penerapan konsep workflow akan digunakan software 
khusus yang dapat mengintegrasikan konsep-konsep yang ada kedalam aptikasi 
komputer. Saat ini banyak beredar aplikasi khusus ya ng dapat digunakan untuk 
keperluan penerapan konsep tadi, namun dan segi harga masih sangat mallal dan 
perlu dilakukan berbagai penyusuaian dengan kondisi yang ada pacta perusahaan, 
Pada bagian ini , akan dibenkan sedikit gambaran tentang bagaimana penerapan 
konsep workflow yang akan dilakukan pada penelitian benkutnya, khususnya 
adminisrrGlive workflow dengan menggunakan open source software. Adapun 
pel1imbangan penggunaan open source adalah karena biaya yang harus dikeluarkan 
relatiftebih murah dibanding produk jadi . 

Gambar 7 : Aplikasi Workilow 

Pada gambar 7, dapat kita lihat bahwa dalam perancangan aplikasi workflow, dibagi 
alaS dua ruangan utama, yakni PrrvGle Rooms dan Public Rooms. Setiap user ya ng 
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terdaftar da lam apllkasi work now, akan mendaparkan Private Rooms ya ng dapat 
digunakan ulltuk men y.mpan news dan jiles yang bersifat pr ibadi . Rliangan 
berikumya di se but sebaga. Public Rooms, ya ng berguna untuk menyi mpan neil's. 
for um dan Jiles yang berhubungan dengan event lcrtenru pada jurnsan. Pera",atan 
le rh adap user, apl.ka s. dan database, dilakukan oleh scorang administrator ya ng 
bertanggung jawab penuh terh adap .ntegritas s.Slem. 
Gambaran dari syslem worknow diatas difokuskan pada pemanfaatan aplikas. 
work now untuk menunjang administrasl Jurnsa n dan dalam rnang Itngkup LAN 
(local area network) yang lerdapal pada IlIlgkungan universitas. 

7. Harapan Terhapan Sistem Baru 
Meskipun penerapan konsep dan apl.kasi worknow belum dapal dilerapkan pada 
Ju rusan Tekn.k lnfomlallka Universitas Widyata ma , ada beberapa harapan yang 
mungkin dapal dicapai saat penerapannya nan t ~ yaknl : 
a. Sislem barn akan dapat meningkatkan kele rsed.aan inforrn as i padajurusa n 
b. Sistem baru aka n dapa t meningkatkan waktu respoll 
c. Sislem barn akan dapat mengurangi jumlah penge luaran 
d. Sistem barn akan dapal mereduksi tempal penyimpanan dokumen 
e. Sislem barn akan dapal meningkatkan profit. 
f. Sistem baru akan dapat mengu rangi birokrasi 
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