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BAB 1 PENDAHULUAN

Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  institusi  Universitas  Muhammadiyah 
Malang,  sistem  administrasinya  juga  berkembang  semakin  komplek.  Kompleksitas  ini 
meliputi arus surat menyurat di lingkungan Fakultas Teknik, baik untuk keperluan internal 
maupun  eksternal.  Dalam  hubungannya  dengan  surat  menyurat  ini,  terdapat  mekanisme 
disposisi  surat.  Dimana jika suatu surat  ingin dikirim ke seseorang, maka surat  itu harus 
melewati  beberapa  pintu  birokratis  untuk  disetujui  terlebih  dahulu.  Model  disposisi  ini 
diperlukan  untuk  menjamin  validitas  surat,  sehingga  bisa  dipertanggungjawabkan 
kebenarannya.

Sampai  saat  ini,  Fakultas  Teknik  belum  memiliki  sistem  otomasi  kantor  untuk 
menjalankan  mekanisme  disposisi  surat.  Sebagai  gambaran,  jika  mahasiswa  ingin 
mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar PKN, mereka harus meminta form ke 
Fakultas, kemudian meminta tanda tangan koordinator PKN, kemudian kembali ke Fakultas 
untuk dibuatkan surat resmi, kemudian kembali lagi ke koordinator PKN untuk disahkan di 
Jurusan. Dari uraian tersebut bisa dilihat bahwa untuk sesuatu yang sederhana saja, prosesnya 
bisa jadi sedemikian rumit. Selain rumit, sistem yang ada masih mengandalkan model hard 
copy, yang seharusnya bisa diminimalisir penggunaannya. Alangkah menyenangkannya jika 
pada  proses  di  atas  mahasiswa  cukup  mengisi  form  aplikasi  web,  kemudian  melakukan 
pemeriksa secara berkala yang juga melalui halaman web untuk mengetahui sampai level 
mana  surat  permohonannya  diproses.  Mahasiswa  akan  ke  Fakultas  lagi  jika  status  surat 
pengantarnya selesai dicetak.

Dengan  penelitian  ini,  akan  dihasilkan  suatu  produk  perangkat  lunak  yang  dapat 
digunakan untuk keperluan otomasi kantor, terutama untuk disposisi surat. Perangkat lunak 
yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Fakultas Teknik, menyederhanakan 
proses disposisi surat dan mengurangi penggunaan hard copy dokumen.

BAB 2 PERUMUSAN MASALAH

Saat ini di Fakultas Teknik UMM, tidak terdapat perangkat lunak untuk keperluan 
otomasi kantor. Beradasarkan kondisi ini, kami dapat merumuskan beberapa permasalahan 
yang dapat diatasi oleh penelitian ini:

1. Bagaimana mendefinisikan proses bisnis  dari  disposisi  surat  yang ada di  Fakultas 
Teknik UMM?

2. Bagaimana ,  agar  dapat  mengakomodasi  semua proses  bisnis  disposisi  surat  yang 
sudah didefinisikan?

3. Bagaimana membuat  disain interface berbasis  web, sehingga posisi  disposisi  surat 
dapat diperiksa dengan mudah?

4. Bagaimana menerapkan disain yang sudah dibuat dengan menggunakan model dan 
tool BPM (Business Process Management)?

5. Bagaimana melakukan implementasi perangkat lunak yang sudah dibuat?

6. Bagaimana  melakukan  optimisasi  perangkat  lunak,  jika  ada  perubahan  setelah 
perangkat lunak selesai dibuat, dengan menggunakan tool BPM?



BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA

3.1. BPM (Business Proses Management)

Business Proses (Proses Bisnis)  adalah sekumpulan aktifitas  terstruktur dan saling 
berkaitan yang dapat menghasilkan service atau produk yang sesuai dengan keinginan user 
(Wiki, 2008). Business Process Management (BPM) sendiri merupakan suatu model yang 
digunakan untuk melakukan pengawasan, pengontrolan dan peningkatan dari semua proses 
yang sudah ada (May, 2003). Sehingga jika kita ingin mengembangkan suatu aplikasi dengan 
model BPM, maka aplikasi yang baru tidaklah menghapus aplikasi lama dan proses bisnis 
yang lama, malahan bisa jadi aplikasi yang baru merupakan hasil  pengintegrasian dengan 
aplikasi  lama,  sementara  proses  bisnisnya  tetap  atau  ada  perubahan  untuk  peningkatan 
kualitas. Namun pada kasus pembangunan aplikasi yang benar-benar baru, maka perlu untuk 
mendefinisikan semua proses bisnis yang ada pada suatu organisasi (Wiki, 2008). Setelah 
mendefinisikan semua proses bisnis, kita bisa melakukan optimalisasi proses jika memang 
diperlukan dan juga membuat otomasinya. Masalah utama yang ada di perusahaan dalam 
kasus penerapan IT adalah pembengkakan biaya untuk implementasi yang tidak tepat sasaran. 
Yang dikhawatirkan bukanlah teknologi yang digunakan namun faktor ekonomi dan resiko 
yang ditimbulkan untuk implementasi aplikasi baru (May, 2003).

Ada dua komponen utama yang menjadi tinjauan utama ketika membahas tentang 
BPM, yakni manusia dan teknologi. Manusia disini lebih dekat ke sisi pengguna. Dengan 
menggunakan model BPM, pengguna harus dapat merasakan efektifitas dari perangkat lunak 
yang  digunakan.  Jika  memang  perlu  ada  perubahan  pada  proses  bisnis,  maka  pengguna 
tersebut  dapat  secara  cepat  mengimplementasikannya  (Wiki,  2008).  Dalam hubungannya 
dengan aplikasi otomasi, maka harus suatu teknologi yang dapat menerapkan konsep BPM 
ini.

Ada dua teknologi yang digunakan secara bersama-sama untuk menjalankan Business 
Process  Management  System  (BPMS),  yakni  SOA  dan  teknik  modeling.  SOA  sendiri 
merupakan arsitektur sistem yang berbasis service. Dengan SOA, aplikasi yang berbeda-beda 
dimungkinkan saling bertukar  data  untuk  keperluan menjalankan proses  bisnis  yang ada. 
Inilah kunci mengapa dengan menggunakan model BPM kita tidak perlu menghapus aplikasi 
yang lama, namun cukup mengembangkannya.

Aktifitas  untuk  membangun  perangkat  lunak  dengan  model  BPM,  bisa 
dikelompokkan  menjadi  5,  yakni:  design,  modelling,  execution,  monitoring,  dan 
optimization.

Gambar di samping adalah life cycle dari aktifitas-aktifitas BPM.

Design

Proses disain meliputi aktifitas identifikasi proses bisnis yang ada 
serta pembuatan disain yang akan diimplementasikan.  Hal  yang 
menjadi fokus di sini adalah bentuk representasi dari aliran proses, 
actor  atau  user  yang berkompeten  dengan bisnis  proses,  sistem 
notifikasi,  Standard  Operating  Procedure,  Service  Level 

Agreements dan mekanisme serah terima (Wiki, 2008).



Modelling

Merupakan disain secara teoritis, dimana pada tahapan ini terdapat integrasi pada variabel-
variabel  yang mungkin saling berkaitan.  Misalnya saja  untuk bisnis  proses tertentu maka 
harus ada kondisi yang mengatasi masalah biaya jika nilai variabel-variabel tertentu berubah.

Execution

Merupakan  proses  implementasi  disain  dan  model  yang  sudah  dibuat  menggunakan  tool 
BPM. 

Monitoring

Merupakan  proses  pemonitoran  informasi  yang  berhubungan  dengan  proses  bisnis  yang 
sudah dijalankan. Berdasar data-data yang ada, kemungkinan bisa dilakukan peningkatan atau 
perubahan terhadap sistem yang ada, sehingga kinerja bisa makin meningkat

Optimization

Proses ini  bisa  meliputi  pengawasan terhadap kinerja  setiap fase pada bisnis  proses.  Jika 
terjadi kasus tertentu, seperti bottle neck, maka proses life cycle dari BPM akan dilanjutkan.

3.2. Services Oriented Architecture (SOA)

SOA, menurut situs wikipedia, adalah suatu arsitektur yang berbasis services yang 
dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok services yang dapat berkomunikasi satu dengan 
lainnya (Wiki, 2008). Proses komunikasi ini bisa berupa proses passing data secara sederhana 
maupun  proses  yang  lebih  kompleks  yang  melibatkan  dua  atau  lebih  service  untuk 
mengkoordinasi jalannya suatu activity.

Berbeda  dengan  konsep  funsionalitas,  pada  konsep  SOA  tidak  ada  proses 
pemanggilan  ke  service  lain  yang  berhubungan  dengannya,  yang  ada  adalah  komunikasi 
antara  satu  service  dengan  service  lainnya.  Untuk  melakukan  komunikasi  tersebut,  SOA 
secara aktif  menggunakan teknologi  XML, dimana data akan ditulis dalam format XML. 
Data XML inilah yang nantinya akan dibaca oleh service-service lain untuk kemudian diolah. 
Jadi secara fisik, memang tidak ada proses pemanggilan fungsi.

Dengan SOA dimungkinkan adanya software reusable. Sebab dengan SOA, perangkat 
lunak yang lama tetap bisa  berjalan,  yang diambil  adalah datanya saja.  Data inilah yang 
dimanfaatkan untuk menjalankan aplikasi yang baru. Jadi secara pasif,  aplikasi yang baru 
tetap  memanfaatkan  aplikasi  yang  lama.  Hal  inilah  sebenarnya  yang  diinginkan  pihak 
manajemen perusahaan,  sebab dengan jaminan bahwa aplikasi  yang lama sudah berjalan 
dengan baik, maka aplikasi baru tetap bisa berjalan dengan baik ketika diimplementasikan, 
tanpa merombak total aplikasi yang sudah ada.

SOA bisa dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, C++, C, 
Cobol  dan  bahasa  pemrograman lainnya.  Yang terpenting  adalah,  SOA harus  memenuhi 
syarat:

• Dapat menjamin inroperabilitas antar platform sistem yang berbeda 

• Menjamin  adanya kumpulan  resource,  yang memungkinkan adanya aliran  data  ke 
data warehouse yang bisa digunakan bersama-sama.



Keuntungan  penggunaan  SOA  adalah  bahwa  dengan  SOA  diharapkan  “business 
response” bisa lebih cepat. Karena proses modifikasi bisa langsung dilakukan, demikian juga 
implementasinya, tanpa perlu membangun ulang aplikasi dari awal (Wiki, 2008).

3.3. Otomasi Kantor

Otomasi kantor adalah suatu sistem yang mengotomatiskan proses-proses yang ada di 
dalam kantor.  Proses  yang  dimaksud  disini  bisa  beragam jenisnya,  salah  satunya  adalah 
proses disposisi surat. Proses lainnya adalah proses inventarisasi dokumen atau pengarsipan.

Dengan otomasi kantor, proses dalam kantor yang sifatnya birokratis dapat berjalan 
lebih  efektif.  Selain  itu  dengan  otomasi  kantor,  maka  tidak  dibutuhkan  lagi  dokumen-
dokumen  yang  berbentuk  fisik.  Memang  secara  teknis  akan  sulit  menghilangkan  semua 
proses yang sifatnya paper based, namun paling tidak jumlahnya akan banyak dikurangi.

BAB 4. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian di atas, maka dapat kami rumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Terbentuknya disain proses  bisnis  proses  disposisi  surat  pada  Fakultas  Teknik 
UMM.

2. Terbentuknya  model  aliran  data  dan  detil  aturan-aturan  untuk  menjalankan 
perangkat lunak, sehingga dapat mengakomodasi semua proses bisnis yang sudah 
didefinisikan.

3. Terbentuknya  disain  interface  web  aplikasi,  sehingga  jika  nanti 
diimplementasikan  dalam  bentuk  perangkat  lunak,  posisi  disposisi  surat  bisa 
diketahui dengan mudah.

4. Terbentuknya perangkat lunak otomasi kantor yang dibangung menggunakan tool 
BPM.

5. Dapat melakukan implementasi perangkat lunak otomasi kantor pada lingkungan 
Fakultas Teknik UMM.

6. Dapat  melakukan  optimisasi  perangkat  lunak  untuk  merubah  proses, 
menggunakan tool BPM.

BAB 5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini brsifat perancangan dan pembuatan, sehingga tahapan-tahapannya dapat 
diuraikan sebagaimana berikut:

1. Studi pustaka mengenai:

a. Business Proses Management

b. Paradigma dan teknik pembangunan perangkat lunak menggunakan tool BPM

c. Services Oriented Architecture



2. Perancangan dan pembuatan perangkat lunak:

a. Identifikasi  proses bisnis – proses bisnis  untuk keperluan disposisi  surat  di 
Fakultas Teknik UMM.

b. Perumusan aturan-aturan disposisi surat.

c. Implementasi disain dan model yang sudah dibuat menggunakan tool BPM.

d. Konsultasi Ahli.

3. Implementasi perangkat lunak.

4. Pengujian dan analisa perangkat lunak:

a. Pengujian perangkat lunak yang sudah dibuat.

b. Analisa  hasil  output  dari  masing-masing  proses  bisnis  yang 
diimplementasikan.

c. Konsultasi ahli.

5. Pembuatan user manual  untuk menjalankan aplikasi  dan cara memodifikasi  proses 
yang sudah berjalan.

BAB 6. JADWAL PELAKSANAAN

Aktifitas Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Studi Literatur
Perancangan Aplikasi
Pembuatan Aplikasi
Monitoring
Pengujian dan Analisa
Pembuatan Manual
Laporan dan Publikasi
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