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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab II ini akan dijelaskan pengertian dan konsep yang nantinya akan 

digunakan untuk meneyelesaikan tugas akhir ini. 

1.1 Reengineering 

Reengineering adalah sebuah proses untuk membangun kembali sebuah 

sistem kedalam bentuk sistem yang baru sehingga dapat menambah nilai 

fungsionalitas baik dari segi performa, kinerja, kemampuan, terjadwal dan 

mempunyai resiko yang rendah serta mampu meningkatkan maintainbility. 

Reengineering dilakukan karena muncul sebuah kebutuhan baru dan berubahnya 

lingkungan bisnis, sistem yang digunakan sudah kadaluwarsa atau lama dimana 

masih menggunakan metode tradisional yang tidak cocok jika harus mengikuti 

setiap perkembangan jaman sehingga yang diakibatkan muncul sebuah perubahan 

ulang dan pemikiran ulang kembali sebuah sistem. Reengineering yang perlu 

diperhatikan adalah legacy sistem yang sudah berjalan [1]. 

Pendapat lain mengatakan Reengineering adalah proses perubahan yang 

cepat, radikal untuk merancang ulang strategi tujuanya menambah nilai pada bisnis 

proses, merancang ulang aturan lama dan menggantikan dengan aturan baru dan 

merancang ulang struktur organisasi semua dilakukan untuk mendukung sebuah 

kegiatan bisnis yang ada [6]. 

Pendapat lain juga mengatakan bahwa tujuan dari reengineering adalah 

merancang atau membuat sebuah proses dimana pada proses tersebut akan 

disederhanakan sehingga yang terjadi adalah peningkatan kepuasaan pada 

pelanggan. Dalam melakukan reengineering untuk memperbaiki suatu bisnis 

proses bisa dilakukan dengan Business Process Reengineering [2].  

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.2 Legacy Sistem 

Legacy sistem atau sistem warisan sebuah sistem lama yang masih memiliki 

bagian penting dan mempunyai nilai untuk sebuah perusahaan. Pada umumnya 

sistem legacy menjalankan setiap inti proses bisnis pada perusahaan yang sudah 

dikembangkan lebih dahulu, tetapi sistem legacy tidak mencakup pada teknologi 

yang baru dan metodelogi yang baru [1]. Legacy sistem mempunyai beberapa 

komponen seperti yang ditunjukan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Komponen Legacy Sistem 

Gambar 2.1 menunjukan bahwa pada legacy sistem terdiri dari berberapa 

komponen seperti Application Software, Hardware System, Business Process, 

Support Software, Business Policies dan Rules [7]. 

1.3 BPR (Business Process Reengineering) 

Business Process Reengineering adalah pemikiran ulang dan merancang 

ulang secara radikal pada suatu proses bisnis untuk mencapai perbaikan. Mengukur 

kinerja melalui elemen-elemen biaya, pelayanan dan kecepatan. Business Process 

Reengineering melakukan perancangan ulang pada proses bisnis dan menentang 

praktik yang sedang berjalan mempunyai tujuan menghasilkan perbaikan dan 

peningkataan kinerja dalam proses bisnis secara signifikan [8]. 

Penelitian lainya juga mengatakan bahwa Business Process Reengineering 

adalah peningkatan kinerja yang mempunyai target untuk mencapai pada 

peningkatan secara signifikan melalui pemikiran ulang, merancang dan mendesain 

ulang. Terutama adalah pada cara mengelola proses bisnis yang telah dijalankan. 
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Semua dari definisi diatas berdasarkan pada pemikiran, perancangan, penataan 

ulang proses. Mempunyai tujuan mendapatkan sebuah perbaikan peningkatan kerja. 

Definisi ini memuat pada empat kata kunci yaitu: 

a. Fudamental 

Pertanyaan yang paling medasar pada perusahaan bagaimana operasinya. 

menanyakan pertanyaan fundamental akan memaksa orang untuk melihat dan 

memahami aturan yang tidak tertulis dan asumsi yang mendasari cara mereka 

menjalakan bisnis mereka. Menentukan apa yang harus dilakukan 

perusahaan, bagaimana cara melakukanya. 

b. Radikal 

Merancang dan mendesain ulang mulai dari akar permasalahan. Membuat 

cara baru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara 

mengesampingkan semua struktur dan prosedur yang sudah ada. 

c. Dramatis  

Melakukan perubahan bukan hanya perubahan yang mendasar tetapi tentang 

pencapaian atau perubahan secara cepat menghasilkan sebuah loncatan yang 

cepat dalam kinerja pada perusahaan  

d. Proses  

Proses adalah struktur yang dijalankan oleh organisasi menghasilkan kualitas 

dan manfaat bagi pelangganya. Ukuran sebuah proses terletak paling penting 

pada kepuasaan dari para pelanggan terhadap output proses tersebut. Ada tiga 

proses dalam suatu perusahaan yaitu: 

i.   Proses Pengaturan (Manage Process) 

Proses dalam manajemen mengelola perusahaan Contohnya proses 

penentuan visi dan misi serta ukuran kerja, proses pengambilan 

keputusan, proses pemilihan bentuk organisasi, proses perencanaan 

strategis. 

ii.   Proses Operasi (Operate Process) 

Proses ini adalah proses utama dalam menghasilkan suatu barang atau 

jasa yang nantinya akan diproduksi. Contohnya proses dalam pembuatan 

barang, proses pengaturan peralatan di pabrik, proses memilih teknologi 

pembuatan barang dan proses pengaturan alur barang pada pabrik. 
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iii. Proses Pendukung (Support Process) 

Proses yang membantu proses utama. Contohnya proses pembelian 

barang, proses penyimpanan bahan baku maupun bahan jadi, proses 

pendanaan dan proses menentukan kinerja sebuah perusahaan. 

Reengineering sangat berfokus pada sebuah proses. 

1.3.1 Proses Bisnis  

Proses Bisnis adalah kumpulan pekerjaan yang saling terikat tujuanya untuk 

menyelesaikan sebuah masalah tertentu [9]. Terdapat dari dua kalimat yaitu proses 

dan bisnis yang keduanya mempunyai definisi yaitu: 

a. Proses: adalah struktur yang dijalankan oleh organisasi menghasilkan kualitas 

dan manfaat bagi pelangganya. 

b. Bisnis: Suatu kesatuan pada organisasi yang mendistribusikan sebuah sumber 

daya untuk menyediakan kepada pelanggan dengan barang ataupun sebuah 

jasa yang diinginkan. 

 

1.3.2 Analisa Proses Bisnis  

Analisa proses bisnis adalah sebuah analisa dan penilaian terhadap setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh proses bisnis. Tujuanya untuk mengindentifikasi 

akibat dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai dan memberikan nilai tambah 

pada suatu perusahaan [10]. 

1.3.3 Teknik Pembuatan Dokumentasi Proses  

Diagram alir atau flowchart digunakan sebagai alat komunikasi dan dari 

dokumen alir bisa diketahui proses yang sedang berlangsung. Dokumentasi dari 

pembuatan dokumen alir yang sangat diperlukan adalah dokumen sumber lalu. 

Melakukan analisa terlebih dahulu kemudian membuat diagram alir dokumen [9]. 

Hal yang penting dan dilakukan dalam merancang diagram alir doukumen seperti 

berikut: 

a. Digambar dari atas ke bawah dan dari kiri sebuah halaman 

b. Kegiatan yang digambarkan harus ada dan jelas 

c. Bisa ditunjukan mana kegiatan awal hingga kegiatan akhir 

d. Simbol yang digunakan harus sesuai dengan isi kegiatan 
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1.4 Metodologi Business Process Reengineering 

Metodologi adalah sebuah tahapan terstruktur dan detail dalam mencapai 

sebuah tujuan. Metode merupakan cara untuk mengetahui bagaimana memperoleh 

sebuah data, penyusunan serta analisis. Metodelogi sangat diperlukan untuk 

menjalankan sebuah kegiatan, terutama pada Business Process Reengineering, pada 

metodelogi ini akan dijelaskan langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam 

melakukan Business Process Reengineering. Menurut Penelitian sebelumnya [8] 

dan penelitian [10] Business Process Reengineering mempunyai tahapan seperti 

berikut:   

2.4.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan untuk memperoleh 

sebuah informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian. Observasi 

adalah sebuah cara dalam melakukan pengumpulan data dan melakukan 

pengamatan terhadap sesuatu obyek serta mencatat hal-hal yang diamati dan 

ditemukan. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun sebuah data 

atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat didalam sebuah 

penelitian. Studi literatur bisa didapat dari jurnal, sumber, buku, internet, pustaka. 

 

2.4.2 Identifikasi Proses 

Mengidentifikasi proses dan memahami alur proses yang memberikan 

kelemahan. dianalisis adakah aktivitas pada proses yang tidak memberikan nilai 

tambah atau adakah proses yang hilang yang justru dapat memberikan nilai tambah. 

Penelitian sebelumnya melakukan identifikasi proses mulai dari memahami proses 

layanan PKL Mahasiswa STMIK Yogyakarta lalu menganalisis organisasi seperti 

Mahasiswa, Petugas adak, Kaprodi (Tim pengelola PKL), Dosen Pembimbing PKL 

dan Pembimbing Lapangan [10] 

 

2.4.3 Uji Efisiensi Throughput 

Uji Efisisensi Throughput adalah pengujian untuk mengukur kinerja waktu 

pelayanan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya menggunakan pemetaan 

standar ASME untuk melihat waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan tahap 

proses. Setelah dilakukan pemetaan standar ASME dilakukan pengujian efisiensi 
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throughput [10]. Rumus efisiensi throughput adalah waktu proses bukan tunda 

dibagi dengan total waktu dalam sistem dan dikali 100% seperti berikut: 

 

𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =  
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
 𝑥 100%            (1.1) 

 

Efisiensi Throughput merupakan perhitungan untuk menghitung waktu 

pelayanan secara keseluruhan dimana waktu proses bukan tunda dibagi dengan total 

waktu dalam sistem dan dikali 100%. Penelitian sebelumnya menggunakan uji 

Efisiensi Throughput dan peta proses standar ASME untuk menghitung waktu 

pelayanan secara keseluruhan [10]. Peta proses menjelaskan setiap proses yang 

berlangsung pada proses layanan PKL di STMIK Yogyakarta dan terdapat waktu 

proses untuk menjalankan proses yang terjadi dan terdapat pemilik proses atau 

bagian yang menjalankan proses tersebut. 

Hasil Efisiensi Throughput penelitian sebelumnya dimana waktu proses 

bukan tunda dibagi dengan total waktu dalam sistem lalu hasil yang dibagi dikali 

100%. Penjabaranya seperti berikut: waktu proses bukan tunda sebesar 7550 dan 

total waktu dalam sistem adalah 23615. Waktu tunda adalah waktu dari setiap 

proses yag mengalami proses menunggu terjadi apabila pekerja tidak mengalami 

kegiatan apa-apa selain menunggu. Hasilnya adalah waktu bukan tunda dibagi 

dengan total waktu dalam sistem lalu dikali dengan 100% hasilnya adalah 31,97% 

angka ini sangat kecil dimana pada penelitian sebelumnya menjelaskan sisa 68,03% 

waktu untuk pelayanan pendaftaran PKL dalam sistem tidak bekerja  [10]. 

 

2.4.4 Analisis Alternative Rancangan Ulang 

Analisis alternative rancangan ulang adalah mencari alternatif solusi yang 

dapat memberikan sebuah perubahan dan perbaikan dengan melakukan pendekatan 

yang kreatif. Mengabaikan model-model kuno. Dalam alternative rancangan ulang 

akan lebih bagus jika proses dapat dirancang secara berbeda dari proses yang 

sedang berjalan atau berlangsung. Pengaruh proses baru nantinya harus bisa 

memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Penelitian sebelumnya 

melakukan analisis alternative rancangan ulang pada klinik laboratorium dimana 

dalam menganalisis alternative rancangan ulang peneliti mengusulkan 

menghilangkan aktivitas atau proses yang tidak memberikan nilai tambah lalu 



13 
 

menyederhanakan proses, mengurangi waktu proses, menghilangkan kesalahan 

dalam proses, standarisasi dan otomatisasi [11]. Melakukan analisis alternative 

rancangan ulang dengan melakukan penyempurnaan desain dengan menggunakan 

empat hal yaitu:  

a. Eliminate 

Menghilangkan proses yang tidak perlu lagi yang tadinya ada menjadi tidak 

ada karena harus diganti dengan proses yang baru. 

b. Simplfy 

Menyederhanakan proses tertentu tujuan dari simplfy atau penyderhanaan ini 

adalah agar aktivitas yang terjadi lebih cepat dan murah. 

c. Integrate 

Berbagai proses yang biasanya dilakukan dengan terpisah akan disatukan 

agar proses nantinya jadi lebih sederhana.  

d. Automate 

Mengubah hal yang biasa dilakukan dengan manual menjadi aktivitas yang 

dilakukan dengan Komputer. 

 

Penelitian sebelumnya [10] melakukan langkah-langkah peningkatan dan 

penyempurnaan desain ulang proses ditunjukan pada tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Penyempurnaan Proses Bisnis 

No Tahap Proses Langkah Penyempurnaan 

1 Mahasiswa mengambil formulir pendaftaran PKL 

di bagian adak 

Automate dengan mengunduh 

secara online 

2 Mahasiswa atau tim PKL menentukan lokasi PKL 

(asumsi 3 hari) 

 

3 Mahasiswa meminta persetujuan lokasi ke 

Pembimbing PKL  

 

4 Mahasiswa mengumpulkan form pendaftaran 

kembali kebagian adak yang telah di acc kaprodi 

 

5 Menunggu aktifitas berikutnya (diasumsikan 1 

bulan untuk bisa masuk seluruh berkas mahasiswa) 

Eliminasi 
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Pada tabel 2.1 menjelaskan penelitian sebelumnya dalam melakukan 

penyempurnaan proses bisnis bisa dilihat bahwa pada nomer satu tahap proses 

dilakukan langkah penyempurnaan yaitu (Automate) mengotomatiskan proses dan 

pada nomer lima tahap proses dilakukan langkah penyempurnaan (Eliminate) 

menghilangkan proses. 

 

2.4.5 Analisis Peluang Pemakaian (TI) Teknologi Informasi 

Analisis peluang pemakaian TI adalah menganalisa peluang pemakaian 

Teknologi Informasi (TI) untuk membantu desain proses bisnis yang baru atau 

rekomendasi. Pemanfaatan Teknologi informasi sangat penting dalam pembuatan 

desain proses alasanya karena Teknologi bukan hanya dapat menyelesaiakan proses 

yang lama dengan lebih baik, tetapi karena memungkinkan sebuah organisasi 

membuang aturan lama dan model lama dan menciptakan cara yang baru dan inilah 

yang disebut dengan reengineering. Analisis peluang teknologi informasi sendiri 

juga menganalisis komponen teknologi informasi. 

Komponen teknologi informasi sendiri menurut penelitian sebelumnya 

meliputi: perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, teknologi 

penyimpanan, teknologi komunikasi jaringan, infrastruktur teknologi informasi [8]. 

Analisis peluang pemakaian (TI) teknologi informasi juga dilakukan dengan 

mengindentifikasi IT levers dimana TI sebagai enabler dijelaskan pada kemampuan 

TI  bagi sebuah organisasi pada penelitian sebelumnya terdapat 9 fungsi yang dapat 

dilakukan oleh Teknologi Informasi yaitu transactional, tracking, knowledge 

management, sequential, informational, automatical, analytical, geographical dan 

desintermediation [12]. 

 

2.4.6 Rekomendasi 

Rekomendasi adalah melakukan desain ulang atau merancang ulang proses 

bisnis. Proses bisnis rekomendasi yang berhubungan dengan waktu pelayanan akan 

kembali dilakukan uji efisiensi throughput untuk mengetahui hasil waktu pelayanan 

secara keseluruhan ketika sudah diketahui hasil dari waktu pelayanan ini maka 

barulah bisa masuk ke tahap berikutnya tahap perbandingan efisiensi throughput 

[10].  

 

 



15 
 

2.4.7 Perbandingan Efisiensi Throughput 

Perbandingan efisiensi throughput adalah perbandingan antara model proses 

lama dan proses rekomendasi dan membandingkan hasil dari efisiensi throughput 

waktu pelayanan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya membandingkan 

waktu efisiensi throughput proses awal dengan proses rekomendasi. Proses awal 

ketika dihitung waktu efisiensi throughputnya sebesar 31,97% dan setelah 

dilakukan perancangan ulang proses atau desain ulang menghasilkan 85,15%. 

Bentuk dari berjalannya proses juga sudah berbeda dimana pada proses awal belum 

dilakukan penyempurnaan proses bisnis sedangkan pada proses rekomendasi sudah 

dilakukan penyempurnaan desain proses bisnis [10]. 

 

2.4.8 Solusi 

Solusi adalah pemecahan masalah menghasilkan aplikasi sesuai dengan 

analisis yan dilakukan aplikasi sebagai pendukung agar proses rekomendasi dapat 

maksimal. Pada proses bisnis rekomendasi terdapat pemanfaatan teknologi 

informasi dan analisis alternative rancangan ulang (Automate). Contoh gambaran 

dari aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis rekomendasi yang sudah dirancang 

bisa dibuat dengan menggunakan wireframe atau kerangka dasar/blueprint. 

Penelitian sebelumnya melakukan solusi atau pemecahan masalah dengan 

menghasilkan sebuah aplikasi dan untuk gambaran awal aplikasi penelitian 

sebelumnya juga menggunakan wireframe atau kerangka dasar [4]. 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian sebelumnya menggunakan penerapan Business Process 

Reengineering dalam membuat rancangan usulan proses bisnis seperti yang 

ditunjukan pada tabel 2.2. Tabel 2.2 adalah tabel penelitian sebelumnya dimana 

pada penelitian sebelumnya menggunakan penerapan Business Process 

Reengineering dalam membuat rancangan usulan bisnis proses. Pemetaan yang 

dilakukan ada yang hanya dengan pemetaan flowchart dan ada yang menggunakan 

pemetaan standar ASME. 
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Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Tahun Judul Keterangan 

1 Ni Luh 

Wisayani, 

Kertahadi, 

Riyadi 

2014 Analisis Business 

Process 

Reengineering Untuk 

Mengevaluasi, 

Merekayasa Ulang, 

Dan Memperbaiki 

Monitoring Kontrak 

Pada PT PLN 

(PERSSERO) Dist. 

Jatim Area Malang. 

Tujuan penelitian ini 

mengetahui prosedur pada 

bisnis proses monitoring 

kontrak. Identifikasi 

penyebab dari proses yang 

kurang efisien dan 

membuat rancangan 

usulan proses bisnis. 

Rancangan pada proses 

baru memberikan 

kemajuan yaitu 

penghematan waktu bisnis 

proses monitoring kontrak 

sebesar 31,39% - 44,51%. 

2 Hera 

Wasiati 

2015 Rekayasa Ulang 

Layanan Praktek 

Kerja Lapangan 

Mahasiswa 

Menggunakan 

Business Process 

Reengineering Di 

STMIK AKAKOM 

Yogyakarta. 

Tujuan penelitian ini 

memahami sebuah 

aktifitas, fungsi dari proses 

bisnis yang berjalaan 

sesuai dengan tujuan 

organisasi. Hasil dari 

penelitian adalah sebuah 

usulan bisnis proses 

dimana pada proses awal 

31,97% dan pada proses 

usulan 85,15% 

peningkatan efisiensi 

throughputnya. 
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2.6 Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah pengembangan dari teknologi komputer dengan 

teknologi telekomunikasi yang mempunyai arti proses untuk melakukan suatu 

pengolahan data dan menjadi sebuah informasi. istilah teknlogi informasi sendiri 

digunakan secara populer pada tahun 1980an [2]. Teknologi informasi mempunyai 

peran penting dalam membantu tujuan bisnis organisasi dengan bantuan teknologi 

informasi harapanya adalah proses menjadi lebih efisien dan efektif serta kualitas 

dari sebuah informasi dapat disajikan lebih bagus [13]. 

Teknologi informasi sendiri mempunyai banyak manfaat salah satunya pada 

organisasi bersifat itangible yaitu berbentuk peningkatan pada produktivitas, 

mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepuasaan pada pelanggan, 

memperbaiki sebuah proses pengambilan keputusan. Teknologi informasi berperan 

menjadi enabler essensial yaitu dimana pekerja akan melakukan pekerjaanya 

dengan mengunakan cara secara radikal yang berbeda, sehingga yang terjadi adalah 

organisasi akan meninggalkan aturan lama dalam menjalankan proses bisnisnya [3].  

Dalam melakukan Business Process Reengineering agar lebih berjalan 

dengan lancar pemanfaatan Teknologi informasi sangat diperlukan karena 

pemanfaatan dari teknologi informasi mampu memberikan sebuah perubahan yang 

nyata. Contohnya pada perusahaan besar American Express telah menggunakan 

pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis mereka yang terjadi adalah 

menghemat US$ 7 juta per tahun, mengurangi waktu otorisasi sampai 25%. 

Perusahaan besar Ford Motor Corp memanfaatkan Teknologi informasi dalam 

proses bisnis mereka yang terjadi mengurangi jumlah tenaga kerja sampai 75% dan 

mengurangi waktu pembayaran ke pemasok sampai 14 hari [3]. 

 

2.7 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sebuah kumpulan dari beberapa sub-sub sistem dan 

saling berkaitan mempunyai tujuan untuk melakukan sebuah pengolahan data dan 

nantinya menciptakan sebuah informasi yang berguna dan memiliki sebuah nilai 

bagi yang menerimanya [8]. Sistem informasi memudahkan bagian pada proses 

bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan merancang ulang proses-proses ini. 

Sistem informasi membuat suatu bisnis jadi lebih efisien dan efektif dalam 

melakukan sebuah pengelolaan sesuai dengan prinsip manajemen [14]. 
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2.7.2 Sistem 

Sistem mempunyai dua kelompok pendekatan yaitu pendekatan pada 

prosedur dan pendekatan pada komponen/elemen. Pendekatan sistem pada 

prosedur adalah sistem merupakan sebuah jaringan kerja dari prosedur- prosedur 

yang mempunyai sebuah hubungan, tergabung bersama-sama untuk menjalankan 

suatu kegiatan atau target tertentu. Pendekatan sistem pada komponen dan elemen 

adalah sistem merupakan bagian-bagian elemen yang saling mempunyai interaksi 

dan saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan [15]. 

 

2.7.3 Informasi  

Informasi adalah hasil dari proses pengolahan data dan menjadi sebuah 

bentuk untuk penerimanya memiliki sebuah keuntungan sebagai dasar dalam 

melakukan pengambilan keputusan yang bisa dirasakan efeknya secara langsung. 

Dalam memperoleh sebuah informasi, perlu adanya sebuah data yang diolah dan 

unit pengolah [15]. 

2.8 Diagram alir (Flowchart)  

Flowchart atau diagram alir adalah sebuah gambaran secara grafik, Langkah 

dan urutan prosedur dari sebuah program. Mengambarkan sebuah proses dan 

sebuah logika dari kegiatan atau aktivitas. Flowchart yang sering ditemui atau 

dijumpai adalah sebuah proses bisnis [9]. Contoh simbol dan keterangan pada 

flowchart ditunjukan pada tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan Simbol Keterangan 

 Simbol Terminal 

sebagai permulaan 

atau start dan stop dari 

suatu kegiatan. 

 Simbol on page 

connector berfungsi 

keluar dan masuk 

penyambungan proses 

halaman yang sama. 
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 Simbol input-output 

menjelaskan proses 

input dan output tanpa 

tergantung dengan 

jenis peralatanya. 

 Simbol off connector 

berfungsi untuk keluar 

dan masuk 

penyambungan proses 

yang berbeda. 

 Simbol processing 

berfungsi menunjukan 

pengolahan yang 

dilakukan computer 

 Simbol manual 

operation berfungsi 

menunjukan 

pengolahan yang tidak 

dilakukan komputer. 

 Simbol decision 

memilih proses 

berdasarkan sebuah 

kondisi yang terjadi 

 Simbol dokumen 

berfungsi menyatakan 

input yang berasal dari 

dokumen dengan 

bentuk kertas. 

 Simbol display 

menyatakan output 

yang digunakan yaitu 

layar, printer, plotter. 

 Simbol flowline 

berfungsi untuk 

menunjukan instruksi 

berikutnya. 

 

 Tabel 2.3 simbol flowchart terdiri dari bentuk simbol dan penjelasan dari 

setiap bentuk simbol tersebut. Setiap simbol memiliki fungsi masing-masing mulai 

dari simbol terminal sampai simbol flowline. 

2.9 Standar ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

Standar ASME (American Society of Mechanical Engineers) adalah sebuah 

organisasi yang terkenal didunia mengembangkan sebuah kode dan standar salah 

satunya adalah sebuah peta standar yang digunakan untuk memahami proses yang 

ada dan memahami aktifitas yang sedang berlangsung pada suatu proses. Standar 

ASME (American Society of Mechanical Engineers) dari peta standar ini dapat 

dilakukan penghitungan kinerja sebuah proses dengan cara menghitung Efisiensi 
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Throughput menghitung kekurangan pada proses bisnis dan nantinya dilakukan 

sebuah penyempurnaan desain pada proses bisnis [16]. Standar peta ASME 

(American Society of Mechanical Engineers) memiliki beberapa simbol dan 

kegunaan masing-masing seperti yang ditunjukan pada tabel 2.4.  

 

Tabel 2.4 Simbol Standar ASME 

Simbol Keterangan Simbol Keterangan 

 Aktivitas 

Gabungan kegiatan 

terjadi jika aktivitas 

operasi dan inspeksi 

dilakukan secara 

bersamaan. 

 Simbol Operasi  

Suatu kegiatan terjadi 

jika benda kerja 

mengalami perubahan 

fisik maupun kimiawi 

 

 Simbol Inspeksi 

Suatu kegiatan 

pengecekan pada 

kualitas dan 

kuantitas. 

 Simbol Transportasi 

Suatu kegiatan apabila 

mengalami 

perpindahan tempat. 

 Simbol Delay  

Suatu kegiatan yang 

mengindikasikan 

waktu tunggu. 

 Simbol Storage  

Suatu kegiatan yang 

menyatakan proses 

penyimpanan apabila 

benda kerja disimpan 

dalam waktu yang 

lama. 

 

Tabel 2.4 adalah bentuk simbol standar ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) dimana pada bentuk simbol standar ASME mempunyai 

penjelasan dan arti yang berbeda serta fungsi yang juga berbeda. 

2.10 Mockup/Wireframe 

Mockup atau wireframe adalah rancangan atau gambaran rangka awal suatu 

desain web yang dibuat dengan cara manual menggunakan software edit gambar 
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seperti software pencil evolus atau software online pengedit gambar lainya. Mockup 

atau wireframe juga adalah sebuah gambaran model dan prototipe pada halaman 

web secara detail [17]. 

2.11 Kejaksaan Negeri Batu  

Kejaksaan adalah lembaga negara yang tugasnya melaksanakan kekuasaan 

negara, khususnya pada bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai badan yang 

berwenang dalam sebuah penegakan hukun dan keadilan mempunyai kewenangan 

dibidang penuntutan dan penyidikan sebuah perkara tindak pidana korupsi maupun 

pelangaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pada undang-undang sebuah 

kekuasaan negara diselengarakan oleh: 

a. Kejaksaan Agung yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara 

b. Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi 

c. Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota 

Kejaksaan Negeri Batu adalah kejaksaan yang berada di wilayah batu dekat 

dengan wilayah kota malang jawa timur. kejaksaan Negeri Batu merupakan 

Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Kejaksaan 

Negeri Batu memiliki proses bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka seperti 

proses bisnis pengaduan, proses bisnis berita, proses bisnis perkara. Hipotesis 

sementara pada proses bisnis Kejaksaan Negeri Batu memiliki kelemahan salah 

satu contohnya adalah pada proses pengaduan yang dimana menggunakan metode 

konvensional dimana masyarakat untuk mengajukan pengaduan harus datang ke 

kejaksaan dan menunggu untuk bertatap muka dengan pegawai sehingga dari segi 

pelayanan sangat kurang jika bidang Intelijen sibuk maka masyarakat harus datang 

kembali ke kejaksaan untuk melakukan pengaduan.  

Bidang Intelijen adalah bidang yang bertugas untuk menerima keluhan dari 

masyarakat keluhan bisa berupa pengaduan, kritikan, permohonan informasi dan 

masukan. Analisis sementara proses bisnis yang akan diubah dengan metode 

Business Process Reengineerig adalah proses bisnis berita, proses bisnis pengaduan 

dan proses bisnis perkara.  

 


