
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan pasar global yang sangat cepat di abad ke 21 

ini, perusahaan-perusahaan modern harus memperbaiki proses operasi mereka agar 

dapat tetap berkompetisi di level yang tinggi. Hal ini membutuhkan teknologi dan 

metodologi bisnis yang baru, dan meningkatkan kualitas dari hasil akhir. Setiap 

perusahaan harus dapat menjalankan operasionalnya secara efektif, efisien dan 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis yang dinamis untuk 

mengahadpi kompetisi global. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menghadapi persoalan-persoalan tersebut, yaitu dengan cara melakukan 

peninjauan, evaluasi, dan penyusunan rencana peningkatan kinerja proses bisnis 

yang berjalan. Dalam terminologi proses bisnis, aktivitas-aktivitas tersebut disebut 

dengan istilah Business Process Improvement. 

Business Process Improvement (BPI) adalah sebuah metodologi yang 

bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis yang terencana dan terorganisir. BPI 

merupakan pendekatan terstruktur untuk menganalisa dan secara berkelanjutan 

meningkatkan aktivitas bisnis yang mendasar dalam sebuah perusahaan. Pada 

perkembangannya, BPI telah mengalami perubahan yang berkembang dengan pesat 

dari waktu ke waktu. BPI dapat diperkenalkan sebagai metodologi untuk 

meningkatkan aktivitas bisnis secara terorganisasi dan terencana. BPI adalah 

pendekatan struktural dalam menganalisa dan secara berkesinambungan 

meningkatkan aktivitas perusahaan yang berfokus pada eliminasi produk gagal 

(waste) dan birokrasi. Secara garis besar, BPI mempunyai tiga strategi dan aktivitas 

yang secara umum diadopsi oleh perusahaan dan organisasi, yaitu Continuous 

Process Improvement (CPI), Business Process Re-Engineering (BPR) dan Business 

Process Benchmarking (BPB).  Namun pada perkembangan selanjutnya, dari hasil 

penelitian mengenai metode BPI, muncul isu-isu yang menjadi perhatian, yaitu 

tidak adanya pendekatan terstruktur terhadap metode BPI yang digunakan, 

keterbatasan panduan saat implementasi, kurang terujinya metode BPI yang dibuat. 

Selain itu, dengan banyaknya metode BPI yang digunakan, juga dapat 

membingungkan para penggunanya untuk memilih metode BPI yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

PT. Sambada Gatya Praya yang selanjutnya disingkat menjadi PT. SGP, 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa engineering yang 

lebih dikenal dengan nama Steel Detailing. Berdiri sejak tahun 2011, perusahaan 

ini terus berkembang hingga kini. Terlihat dari grafik pertumbuhan jumlah proyek 

yang terus berkembang dalam dalam periode 2014-2018 pada Gambar 1. 
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Gambar 1  Jumlah proyek yang dikerjakan PT. SGP tahun 2014-2018 

 

Perusahaan ini memiliki berbagai proses yang berlangsung dan sangat 

bervariasi tergantung jenis pekerjaan. Banyaknya variasi proses dan hubungan 

diantara karyawan yang bekerja di PT. SGP membuat perusahaan membutuhkan 

analisa, perbaikan, dan inovasi terhadap proses didalamnya. Banyaknya proses dan 

variasinya juga dipengaruhi oleh bagaimana masing-masing karyawan dalam 

melakukan proses tersebut dengan pendekatan dan metode masing-masing. Tidak 

adanya standar membuat proses terkadang menjadi berulang dan terdapat kerugian-

kerugian dalam proses. 

Sebagai salah satu perusahaan dalam bidang jasa, PT. SGP selalu 

mengedepankan kualitas jasa dan ketepatan waktu. Namun demikian kondisi yang 

terjadi di perusahaan, khususnya operasional, timbul masalah-masalah kualitas, 

seperti banyaknya kesalahan pada gambar yang dikirim, yang menimbulkan 

keluhan dari pelanggan. Selain kesalahan-kesalahan tersebut, waktu pengiriman 

gambar pun tidak jarang terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Gambar 2 

menunjukkan jumlah keluhan dari client pada tahun 2018. 

 

 
Gambar 2  Grafik jumlah kasus keluhan pelanggan PT. SGP tahun 2018 

 

Manajemen perusahaan memandang kondisi jumlah kasus keluhan pelanggan 

yang banyak harus segera diperbaiki, agar keluhan pelanggan dapat diatasi, 
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sehingga kepercayaan pelanggan kepada perusahaan dapat meningkat. Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, namun belum 

memberikan perubahan yang signifikan bagi perbaikan proses bisnis perusahaan. 

Oleh karena itu, akan dilakukan pendekatan untuk mengatasi permasalahan proses 

bisnis dengan menggunakan metode MIPI. Metode ini dipandang dapat membantu 

menyelesaikan masalah proses bisnis yang ada, dengan langkah-langkah 

komprehensif dan dapat menyediakan solusi yang tepat bagi peningkatan proses 

bisnis perusahaan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Dengan melihat permasalahan diatas, dimana telah terjadi masalah 

operasional di perusahaan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penilitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa timbul keluhan dari pelanggan perusahaan, apa yang menjadi 

penyebab utama terjadinya keluhan pelanggan? 

2. Apa kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk meningkatkan proses bisnis 

di perusahaan? 

3. Bagaimana cara meningkatkan proses bisnis dengan menggunakan 

metode MIPI? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis penyebab utama terjadinya keluhan pelanggan. 

2. Menganalisis kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

proses bisnis. 

3. Membuat perbaikan proses bisnis dengan menggunakan metode Model-

based and Integrated Process Improvement (MIPI). 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi manajemen PT. SGP mengenai penyebab utama terjadinya 

keluhan pelanggan, dan juga dapat mengimplementasikan perbaikan proses 

bisnis di perusahaan. 

2. Bagi penulis, penelitian merupakan sebuah kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya yang diperoleh selama 

menempuh pendidikan di SB IPB serta berkontribusi nyata terhadap 

perusahaan tempat penulis bekerja. 

3. Bagi pembaca, penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

pembaaca didalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sumber daya 

manusia. 
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Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian difokuskan untuk membuat perbaikan proses bisnis di PT. SGP. 

Responden dalam penelitian adalah stakeholder. Data yang dianalisis dalam 

penelitian adalah data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode 

analisis menggunakan Model-based and Integrated Process Improvement (MIPI) 

hingga tahap keempat dari tujuh tahap. 
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Proses Bisnis 

Menurut Wesner, et.al dalam Tenner dan DeToro (1996), definisi proses 

adalah satu atau beberapa tugas yang mentransformasikan sekumpulan input 

menjadi sekumpulan output spesifik (barang maupun jasa) untuk orang lain 

(pelanggan) atau proses melalui kombinasi orang, prosedur dan alat bantu. Pada 

definisi tersebut, Melan dalam Tenner dan DeToro (1996) menambahkan bahwa 

suatu proses harus mampu memberikan nilai tambah pada outputnya dibandingkan 

inputnya melalui satu atau beberapa transformasi. Akhirnya untuk memberikan 

landasan pemahaman proses yang kompleks pada suatu perusahaan maka kedua 

definisi tersebut dikombinasikan melalui pemahaman terminology dan model untuk 

menggambarkan (Tenner dan DeToro 1996). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

proses melibatkan elemen input, aktivitas transformasi dan output yang mempunyai 

nilai tambah bagi pelanggan. 

Proses merupakan segala kegiatan yang terjadi antara setiap input dan setiap 

output (Tenner dan DeToro 1996). Proses bisnis adalah urutan tahapan yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa (Daniel 1996). Menurut 

Davenport dan Short (1990), proses bisnis adalah suatu organisasi yang terdiri dari 

manusia, material, energy, peralatan, dan prosedur pada suatu rancangan aktivitas 

kerja untuk menghasilkan suatu hasil akhir yang mempunyai spesifikasi. Definisi 

proses bisnis juga dapat dilihat dari berbagai aspek utamanya seperti terlihat pada 

Tabel 1  
 

Tabel 1  Definisi-definisi proses bisnis dengan aspek utamanya 

Penulis Definisi Aspek Utama 

Pall 

(1987) 

Proses bisnis adalah organisasi logis yang terdiri dari orang, 

material, energy, peralatan, dan prosedur hingga desain 

aktivitas kerja untuk menghasilkan hasil akhir yang spesifik. 

Operasional 

Davenport 

dan Short 

(1990) 

Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait 

pengerjaannya untuk mencapai output(outcome) bisnis yang 

terdefinisi 

Operasional 

Johansson 

et. al. 

(1993) 

Proses adalah sekumpulan aktivitas yang saling terkait, 

menggunakan input dan mentransformasikannya untuk 

menciptakan output. Hal ini harus memberi nilai tambah 

pada input untuk menghasilkan output yang lebih berguna 

dan efektif bagi penerimanya. 

Operasional 

dan 

Organisasional 

Scherr 

(1993) 

Proses bisnis adalah suatu seri dari hubungan pemasok-

pelanggan yang menghasilkan hasil spesifik pada saat yang 

tepat. 

Operasional 

dan 

Organisasional 

Sumber: Markku Tinnila 1995 

 




