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ABSTRAK 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang produksi kosmetik. Salah satu proses yang menunjang 

kegiatan operasional perusahaan adalah proses pengajuan 

pengadaan. Untuk memenuhi sebuah permintaan akan 

persediaan pengadaan maka perlu adanya pengajuan 

pengadaan. Selama ini, proses pengajuan pengadaan yang 

dilakukan masih menggunakan kertas sebagai formulir dan 

membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak, sehingga 

proses menjadi lama karena harus menunggu penyerahan ke 

beberapa level antarpihak terkait. Penyerahan formulir secara 

handover menyebabkan tidak adanya record sehingga tidak 

dapat dilakukan pemantauan untuk melacak mengenai kondisi 

proses terkini. Hal ini membuat proses pengajuan pengadaan 

menjadi tidak terintegrasi dan tidak bisa melakukan pelacakan 

(traceability) pada setiap aktivitas. Selain itu, perekapan dan 

pencatatan data mengenai riwayat pengajuan pengadaan 

dilakukan menggunakan Microsoft Excel, sehingga 

pemindahan data yang dilakukan secara manual, beresiko 

terjadinya human error. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

otomatisasi proses bisnis pengadaan. Tahap awal untuk 

melakukan otomatisasi ini adalah memodelkan proses bisnis 

saat ini. Selanjutnya, dilakukan tahap otomatisasi diantaranya: 

mengidentifikasi batasan otomasi, meninjau task manual, 
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melengkapi model proses, membawa model proses ke tingkat 

granularitas yang memadai, dan menentukan properti eksekusi. 

Pada tahap akhir dilakukan pengujian sistem yaitu verifikasi 

dan validasi. Dengan cara mengalirkan case dan memberi 

feedback. Otomatisasi proses ini menggunakan tools 

ProcessMaker. Software tersebut dirancang untuk 

menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan proses 

dengan pemodelan Business Process Modelling Notation 

(BPMN).   

Hasil dari tugas akhir ini adalah otomatisasi berbasis proses 

dengan pendekatan Workflow Management System (WFMS). 

Otomatisasi proses pengajuan pengadaan ini memungkinkan 

untuk melacak (traceability) pada setiap aktivitas di proses 

pengadaan, melakukan pengisian, persetujuan, dan perekapan 

data proses pengajuan pengadaan. 

Kata Kunci: Otomatisasi, Proses Pengajuan Pengadaan, 

Business Process Management, ProcessMaker  
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ABSTRACT 

PT. XYZ is a manufacturing company engaged in the production 

of cosmetics. One of the processes that support the company's 

operational activities is the procurement submission process. 

To fulfill a demand for procurement supplies, it is necessary to 

propose procurement. During this time, the procurement 

submission process that is carried out still uses paper as a form 

and requires approval from various parties, so the process takes 

a long time because it has to wait for submission to several 

levels between departments. Submission of forms that are still 

manual causes no records so that monitoring cannot be carried 

out regarding the current process conditions. In addition, the 

recording of data regarding the procurement filing history of 

procurement needs is also inputted using Microsoft Excel, not 

even all the procurement filing history is recorded. This makes 

the procurement submission process not integrated and cannot 

traceability on every activity. 

To overcome these problems, it is necessary to automate the 

procurement business process. The initial stage to do this 

automation is to model the current business processes. Next, the 

automation phase includes: identifying automation boundaries, 

reviewing the task manually, completing the process model, 

bringing the process model to an adequate level of granularity, 

and determining the execution property. In the final stage the 

system testing is done, namely verification and validation. By 

flowing the case and giving feedback. Automate this process 

using ProcessMaker tools. The software is designed to solve 
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problems using a process approach with Business Process 

Modeling Nation (BPMN) modeling. 

The result of this final project is process-based automation with 

the Workflow Management System (WFMS) approach. The 

automation of the procurement submission process makes it 

possible to reduce the waiting time for submission, trace 

(traceability) on every activity in the procurement process, fill 

out, approve and record data on the procurement requirements 

submission process. 

Keywords: Automation, Procurement Submission Processes, 

Business Process Management, ProcessMaker. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan secara umum mengenai dasar dari 

penulisan tugas akhir yang dibuat. Dasar dari penulisan meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat serta relevansi dari tugas akhir ini. Dari uraian tersebut 

diharapkan penjelasan umum permasalahan dan solusi tugas 

akhir ini dapat dipahami. 

 Latar Belakang 

Kompetisi dalam dunia bisnis perusahaan kini semakin ketat, 

hal ini membuat suatu perusahaan dituntut untuk 

mempertahankan daya saing. Setiap perusahaan akan berusaha 

meningkatkan kinerja yang optimal, termasuk PT. XYZ. Salah 

satu proses yang berpengaruh bagi kinerja perusahaan adalah 

pemenuhan permintaan atas pengajuan pengadaan barang atau 

jasa dari supplier atau vendor [1].  

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang kosmetik. Aktivitas utama pada perusahaan ini adalah 

memproduksi produk kosmetik bersertifikat halal. Sebagai 

perusahan manufaktur, perlu adanya dukungan persediaan yang 

menunjang dalam kegiatan operasional. Oleh karena itu, 

pengajuan pengadaan barang atau jasa mempunyai peranan 

penting pada aspek kinerja perusahaan. 

Proses pengajuan pengadaan yang ada di PT. XYZ masih 

dilakukan secara manual, dalam mengisi dan menyerahkan 

dokumen pengajuan pengadaan. Dokumen tersebut berisi 

formulir-formulir yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan 

pengadaan. Semua departemen bisa melakukan pengajuan 

permintaan pengadaan barang atau jasa. Departemen yang 

mengajukan permintaan pengadaan menggunakan formulir 

dalam mengisi data. Formulir tersebut terdiri dari formulir 

konfirmasi jenis pengajuan pengadaan dan formulir pengajuan 

pengadaan. Pengajuan ini dapat disetujui atau tidak dengan 

keputusan dari pihak-pihak yang terkait yaitu Superior, Analyst 

Finance, Tax Team, Secretary CEO, Staff, Admin dan Head of 
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Sourcing and Supplier Collaboration. Masing-masing pihak 

tersebut memiliki formulir persetujuan agar dapat menyetujui 

pengajuan pengadaan. Penyerahan formulir yang dilakukan 

secara hand-over menyebabkan tidak adanya record proses 

yang berjalan serta dokumen formulir yang menjadi tidak 

terintegrasi. 

PT. XYZ mempunyai 26 departemen yang dapat melakukan 

pengajuan proses pengajuan pengadaan. Penanggung jawab 

penuh atas permintaan pengajuan pengadaan ini adalah 

Departemen Sourcing and Supplier Collaboration. Dalam 1 

bulan hasil rekap riwayat pengajuan pengadaan, terdapat 50 

requester di departemen yang bisa melakukan pengajuan untuk 

mengajukan kebutuhan pengadaan. Proses pengajuan 

pengadaan belum menerapkan standarisasi yang baku, sehingga 

mengakibatkan kesalahpahaman dalam memberikan hasil 

penilaian persetujuan antar pihak yang terlibat, karena masih 

terdapat requester yang tidak memberikan formulir kepada 

pihak-pihak terkait sesuai dengan level tingkat persetujuan. Hal 

tersebut membuat tidak adanya traceability atau pelacakan 

mengenai proses kondisi terkini.  

Setelah melakukan proses pengajuan pengadaan maka terdapat 

data daftar riwayat pengajuan pengadaan. Daftar Riwayat 

pengajuan pengadaan tersebut direkap dan dicatat 

menggunakan Microsoft Excel, sehingga pemindahan data 

dilakukan secara manual yang beresiko terjadinya human error. 

 

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis 

mengusulkan pembuatan sistem otomatisasi pengadaan dengan 

pendekatan berbasis proses. Hasil dari Luaran dari sistem 

otomatisasi pengadaan tersebut adalah sebuah sistem aplikasi 

berbasis web dengan pendekatan proses untuk mengotomatisasi 

proses bisnis pengadaan pada PT. XYZ sehingga dapat 

mengatasi masalah yang terjadi terutama proses pengajuan 

pengadaan. Pembuatan sistem dengan pendekatan berbasis 

proses diusulkan karena banyaknya proses yang saling 

berkaitan dan diakses oleh banyak lintas departemen yang 
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terlibat. Disiplin ilmu yang membahas pendekatan inilah 

Business Process Management (BPM). Pendekatan ini memiliki 

keutamaan yaitu mudahnya mengaplikasikan perubahan pada 

alur proses bisnis apabila terjadi perubahan sewaktu-waktu. 

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menggunakan 

salah satu tools BPM yaitu ProcessMaker. ProcessMaker 

merupakan solusi workflow dan manajemen proses bisnis yang 

open source. Dengan menggunakan ProcessMaker, pengguna 

dapat membuat model dan membuat proses bisnis serta alurnya 

dengan menggunakan desain intuitif sehingga ProcessMaker 

merupakan tools yang sesuai untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan pendekatan berbasis 

proses.  Perbandingan dengan Software BPMS yang lain seperti 

Bizagi, dan Joget, ProcessMaker dipilih untuk mengotomasi 

sistem pengadaan karena karena memiliki kelebihan pada fitur 

dynaform, hak akses, dan penyimpanan database [2]. Hasil 

otomatisasi pada tahap akhir nantinya akan dilakukan pengujian 

dengan melibatkan peneliti dan/ pengguna akhir (end user). 

 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diselesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Pengisian dan penyerahan formulir yang belum terintegrasi 

Proses pengadaan pada PT. XYZ masih dilakukan secara 

manual dengan menggunakan kertas dan beberapa formulir 

dengan jumlah yang cukup signifikan. Ketika proses pengajuan 

pengadaan, pengisian dan penyerahan semua formulir yang 

terlibat dilakukan secara hand-over yang membutuhkan 

peninjauan serta persetujuan kepada beberapa pihak. Tidak 

adanya record proses yang berjalan serta dokumen formulir 

yang menjadi tidak terintegrasi. 

2. Tidak ada pelacakan kondisi terkini. 

Selain itu, tidak adanya pelacakan mengenai proses kondisi 

terkini, menyebabkan adanya requester yang tidak memberikan 
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formulir kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan level tingkat 

persetujuan. Proses pengajuan pengadaan membuat sulit dilacak 

karena tidak terfasilitasi dengan sistem yang ada. 

3. Perekapan data riwayat pengajuan yang beresiko human-

eror 

Setelah melakukan proses pengajuan pengadaan maka terdapat 

data daftar riwayat pengajuan pengadaan. Daftar Riwayat 

pengajuan pengadaan tersebut direkap dan dicatat 

menggunakan Microsoft Excel, sehingga pemindahan data 

dilakukan secara manual yang beresiko terjadinya human error.  

 Batasan Permasalahan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, adapun 

batasan permasalahan dari penyelesaian tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Terdapat dua macam tahapan yang dilakukan yaitu process 

discovery yang terdiri dari penemuan dan pemodelan 

proses serta process implementation dari 6 tahap yang ada 

pada Business Process Management Lifecycle. 

2. Aktivitas menghubungi vendor dilakukan diluar 

ProcessMaker, karena tidak termasuk dalam pihak internal 

perusahaan 

3. Pengujian tidak melibatkan end user secara langsung untuk 

menguji sistem dikarenakan pada masa Pandemi Covid-19. 

 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan 

dari pembuatan tugas akhir ini adalah membuat sebuah sistem 

yang terotomatisasi berbasis web untuk proses bisnis pengadaan 

dengan pendekatan berbasis proses menggunakan tools 

ProcessMaker. Dengan menerapkan beberapa fitur yang ada di 

dalam ProcessMaker yaitu, Variabel, Dynaform, Input 

documents, Trigger, Database connection, PM Tables, 

Permissions dan Participated. 
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 Manfaat 

Dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah 

manfaat yang diperoleh dengan melihat dari dua sudut pandang, 

yaitu sudut pandang penulis dan pihak perusahaan. 

1.5.1. Teoritis 

1. Memberikan wawasan pembelajaran dalam pembuatan 

sistem otomatisasi proses pengajuan pengadaan melalui 

pendekatan berbasis proses menggunakan BPM tools. 

2. Menambah referensi untuk mengerjakan tugas akhir yang 

terkait dengan analisa proses bisnis dengan menggunakan 

metode yang serupa. 

1.5.2 Praktis 

1. Perusahaan dapat menggunakan sistem otomatisasi yang 

telah diimplementasikan untuk menjalankan prosesnya 

secara otomatis dan terintegrasi. 

2. Hasil sistem otomatisasi yang dibuat ini dapat menjadi 

masukan sebagai bahan evaluasi perusahaan. 

3. Pemetaan BPMN yang telah dirancang dapat digunakan 

sebagai analisis input proses untuk kebutuhan evaluasi 

proses bisnis. 

4. Mengurangi handover, dapat melakukan treaceability, 

sehingga diharapkan proses bisa berjalan dengan efektif. 

 Relevansi 

Tugas akhir ini mengangkat salah satu topik dalam 

Laboratorium Sistem Enterprise (SE) Departemen Sistem 

Informasi ITS Surabaya, yaitu Business Process Management. 

Laboratorium Sistem Enterprise (SE) memiliki empat topik 

utama, seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 1.1), topik yang 

ditawarkan yaitu Customer Relationship Management (CRM), 

Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain 

Management (SCM) dan Business Process Management 

(BPM). Mata kuliah yang berhubungan dengan tugas akhir ini 

adalah Manajemen Proses Bisnis (MPB). 
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Gambar 1.1 Kerangka Kerja Riset Laboratorium Sistem Enterprise



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada penyusunan tugas akhir ini terdapat tinjauan pustaka yang 

mencakup tentang beberapa sumber mengenai dasar teori dan 

penelitian yang dikerjakan sebelumnya serta metode yang 

digunakan dalam selama pengerjaan. 

 

 Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian yang mempunyai topik serupa 

dengan penelitian ini, di antaranya: 

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya mengenai BPM 

Judul  Model for BPM implementation assessment: 

evidence from companies in Indonesia 

Nama, 

Tahun  

Mahendrawathi E.R., Buce Trias Hanggara, 

Hanim Maria Astuti, (2018). 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Penelitian ini menggambarkan pemodelan serta 

analisis suatu proses bisnis untuk menyelesaikan 

masalah yang ada serta menerapkan kerangka 

kerja yang baik dalam mengimplementasi sistem 

menggunakan pendekatan Business Process 

Management (BPM). Selain itu, penelitian juga 

mengembangkan, mendokumentasikan, dan 

mengkomunikasikan hasil yang didapat pada 

semua pemangku kepentingan bisnis [3]. 

Keterkaitan 

penelitian  

Penelitian ini merupakan salah satu contoh kasus 

yang menyelesaikan permasalahan pada sebuah 

institusi dengan menggunakan metode Business 

Process Management (BPM). Keterkaitan 

dengan studi kasus tugas akhir ini adalah 

pemodelan proses bisnis yang sama-sama 

menggunakan metode Business Process 

Management. 
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Tabel 2.2 Penelitian sebelumnya mengenai Implementasi 

ProcessMaker 

Judul  Development of a Modular Laboratory 

Information Management System (LIMS) for 

NAA Laboratories Using Open-Source 

Developing Tools 

Nama, 

Tahun  

Moussa Bounakhla, dkk, 2018. 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Penelitian tersebut membahas tentang 

implementasi manajemen informasi 

laboratorium modular dengan menggunakan 

tools open source. Proses alur kerja pada 

penelitian ini menggunakan database untuk 

manajemen dokumen dan tracking. Salah satu 

tools interfaces dalam studi kasus ini adalah 

ProcessMaker. Tiap tampilan pada 

ProcessMaker mewakili use case yang berbeda. 

Sistem yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 

halaman autentikasi dan beberapa modul yaitu: 

modul terkait interface manajemen dokumen, 

manajemen sampel, analisis sampel, dan 

karakterisasi fasilitas [4]. 

Keterkaitan 

penelitian  

Penelitian tersebut merancang sistem dengan 

menggunakan tools ProcessMaker untuk 

memodelkan alur proses kerja dan database 

sebagai manajemen dokumen serta tracking. 

Penerapan tools yang digunakan untuk 

memodelkan proses bisnis pada penelitian 

tersebut dengan tugas akhir ini adalah sama, 

yaitu ProcessMaker. Software database yang 

digunakan pada penelitian tersebut dapat 

menjadi bahan referensi dalam penyelesaian 

tugas akhir ini. 
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Tabel 2.3 Penelitian sebelumnya mengenai ProcessMaker 

Judul  Comparison of The Workflow Management 

Systems Bizagi, ProcessMaker, and Joget 

Nama, 

Tahun  

Farh Mohamed Zeinelbdeen Abdelgader, Omer 

O. Salih Dawood, Musa Mohamed Elhafiz 

Mustafa, 2013 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Penelitian ini membahas mengenai 

perbandingan tiga software Business Process 

Management Systems, yaitu: Bizagi, 

ProcessMaker dan Joget. Perbandingan ini 

dilakukan berdasarkan kerangka kerja 

(framework) ketika melakukan pengembangan 

sistem alur kerja (workflow). Studi kasus yang 

digunakan adalah pada proses bisnis untuk 

pendaftaran mahasiswa pascasarjana di 

Universitas Arab modern. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk membandingkan ketiga 

software tersebut mana yang lebih unggul baik 

dari sisi performa maupun dari fitur yang 

tersedia seperti business process modelling, 

business role, user management and 

authorization, form dan database.  Perbandingan 

yang dilakukan oleh peneliti pada studi kasus 

pendaftaran mahasiswa tersebut memerlukan 

validasi dan persetujuan dari beberapa pelaku 

(actor) yang berperan. Dalam penelitian 

perbandingan tersebut membentuk hasil tabel 

scoring penilaian sesuai dengan fitur yang diuji. 

Untuk pemberian skor dilakukan tiap masing-

masing fitur berdasarkan performa. Skor 0 

diberikan pada suatu framework jika tools tidak 

dapat mendukung kebutuhan, skor 1 diberikan 

jika tools memiliki kinerja yang sama dengan 

fitur yang diberikan dan skor 2 diberikan ketika 
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suatu framework mendukung fitur yang tidak 

didukung oleh tools lain. Hasil dari penelitian ini 

adalah Bizagi mempunyai skor yang unggul, 

yang berarti software tersebut adalah yang 

paling cocok untuk setiap bagian, kecuali pada 

bagian formulir. Sedangkan untuk software 

ProcessMaker menunjukan keunggulan pada 

bagian formulir yang lebih baik karena terdapat 

fitur dynaform [2]. 

Keterkaitan 

penelitian  

Hasil penelitian perbandingan fitur pada ketiga 

software tersebut memiliki keterkaitan dengan 

software yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir ini yaitu ProcessMaker. Studi kasus pada 

tugas akhir ini adalah proses pengajuan 

pengadaan yang membutuhkan efektifitas dan 

efisiensi penggunaan fitur formulir. Penelitian 

ini memberikan pandangan mengenai pemilihan 

BPM tools yang sesuai dengan kebutuhan dari 

proses yang akan diotomatisasi dan 

diimplementasikan. 

 

Tabel 2.4 Penelitian sebelumnya mengenai otomatisasi 

sistem 

Judul  Otomasi Registrasi Peserta ISICO Berbasis 

Proses dengan Bonita BPM 

Nama, 

Tahun  

Delina Rahayu Effendi, Mahendrawathi, Amna 

Shifia, 2017 

Gambaran 

umum  

penelitian  

The Information System International 

Conference (ISICO) merupakan konferensi 

internasional yang berkontribusi untuk 

perkembangan teori dan praktik dalam Sistem 

Informasi. Untuk mengikuti konferensi ini, 

maka calon peserta wajib mendaftar secara 

bertahap. Proses pendaftaran ISICO ini masih 
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dilakukan secara manual dan tidak 

terintegrasinya proses satu dengan proses yang 

lainnya [5]. Untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut dan mempermudah proses pendaftaran 

ISICO, maka penelitian ini membuat sistem 

registrasi peserta ISICO dengan pendekatan 

berbasis proses.  Software yang digunakan untuk 

membuat sistem ini adalah Bonita BPM. 

Keterkaitan 

penelitian  

Keterkaitan dengan tugas akhir ini adalah 

melakukan perubahan proses dalam sebuah 

proses bisnis yang pada mulanya dilakukan 

secara manual akan diganti dengan sistem 

otomasi. Sistem ini dibangun dengan pendekatan 

berbasis proses menggunakan salah satu 

software business process management system. 

 

Tabel 2.5 Penelitian sebelumnya mengenai proses 

pengadaan 

Judul  Sistem Informasi Pengadaan Barang ATK di PT. 

Mekar Cipta Indah Menggunakan PHP dan 

MySQL [6] 

Nama, 

Tahun  

Agung Wahana, Asep Ririh Riswaya, 2013 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Penanganan proses persedian alat tulis kantor 

pada PT. Mekar Cipta Indah seperti permintaan 

alat tulis kantor, pencatatan stok alat tulis kantor, 

dan laporan-laporan lainnya masih dilakukan 

secara manual. Beberapa permasalahan yang 

terlihat ketika proses pengadaan barang ATK 

masih dilakukan perkiraan, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam membuat 

proses pengadaan barang ATK dan proses 

pencarian data ATK. Perlu adanya suatu sistem 

tatap muka yang dapat mempermudah pengguna 
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dalam mengolah data report serta memperoleh 

informasi yang cepat, akurat dan tepat sesuai 

dengan aktivitas pengadaan barang atk yang 

dilakukan oleh PT. Mekar Cipta Indah tersebut. 

Dengan adanya pengembangan sistem baru itu, 

dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan 

data stock barang yang akurat, dari hasil 

penjumlahan stok awal dan transaksi masuk-

transaksi keluar. 

Keterkaitan 

penelitian  

Proses manual yang ada di proses pengadaan 

tersebut diubah ke dalam proses otomatis yang 

dibangun dalam sebuah sistem. Keterkaitan 

dengan tugas akhir ini pada studi kasus proses 

pengadaan adalah merancang sistem untuk 

mempermudah user dalam mengolah data 

report, memperoleh informasi yang akurat dan 

tepat sesuai dengan kegiatan proses pengadaan. 

 

 Dasar Teori 

2.2.1.  Proses Bisnis Application-to-Approval 

Proses Bisnis didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang 

terdiri dari berbagai fungsional untuk menghasilkan output dari 

perusahaan. Proses bisnis dapat berpotensi untuk menambah 

nilai bagi organisasi atau perusahaan [7].  Penelitian tugas akhir 

ini termasuk dalam proses bisnis Application-to-Approval. 

Proses tersebut dimulai saat seseorang meminta atau 

mengajukan sebuah permohonan untuk lisensi bisnis [8] dan 

pengajuan di akhir keputusan terhadap aplikasi baik itu diterima 

(positif) maupun ditolak (negatif). 

2.2.2.  Business Process Management 

Business Process Management adalah suatu ilmu dan seni yang 

mengamati cara kerja dalam sebuah organisasi untuk dapat 

memastikan hasil yang konsisten serta dapat mengambil 

keuntungan dari kemungkinan sebuah perbaikan atau 
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penyempurnaan. Pada kondisi perbaikan yang dimaksud dapat 

berupa mengurangi biaya, mengurangi jangka pelaksanaan, dan 

mengurangi tingkat kesalahan. Hal penting yang perlu 

diketahui, BPM bukan tentang meningkatkan performa aktivitas 

individu, namun, tentang mengelola seluruh rangkaian aktivitas, 

kegiatan dan keputusan yang dapat memberikan nilai tambah 

bagi organisasi [9]. BPM memiliki sebuah metodologi yang 

disebut dengan life cycle (siklus hidup). Siklus hidup BPM 

dapat dilihat pada (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Siklus Business Process Management 

Proses yang akan dilakukan dalam studi kasus tugas akhir ini 

yaitu, process discovery dan process implementation. Adapun 

penjelasan dari tahapan tersebut yaitu:  
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1. Process Discovery 

Tahap ini merupakan pemodelan pada kondisi proses secara 

umum dari setiap proses yang didokumentasikan. Hasil 

pemodelan proses bersumber dari penemuan proses yang 

dilakukan melalui metode wawancara dan pemahaman 

dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan pengadaan. 

2. Process Implementation 

Pada tahap ini dilakukan penerapan mengenai otomatisasi 

sistem yang akan dibuat. Implementasi otomatisasi dilakukan 

dengan menggunakan tools ProcessMaker.  

2.2.3.  Pengajuan Pengadaan 

Setiap suatu perusahaan, khususnya industri atau manufaktur 

harus mengadakan persediaan bahan baku karena tanpa adanya 

hal tersebut, maka, akan berdampak pada terganggunya proses 

produksi. Persediaan yang terlalu berlebihan juga tidak baik 

karena akan merugikan perusahaan dengan biaya-biaya yang 

ditimbulkan [10]. Pengadaan merupakan suatu kegiatan untuk 

mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan 

efisien sesuai dengan keinginan penggunanya dan kebutuhan di 

organisasi [11]. 

2.2.4.  Business Process Modelling Notation 

Business Process Modelling Notation merupakan standar 

(BPMN) yang dibangun oleh The Business Process 

Management Initiative (BPMI). Tujuan utama dari BPMN 

adalah untuk menyediakan notasi yang siap dipahami oleh 

semua pelaku bisnis, dari business analyst yang membuat draft 

proses awal menuju pengembang teknis yang bertanggung 

jawab untuk mengimplementasi teknologi yang akan 

melakukan proses tersebut dan akhirnya sampai kepada 

business people yang akan memantau dan memonitor proses 

tersebut. BPMN menjelaskan sebuah Business Process 

Diagram (BPD) yang berdasarkan teknik membuat flowchart 
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disesuaikan untuk membuat model grafik dari operasi proses 

bisnis.  

2.2.5.  Otomatisasi Proses Bisnis 

Otomatisasi merupakan penggantian dari pengerjaan pada 

proses bisnis yang pada mulanya dilakukan secara manual 

berubah menjadi sebuah sistem yang berbaur menggunakan 

mesin [12]. Tujuan dari adanya otomatisasi adalah untuk 

memperoleh peningkatan performa dengan hasil yang lebih 

mudah diprediksi. Proses otomatisasi dapat dibagi menjadi 2 

kategori yaitu otomatisasi secara keseluruhan dan otomatisasi 

sebagian. Otomatisasi secara keseluruhan berarti proses bisnis 

akan sepenuhnya dijalankan menggunakan sistem namun hal ini 

akan berefek pada fleksibilitas yang kecil pada perusahaan 

dikarenakan sebuah sistem hanya dapat mengikuti pengaturan 

yang telah ditetapkan. Sedangkan otomatisasi sebagian adalah 

fungsi dari sistem hanya sebatas sebagai pendukung dan sarana 

yang digunakan oleh pengguna sehingga segala tindakan yang 

dilakukan sistem merupakan keputusan dari pengguna sehingga 

sistem akan cenderung lebih fleksibel. otomatisasidapat dengan 

mudah dikoordinasikan oleh Business Process Management 

System (BPMS) [13]. Dalam melakukan otomatisasi proses 

bisnis terdapat 5 tahap. Tahapan yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut [13]: 

a. Identify the Automation Boundaries 

Pada konsep model proses, tidak selalu menggambarkan 

bagaimana setiap proses harus diimplementasikan. Prinsip 

yang mendorong langkah pertama ini adalah tidak semua 

proses dapat diotomasi. Berdasarkan prinsip tersebut, maka 

dimulai dengan mengidentifikasi proses bagian mana yang bisa 

dan tidak bisa dikoordinasikan oleh business process 

management system (BPMS). Terdapat tiga jenis task, yang 

sesuai dengan bahasa BPMN yaitu: automated, manual, dan 

user tasks. Automated task dikerjakan sendiri oleh BPMS atau 

layanan eksternal. Manual task dilakukan oleh partisipan 

proses tanpa bantuan software apapun. User task berada 
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diantara automated dan manual task yang dilakukan oleh 

peserta dengan bantuan penanganan worklist. Setelah 

mengidentifikasi masing-masing task, maka langkah 

selanjutnya adalah meninjau manual task dan menilai dan 

menilai apakah ada cara untuk menghubungkan ke BPMS. Jika 

hal ini tidak memungkinkan, maka perlu mempertimbangkn 

apakah benar atau tidak untuk mengotomasi sisa proses tanpa 

task manual ini. 

b. Review Task Manual 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan, apakah dapat 

menghubungkan manual task dengan BPMS. Prinsip dalam 

langkah ini adalah jika task tidak dapat dilihat oleh BPMS, 

maka tidak ada. Ada dua cara untuk menghubungkan manual 

task ke BPMS yaitu: mengimplementasikannya baik melalui 

user task atau automated task. Implement as User Task adalah 

jika peserta yang terlibat dalam manual task dapat memberi 

tahu BPMS penyelesaian tugas melalui penangan daftar kerja 

BPMS sehingga dapat diubah menjadi user task. Sedangkan 

Implement as automated task adalah jika peserta terlibat dalam 

suatu manual task dapat memberi notifikasi BPMS mengenai 

penyelesaian tugas melalui penangan daftar kerja BPMS, 

maka, manual task dapat berubah menjadi automated task. 

c. Complete the Process Model 

Tahap ini adalah pemeriksaan terhadap apakah pemodelan dari 

model proses telah selesai. Terdapat dua macam prinsip yang 

mendasari langkah ini yaitu: (i) exceptions adalah aturan dan (ii) 

tidak ada data yang menyiratkan bahwa tidak ada keputusan dan 

tidak ada penyerahan tugas. Seringkali, model proses 

konseptual mengabaikan informasi tertentu karena pemodel 

menganggap tidak relevan untuk tujuan pemodelan spesifik. 

Berdasarkan prinsip pertama, maka perlu memastikan semua 

exceptions ditangani menggunakan penanganan exception yang 

sesuai. Salah satu bentuk pemodelan dari proses menggunakan 

bentuk “sunny-days” yaitu mengasumsikan semua situasi 

bekerja dengan baik, padahal bisa saja terdapat suatu kondisi 
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exception. Berdasarkan prinsip kedua, pada langkah ini 

menentukan semua objek data elektronik yang dibutuhkan 

sebagai input dan output dari tasks dalam model proses. 

d. Bring the Process Model to an Adequate Granularity Level 

Task dalam model konseptual mungkin tidak pada tingkat 

granularity (perincian) yang tepat untuk diimplementasi, 

maka perlu adanya pemeriksaan terhadap penugasan sumber 

daya setiap task. Mungkin task yang dimodelkan terlalu umum 

oleh karena itu perlu dilakukan penguraian, atau mungkin task 

yang dimodelkan terlalu rinci sehingga perlu dilakukan 

penggabungan. 

e. Specify Execution Properties 

Pada langkah terakhir ini adalah model proses yang akan 

dieksekusi. Untuk dapat membuat model yang sepenuhnya 

dapat dieksekusi maka perlu menentukan masing-masing 

elemen model yang diimplementasikan secara efektif pada 

BPMS yang dipilih. Detail implementasi dalam hal ini disebut 

sebagai execution properties. Berikut adalah properti yang 

perlu dijabarkan dengan spesifik: 

• Variabel, messages, signals, errors, dan tipe data tiap 

masing-masing, 

• Data mapping, 

• Deskripsi detail terkait services, send and receive task, 

messages, dan signal events, 

• Baris kode untuk script task, 

• Aturan penugasan partisipan dan struktur user interface 

untuk user tasks, 

• Bentuk task, event, dan sequence flow, dan 

• Properti spesifik BPMS lainnya 

 

2.2.6.  Business Process Management System (BPMS) 

Business Process Management System (BPMS) merupakan 

sebuah sistem yang mendukung proses bisnis dalam melakukan 

desain, analisis, pelaksanaan, dan pemantauan berdasarkan 
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dengan model proses. Tujuan dari BPMS yaitu untuk proses 

bisnis yang telah terotomatisasi dapat dikoordinasi sedemikian 

rupa sehingga semua pekerjaan dilakukan tepat waktu oleh 

sumber daya yang tepat. Terdapat beberapa jenis sistem yang 

dimiliki BPMS yaitu, groupware systems, ad hoc workflow 

systems, production workflow systems, and case management 

systems [14]. BPMS yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

production workflow system. Production workflow system 

tersebut mengenai alian kerja berdasarkan deskripsi proses yang 

didefinisikan ke dalam model proses. 

2.2.7.  Tools ProcessMaker 

ProcessMaker adalah sebuah alat aplikasi berbasis web yang 

berpengaruh pada manajemen proses bisnis. ProcessMaker 

merupakan solusi manajemen untuk alur kerja dan proses bisnis 

dengan sumber terbuka yang dikembangkan oleh ProcessMaker 

Inc., [15]. ProcessMaker dapat membantu untuk meningkatkan 

efisiensi proses bisnis dengan mengotomasi aliran data, formulir 

dan informasi di dalam organisasi. Aplikasi ini bersifat open 

source dan gratis namun dalam lingkup perusahaan dengan 

proses yang kompleks, maka ProcessMaker juga memiliki 

dukungan dan tambahan fitur dengan edisi berbayar. Aplikasi 

ini dibangun pada stack AMP (Apache, MySQL, dan PHP) dan 

berjalan pada sistem operasi Unix serta Windows. 

ProcessMaker juga dilengkapi fitur REST API yang dapat 

terintegrasi dengan aplikasi lainnya secara mudah. 

ProcessMaker Designer merupakan perancang proses yang 

sesuai dengan penggunaan BPMN 2.0. Fungsi di dalamnya 

memungkinkan untuk drag-and-drop dan memudahkan dalam 

memodelkan proses bisnis, membuat formulir untuk mengambil 

data saat proses berjalan, mengatur aturan atau ketentuan bisnis 

dan menetapkan pengguna untuk tugas-tugas yang menyusun 

proses dan sebagainya [16]. Aplikasi ini memiliki kelebihan 

yang menonjol pada fitur form yang tersedia. Fitur form atau 

yang biasanya disebut dynaforms merupakan bentuk form yang 

dirancang oleh ProcessMaker untuk memudahkan interaksi 

dengan pengguna saat menjalankan case pada proses yang 

berjalan. Jika dibandingkan dengan beberapa tool business 
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process management yang lainnya seperti Bizagi dan Joget, 

ProcessMaker memang unggul dalam persyaratan formulir 

dynaforms. Pada kolom isian dynaforms tersebut pengembang 

bisa dengan mudah untuk mengelola dan mengedit form karena 

di ProcessMaker menerapkan HTML coding [2]. 
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BAB III 

METODOLOGI 

Bab ini memuat penjelasan terkait metodologi yang akan 

digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan penelitian 

tugas akhir ini. 

 Diagram Metodologi 

Pada sub bab ini merupakan gambaran dari tahapan yang akan 

dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Berikut adalah 

diagram metodologi yang digunakan. 

   

Gambar 3.1 Diagram metodologi 
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 Uraian Metodologi 

Berikut merupakan uraian metodologi sesuai dengan diagram 

metodologi yang berisi penjelasan mengenai seluruh tahapan 

yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

3.2.1.  Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Tahap ini merupakan tahap awal dari penelitian ini. Pada tahap 

ini dilakukan identifikasi kondisi di perusahaan. Identifikasi 

dilakukan dengan metode wawancara dan mempelajari 

dokumentasi perusahaan. Identifikasi difokuskan pada 

penggalian kebutuhan perusahaan sesuai dengan topik 

penelitian. Kebutuhan perusahaan yang telah ditemukan 

selanjutnya diangkat sebagai rumusan masalah yang akan 

diselesaikan pada tugas akhir ini. 

3.2.2.  Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka terkait proses 

pengadaan, proses bisnis, business process management (BPM), 

Business Process Modelling Notation (BPMN), otomatisasi 

sistem, serta ProcessMaker sebagai tools BPM. Kajian pustaka 

dilakukan baik dari buku, artikel ilmiah, internet, maupun 

penelitian sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan dalam 

kajian pustaka diharapkan dapat membantu pemahaman penulis 

terkait dasar teori yang diangkat pada tugas akhir. 

3.2.3.  Perancangan Instrumen Penemuan Proses 

Pada tahap perancangan instrumen ini adalah melakukan 

persiapan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. 

Perancangan tersebut akan menghasilkan instrument penemuan 

proses yang berupa lampiran instrumen wawancara dan 

informasi mengenai penentuan dokumen untuk menggali 

kebutuhan data mengenai penemuan proses pengajuan 

pengadaan. 



22 

 

22 

 

3.2.4.  Penemuan Proses Bisnis Pengajuan Pengadaan 

Penemuan proses pada tahap ini bersumber dari instrumen 

penelitian yang telah dirancang di tahap sebelumnya. Dua 

metode yang digunakan dalam tahap penemuan proses ini 

adalah metode evidence-based dan interview-based. Penerapan 

evidence-based dapat menggunakan dengan cara memahami 

dokumen yang berkaitan atau melakukan observasi. Sedangkan 

untuk interview dilakukan dengan wawancara mengenai proses 

bisnis pengajuan pengadaan. Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan pihak-pihak narasumber yang terlibat dengan 

menggunakan instrumen wawancara yang telah dibuat 

sebelumnya. Hasil penemuan proses yang dilakukan yaitu 

sebuah deskripsi proses yang terdiri dari pemahaman aliran 

proses bisnis pengajuan pengadaan, standar operasi prosedur, 

sumber daya yang digunakan atau pihak-pihak yang terlibat dan 

formulir yang digunakan. 

3.2.5.  Memodelkan Proses Bisnis Pengajuan Pengadaan 

Setelah melakukan identifikasi proses bisnis pengadaan dan 

menemukan data yang telah terkumpul, maka akan dimodelkan 

dalam bentuk BPMN. Pemodelan tersebut melibatkan seluruh 

aktivitas proses pengadaan oleh Departemen Procurement yang 

terjadi saat ini (kondisi as-is). 

3.2.6.  Implementasi 

Tahap implementasi ini akan dilakukan dengan proses bisnis 

yang telah dimodelkan sebelumnya. Untuk dapat melakukan 

otomatisasi proses ini, maka implementasi dilakukan dengan 

menggunakan tools ProcessMaker. Tahap ini akan terbagi 

menjadi beberapa aktivitas yaitu: 

a. Mengidentifikasi Batasan Otomasi 

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi terhadap proses 

pengadaan untuk menemukan bagian proses apa saja yang bisa 

dan tidak bisa untuk dikoordinasikan menggunakan business 

process management system (BPMS). Untuk melakukan 

identifikasi tersebut, maka task akan dibagi menjadi tiga macam 

sesuai dengan Bahasa BPMN yaitu: automated, manual dan 

user tasks. 



23 

 

23 

 

b. Meninjau Task Manual 

Setelah melakukan tahap identifikasi batasan otomatisasi 

terhadap jenis task, selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan 

apakah manual task dapat dihubungkan dengan business 

process management system (BPMS). Jika suatu task manual 

tidak dapat dilihat oleh BPMS, maka, task tersebut tidak dapat 

dihubungkan dengan BPMS. Namun, jika terdapat task manual 

yang tidak dapat dihubungkan dengan BPMS, dilakukan 

alternatif lain untuk mendukung task manual dengan suatu 

teknologi atau dilakukan pengisolasian terhadap task tersebut 

serta melakukan otomatisasiproses selanjutnya. 

c. Melengkapi Model Proses 

Setelah menetapkan batasan otomatisasi dan meninjau task 

manual, maka selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan 

apakah model proses konseptual sudah lengkap. Pemodelan 

tersebut akan dipastikan semua exception mendapatkan 

penanganan exception yang sesuai. Pemodel akan menentukan 

semua objek data elektronik yang dibutuhkan sebagai input dan 

output dari task dalam proses yang dimodelkan. 

d. Membawa Model Proses ke Tingkat Granularitas yang 

Memadai 

Tahap ini untuk mengantisipasi adanya pendefinisian proses 

terlalu rinci dan terlalu umum, perlu adanya pemeriksaan 

terhadap penugasan sumber daya pada setiap task. Jika terdapat 

dua task berturut-turut ditugaskan ke sumber daya yang sama, 

maka, kedua tasks tersebut adalah kandidat untuk 

dilakukannya agregasi. Dengan konsep yang sejenis, jika suatu 

task membutuhkan lebih dari satu sumber daya untuk 

dilakukan, maka, task tersebut dapat dikatakan terlalu kasar. 

Bagi task yang masih didefinisikan terlalu kasar, harus 

dilakukan penguraian hingga menjadi butir-butir task yang 

lebih rinci agar dapat ditugaskan ke sumber daya yang berbeda. 

e. Menentukan Properti Eksekusi 

Pada tahap terakhir ini adalah menentukan properti eksekusi 

agar model dapat dieksekusi sepenuhnya. Untuk melakukan hal 

tersebut, perlu penetapan bagaimana setiap elemen model dapat 

diimplementasikan secara efektif pada BPMS yang dipilih. 

Dalam menetapkan bagaimana model akan diimplementasi, 
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perlu dilakukan penjabaran properti BPMS yang dipilih. 

Properti yang dipilih adalah sebagai berikut: 

• Variabel 

• Message Types 

• Dyanaforms 

• Input Documents 

• Report Tables 

• Database Connection 

• Templates 

 

3.2.7.  Pengujian 

Setelah otomatisasi proses berhasil diterapkan pada 

ProcessMaker, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian. 

Target pada tahap ini adalah penggunaan dan kemampuan 

sistem apakah otomatisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan 

workflow dan SOP yang telah dipaparkan sebelumnya. Tahap 

ini akan terbagi menjadi 2 aktivitas yaitu: 

a. Verifikasi 

Pengujian pada tahap ini dilakukan tanpa melibatkan end user 

yaitu dengan mengalirkan case pada model proses. Peneliti akan 

menguji secara mandiri dengan mengalirkan case. 

b. Validasi 

Pengujian pada tahap ini dilakukan dengan meminta feedback 

dari pengguna akhir. Pengguna akhir yang akan terlibat dalam 

pengujian ini adalah Requester, Head of Sourcing and Supplier 

Collaboration dan Analyst Finance. 

3.2.8.  Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Penelitian 

ini menghasilkan luaran berupa buku tugas akhir yang memuat 

dokumentasi dari penelitian ini. Buku tugas akhir tersebut 

dilengkapi kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB IV  

PENEMUAN DAN PEMODELAN PROSES 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahap dalam menemukan 

dan memodelkan proses bisnis pengajuan pengadaan. Hal-hal 

yang dilalui dalam tahapan ini adalah perancangan instrumen 

proses, hasil penemuan proses serta pemodelan proses. Semua 

dilakukan sebelum diimplementasikan pada software 

ProcessMaker.  

 Perancangan Instrumen Penemuan Proses 

Tahap ini terdapat beberapa perancangan instrumen untuk 

melakukan tahap penemuan proses yang digunakan sebagai 

pengumpulan data pada penelitian ini. Metode yang digunakan 

dalam perancangan tersebut adalah wawancara, dan penentuan 

dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan pengadaan. 

Rancangan instrumen wawancara telah disusun sebelum 

melakukan wawancara langsung bersama narasumber di PT. 

XYZ. Instrumen wawancara ditampilkan pada (Tabel 4.1-Tabel 

4.3). Narasumber wawancara berasal dari Departemen 

Information Technology dan Departemen Sourcing and 

Supplier Collaboration yang dilakukan pada tanggal 15-17 

januari 2020. Metode selanjutnya yaitu penentuan dokumen 

yang diperlukan untuk penemuan proses. Dokumen yang 

dimaksud seperti gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi, SOP (Standar Operasional Prosedur) Proses 

Pengajuan Pengadaan, dan formulir yang digunakan dalam 

proses tersebut. 

Tabel 4.1 Wawancara pertama tanggal 15 januari 2020 bersama Head 

of Sourcing and Supplier Collaboration 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana proses pengajuan pengadaan 

yang terjadi saat ini? 

 

2. Formulir dan dokumen apa saja yang 

dibutuhkan saat proses pengajuan 

pengadaan? 
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3. Siapa saja peran yang terlibat dalam proses 

pengajuan pengadaan? 

 

4. Bagaimana peran dan fungsi setiap orang 

yang terlibat dalam proses tersebut? 

 

5. Pengajuan (request) yang dilakukan oleh 

user kira-kira sehari berapa kali? 

 

6. Apakah terdapat jenis pengadaan yang 

diajukan oleh user? 

 

7. Apakah terdapat perbedaan proses dari jenis-

jenis pengajuan pengadaan tersebut? 

 

8. Apakah hal itu saja yang terdapat di formulir 

konfirmasi jenis pengajuan pengadaan? 

 

 

Tabel 4.2 Wawancara kedua tanggal 16 januari 2020 bersama Head of 

Sourcing and Supplier Collaboration 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Masalah apa yang terjadi ketika proses 

pengajuan pengadaan berlangsung? 

 

2. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah tersebut? 

 

3. Mengenai superior yang dibagi menjadi 3, 

kebijakan apa yang membedakan di setiap 

peran tersebut? 

 

4. Apa yang dilakukan analyst finance ketika 

mengecek pengajuan budget pada formulir 

pengajuan pengadaan? 

 

5. Apa yang dilakukan oleh budget custodian 

ketika mengoreksi pengajuan tambahan 

budget dan apakah formulirnya beda? 
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6. Setelah staff Sourcing and Supplier 

Collaboration melakukan peninjauan apa 

tugas berikutnya? 

 

7. Apa saja komponen isian dari formulir hasil 

negosiasi? 

 

 

Tabel 4.3 Wawancara pertama tanggal 17 januari 2020 bersama Staff 

Information Technology 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Data apa saja yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan proses pengajuan 

pengadaan di ProcessMaker? 

 

2. Database yang digunakan untuk menyimpan 

masukkan dari user disimpan dimana? 

 

3. Kalau pakai report table apakah 

memungkinkan buat komponen yang 

menggunakan grid bisa diimplementasikan 

di report tables? 

 

4. Apakah setiap actor yang terlibat memiliki 

permission atau hak akses yang berbeda 

nantinya di sistem ProcessMaker? 

 

5. Mengenai superior yang terdiri dari beberapa 

level, apakah dimodelkan menjadi beberapa 

level sesuai ketentuan proses yang ada? 

 

 

 Hasil Penemuan Proses 

Hasil penemuan proses diperoleh berdasarkan dari hasil 

wawancara dan pemahaman dokumen yang berkaitan dengan 

proses bisnis pengajuan pengadaan. Pemahaman dokumen 

perusahaan juga dibahas dalam wawancara sebelumnya. 

Wawancara pertama dilakukan dengan Head of Sourcing and 

Supplier Collaboration perihal “proses saat ini secara umum dan 
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dokumen yang terlibat”. Tabel hasil wawancara terdapat pada 

(Tabel B.2). Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengajuan pengadaan dapat dilakukan oleh semua user 

departemen yang disebut sebagai requester. Requester mengisi 

dokumen pengajuan pengadaan yaitu mengkonfirmasi jenis 

pengajuan pengadaan pada formulir konfirmasi jenis pengajuan 

pengadaan dan formulir pengajuan pengadaan. Tidak ada 

perbedaan proses walaupun jenis pengajuannya berbeda, hanya 

beberapa prasyarat yang harus dilampirkan di setiap jenis 

tersebut yaitu lampiran bukti dengan legal (lampiran SPK), 

kecuali jenis pembelian komputer yaitu melampirkan 

koordinasi dengan pihak IT. Setelah itu meminta approval 

kepada superior departemen, analyst finance, sampai pada 

bagian pengadaan akan di cek oleh staff dan head of sourcing 

and supplier collaboration. Jika semua peninjauan dari berbagai 

pihak telah dilaksanakan maka admin sourcing and supplier 

collaboration akan membuatkan purchase order. 

Wawancara kedua tanggal 16 januari 2020 bersama Head of 

Sourcing and Supplier Collaboration. Wawancara tersebut 

mengenai “Lanjutan proses secara umum dan SOP”. Hasil 

wawancara tersebut ada pada (Tabel B.3 dan Tabel B.2 Hasil 

wawancara pertama). Dari hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, superior dalam proses ini dibagi menjadi 3 

bagian. Masing-masing superior memiliki kebijakan tersendiri. 

Superior1 memiliki kebijakan1 menyetujui pengajuan jika 

budget yang diajukan antara 0 sampai 10 juta. Superior2 

memiliki kebijakan2 yaitu menyetujui pengajuan jika budget 

yang diajukan antara 10 hingga 30 juta. Dan untuk superior3 

memiliki kebijakan3 yaitu menyetujui pengajuan jika budget 

yang diajukan antara 30 sampai 50 juta. Sampai pada batas 

wewenang tertinggi yaitu Secretary CEO memiliki kebijakan 

yaitu menyetujui pengajuan jika budget yang diajukan 

mencapai lebih dari 50 juta. Lalu Analyst Finance akan 

mengecek peninjauan budget dan pajak pengajuan. Bagian 

pengadaan yaitu staff sourcing and supplier melakukan 

pemeriksaan pengadaan dan mengisi formulir hasil negosiasi 

harga. Sedangkan untuk head of staff sourcing and supplier 
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mengecek pengajuan pengadaan tahap akhir sampai pada admin 

sourcing and supplier membuatkan formulir purchase order. 

Wawancara kedua tanggal 16 januari 2020 bersama Staff 

Information Technology. Wawancara tersebut mengenai “Data 

yang diperlukan” (Tabel B.4). Dari hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, Data yang diperlukan di dalam 

formulir adalah adalah data departemen, daftar lokasi, daftar 

nama akun, daftar budget holder, daftar nama project dan daftar 

mata uang. Informasi yang dimasukkan pengguna dapat 

disimpan dalam database PhpMyAdmin atau bisa juga 

menggunakan fitur report table pada ProcessMaker. 

Berdasarkan hasil penemuan proses dan informasi yang 

ditemukan, maka diperoleh narasi proses yang ada dalam proses 

pengajuan pengadaan pada PT. XYZ, yaitu: 

1. Requester mengisi dokumen pengajuan pengadaan yaitu 

formulir konfirmasi jenis pengajuan pengadaan dan formulir 

pengajuan pengadaan. Setiap jenis pengajuan pengadaan 

yang dipilih, memiliki syarat masing-masing untuk 

menyertakan bukti lampiran SPK. Kemudian requester 

mengisi formulir pengajuan pengadaan yang diisi sesuai 

dengan kebutuhan yang ingin dibeli  

2. Selanjutnya requester mengisi formulir pengajuan 

pengadaan. Requester mengajukan pengadaan berdasarkan 

project atau acara setiap departemen masing-masing, dengan 

melampirkan bukti proposal MABSKLOB adanya keperluan 

pengajuan pengadaan. Jika belum mempunyai dokumen 

proposal tersebut maka wajib mengisi bagian MABSKLOB 

pada formulir 

3. Setelah mengisi formulir pengajuan pengadaan, requester 

mengirimkan formulir ke tingkat superior masing-masing 

departemen. 

4. Tingkat pertama superior yaitu superior1. Superior1 akan 

menerima notifikasi email bahwa terdapat permintaan 

pengajuan pengadaan yang diajukan oleh requester. 

Superior1 meninjau dokumen pengadaan sesuai dengan 
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kebijakan1. Kebijakan1 adalah pengajuan budget requester 

antara 0-10 juta. Dokumen yang ada dalam peninjauan 

tersebut adalah formulir pengajuan pengadaan superior dan 

formulir persetujuan superior1. Setelah meninjau, superior 

memberikan hasil keputusan persetujuan yaitu: 

• Jika setuju, formulir pengajuan pengadaan superior 

dikirim ke analyst finance 

• Jika revisi, formulir dikirim kembali ke requester 

• Jika perlu persetujuan superior berikutnya, formulir 

dikirim ke tingkat superior2 

• Jika tambah budget, maka formulir dikirim ke 

bagian budget custodian untuk menambah budget 

5. Tingkat kedua superior yaitu superior2 yang menerima 

formulir dari superior1. Tugas yang dilakukan sama dengan 

superior1 yaitu meninjau formulir pengajuan pengadaan 

superior. Kebijakan2 adalah peninjauan pada budget yang 

diajukan antara 10-30 juta. Kemudian superior2 memberikan 

hasil keputusan sesuai pilihan pada formulir persetujuan 

superior2 yaitu: 

• Jika setuju, maka formulir dikirim ke bagian pihak 

analyst finance 

• Jika revisi, formulir dikirim kembali ke requester 

• Jika perlu persetujuan superior berikutnya, formulir 

dikirim ke tingkat superior3 

6. Tingkat ketiga superior yaitu superior3. Kebijakan3 yang 

diterapkan adalah peninjauan pada budget yang diajukan 

antara 30-50 juta. Kemudian superior3 memberikan hasil 

keputusan sesuai pilihan pada formulir persetujuan superior3 

yaitu: 

• Jika setuju, maka formulir dikirim ke bagian pihak 

analyst finance 

• Jika revisi, formulir dikirim kembali ke requester 

• Jika perlu persetujuan secretary CEO, formulir 

dikirim ke secretary CEO 

7. Secretary CEO merupakan wewenang paling tinggi dalam 

meninjau budget. Ketika pengajuan budget berada pada 

kebijakan ini yaitu budget yang diajukan lebih dari 50 juta. 
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Selanjutnya secretary memberikan hasil keputusan 

persetujuan yaitu: 

• Jika setuju, maka formulir dikirim ke bagian pihak 

analyst finance 

• Jika revisi, formulir dikirim kembali ke requester 

8. Setelah ditinjau oleh superior masing-masing, berikutnya 

adalah mengirim formulir kepada analyst finance. Analyst 

finance mengecek lebih spesifik mengenai budget dan pajak 

yang diajukan oleh requester. Analyst wajib untuk mengisi 

daftar nama akun dan budget holder pada formulir. Analyst 

juga mereview sisa budget pada departemen requester yaitu 

pada formulir sisa budget. Setelah itu analyst memberikan 

hasil keputusan persetujuan yaitu: 

• Jika setuju, maka dikirim ke bagian staff sourcing 

and supplier collaboration 

• Jika revisi, maka formulir dikirim kembali pada 

requester untuk di revisi 

• Jika perlu ke tax team, maka dikirim ke bagian tax 

manager untuk mengecek pajak. 

9. Pada bagian Tax Team meninjau budget pajak, ini 

merupakan case khusus mengenai kesesuaian pajak di dalam 

item pengadaan yang diajukan. Jika selesai mengecek maka 

langsung dikirim ke bagian staff sourcing and supplier 

collaboration. 

10.  Pada bagian budget custodian bertugas untuk menambah 

budget pengajuan pengadaan. Task ini akan diproses ketika 

terdapat new project yang diajukan oleh requester. Setelah 

melakukan penambahan budget, proses diteruskan kembali 

ke bagian analyst finance. 

11. Staff sourcing and supplier collaboration memeriksa 

pengajuan pengadaan yang telah ditinjau dari analyst finance 

dan Tax Team. Setelah memeriksa pengajuan pengadaan 

secara keseluruhan, staff memberikan hasil keputusan 

persetujuan pada formulir persetujuan yaitu: 

• Jika setuju, maka staff akan menghubungi vendor 

• Jika revisi, maka formulir dikirim kembali pada 

requester untuk di revisi 
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12.  Setelah menghubungi vendor untuk melakukan penawaran 

harga, staff akan mengisi formulir penawaran harga yang 

akan dikirim kepada head of sourcing and supplier 

collaboration. 

13.  Head of Sourcing and Supplier Collaboration mengecek 

formulir pengajuan pengadaan akhir. Kemudian 

memberikan hasil keputusan persetujuan yaitu: 

• Jika setuju, maka akan dikirim ke bagian admin 

sourcing and supplier collaboration untuk dibuatkan 

purchase order 

• Jika revisi, maka formulir dikirim kembali pada 

requester untuk di revisi 

14.  Admin Sourcing and Supplier Collaboration melakukan 

tugas untuk membuat draft PO (Purchase Order). Dalam hal 

ini admin akan memasukkan nomor purchase order pada 

formulir pembuatan PO. Kemudian dikirim kembali ke 

bagian staff untuk diperiksa kesesuaiannya antara purchase 

order dengan pengajuan yang diajukan. 

15.  Staff Sourcing and Supplier Collaboration memeriksa 

kesesuaian tersebut dan memberikan keputusan persetujuan 

terakhir dalam proses ini yaitu 

• Jika setuju, maka purchase order siap dikirim dan 

proses selesai 

• Jika revisi, maka dikirim kembali ke admin untuk 

dilakukan perbaikan. 

 Pemodelan Proses 

Pemodelan proses bisnis pada tahap ini menampilkan model 

proses pengajuan pengadaan yang direpresentasikan oleh 

Business Process Model and Notation (BPMN). BPMN 

merupakan standar untuk memodelkan suatu proses bisnis 

dengan menggunakan elemen notasi BPMN. Pemodelan proses 

pengajuan pengadaan dilakukan berdasarkan informasi yang 

telah didapatkan dari penemuan proses yaitu, wawancara, dan 

pemahaman dokumen yang menjadi pendukung proses bisnis 

pengajuan pengadaan. Pemodelan proses berupa diagram 

BPMN yang ditampilkan pada LAMPIRAN E di Gambar E.1. 



33 

 

33 

 

Pada lampiran tersebut terlihat satu pool dengan label PT. XYZ 

dan 11 lane dengan masing-masing label yang mewakili 

fungsionalitas pihak yang terlibat dalam proses yaitu Requester, 

Superior1, Superior2, Superior3, Analyst Finance, Tax Team, 

Budget Custodian, Staff Sourcing and Supplier Collaboration, 

Head of Sourcing and Supplier Collaboration, Admin Sourcing 

and Supplier Collaboration dan Secretary CEO. Pada tahap ini 

dimulai dari requester mengisi dokumen pengajuan pengadaan 

yaitu formulir konfirmasi jenis pengajuan pengadaan dan 

formulir pengajuan pengadaan. Setelah melakukan konfirmasi 

jenis pengajuan pengadaan, requester mengisi formulir 

selanjutnya yaitu formulir pengajuan pengadaan PTI. Informasi 

yang dimasukkan oleh requester di dalam formulir, menjadi data 

yang disimpan pada tabel data requester. Setelah melakukan 

pengisian formulir, dilanjutkan dengan pengiriman notifikasi 

email oleh sistem. Selanjutnya superior1 melakukan peninjauan 

pengajuan pengadaan di dalam formulir pengajuan pengadaan 

superior. Peninjauan dilakukan pada pengajuan budget yang 

diajukan requester sesuai kebijakan superior1 yaitu budget 

pengajuan antara 0-10 juta. Kemudian hasil peninjauan 

superior1 dapat memberi keputusan persetujuan pada formulir 

persetujuan superior1 yang digambarkan dengan gateway XOR, 

dimana proses selanjutnya hanya ke salah satu task. Pilihan 

keputusan superior tersebut adalah setuju, revisi, perlu 

persetujuan superior berikutnya, dan tambah budget. Jika 

superior1 setuju maka, formulir dikirim ke bagian analyst untuk 

mengecek pengajuan budget, jika revisi, formulir dikembalikan 

lagi ke requester untuk diperbaiki, jika perlu persetujuan 

berikutnya, maka formulir dikirim kepada superior2 dan jika 

tambah budget maka formulir dikirim ke bagian budget 

custodian. Formulir pengajuan pengadaan superior yang 

membutuhkan persetujuan superior berikutnya, ditinjau pada 

superior2. Sesuai dengan kebijakan 2 yaitu pengajuan budget 

berada di antara 10 sampai 30 juta. Setelah meninjau, superior 

2 memberikan hasil keputusan persetujuan pada formulir 

persetujuan superior2 yang digambarkan dengan XOR, dimana 

proses selanjutnya hanya ke salah satu task. Pilihan persetujuan 

yang ada pada formulir persetujuan superior2 adalah jika setuju, 
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formulir dikirim kepada bagian analyst finance, jika revisi, 

formulir dikembalikan lagi ke requester untuk diperbaiki, jika 

perlu persetujuan berikutnya, maka formulir dikirim kepada 

superior3. Kemudian lane superior3 menerima notifikasi email 

untuk meninjau formulir pengajuan pengadaan superior. Sama 

hal nya dengan superior sebelumnya, task superior3 meninjau 

sesuai dengan kebijakan3 yaitu pengajuan budget yang diajukan 

antara 30 sampai 50 juta. Dalam peninjauan tersebut dihasilkan 

keputusan persetujuan pengadaan di formulir persetujuan 

superior3. Pilihan keputusan persetujuan digambarkan dengan 

XOR dengan label “Apakah pengajuan budget realistis dengan 

project?”.  Jika setuju, proses diteruskan dan formulir dikirim 

kepada bagian analyst finance. Jika revisi, formulir 

dikembalikan lagi ke requester untuk diperbaiki. Jika perlu 

persetujuan berikutnya, maka proses diteruskan dan formulir 

dikirim kepada Secretary CEO. 

Pada lane Secretary CEO yang menerima notifikasi email dari 

proses sebelumnya dan formulir pengajuan pengadaan superior 

dari superior3. Secretary   CEO meninjau berdasarkan kebijakan 

yang dimiliki secretary CEO yaitu pengajuan budget yang 

diajukan lebih dari 50 juta. Selanjutnya hasil peninjauan berupa 

keputusan persetujuan pengadaan di formulir persetujuan 

pengadaan yang diwakili oleh gateway XOR dengan label 

“Apakah budget pengajuan realistis dengan project?”. Jika 

setuju, proses diteruskan dan formulir dikirim kepada bagian 

analyst finance. Jika revisi, formulir dikembalikan lagi ke 

requester untuk diperbaiki. 

Sedangkan untuk lane berikutnya yaitu Analyst Finance, Tax 

Manager, dan Budget Custodian. Pada bagian Analyst Finance 

menerima proses dari peninjauan yang telah dilakukan oleh 

superior dan pihak-pihak sebelumnya. Analyst Finance 

mengecek pengajuan pengadaan lebih spesifik di formulir 

pengajuan pengadaan finance bagian budget dan pajak serta 

melihat sisa budget departemen tersebut. Di dalam formulir, 

Analyst Finance wajib mengisi nama akun dan budget holder.  

Pengecekan yang telah dilakukan menghasilkan keputusan 

persetujuan pengadaan pada formulir persetujuan finance. 
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Keputusan persetujuan berupa gateway XOR dengan label 

“Apakah budget dan pajak yang telah ditinjau sesuai dengan 

data finance?”. Jika setuju, proses diteruskan ke bagian staff 

sourcing and supplier collaboration. Jika perlu ke tax team, 

proses dikirim ke bagian tax manager untuk meninjau budget 

pajak. Dan jika revisi, proses dikembalikan ke requester untuk 

memperbaiki pengajuan tersebut. Ketika hasil keputusan 

menunjukkan perlu ke tax team, dilakukan peninjauan budget 

pajak. Hal ini merupakan case khusus jika ada pajak yang tidak 

sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk bagian Budget Custodian 

menerima proses dari superior1, dimana keputusan tersebut 

mengenai tambah budget.  Budget custodian akan menambah 

budget pengajuan pengadaan di dalam formulir penambahan 

budget. Selanjutnya proses diteruskan kembali ke bagian 

analyst finance. 

Pada tampilan lane dari Staff Sourcing and Supplier 

Collaboration, Head of Sourcing and Supplier Collaboration 

dan Admin Sourcing and Supplier Collaboration. Pada lane 

bagian Staff Sourcing and Supplier Collaboration menunjukkan 

bahwa staff menerima proses dari bagian finance dan tax 

manager yang telah dipaparkan sebelumnya.  Staff Staff 

Sourcing and Supplier Collaboration memeriksa pengajuan 

pengadaan di dalam formulir pengajuan pengadaan staf ssc. 

Hasil dari pemeriksaan tersebut   berupa keputusan persetujuan. 

Pilihan persetujuan ada di dalam formulir persetujuan 

pengadaan. Keputusan persetujuan tersebut dilambangkan 

dengan gateway XOR dengan label “Apakah hasil keputusan 

persetujuan pemeriksaan formulir?”. jika setuju, proses 

diteruskan untuk menghubungi vendor. Detail menghubungi 

vendor dilakukan diluar ProcessMaker, sehingga task 

menghubungi vendor merupakan manual task. Jika revisi, 

proses dikembalikan ke requester untuk memperbaiki 

pengajuan tersebut.    Keputusan persetujuan yang menunjukkan 

setuju, dilanjutkan dengan menghubungi vendor (manual task) 

melalui email atau telepon. Setelah mendapatkan hasil 

kesepakatan dengan vendor, Staff Sourcing and Supplier 

Collaboration mengisi formulir penawaran harga. Setelah 
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mengisi formulir tersebut proses diteruskan ke bagian Head of 

Sourcing and Supplier Collaboration untuk mengecek 

persetujuan pengadaan akhir.  

Lane bagian Head of Sourcing and Supplier Collaboration 

menampilkan task mengecek persetujuan pengadaan akhir. 

Pengecekan dilakukan di dalam formulir penawaran harga. 

Hasil pengecekkan berupa keputusan persetujuan pada formulir 

persetujuan pengadaan yang dilambangkan dengan gateway 

XOR dengan label “Apakah formulir pengajuan pengadaan 

diterima?”.  Pilihan keputusan tersebut adalah jika setuju, proses 

diteruskan ke bagian Admin Sourcing and Supplier 

Collaboration untuk membuat purchase order. Namun jika 

revisi, proses dikembalikan ke requester untuk memperbaiki 

pengajuan tersebut.  Keputusan persetujuan yang menyatakan 

setuju, diterima oleh Admin Sourcing and Supplier 

Collaboration dilanjutkan dengan membuat purchase order di 

dalam formulir pembuatan purchase order. Setelah mengisi 

formulir tersebut, proses diteruskan kembali ke staff Sourcing 

and Supplier Collaboration untuk memeriksa kesesuaian 

purchase order. Hasil pemeriksaan berupa keputusan 

persetujuan pada formulir persetujuan pengadaan yang 

digambarkan dengan gateway XOR dengan label “Apakah 

Purchase Order siap untuk dikirim?”. Jika revisi, proses 

diteruskan ke bagian Admin Sourcing and Supplier 

Collaboration kembali. Jika setuju, proses pengajuan pengadaan 

telah selesai dan purchase order siap dikirim.
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan yang sudah 

dilalui dalam mengimplementasi proses bisnis yang telah 

dimodelkan. Implementasi dilakukan pada Business Process 

Modelling System (BPMS) ProcessMaker. 

 Mengidentifikasi Batasan Otomatisasi  

Pada tahap identifikasi terhadap proses bisnis ini dilakukan 

untuk menemukan proses apa saja yang dapat disinkronkan dan 

diotomatisasi dengan BPMS maupun proses yang tidak ada 

pada gambar model proses bisnis. Identifikasi dilakukan dengan 

pembagian task menjadi tiga jenis, yaitu: automated, manual, 

dan user task. Berikut ini (Tabel 5.1) mencantumkan daftar jenis 

task yang telah dibagi. 

Tabel 5.1 Daftar jenis task 

No. Task Jenis 

1 Mengisi dokumen pengajuan 

pengadaan 

User Task 

2 Meninjau pengajuan pengadaan 

sesuai kebijakan1 

3 Meninjau pengajuan pengadaan 

sesuai kebijakan2 

4 Meninjau pengajuan pengadaan 

sesuai kebijakan3 

5 Meninjau pengajuan pengadaan 

sesuai kebijakan secretary CEO 

6 Mengecek pengajuan budget 

7 Meninjau budget pajak 

8 Mengoreksi pengajuan tambahan 

budget 
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9 Memeriksa pengajuan pengadaan User Task 

10 Menghubungi Vendor Manual Task 

11 Mengisi formulir hasil negosiasi User Task 

12 Mengecek persetujuan pengadaan 

akhir 

13 Membuat purchase order 

14 Memeriksa kesesuaian purchase 

order 

 

5.2 Meninjau Manual Task 

Tahap dalam meninjau manual task adalah melakukan tinjauan 

pada sebuah task, untuk menentukan apakah dapat dihubungkan 

dengan sistem pada BPMS. Task yang dapat dihubungkan 

dengan BPMS, diimplementasikan sebagai user task atau 

automated task. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 

narasumber, terdapat manual task yang dapat diterapkan 

sebagai user task. Manual task yang telah ditinjau dimuat pada 

(Tabel 5.2) berikut ini. 

Tabel 5.2 Hasil meninjau manual task 

No. Task Hasil 

Peninjauan 

Kategori 

1 Mengisi dokumen 

pengajuan pengadaan 

Dapat 

dihubungkan 

dengan 

BPMS 

User Task 

2 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan1 

3 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan2 
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4 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan3 

Dapat 

dihubungkan 

dengan 

BPMS 

User Task 

5 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan secretary 

CEO 

6 Mengecek pengajuan 

budget 

7 Meninjau budget 

pajak 

8 Mengoreksi 

pengajuan tambahan 

budget 

9 Memeriksa pengajuan 

pengadaan 

10 Menghubungi Vendor Tidak Dapat 

dihubungkan 

dengan 

BPMS 

Manual Task 

11 Mengisi formulir 

hasil negosiasi 

Dapat 

dihubungkan 

dengan 

BPMS 

User Task 

12 Mengecek 

persetujuan 

pengadaan akhir 

13 Membuat Purchase 

Order 

14 Memeriksa 

kesesuaian purchase 

order 
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5.3 Melengkapi Model Proses 

Pada tahapan melengkapi model proses dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan model. Tujuannya adalah untuk menyakinkan 

model proses sudah lengkap ketika diimplementasikan pada 

BPMS. Langkah yang dilakukan untuk pemeriksaan adalah 

menentukan semua data objek elektronik (electronic data 

objects). Data objek elektronik yang perlu diperiksa adalah 

input dan output documents. Pemeriksaan tersebut dilakukan 

disetiap task pada model proses yang diimplementasikan. 

(Tabel 5.3) merupakan hasil pemeriksaan terhadap penentuan 

data objek elektronik untuk setiap task. 

Tabel 5.3 Hasil Penentuan Data Objek Elektronik 

No. Task 

Data objek elektronik 

Input Output 

1 Mengisi dokumen 

pengajuan 

pengadaan 

✓ Formulir 

konfirmasi 

pengajuan 

pengadaan 

✓ Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

- 

2 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan1 

✓ Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

✓ Formulir 

Persetujuan 

Superior1 

3 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan2 

✓ Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

superior' 

✓ Formulir 

Persetujuan 

Superior2 

4 Meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai 

kebijakan3 

Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

superior' 

Formulir 

Persetujuan 

Superior3 
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5 Meninjau pengajuan 

biaya pengadaan 

sesuai kebijakan 

CEO 

Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

superior' 

Formulir 

persetujuan 

pengadaan 

6 Mengecek 

pengajuan budget 

Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

finance 

Formulir 

pengajuan 

finance 

7 Meninjau budget 

pajak 

Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

finance 

- 

8 Menambah budget 

pengajuan 

pengadaan 

Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

finance 

- 

9 Memeriksa 

pengajuan 

pengadaan 

Formulir 

pengajuan 

pengadaan 

staff ssc 

Formulir 

persetujuan 

pengadaan 

10 Menghubungi 

Vendor 

- - 

11 Mengisi formulir 

hasil negosiasi 

- Formulir hasil 

negosiasi 

harga 

12 Mengecek 

persetujuan 

pengadaan akhir 

Formulir 

hasil 

negosiasi 

harga 

Formulir 

persetujuan 

pengadaan 

13 Membuat Purchase 

Order 

- Formulir 

Purchase 

Order 
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14 Memeriksa 

kesesuaian purchase 

order 

Formulir 

Purchase 

Order 

Formulir 

persetujuan 

pengadaan 

 

5.4 Membawa Model ke Tingkat Granularitas yang Tinggi 

Tahap ini mengidentifikasi manual task yang ada pada model 

proses untuk menentukan bagaimana model tersebut dapat 

diinterpretasi oleh BPMS. Hasil dari tahap ini adalah pemodelan 

dengan kesesuaian dari perincian task. Model proses tersebut 

ada pada LAMPIRAN E. Manual task pada proses pengajuan 

pengadaan hanya satu yaitu menghubungi vendor. Output dari 

tahap ini adalah pemodelan dengan tingkat kerincian yang tepat 

pada setiap task. Hasil pemodelan tersebut ada di LAMPIRAN 

E. Pada bagian ini terdapat penambahan elemen agar bisa 

diimplementasikan ke dalam BPMS. Elemen tersebut adalah 

assignment rules untuk task menghubungi vendor. Assignment 

rules merupakan penambahan peran untuk mengeksekusi 

sebuah case. Pada saat berjalan, user dari group Staff Sourcing 

and Supplier Collaboration menerima pesan yang berupa 

pemberitahuan task berikutnya dengan menekan tombol 

“continue” pada sistem. Sebagai penanda bahwa task tersebut 

telah dieksekusi. 

5.5 Menentukan Properti Eksekusi 

Pada tahapan ini menentukan setiap properti yang akan 

digunakan dalam BPMS ProcessMaker. Properti yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut, pembuatan model proses, 

dynaforms, variable, trigger, input documents, templates, 

database connection, user, dan permission. 

5.5.1 Pembuatan Proses Model 

Pada tahap pembuatan proses model ini akan dipaparkan 

mengenai notasi BPM yang ditambahkan ke dalam proses. 

Penambahan notasi tersebut diantaranya adalah pool, lane, 

event, task, dan gateway. Dalam pemodelan proses ini, notasi 

yang ditambahkan dilakukan dengan cara drag and drop. 
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Berikut merupakan tahapan dalam memodelkan proses ke 

dalam ProcessMaker. 

1. Pool 

Pool berfungsi untuk merepresentasikan PT. XYZ sebagai 

organisasi yang memiliki proses bisnis pengajuan pengadaan, 

dimana pool berisi pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses 

tersebut. Pool tersebut diisi dengan nama PT.XYZ. pada 

(Gambar 5.1) menampilkan hasil dari pool yang telah dibuat. 

 

Gambar 5.1 Pool 

2. Lane 

Lane mempunyai fungsi sebagai representasi sub-sub proses 

dan objek atau pelaku yang terlibat dalam proses bisnis 

pengajuan pengadaan. Pada proses tersebut terdapat 11 actor 

yaitu, requester, superior1, superior2, superior3, analyst 

finance, tax manager, budget custodian, staff Sourcing and 

Supplier Collaboration, admin Sourcing and Supplier 

Collaboration, Head of Sourcing and Supplier Collaboration, 

dan CEO. Gambar 5.2 tampilan dari salah satu lane yang telah 

dibuat. 

 

Gambar 5.2 Hasil penambahan lane 
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3. Event 

Event jenis start dalam hal ini untuk mengawali sesuatu dalam 

pemodelan proses. Event dalam proses pengajuan pengadaan 

mempunyai fungsi sebagai penanda dan pemicu dimulainya 

proses pengajuan pengadaan dapat berjalan dalam 

ProcessMaker. Gambar 5.3) menunjukkan penambahan event di 

proses pengajuan pengadaan. 

 

Gambar 5.3 Event start 

4. Task and flow 

Pada (Gambar 5.4) adalah tampilan untuk membuat task and 

flow. Task berisi label yang merepresentasikan setiap tugas yang 

berjalan dalam proses pengajuan pengadaan, dimana flow 

sebagai aliran atau penghubung antar task. Total task dalam 

proses pengajuan pengadaan sebanyak 13 task yang telah 

dimodelkan dan dilampirkan pada LAMPIRAN D. 

 

Gambar 5.4 Task and flow 

 

5. Gateway 

Penampahan gateway pada proses pengajuan pengadaan 

berfungsi sebagai pengambil keputusan untuk menentukan 

sebuah persetujuan sebelum melanjutkan ke task berikutnya. 
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Gateway (Gambar 5.5) berisi label mengenai keputusan 

tersebut, sesuai dengan proses yang berjalan 

 

Gambar 5.5 Gateway 

5.5.2 Pembuatan Dynaforms 

Dynaforms merupakan salah satu fitur dalam ProcessMaker 

untuk membuat formulir elektronik. Fitur dynaforms ini adalah 

pendukung jalannya suatu proses untuk digunakan sebagai 

tampilan antarmuka formulir yang diisi oleh pengguna akhir 

(user). Di dalam dynaforms, terdapat variabel dan berbagai 

macam web control untuk membuat sebuah formulir. Penelitian 

ini menggunakan beberapa web control yaitu, textarea, 

dropdown, datetime, hidden, title, subtitle, fileupload, multifile, 

submit, grid dan subform. Pembuatan dynaforms sesuai dengan 

formulir yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pengadaan. 

Hasil formulir yang telah dibuat adalah sebagai berikut. 

1. Formulir Konfirmasi Jenis Pengajuan Pengadaan 

Formulir konfirmasi jenis pengajuan pengadaan merupakan 

formulir pertama yang akan diisi oleh requester. Formulir ini 

bertujuan untuk memilih jenis pengajuan pengadaan. Setiap 

jenis pengajuan pengadaan memiliki syarat masing-masing, 

namun proses yang berjalan untuk semua jenis pengajuan tetap 

sama. Cara membuat formulir tersebut adalah pilih Dynaforma 

pada toolbox yang ada di sebelah kanan, lalu klik tombol Create 

hingga muncul tampilan dynaforms information untuk mengisi 

informasi (Gambar 5.6) mengenai formulir yang dibuat. 



46 

 

46 

 

 

Gambar 5.6 Mengisi informasi formulir 

Web control pertama yang perlu digunakan dalam pembuatan 

formulir konfirmasi jenis pengajuan adalah heading sebagai 

title judul utama dalam formulir konfirmasi jenis pengajuan. 

Drag and drop H1 title, seperti pada (Gambar 5.7). Lalu beri 

label “Pilih salah satu jenis pengajuan berikut :”. 

 

Gambar 5.7 Drag and drop H1title 

Selanjutnya drag and drop radio untuk memilih jenis pengajuan 

pengadaan, hingga muncul tampilan untuk memilih variabel 

yang mendefinisikan dropdown tersebut. Jika variabel sudah 

dibuat sebelumnya maka pilih select variabel jenisPengajuan 

(Gambar 5.8), namun jika belum, maka pilih create variabel. 

Dropdown mengandung sebuah value atau nilai untuk 

menampilkan berbagai macam pilihan yang ingin dibuat. 

Caranya membuat value tersebut yaitu, tetap pada area radio  di 

formulir, lalu pilih option pada bagian kanan ProcessMaker. 
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Kemudian pilih create dan isi value berdasarkan jenis 

pengajuan yang terdapat di PT. XYZ (Gambar 5.9). 

 

Gambar 5.8 Drag and drop radio dan memilih variabel 

 

Gambar 5.9 Membuat value options pada properti radio 

Berikutnya drag and drop web control tipe radio dua kali untuk 

menentukan pilihan pengajuan yang mengandung entertain dan 

promosi. Radio pertama berikan label “Apakah pengajuan ini 

mengandung pengeluaran Entertain?” sedangkan radio kedua 

berikan label “Apakah pengajuan ini mengandung pengeluaran 

promosi?”. Kedua radio tersebut memuat value “Ya” dan 

“Tidak”. Penambahan web control yang diperlukan lainnya 

seperti pada (Gambar 5.10) yaitu hidden, multiplefile untuk 

mengunggah dokumen, dua panel, serta submit untuk mengirim 

formulir tersebut. Pilih tombol save untuk menyimpan dan 

preview di pojok kanan untuk menampilkan hasil formulir. 

(Gambar 5.11) adalah tampilan formulir konfirmasi pengajuan.  
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Gambar 5.10 Penambahan web control yang diperlukan 

 

Gambar 5.11 Tampilan formulir konfirmasi pengajuan 

Terdapat opsional dalam formulir ini, jika pengajuan requester 

mengandung pengeluaran entertain dan promosi akan muncul 

pop up dan penambahan komponen di dalam formulir 

pengajuan pengadaan (Gambar 5.14). Script untuk membuat 

pemberitahuan bentuk pop-up tersebut berada di javascript 

formulir pengajuan pengadaan (Gambar 5.12).  
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Gambar 5.12 Potongan kode untuk pemberitahuan bentuk pop-up 

Formulir tersebut tampil setelah requester memilih button next. 

Penambahan kode javascript diperlukan dalam dynaforms ini 

untuk mendukung beberapa fungsionalitas yaitu seperti  

function cekJenis (Gambar 5.13) untuk menentukan jika 

requester memilih jenis pengajuan yang memiliki nilai, 

pengajuan kerjasama, pembelian barang, sewa menyewa, 

reklame, bangunan, dan produksi barang maka muncul panel 

seperti pada (Gambar 5.15). 

 

Gambar 5.13 Potongan kode pada dynaforms untuk pilihan jenis 

pengajuan dan perubahan warna pada panel 
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Gambar 5.14 Tampilan pop-up dan penambahan komponen 

Panel tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan untuk requester 

yang harus menyertakan lampiran surat bukti Spk. Di dalam 

panel terdapat potongan kode html (Gambar 5.16 dan Gambar 

5.17). Script untuk mengambil nilai di setiap jenis pengajuan 

yang dipilih dan perubahan yang dihasilkan serta memberi 

warna pada panel ditampilkan pada (Gambar 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Panel pemberitahuan untuk requester 

 

Gambar 5.16 Kode html untuk panel pertama 

 

Gambar 5.17 Kode html untuk panel kedua 

2. Formulir Pengajuan Pengadaan PTI 

Setelah melakukan konfirmasi jenis pengajuan, requester 

mengisi formulir pengajuan pengadaan. Formulir tersebut berisi 



51 

 

51 

 

rincian data requester yang melakukan pengajuan, data 

mabsklob, rencana item yang diajukan, serta lampiran dokumen 

yang perlu untuk diunggah. Pada bagian “Data User yang 

mengajukan” drag and drop web control tipe H1 title dengan 

label “FORMULIR PENGAJUAN PENGADAAN”, subtitle 

berisi label “Data User yang mengajukan”, dua hidden tanpa 

label, dengan masing-masing nama variabel yaitu 

containEntertain dan containPromosi serta enam textbox dengan 

label “No. Case”, “Judul Pengajuan”, “Nama”, “Email”, 

“Departemen Personel” dan “Posisi User” seperti pada (Gambar 

5.18). Requester hanya perlu mengisikan judul pengajuan serta 

posisi user, karena untuk nomor case, email, dan departemen 

personel akan otomatis terisi dengan menggunakan trigger yang 

telah dibuat. Label yang terisi otomatis di setting pada properti 

bagian disable mode menjadi disable. Jika di preview maka 

tampilannya seperti pada (Gambar 5.19). 

 

Gambar 5.18 Web control H1 title, hidden dan textbox yang telah di drag 

and drop 
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Gambar 5.19 Tampilan preview formulir pengajuan pengadaan bagian 

"Data User yang mengajukan" 

Untuk membuat bagian MABSKLOB yang merupakan 

proposal berisi pertanyaan Mengapa, Apa, Bagaimana, Siapa, 

Kapan dan Lokasi. Dalam formulir pengajuan pengadaan, drag 

and drop web control radio dengan label “Pilih Cara Isi 

MABSKLOB”, enam textarea dengan masing-masing label 

yaitu “Mengapa >> Karena”, “Apa >> Maka”, “Bagaimana >> 

Untuk itu”, “Kapan >> Jadwal”,  “Siapa >> Oleh”, dropdown 

untuk label “Lokasi” dan file dengan label “Pilih Dokumen” 

(Gambar 5.20). Masing-masing web control tersebut diberi id 

variabel berdasarkan variabel yang telah dibuat sebelumnya.  

 

Gambar 5.20 Web control radio, textarea, drop down dan file yang telah 

di drag and drop serta diberi label 
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Dropdown “Lokasi” memuat data lokasi kantor pusat dan 

cabang PT. XYZ sehingga untuk menampilkan pilihan data 

lokasi tersebut menggunakan sql pada properti dropdown. 

Rumus sql yang digunakan yaitu untuk mengambil data 

(Gambar 5.21) daftar lokasi dari PM Tables yang bernama 

PMT_DAFTAR_LOKASI 

 

Gambar 5.21 Rumus sql untuk mengambil data daftar 

lokasi 

Pada bagian mengisi MABSKLOB terdapat tambahan script 

yang berfungsi sebagai menyembunyikan dan menampilkan 

isian MABSKLOB (Gambar 5.22) sesuai keputusan requester 

ketika memilih salah satu opsional pada radio button. Jika 

requester memilih “jika belum, maka isi MABSKLOB pada 

form yang tersedia” maka formulir akan menampilkan isian 

MABSKLOB tersebut (Gambar 5.23). Namun ketika requester 

memilih “jika sudah, maka upload dokumen MABSKLOB 

tersebut” maka isian MABSKLOB akan disembunyikan dan 

menampilkan pilihan untuk mengupload dokumen (Gambar 

5.24). 

 

Gambar 5.22 Script menyembunyikan dan menampilkan isian 

MABSKLOB 
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Gambar 5.23 Menampilkan isian MABSKLOB 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24 Menampilkan pilihan untuk upload dokumen 

Pada bagian rencana item yang diajukan, ditampilkan dengan 

bentuk tabel karena requester dapat mengajukan lebih dari satu 

jenis item. sama seperti pada bagian sebelumnya, drag and drop 

web control grid. Grid merupakan tabel yang memuat kolom 

dan baris. Penggunaan grid pada bagian rencana item 

pengajuan, dikarenakan requester bisa mengajukan lebih dari 

satu item. Di dalam grid tambahkan web control tiga dropdown 

dengan urutan label “Departemen”, “Jenis Item” dan “Nama 

Project”, dua textbox dengan label “namaItem” dan 

“Spesifikasi” serta satu dropdown dengan label “Mata Uang”. 

Tampilan penambahan web control tersebut seperti pada 

(Gambar 5.25). Label “Departemen”, “Nama Project” dan 

“Mata Uang” memuat rumus sql untuk pengambilan data daftar 

departemen (Gambar 5.26), daftar nama project (Gambar 5.27) 

dan daftar mata uang (Gambar 5.28).  
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Gambar 5.25 Penambahan web control grid dan textbox 

 

Gambar 5.26 Rumus sql untuk mengambil daftar departemen 

 

Gambar 5.27 Rumus sql untuk mengambil daftar nama project 

 

Gambar 5.28 Rumus sql untuk mengambil daftar mata uang 

 

Sedangkan dropdown label “Jenis Item” hanya mengandung 

opsi value diantaranya, barang, jasa dan selain barang/jasa. 

Penambahan web control selanjutnya yang dibutuhkan di dalam 

grid sesuai urutan adalah empat textbox masing-masing label 

yaitu, “Kurs”, “Harga”, “Jumlah (Quantity)”, dan “Subtotal”. 

Lalu dua dropdown dengan label “Jenis Ppn” dan “Jenis Pph” 

serta satu textbox label “ppn”. Hasil tambahan web control 

seperti pada (Gambar 5.29). Kemudian drag and drop kembali 

tiga textbox dengan label “pph”, “Pajak Progresif”, “Subtotal 
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setelah pajak” dan dua dropdown dengan label “TOP”, 

“Keterangan TOP”, setelah itu web control datetime dan textbox 

masing-masing untuk label “Tanggal ETA atau acara” dan 

“Calon Vendor”. Hasil tambahan web control seperti pada 

(Gambar 5.30).  

 

Gambar 5.29 Hasil penambahan web control di bagian selanjutnya 

 

Gambar 5.30 Hasil Penambahan web control 

 

Berikutnya yaitu dropdown dengan label “Jenis Dokumen”, tiga 

textbox dengan label “No. Dokumen”, “Periode Kerjasama” 

,“Nomor Quotation” lalu dua dropdown dengan label “Jenis 

Wajib Pajak”, “Kepemilikan NPWP” satu textbox label “Isi 

periode SPK atau umum”, terakhir untuk dua dropdown dengan 

label “Potong Pajak” dan “Tindak lanjut” (Gambar 5.31). 

Semua penambahan web control tersebut jika ditampilkan maka 

terlihat seperti pada (Gambar 5.32-Gambar 5.35). Tampilan di 

capture per bagian karena komponen yang terlalu panjang. 

 

Gambar 5.31 Hasil penambahan web control 

 

Gambar 5.32 Tampilan komponen rencana item yang diajukan 

 

Gambar 5.33 Tampilan komponen rencana item yang diajukan 
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Gambar 5.34 Tampilan komponen rencana item yang diajukan 

 

Gambar 5.35 Tampilan komponen rencana item yang diajukan 

Di bawah bagian “RENCANA ITEM YANG DIAJUKAN” 

terdapat penjelasan Turn Off Payment (TOP) yang berupa 

gambar serta teks. Untuk memuat komponen tersebut, pada 

bagian property, col-span dibagi menjadi 6-6 (Gambar 5.36), 

sehingga bidang formulir dibagi menjadi dua bagian. Lalu 

tambahkan web control image dan panel. Bagian image, 

tambahkan link gambar dan untuk panel berisi kode html 

(Gambar 5.37) yang didefinisikan sebagai penjelasan TOP. 

Tampilan preview bagian ini terdapat pada (Gambar 5.38). 

 

Gambar 5.36 Pembagian bidang col-span 

 

Gambar 5.37 Kode html di dalam panel 
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Gambar 5.38 Tampilan preview mengenai penjelasan TOP 

Bagian formulir selanjutnya mengenai perhitungan dari biaya 

item yang diajukan. Penambahan web control pada bagian ini 

terdiri dari empat textbox dengan masing-masing label yaitu 

“Total Pengajuan”, “Total Pengurangan Pph”, “Total 

Penambahan Ppn” dan “Total Dibayarkan”(Gambar 5.39). 

Untuk di bagian “Total Dibayarkan”, terdapat pembagian col-

span 6-6 seperti sebelumnya. Perhitungan tersebut 

menggunakan rumus dengan script (Gambar 5.40-Gambar 

5.41). Tampilan preview untuk bagian ini seperti pada (Gambar 

5.42). 

 

 

Gambar 5.39 Penambahan web control di bagian perhitungan 
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Gambar 5.40 Potongan kode untuk perhitungan bagian a 
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Gambar 5.41 Potongan kode untuk perhitungan bagian b 

 

Gambar 5.42 Tampilan preview bagian perhitungan 

Bagian paling bawah formulir ini ada lampiran dokumen yang 

diperlukan dan tambahan daftar email yang diperlukan untuk 

proses pengajuan ini. Web control yang digunakan yaitu 

multipleFile dengan label “Upload keperluan dokumen” dan 

grid dengan label “Tambahkan email pihak yang perlu 

mengetahui pengajuan ini”, dimana di dalam grid tersebut 

terdapat textbox untuk label “Pilih email”. Agar requester dapat 

melakukan submit pengumpulan formulir maka ditambah web 

control submit dan save untuk menyimpan formulir jika tidak 

ingin langsung dikirim. Tampilan preview penambahan bagian 

bawah formulir ini seperti pada (Gambar 5.43). 

 

Gambar 5.43 Tampilan penambahan bagian paling bawah formulir 

3. Formulir Peninjauan Pengadaan Superior 
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Formulir ini dibuat berdasarkan formulir pengajuan pengadaan, 

sehingga komponen formulir sama persis. Perbedaannya pada 

fungsi dynaforms yaitu actor yang berperan dalam formulir ini 

hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah isi formulir. Cara 

untuk membuat formulir ini yaitu dengan mengimpor formulir 

pengajuan pengadaan, kemudian pada bagian properti, pilih 

display mode kategori view. Setting view tersebut untuk bagian 

“Judul Pengajuan”, “Posisi User”, dan “MABSKLOB”. 

sedangkan untuk bagian “RENCANA ITEM YANG 

DIAJUKAN” di setting menjadi disable (Gambar 5.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.44 Mengatur display mode 

4. Formulir Persetujuan (Superior1) 

Setelah superior melakukan peninjauan maka berikutnya adalah 

memberikan penilaian mengenai persetujuan pengadaan. 

Formulir ini berfungsi sebagai keputusan persetujuan setelah 

mengisi formulir sebelumnya, untuk menentukan case 

selanjutnya. Formulir persetujuan (superior1) berisi hasil 

penilaian dan komentar. Drag and drop web control tipe 

dropdown dengan label “Hasil Penilaian”, textarea dengan label 

“TAMBAH KOMENTAR” dan submit untuk label “NEXT” 

(Gambar 5.45). Pada dropdown hasil penilaian diisi value 

berdasarkan macam-macam keputusan persetujuan pada 
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superior1. Value tersebut yaitu, setuju, tolak, silahkan revisi 

kembali, perlu persetujuan superior berikutnya, dan perlu 

tambah budget. Jika di preview maka tampilan formulir 

persetujuan (superior1) seperti pada (Gambar 5.46). 

 

Gambar 5.45 Hasil drag and drop web control dropdown, textarea dan 

submit 

 

Gambar 5.46 Tampilan Formulir Persetujuan (Superior1) 

5. Formulir Persetujuan (Superior2) 

Formulir ini akan digunakan sebagai persetujuan di tingkat 

superior2 setelah melewati persetujuan pada tingkat superior1. 

Komponen formulir hampir sama dengan formulir persetujuan 

superior1. Hanya saja terdapat pengurangan opsi value pada 

formulir ini sehingga hanya terdapat tiga pilihan yaitu setuju, 

silahkan revisi kembali, dan perlu persetujuan superior 

berikutnya. Pada (Gambar 5.47) adalah tampilan dari formulir 

persetujuan Superior2. 

 

Gambar 5.47 Tampilan Formulir Persetujuan(Superior2) 

6. Formulir Persetujuan (Superior3) 
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Formulir ini akan digunakan sebagai persetujuan di tingkat 

superior3 setelah melewati persetujuan pada tingkat superior2. 

Komponen formulir hampir sama dengan formulir persetujuan 

superior2. Hanya saja terdapat perubahan opsi value pada 

formulir ini sehingga hanya terdapat tiga pilihan yaitu setuju, 

silahkan revisi kembali, dan perlu persetujuan secretary CEO. 

Pada (Gambar 5.48) adalah tampilan dari formulir persetujuan 

superior3. 

 

Gambar 5.48 Tampilan Formulir Persetujuan(Superior3) 

 

7. Formulir Peninjauan Pengajuan Pengadaan (finance) 

Komponen formulir ini sama persis dengan formulir pengajuan 

pengadaan PTI. Perbedaannya pada bagian “RENCANA ITEM 

YANG DIAJUKAN”. Pada bagian tersebut di setting Kembali 

menjadi display mode parent. Hal tersebut dikarenakan Analyst 

Finance mempunyai hak akses untuk mengisi nama akun dan 

budget holder. Terdapat penambahan web control berupa 

suggest berisi label “Nama Akun” dan text box dengan label 

“Budget Holder” (Gambar 5.49) serta suggest lagi untuk label 

“Kode Penambahan” (Gambar 5.50). Ketiga web control 

tersebut mengandung rumus sql untuk mengambil data daftar 

nama akun (Gambar 5.51) serta daftar nama budget holder 

(Gambar 5.52). 

 

Gambar 5.49 Penambahan web control untuk label Nama Akun dan 

Budget Holder 
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Gambar 5.50 Web control untuk label Kode Penambahan 

 

 

Gambar 5.51 Rumus sql untuk mengambil daftar nama akun 

 

Gambar 5.52 Mengambil daftar nama budget holder 

8. Formulir Sisa Budget 

Analyst finance berhak untuk mengetahui sisa budget pada 

setiap departemen requester yang mengajukan pengajuan 

pengadaan, sehingga dibuatlah formulir sisa budget untuk 

melihat sisa budget terkini berdasarkan departemen requester. 

Maka untuk membuat komponen formulir ini adalah Drag and 

drop web control yang diperlukan (Gambar 5.53) seperti tipe H1 

title untuk memberi judul formulir yaitu “REVIEW SISA 

BUDGET”, text box dengan label “Sisa Budget Departemen Ini 

Adalah” serta submit dengan label “NEXT”. Preview untuk 

tampilan formulir ini seperti pada (Gambar 5.53 dan Gambar 

5.54). 

 

Gambar 5.53 Drag and drop tipe web control yang diperlukan 

 

Gambar 5.54 Tampilan formulir sisa budget 
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9.  Formulir Persetujuan (Finance) 

Setelah melihat sisa budget pada formulir sebelumnya, analyst 

finance memberikan hasil penilaian sebagai keputusan 

persetujuan. Formulir persetujuan di dalam analyst finance 

sedikit berbeda dari formulir persetujuan sebelumnya. Pada opsi 

pilihan persetujuannya terdapat 3 macam value yaitu setuju, 

silahkan revisi kembali dan perlu persetujuan tax team. Berikut 

adalah tampilan dari formulir persetujuan finance (Gambar 

5.55). 

 

Gambar 5.55 Tampilan formulir persetujuan finance 

10.  Formulir Peninjauan Pengajuan Pengadaan (Staff SSC) 

Formulir peninjauan pengajuan pengadaan (Staff SSC) 

digunakan oleh pihak-pihak pada departemen sourcing and 

supplier collaboration. Komponen isi formulir sama dengan 

formulir pengajuan pengadaan PTI, namun disini terdapat 

fungsionalitas tambahan yaitu penambahan web control 

checkgroup (Gambar 5.56) dengan label “Data yang 

ditampilkan”. Jika di preview, maka seperti pada (Gambar 

5.58). Fungsinya untuk menampilkan beberapa kolom yang 

disembunyikan pada item rencana pengajuan. Script untuk 

mengecek data yang ditampilkan yaitu pada (Gambar 5.57). 

 

Gambar 5.56 Penambahan web control checkgroup 
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Gambar 5.57 Script untuk menampilkan dan menyembunyikan 

beberapa kolom ketika cek data 

 

Gambar 5.58 Tampilan dari penambahan web control checkgroup 

11.  Formulir Persetujuan Pengadaan 

Formulir persetujuan pengadaan diterapkan pada lane bagian 

Secretary CEO, Saff dan Head of Sourcing and Supplier 

Collaboration. Formulir memiliki komponen yang sama seperti 

formulir persetujuan sebelumnya. Opsi value pada formulir ini 

terdiri dari 2 persetujuan yaitu setuju dan silahkan revisi 

kembali. Tampilan formulir tersebut terdapat pada (Gambar 

5.59). 

 

Gambar 5.59 Komponen formulir persetujuan pengadaan 
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Gambar 5.60 Tampilan formulir persetujuan pengadaan 

12.  Formulir Hasil Negosiasi Harga 

Formulir penawaran harga diisi oleh staff sourcing and supplier 

collaboration setelah menghubungi vendor. Formulir ini terdiri 

dari subform dari formulir pengajuan pengadaan PTI dan 

penambahan pada bagian paling bawah setelah subform yaitu 

web control grid dengan label “Daftar Purchase Order”, 4 

textbox untuk label “Nama Item”, “Nama Vendor”, “Harga 

Awal”, “Penurunan (%)”, textarea dengan label “Keterangan” 

dan submit untuk label “NEXT”(Gambar 5.61). Tampilan 

formulir hasil negosiasi harga seperti pada (Gambar 5.62). 

 

Gambar 5.61 Penambahan grid, textbox, dan textarea pada formulir 

penawaran harga 

 

Gambar 5.62 Tampilan formulir hasil negosiasi harga 

13.  Formulir Pembuatan Purchase Order 

Formulir pembuatan purchase order dibuat oleh admin sourcing 

and supplier collaboration. Formulir ini merupakan output 
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terakhir dalam proses pengajuan pengadaan. Komponen 

formulir ini terdiri dari subform formulir pengajuan pengadaan 

dan formulir purchase order. Penambahan komponen purchase 

order ada pada bagian paling bawah. Web control yang 

digunakan yaitu grid dengan label “Daftar Purchase Order” lalu 

di dalamnya terdapat dua textbox dengan label “Nama Item” dan 

“Nomor PO”. Jika di preview, maka tampilan formulir seperti 

pada (Gambar 5.63). 

 

Gambar 5.63 Tampilan formulir purchase order 

5.5.3 Pembuatan Variabel 

Pada ProcessMaker, variabel merupakan pendefinisian dalam 

membuat sebuah proses yang akan digunakan untuk mengisi 

bidang atau kolom pada dynaforms. Variabel mengandung nilai 

dan memberikan pengaruh serta menyimpan data masukan dari 

user. Variabel pada suatu aktivitas disesuaikan pada tipe data 

dan tipe variabel yang akan disimpan pada variabel. Penelitian 

ini menggunakan tipe variabel string, sugest, integer, boolean, 

datetime, grid, array, dan multiplefile. Gambar 5.64 

menampilkan variabel yang dibuat pada sistem ini. 

 

Gambar 5.64 Variables 
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5.5.4 Pembuatan User (Aktor) 

User merupakan bagian dari actor yang terlibat dalam proses 

yang berjalan dan memiliki hak untuk mengakses 

ProcessMaker. User dapat diatur ke dalam grup dan 

departemen. Jumlah user dalam penelitian ini sebanyak 13 user, 

masing-masing memiliki peran dan task yang berbeda. User 

yang telah dibuat pada sistem ini ditampilkan pada (Gambar 

5.65). 

 

Gambar 5.65 Cara membuat user 

Setiap users akan dimasukkan ke beberapa group (Gambar 

5.66) berdasarkan role masing-masing. Ada beberapa user 

dibagi menjadi satu group sesuai peran masing-masing. 

Terdapat dua group yang dibuat yaitu Requester dan Staff 

Sourcing and Supplier Collaboration (Gambar 5.67). User yang 

dimasukkan sesuai dengan informasi yang telah dibagikan oleh 

narasumber. Nama departemen (Gambar 5.67) masing-masing 

requester ditampilkan saat mengisi formulir pengajuan 

pengadaan. 
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Gambar 5.66 Group 

 

Gambar 5.67 Departements 

5.5.5 Pembuatan Trigger 

Pada ProcessMaker, Trigger adalah uraian dari kode PHP yang 

dapat dicantumkan ke dalam proses. Trigger menyediakan 

sebuah kerangka kerja yang tepat untuk menambahkan 

fungsionalitas tambahan dan melakukan suatu perhitungan yang 

kompleks ke dalam proses. Penelitian ini menggunakan 

beberapa trigger untuk fungsionalitas tambahan yaitu, membuat 

auto-increment penomoran, memasukkan masukan user ke 

dalam database, mendapatkan nama user ketika login dan 

memperbarui budget terkini. Dalam pembuatan fungsionalitas 

tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan pada setiap 

dynaforms (formulir) yang digunakan pada proses pengajuan 

pengadaan. Berikut adalah beberapa tampilan kode untuk 

trigger yang telah dibuat. 
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1. Membuat auto-increment penomoran 

Pembuatan trigger untuk auto-increment penomoran ini 

berfungsi sebagai masukan nomor pada formulir pengajuan 

pengadaan secara otomatis tanpa perlu requester yang 

memasukkannya. Penomoran ini diterapkan pada bagian label 

“No.Case” (Gambar 5.68). 

 

Gambar 5.68 Trigger auto-increment penomoran 

2. Memasukkan masukan informasi data requester ke dalam 

database tabel data requester. 

Pada bagian “Data requester yang mengajukan” yang terdiri dari 

nomor case, judul pengajuan, nama dan email user, departemen 

personel serta posisi user tersimpan dalam database tabel data 

requester. ketika requester menekan tombol submit, informasi 

tersebut otomatis masuk ke dalam database dengan trigger yang 

dibuat (Gambar 5.69). 

 

Gambar 5.69 Trigger memasukkan data requester ke database 

 

3. Memasukkan masukan informasi rencana item yang 

diajukan requester ke dalam database tabel list_pengajuan. 
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Masukan item pengajuan oleh requester masuk ke bagian tabel 

list_pengajuan di dalam PhpMyAdmin. Trigger (Gambar 5.70) 

yang digunakan tidak seperti pada data requester sebelumnya, 

karena pada bagian “Item Pengajuan” menggunakan web 

control tipe grid. 

 

Gambar 5.70 Trigger memasukkan rencana item pengajuan ke database 

 

4. Mendapatkan nama dan email requester ketika login 

Nama dan email yang terdapat di bagian “Data requester yang 

mengajukan” auto dengan menggunakan trigger seperti pada 

(Gambar 5.71). 

 

Gambar 5.71 Trigger mendapatkan nama dan email requester 

5. Mendapatkan departemen requester 

Departemen personel yang terdapat di bagian “Data requester 

yang mengajukan” auto dengan menggunakan trigger seperti 

pada (Gambar 5.72). 
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Gambar 5.72 Trigger mendapatkan departemen requester 

6. Memperbarui budget terkini 

Untuk membuat pembaruan mengenai budget terkini, 

menggunakan trigger seperti pada (Gambar 5.73). Trigger 

tersebut dimasukkan ke bagian after dynaforms pada lane 

Analyst Finance. 

 

Gambar 5.73 Trigger memperbarui budget terkini 

 

5.5.6 Pembuatan Templates 

Templates dalam ProcessMaker merupakan sebuah file berupa 

.html yang digunakan sebagai template email dalam mengirim 

notifikasi atau pemberitahuan. File template ini akan diunggah 

pada direktori di setiap proyek untuk menampilkan 

pemberitahuan dalam email. Template yang dibuat dalam 

proses pengajuan pengadaan ini adalah email notification. 

(Gambar 5.74) adalah kode .html yang digunakan sebagai 

template pemberitahuan email. 
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Gambar 5.74 Kode html untuk template email 

5.5.7 Pembuatan PM Tables 

Dalam ProcessMaker, PM Tables digunakan sebagai tempat 

penyimpanan data. PM Tables dirancang untuk pengguna yang 

tidak ingin menggunakan database eksternal. Terdapat beberapa 

data yang digunakan dalam proses pengajuan pengadaan. PM 

Tables yang digunakan dalam proses tersebut adalah 

PMT_DATA_DEPT (Gambar 5.75) yang digunakan untuk 

menampilkan daftar departemen pada PT. XYZ.  

 

Gambar 5.75 PMT_DATA_DEPT 

Kemudian PMT_MATA_UANG (Gambar 5.76) untuk 

menampilkan daftar mata uang yang digunakan dalam rencana 

pengajuan pengadaan, PMT_DAFTAR_LOKASI (Gambar 
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5.77) yang digunakan sebagai daftar lokasi kantor cabang pada 

PT. XYZ. 

 

Gambar 5.76 PMT_MATA_UANG 

 

Gambar 5.77 PMT_DAFTAR_LOKASI 

PMT_DAFTAR_AKUN (Gambar 5.78) menampilkan daftar 

akun budget, dan PMT_SISA_BUDGET (Gambar 5.79) yang 

berisi rincian sisa budget masing-masing departemen. 
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Gambar 5.78 PMT_DAFTAR_AKUN 

 

Gambar 5.79 PMT_SISA_BUDGET 

5.5.8 Pembuatan Input Document 

Input dokumen merupakan salah satu fitur di dalam 

ProcessMaker yang berfungsi untuk melampirkan sebuah file 

yang dapat berupa dokumen, spreadsheet, gambar, maupun 

jenis lainnya. Input dokumen akan dikaitkan dengan objek di 

dalam dynaforms. Pembuatan input (Gambar 5.) dokumen 

proses pengajuan pengadaan yaitu pada case “mengisi dokumen 

pengajuan pengadaan” yang dilakukan oleh actor requester. 

Case tersebut berlaku jika requester telah memiliki surat kerja 

sama atau SPK. 
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Gambar 5.80 Setting Input Documents 

5.5.9 Pembuatan Database Connection 

ProcessMaker dapat melakukan konfigurasi untuk 

menghubungkan database eksternal. Secara default dalam 

ProcessMaker dapat membuat sebuah koneksi database yang 

terhubung ke MySQL. Database MySQL berfungsi sebagai 

penyimpanan informasi internal mengenai proses pengajuan 

pengadaan. PhpMyAdmin merupakan salah satu software yang 

digunakan untuk menghubungkan database eksternal ke dalam 

ProsesMaker. Database pengajuan pengadaan dimuat dalam 

tools PhpMyAdmin (Gambar 5.78). Uji koneksi database yang 

telah dibuat (Gambar 5.79). Database ini akan menjadi record 

untuk dokumentasi PT. XYZ dan untuk mengeksekusi query 

SQL. 

 

 

Gambar 5.78 Pembuatan database di PhpMyAdmin 



78 

 

78 

 

 

Gambar 5.79 Hasil pengujian koneksi database 

5.5.10 Pembuatan Permission 

Permission bertujuan untuk mendapatkan izin proses ke 

beberapa user atau gruoup dalam mengakses objek yang 

meliputi input dan output dokumen, dynaforms, case note, serta 

message history. Sesuai dengan proses yang berjalan di 

pengajuan pengadaan, permission dibuat untuk akun analyst 

finance dan staff procurement agar bisa mengunduh input 

dokumen. Pada gambar (Gambar 5.80) merupakan salah satu 

permission yang telah dibuat. 

 

Gambar 5.80 Pengaturan permission 
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BAB VI 

VERIFIKASI DAN VALIDASI 

Setelah melakukan implementasi ke dalam ProcessMaker, serta 

pembuatan beberapa properti yang digunakan untuk 

mendukung berjalannya proses pengajuan pengadaan, maka 

berikut ini adalah tahap untuk melakukan pengujian dengan 

menggunakan dua metode yaitu verifikasi dan validasi sistem 

yang telah dijalankan dalam ProcessMaker. Tujuan pengujian 

ini untuk memastikan kesesuaian proses otomatisasi dari hasil 

penemuan proses. 

 Verifikasi 

Tahap ini dilakukan dengan cara verifikasi yaitu mengalirkan 

setiap case di dalam proses pengajuan pengadaan. Berikut 

adalah case yang mengalir dalam task pada model proses 

pengajuan pengadaan. 

6.1.1 Mengisi Dokumen Pengajuan Pengadaan 

Requester yang mengajukan pengajuan pengadaan, harus login 

(Gambar 6.1) terlebih dahulu ke server ProcessMaker 

menggunakan akun yang telah dibuat oleh admin. Requester 

akan membuat case baru atau new case (Gambar 6.2). Formulir 

pertama yang harus diisi adalah formulir konfirmasi jenis 

pengajuan pengadaan. Tampilan formulir konfirmasi jenis 

pengajuan pengadaan seperti pada (Gambar 6.3).  

 

Gambar 6.1 Login untuk membuat new case 
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Gambar 6.2 New case untuk mengisi dokumen pengajuan pengadaan 

 

Gambar 6.3 Mengisi formulir konfirmasi jenis pengajuan pengadaan 

Requester harus memilih jenis pengajuan dan melampirkan 

bukti SPK sesuai dengan jenis pengajuan yang dipilih. 

Selanjutnya terdapat dua penawaran mengenai entertain dan 

promosi. Untuk penawaran mengenai “Apakah pengajuan ini 

mengandung pengeluaran entertain?”. Jika requester memilih 

“Ya”, maka pada formulir selanjutnya akan muncul bagian 

rencana daftar nominative entertain, seperti pada (Gambar 6.4). 

Dan apabila requester juga memilih “Ya” di penawaran 

“Apakah pengajuan ini mengandung pengeluaran promosi?”, 

maka muncul pop-up sebagai pemberitahuan dan tambahan 

bagian mengenai daftar nominatif biaya promosi, seperti pada 

(Gambar 6.5).  

 

Gambar 6.4 Tampilan pop-up dan bagian daftar nominatif entertain 
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Gambar 6.5 Tampilan pop-up dan bagian daftar nominatif promosi 

Setelah mengkonfirmasi jenis pengajuan, requester mengisi 

formulir pengajuan pengadaan mulai dari bagian data requester 

(Gambar 6.6), MABSKLOB (Gambar 6.7), Item yang diajukan 

dan Dokumen yang perlu untuk ditambahkan. Bagian-bagian di 

dalam formulir tersebut ada pada LAMPIRAN E.  

 

Gambar 6.6 Pengisian Data requester yang mengajukan 

 

Gambar 6.7 Mengunggah dokumen MABSKLOB 

Namun ada beberapa komponen bidang dalam formulir yang 

akan terisi secara otomatis. Pada bidang “No.Case”, “Nama”, 

“Email”, dan “Departemen Personel” otomatis terisi seperti 

yang dijelaskan pada bagian trigger. Data tersebut diambil dari 

internal database di dalam proses maker dengan menggunakan 

trigger. Untuk bidang “No. Case” yang berisi nomor case dibuat 
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berdasarkan urutan jumlah case yang masuk. Requester juga 

harus mengisi semua bagian (Gambar 6.8-Gambar 6.12) di 

“Item Pengajuan”. Pada jenis item jika item yang diajukan 

berupa “Barang”, maka kolom “Jenis Pph” berubah menjadi 

disable. Namun jika jenis pengajuan berupa “Jasa” kolom “Jenis 

Pph” menjadi available. Kemudian requester menekan tombol 

“HITUNG” untuk mengetahui total pengajuan yang diajukan 

(Gambar 6.13).  

 

Gambar 6.8 Rencana item pengajuan bagian a 

 

Gambar 6.9 Rencana item pengajuan bagian b 

 

Gambar 6.10 Rencana item pengajuan bagian c 

 

Gambar 6.11 Rencana item pengajuan bagian d 

 

Gambar 6.12 Rencana item pengajuan bagian e 
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Gambar 6.13 Perhitungan total item pengajuan 

Setelah semua pengisian telah lengkap, requester menekan 

tombol submit dan muncul pemberitahuan untuk next task dan 

next user. Lalu pilih tombol “continue”, agar case dapat masuk 

ke proses selanjutnya. Saat formulir di submit, data requester 

dan rencana item yang diajukan akan masuk dalam database 

pengajuan pengadaan pada tabel data_requester (Gambar 6.14) 

dan list pengajuan (Gambar 6.15). Proses akan diteruskan ke 

bagian superior1. 

 

Gambar 6.14 Tabel data requester 

 

Gambar 6.15 Tabel data list pengajuan 

 

Gambar 6.16 Pemberitahuan next dan task user 
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6.1.2 Meninjau Pengajuan Pengadaan sesuai kebijakan1 

Setelah requester melakukan submit formulir, Superior1 

menerima case yang masuk tersebut melalui email. Superior1 

login berdasarkan akun pengguna (Gambar 6.17). Superior1 

meninjau keseluruhan isi dari formulir pengajuan pengadaan 

superior. Superior1 meninjau budget yang diajukan dengan 

kesesuaian project departemen requester. Budget pengajuan 

antara 0 sampai 10 juta (Gambar 6.18). Setelah meninjau 

superior1 menekan tombol “NEXT” di bagian paling bawah, 

maka superior1 memberikan hasil keputusan persetujuan 

“SETUJU” di dalam formulir persetujuan superior. Di dalam 

formulir tersebut juga terdapat pilihan persetujuan “REVISI”, 

“PERLU PERSETUJUAN SUPERIOR BERIKUTNYA” dan 

“TAMBAH BUDGET”.  

 

Gambar 6.17 Email notifikasi 

 

Gambar 6.18 Total pengajuan sesuai kebijakan1 

Terdapat juga kolom untuk menambah komentar jika superior1 

ingin memberikan komentar atas pengajuan yang diajukan. 

Formulir yang telah disetujui, masuk ke bagian Analyst Finance 

(Gambar 6.19). Namun jika tidak disetujui dengan kata lain 

yaitu revisi maka formulir dikirim kembali kepada requester 

(Gambar 6.20).  
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Gambar 6.19 Memilih persetujuan setuju dan next user 

 

 

Gambar 6.20 Memilih persetujuan revisi dan next user 

Formulir yang memerlukan persetujuan superior berikutnya 

karena budget lebih dari 10 juta, next user dan task beralih ke 

superior2 (Gambar 6.21). Sedangkan formulir yang 

memerlukan budget beralih ke bagian budget custodian 

(Gambar 6.22). 

 

 

Gambar 6.21 Memilih persetujuan superior berikutnya dan next user 
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Gambar 6.22 Memilih persetujuan tambah budget dan next user 

6.1.3 Meninjau Pengajuan Pengadaan Sesuai Kebijakan2 

Ketika pengajuan pengadaan membutuhkan persetujuan 

berdasarkan kebijakan2, maka superior meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai kebijakan2. Kebijakan2 adalah Budget 

pengajuan antara 10 sampai 30 juta (Gambar 6.23). Peninjauan 

dilakukan pada formulir pengajuan pengadaan superior. Setelah 

meninjau, superior2 menekan tombol “NEXT” di bagian paling 

bawah. Hasil peninjauan berupa keputusan persetujuan pada 

formulir persetujuan superior2. Pilihan persetujuan tersebut 

yaitu “SETUJU”, “SILAHKAN REVISI KEMBALI”, dan 

“PERLU PERSETUJUAN SUPERIOR BERIKUTNYA”. Jika 

revisi, formulir diterima oleh requester akan kembali ke 

requester seperti yang dilakukan di case sebelumnya. 

Sedangkan formulir yang telah disetujui, masuk ke bagian 

Analyst Finance (Gambar 6.25).  

 

Gambar 6.23 Jumlah total pengajuan yang sesuai kebijakan2 

Namun jika total pengajuan budget lebih dari 30 juta (Gambar 

6.), maka superior2 memilih “PERLU PERSETUJUAN 

SUPERIOR BERIKUTNYA” (Gambar 6.26). Superior2 

menekan tombol “continue” di formulir persetujuan superior2 

dan menampilkan pemberitahuan proses yang dieksekusi oleh 

next user dan task berikutnya. 
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Gambar 6.24 Jumlah total pengajuan yang tidak sesuai kebijakan2 

 

Gambar 6.25 Memilih persetujuan setuju dan next user 

 

Gambar 6.26 Memilih persetujuan superior berikutnya dan next user 

6.1.4 Meninjau Pengajuan Pengadaan Sesuai Kebijakan3 

Pengajuan pengadaan yang memerlukan persetujuan 

berdasarkan kebijakan3, maka superior meninjau pengajuan 

pengadaan sesuai kebijakan3. Superior3 akan menerima email 

dari case sebelumnya. Kebijakan3 adalah Budget pengajuan 

antara 30 sampai 50 juta. Peninjauan dilakukan pada formulir 

pengajuan pengadaan superior. Hasil peninjauan berupa 

keputusan persetujuan. Pilihan persetujuan tersebut yaitu 

“SETUJU”, “SILAHKAN REVISI KEMBALI”, dan “PERLU 

PERSETUJUAN BERIKUTNYA”. Jika revisi, formulir 

diterima oleh requester akan kembali ke requester. Namun jika 

masih memerlukan persetujuan berikutnya karena total 
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pengajuan tidak sesuai kebijakan3 (Gambar 6.27), formulir 

masuk di bagian Secretary CEO (Gambar 6.18). Sedangkan 

formulir yang telah disetujui, masuk ke bagian Analyst Finance 

(Gambar 6.29) seperti pada aktivitas sebelumnya. Superior3 

menekan tombol “continue” dan menampilkan pemberitahuan 

proses yang dieksekusi oleh user berikutnya. 

 

Gambar 6.27 Total pengajuan tidak sesuai dengan kebijakan3 

 

Gambar 6.18 Memilih persetujuan superior berikutnya dan next user 

 

Gambar 6.29 Memilih persetujuan setuju dan next user 

6.1.5 Meninjau pengajuan pengadaan sesuai kebijakan 

Secretary CEO 

Formulir pengajuan pengadaan yang membutuhkan persetujuan 

secretary CEO adalah requester yang mengajukan mengadaan 

dengan budget lebih dari 50 juta. Hasil peninjauan berupa 

keputusan persetujuan pada formulir persetujuan pengadaan. 
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Ketika Secretary CEO menekan tombol “NEXT”, muncul 

formulir persetujuan pengadaan. Pilihan persetujuan tersebut 

yaitu “SETUJU” dan “SILAHKAN REVISI KEMBALI”. 

Formulir yang telah disetujui, masuk ke bagian Analyst Finance 

seperti pada aktivitas sebelumnya. Ketika Secretary CEO 

menekan tombol “continue”, maka muncul pemberitahuan 

proses yang dieksekusi oleh user berikutnya (Gambar 6.30). 

 

Gambar 6.30 Memilih persetujuan setuju dan next user 

6.1.6 Mengecek Pengajuan Budget 

Setelah melakukan peninjauan dari beberapa tingkatan superior, 

keputusan persetujuan yang menghasilkan pilihan “SETUJU”, 

masuk ke bagian Analyst Finance. Analyst finance wajib 

mengisi bagian “Nama Akun” dan “Budget Holder” (Gambar 

6.31) pada formulir pengajuan pengadaan finance.  

 

Gambar 6.31 Mengisi bagian Nama Akun dan Budget Holder 

Pada bagian “Budget Holder” telah terisi otomatis ketika analyst 

finance mengisi nama akun. Setelah meninjau, Analyst finance 

menekan tombol “Lihat Sisa Budget” dan masuk pada formulir 

sisa budget. Formulir tersebut menampilkan sisa budget 

departemen requester (Gambar 6.32). Analyst Finance menekan 

tombol “NEXT” lagi untuk memberikan hasil keputusan 

persetujuan. Pilihan keputusan persetujuan yaitu “SETUJU”, 

“SILAHKAN REVISI KEMBALI” dan “PERLU KE TAX 
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TEAM”. Jika setuju, next task di proses bagian Staff Sourcing 

and Supplier Collaboration (Gambar 6.33) dan jika revisi 

kembali ke requester dan untuk perlu ke tax team maka proses 

selanjutnya diserahkan ke bagian Tax Team (Gambar 6.34).  

 

 

Gambar 6.32 Melihat formulir sisa budget 

  

Gambar 6.33 Memilih persetujuan setuju dan next user Staff 

 

Setelah memberikan persetujuan, Analyst Finance yang 

memberikan persetujuan, menekan tombol “NEXT” hingga 

muncul pemberitahuan terkait proses yang diteruskan ke case 

selanjutnya. 

 

Gambar 6.34 Next user Tax Team 
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6.1.7 Meninjau Budget Pajak 

Peninjauan budget pajak dilakukan ketika analyst finance 

memberikan hasil keputusan persetujuan dengan pilihan “perlu 

ke tax team”, sehingga pada bagian tax team meninjau budget 

pajak. Formulir yang masuk case ini terjadi karena beberapa hal 

khusus seperti pajak tidak sesuai dengan item pembelian dan 

masih banyak kemungkinan lainnya. Setelah melakukan 

peninjauan di bagian pajak, tax team menekan tombol 

“continue” dan proses diteruskan ke bagian Staff sourcing and 

supplier collaboration (Gambar 6.35). 

 

Gambar 6.35 Next user 

6.1.8 Menambah budget pengajuan pengadaan  

Bagian budget custodian menerima email untuk mengeksekusi 

case mengenai penambahan budget. Case ini masuk jika 

superior memberi keputusan untuk menambah budget Formulir 

yang digunakan adalah formulir peninjauan pengadaan finance. 

Pengisian kode penambahan budget berada di kolom “kode 

penambahan” (Gambar 6.36). Setelah mengisi kode 

penambahan budget, lalu budget custodian menekan tombol 

“NEXT” dan muncul pop-up pemberitahuan mengenai proses 

selanjutnya yang dikirim ke bagian Analyst Finance (Gambar 

6.37). 

 

Gambar 6.36 Kode penambahan budget 
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Gambar 6.37 Next User bagian Analyst Finance 

6.1.9 Memeriksa pengajuan pengadaan 

Staff Staff Sourcing and Supplier Collaboration memeriksa 

pengajuan pengadaan di dalam formulir pengajuan pengadaan 

staf ssc. Pada formulir tersebut, kolom di bagian “Item 

pengajuan” tidak ditampilkan semua, staff melihat beberapa 

kolom yang lebih diprioritaskan, sehingga terdapat pilihan pada 

“Data yang ditampilkan” (Gambar 6.38). Fungsi pilihan 

tersebut yaitu agar staff bisa memilih bagian data yang ingin 

dilihat. Pemeriksaan lebih di prioritaskan pada bagian “Item 

Pengajuan”. Karena biasanya requester, tidak sesuai ketika 

memilih vendor atau harga item pengajuan terlalu mahal dan 

kemungkinan lainnya. Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa 

keputusan persetujuan pada formulir persetujuan pengadaan. 

Pilihan persetujuannya yaitu “SETUJU”, dan “SILAHKAN 

REVISI KEMBALI”. Jika setuju, proses berikutnya adalah 

menghubungi vendor (Gambar 6.39). Dan jika revisi, maka, 

formulir kembali kepada requester. 

 

Gambar 6.38 Data yang ingin ditampilkan 

 

Gambar 6.39 Next task menghubungi vendor 
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6.1.10 Menghubungi Vendor 

Menghubungi vendor dilakukan diluar ProcessMaker, sehingga 

di dalam sistem task tersebut menjadi manual task. Staff yang 

menekan bagian case yang masuk lalu muncul pemberitahuan 

mengenai task berikut nya mengenai pengisian formulir hasil 

negosiasi dan menekan tombol “continue” (Gambar 6.40), 

sebagai tanda bahwa case menghubungi vendor telah dilakukan. 

 

Gambar 6.40 Pemberitahuan mengisi formulir hasil negosiasi 

6.1.11 Mengisi formulir hasil negosiasi 

Setelah menghubungi vendor melalui email atau telfon dan 

mendapatkan hasil kesepakatan penawaran harga, proses 

dilanjutkan untuk mengisi formulir hasil negosiasi (Gambar 

6.41). Formulir negosiasi memuat isian formulir sebelumnya 

dan tambahan bidang untuk bagian pengisian hasil negosiasi. 

Kemudian formulir dikirim ke bagian Head of Sourcing and 

Supplier Collaboration untuk mengecek persetujuan pengadaan 

akhir (Gambar 6.42). 

 

Gambar 6.41 Mengisi formulir hasil negosiasi 

 

Gambar 6.42 Pemberitahuan next dan task user 
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6.1.12 Mengecek formulir persetujuan pengadaan akhir 

Mengecek persetujuan pengadaan akhir yang dilakukan oleh 

Head of Sourcing and Supplier Collaboration. Pengecekan 

dilakukan di dalam formulir penawaran harga. Formulir ini 

berisi hasil penawaran harga yang dilakukan dengan vendor. 

Head of Sourcing and Supplier Collaboration juga mengecek 

item-item yang diajukan oleh requester. Hasil pengecekkan 

berupa keputusan persetujuan pada formulir persetujuan 

pengadaan. Pilihan keputusan tersebut adalah “SETUJU”, dan 

“SILAHKAN REVISI KEMBALI”. Jika setuju, proses 

diteruskan ke bagian Admin Sourcing and Supplier 

Collaboration untuk membuat purchase order (Gambar 6.43) 

dan jika revisi formulir dikirim kembali ke requester. Staff akan 

menekan tombol “continue” dan proses diteruskan ke next user 

dan next task. 

 

Gambar 6.43 Memilih persetujuan setuju dan next user 

6.1.13 Membuat Purchase Order 

Keputusan persetujuan yang menujukkan setuju, diterima oleh 

Admin Sourcing and Supplier Collaboration dilanjutkan dengan 

membuat purchase order di dalam formulir pembuatan purchase 

order (Gambar 6.44). Admin akan menekan tombol “continue” 

dan proses diteruskan ke next user dan next task (Gmbar 6.45). 

 

Gambar 6.44 Membuat Purchase Order 
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Gambar 6.45 Pemberitahuan next dan task user 

6.1.14 Memeriksa Kesesuaian Purchase Order 

Setelah mengisi formulir tersebut, proses diteruskan kembali ke 

Staff Sourcing and Supplier Collaboration untuk memeriksa 

kesesuaian purchase order. Hasil pemeriksaan berupa keputusan 

persetujuan pada formulir persetujuan pengadaan. Jika 

pembuatan purchase order sesuai dengan seluruh data pada 

formulir pengajuan pengadaan, maka staff memilih setuju dan 

proses telah berakhir (Gambar 6.46). Namun jika revisi, maka 

proses kembali lagi ke bagian admin Sourcing and Supplier 

Collaboration (Gambar 6.47). Purchase order yang telah 

disetujui siap dikirim. 

 

Gambar 6.46 Proses telah selesai 

 

Gambar 6.47 Kembali ke admin, jika revisi 
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6.1.15 Mengecek pelacakan case 

Pelacakan kondisi terkini mengenai proses yang sedang 

berjalan, maka melacak keberadan case. User dapat mengetahui 

status case apakah sedang dijalankan (to do), proses 

selanjutnya, dan proses yang telah selesai (complete). Pelacakan 

dilakukan dengan cara user melakukan login¸lalu pada bagian 

Participated, maka muncul tampilan semua case yang masuk. 

Pada bagian tersebut terdapat kolom nama proses, task yang 

sedang berjalan, user yang akan mengeksekusi proses, tanggal 

terakhir diubah serta status dari case tersebut. Pada (Gambar 

6.48) merupakan tampilan dari menu Participated yang dapat 

melacak case dari proses yang sedang berjalan. Dengan ini telah 

menjawab rumusan masalah mengenai pelacakan kondisi 

terkini. 

 

Gambar 6.48 Melacak case dalam proses 

6.1.16 Perekapan data riwayat pengajuan pengadaan  

Setelah melakukan pengajuan pengadaan, admin sourcing and 

collaboration melalukan perekapan data riwayat pengajuan 

pengadaan dengan men-generate (Gambar 6.49) data yang ada 

pada table list_pengajuan di database PhpMyAdmin. Hasil data 

tersebut berupa rekapan data riwayat pengajuan pengadaan 

(Gambar 6.50). Dengan ini telah menjawab rumusan masalah 

mengenai perekapan data Riwayat pengajuan pengadaan. 
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Gambar 6.49 Men-generate data 

 

Gambar 6.50 Hasil data riwayat pengajuan pengadaan 

 Validasi 

Validasi dilakukan dengan melakukan tindakan pembuktian 

dengan cara memberikan feedback atau respon dari pihak-pihak 

yang terlibat sebagai pengguna akhir berdasarkan hasil 

verifikasi. Berikut adalah validasi yang dilakukan pada sistem 

proses pengajuan pengadaan. 

6.2.1 Metode Validasi 

Metode validasi dilakukan secara konferensi video online 

dengan menggunakan salah satu platform yaitu google meet. 

Pihak yang terlibat dalam validasi yaitu Head of Sourcing and 

Supplier Collaboration, Staff IT, dan Staff Analyst Finance. 

Peneliti mulai menampilkan dan memaparkan video rekam 

layar dari awal hingga akhir jalannya proses pada sistem. Usai 

memaparkan proses tersebut, peneliti memastikan kembali 

kepada pengguna akhir mengenai kesesuaian proses dengan 

fitur yang sudah termuat di dalam sistem. Feedback diberikan 

oleh pengguna akhir melalui komunikasi secara online yang 

dilakukan pada: 
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Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2020 

Waktu  : 14.00 – 15.45 WIB 

Tempat  : Google Meet 

6.2.2 Skenario yang divalidasi 

Tahap ini dilakukan pembuatan scenario yang divalidasi, 

meliputi seluruh kemungkinan proses bisnis pengajuan 

pengadaan. Pada setiap scenario tersebut dialirkan pada sistem, 

selanjutnya dilakukan dokumentasi mengenai kesesuaian 

workflow dengan SOP perusahaan yang sebelumnya telah 

dimodelkan. Skenario yang diuji ditampilkan pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Skenario yang diuji 

ID Skenario Skenario 

S1 Melakukan peninjauan pengajuan 

pengadaan tanpa persetujuan Superior2, 

Superior3 dan Secretary CEO. 

S2 Melakukan peninjauan pengajuan 

pengadaan dengan persetujuan Superior2, 

Superior3 dan Secretary CEO. 

S3 Melakukan peninjauan pengajuan 

pengadaan dengan penambahan budget. 

S4 Melakukan pengecekkan pengajuan 

budget pajak dengan persetujuan Tax 

Team. 

S5 Melakukan pemeriksaan pengajuan 

pengadaan tanpa revisi 

S6 Melakukan pemeriksaan pengajuan 

pengadaan dengan revisi 

S7 Melacak case pada sistem yang sedang 

berjalan 
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S8 Merekap data riwayat pengajuan 

pengadaanani 

 

6.2.3 Hasil Validasi 

Hasil validasi berupa skenario yang telah berhasil dijalankan 

dalam proses bisnis pengajuan pengadaan beserta feedback yang 

diberikan oleh pengguna akhir. Status skenario “pass” 

menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Sedangkan untuk status “fail” mengartikan bahwa 

sistem tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Tabel 6.2 

menampilkan hasil validasi sesuai dengan scenario yang telah 

dibuat. 
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Tabel 6.2 Hasil Validasi 

ID 

Skenario 
Hasil yang diharapkan 

Status 
Komentar Tester 

Pass Fail 

S1 • Persetujuan pengajuan 

pengadaan mengalir dari 

Requester, Superior1, Analyst 

Finance, Staff Sourcing and 

Supplier Collaboration, Head 

of Sourcing and Supplier 

Collaboration dan Admin 

Sourcing and Supplier 

Collaboration. 

• Sistem menyimpan data 

Requester. 

• Sistem menyimpan data 

riwayat pengajuan pengadaan. 

• Menggunduh dokumen yang 

dilampirkan oleh Requester 

Pass  - Sistem telah mengalir 

berdasarkan SOP. 

- Penggunaan sistem 

untuk setiap user 

diperlukan adaptasi di 

dalam sistem. 

 

Vita Ayu 

Aprillia 
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 • Sistem mengirim notifikasi 

kepada pihak yang terlibat 

dalam skenario S1. 

S2 • Persetujuan pengajuan 

pengadaan mengalir dari 

Requester, Superior1. 

• Permintaan persetujuan 

Superior2, Superior3 dan 

Secretary CEO mengalir dari 

Superior2, Superior3, 

Secretary CEO, Analyst 

Finance, Staff Sourcing and 

Supplier Collaboration, Head 

of Sourcing and Supplier 

Collaboration dan Admin 

Sourcing and Supplier 

Collaboration. 

Pass  Sistem telah mengalir 

berdasarkan SOP 

perusahaan. 

Vita Ayu 

Aprillia 

S3 • Persetujuan pengadaan untuk 

menambah budget mengalir 

dari Superior1. 

Pass  - Sistem telah mengalir 

berdasarkan SOP 

perusahaan. 

Vita Ayu 

Aprillia 
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 • Permintaan penambahan 

budget superior1 mengalir dari 

Superior1, Budget Custodian, 

Analyst Finance 

- Diharapkan 

ditambahkan fitur 

pemberitahuan budget 

yang telah digunakan 

sebelumnya 

S4 • Pengecekkan budget pajak 

pengajuan pengadaan mengalir 

dari Analyst Finance 

• Permintaan pengecekkan 

budget pajak mengalir dari 

Analyst Finance, lalu ke Tax 

Team 

Pass  - Sistem telah mengalir 

berdasarkan SOP 

perusahaan. 

- Format nominal pada 

sisa budget 

menggunakan currency 

formatting. 

Vita Ayu 

Aprillia 

S5 • Pemeriksaan pengajuan 

pengadaan tahap akhir dimulai 

dari Staff Sourcing and 

Collaboration. 

• Permintaan persetujuan 

dengan revisi mengalir dari 

Staff Sourcing and Supplier 

Pass  Sistem telah mengalir 

berdasarkan SOP 

perusahaan. 

Vita Ayu 

Aprillia 
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 Collaboration, lalu kembali ke 

Requester. 

S6 • Pemeriksaan pengajuan 

pengadaan tahap akhir dimulai 

dari Staff Sourcing and 

Collaboration. 

• Permintaan persetujuan tanpa 

revisi mengalir dari Staff 

Sourcing and Supplier 

Collaboration, Head of 

Sourcing and Supplier 

Collaboration, dan Admin 

Sourcing and Supplier 

Collaboration 

Pass  Sistem telah mengalir 

berdasarkan SOP 

perusahaan. 

Vita Ayu 

Aprillia 

S7 • Menampilkan kondisi terkini 

dari case yang sedang berjalan 

Pass  Pengecekkan mengenai 

kondisi terkini dapat dilacak 

untuk mengetahui task yang 

sedang berjalan, tanggal, 

user yang mengeksekusi dan 

status pada setiap case. 

Vita Ayu 

Aprillia 
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 S8 • Men-generate data berupa 

dokumen .csv 

Pass  Perekapan data dapat 

dilakukan dengan 

mengunduh file data berupa 

dokumen .csv sehingga 

mengurangi kesalahan 

human error. 

Vita Ayu 

Aprillia 
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 BAB VII 

KESIMPULAN 

Pada bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran yang 

dihasilkan dari penelitian ini. 

7.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan permasalahan yang ada pada tugas akhir 

ini maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Melalui proses yang dikumpulkan dari tahap penemuan 

proses (process discovery), kemudian dilakukan 

pemodelan, hingga diotomatisasi pada Business Process 

Management Systems yang menggunakan ProcessMaker, 

menghasilkan sistem sebagai berikut: 

a) Penemuan proses dilakukan pada tahap discovery 

dengan melakukan wawancara dan pemahaman 

dokumen yang terlibat dalam proses 

b) Setelah mengidentifikasi pada penemuan proses, maka 

proses pengajuan pengadaan dimodelkan dalam bentuk 

BPMN. 

c) Penyerahan formulir untuk mendapatkan persetujuan 

dapat dilakukan secara digital yaitu dengan 

menggunakan fitur dynaforms sehingga dapat 

terintegrasi dalam sistem ProcessMaker. 

d) Pemantauan dan pelacakan mengenai kondisi terkini 

proses pengajuan pengadaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan salah satu menu Participate pada 

ProcessMaker. Pelacakan tersebut dapat mengecek task 

yang sedang berjalan, user yang akan melanjutkan task 

dan status proses. 

e) Pencatatan atau perekapan mengenai riwayat pengajuan 

pengadaan terintegrasi dengan database yang 

digunakan sehingga bisa men-generate data yang 

dibutuhkan sebagai dokumen riwayat pengajuan 

pengadaan. 
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f) Dapat memberikan pengisian otomatis untuk beberapa 

label yaitu nomor case, nama dan email requester, 

departemen personel serta budget holder. 

g) Data Requester yang melakukan pengajuan dan riwayat 

pengajuan pada sistem ini, tersimpan di dalam database 

MySQL. 

(2) Terdapat penyesuaian sistem pada aktivitas menghubungi 

vendor. Agar bisa dihubungkan ke dalam ProcessMaker, 

maka terdapat penambahan elemen assignment rules yang 

merupakan memasukkan user untuk mengeksekusi task 

sebagai penanda bahwa task tersebut telah dilakukan. 

(3) Proses bisnis pengajuan pengadaan pada PT.XYZ telah 

berhasil di otomatisasi dengan menggunakan 

ProcessMaker. Keberhasilan sistem dibuktikkan dengan 

pengujian. Terdapat dua macam pengujian yaitu verifikasi 

dan validasi. Verifikasi dilakukan dengan mengalirkan 

case secara mandiri untuk meyakinkan fungsi pengaliran 

case yang ada pada 13 task pada pemodelan proses. 

Sedangkan pada tahap validasi dilakukan dengan 

mengalirkan case bersama pengguna akhir untuk 

mendapatkan feedback dan masukan mengenai sistem. 

(4) Pembelajaran yang diperoleh pada pengujian tahap 

verifikasi yaitu: 

a) Kesalahan ketika melakukan pengaliran case pada 

sistem yaitu case tidak dapat diteruskan ke bagian case 

selanjutnya, yang disebabkan oleh adanya kesalahan 

kode pada trigger yang dimasukkan ke dalam case 

tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu mengecek kembali kode dengan variabel 

yang sesuai digunakan di dalam dynaforms. 

b) Dokumen yang dilampirkan dalam dynaforms dapat 

diunggah oleh beberapa pihak. Dengan mengatur fitur 

setting input documents, maka hanya pihak tertentu 

yang dapat mengakses dan menggunduh dokumen 

yang dilampirkan requester. 

c) Terdapat berbagai macam tambahan script pada 

formulir untuk menyesuaikan kebutuhan pada proses 

pengajuan pengadaan seperti function menghitung 
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total pengajuan berdasarkan pajak yang diperoleh, 

menampilkan dan menyembunyikan beberapa bidang 

kolom yang dibutuhkan serta penunjang komponen 

yang lainnya. 

(5) Pembelajaran yang diperoleh pada pengujian tahap validasi 

yaitu: 

a) Pengetahuan baru mengenai sistem ProcessMaker 

perlu pemahaman dan diadaptasikan kepada pengguna 

akhir agar fitur ProcessMaker dapat dijalankan sesuai 

proses bisnis perusahaan. 

b) Pada kondisi requester memasukkan nominal budget 

memerlukan ketelitian yang baik agar jumlah nominal 

yang dimasukkan sesuai. Oleh karena itu, format 

currency dalam kolom harga ini lebih baik untuk 

diterapkan. Hal tersebut dikarenakan format currency 

dapat memformat nilai angka menjadi nilai mata uang. 

(6) Pembelajaran yang didapatkan pada penelitian ini adalah 

pada tahap penemuan proses dilakukan pendefinisian pada 

dokumen yang terlibat dalam proses pengajuan pengadaan. 

Selanjutnya menentukan variabel yang tepat untuk setiap 

dokumen yang memuat formulir untuk dibuat pada sistem. 

Pendefinisian tersebut meliputi tipe variabel. Variabel 

menghubungkan formulir dengan keputusan pada gateway, 

dan tambahan script yang dibutuhkan untuk mendukung 

kegunaan variabel. 

7.2 Saran 

Dalam pengerjaan tugas akhir, terdapat beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun  untuk 

penelitian selanjutnya yaitu: 

7.2.1 Bagi Perusahaan 

Pada PT. XYZ ditemukan looping proses yang tidak ada 

batasan. Hal tersebut mengakibatkan adanya bottleneck atau 

hambatan yang dapat memperpanjang proses pengajuaun 

pengadaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penulis 

menyarankan agar PT. XYZ dapat menetapkan syarat mengenai 

batasan pengembalian formulir kepada Requester agar case 
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pada formulir tidak mengalami looping berkali-kali sehingga 

pada sistem akan menyesuaikan serta memberi batasan 

mengenai looping tersebut.  

7.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Adapun saran yang selanjutnya untuk pengembangan 

selanjutnya pada tugas akhir ini adalah dapat menghubungkan 

aplikasi atau web eksternal dengan menerapkan REST API 

dalam ProcessMaker. REST API merupakan script yang 

mendukung fungsionalitas ProcessMaker dengan aplikasi 

eksternal. Hal tersebut memungkinkan untuk task menghubungi 

vendor yang melibatkan pihak eksternal perusahaan dapat 

dihubungkan dengan ProcessMaker. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN A. KETERANGAN PERUSAHAAN XYZ 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur kosmetik nasional 

terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1985. Tahun 2005, PT. 

XYZ telah mendapatkan sertifikat GMP (Good Manufacturing 

Practice) atau CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik). 

PT. XYZ juga menciptakan brand-brand unggulan. Sebagai 

perusahaan kosmetik asli Indonesia dengan tingkat 

pertumbuhan lebih tinggi 80% dari rata-rata pertumbuhan 

industri per tahun, dengan cakupan berbagai unit bisnis yang 

luas meliputi manufacturing/produksi, pemasaran, dan 

distribusi. PT. XYZ mempunyai 32 area Distribution Center 

yang telah tersebar diberbagai kota di Indonesia serta luar negeri 

yaitu, Malaysia dan Singapore.  proses pengadaan yang ada di 

PT. XYZ masih dilakukan secara manual. Semua departemen 

bisa melakukan pengajuan permintaan pengadaan barang atau 

jasa. Untuk departemen yang mengajukan permintaan 

pengadaan masih menggunakan form. Form tersebut terdiri dari 

form pengajuan, laporan invoice, input pengadaan, dan 

dokumen superior. Permintaan ini dapat di setujui atau tidak 

dengan keputusan dari pihak-pihak yang terkait. Penanggung 

jawab penuh atas permintaan pengadaan ini adalah Departemen 

Procurement. Dalam melaksanakan proses pengadaan tersebut 

selain masih menggunakan form untuk mengajukan kebutuhan 

yang diperlukan, pengajuan juga dilakukan melaui email, 

sehingga proses masih belum terintegrasi. Ketika selesai 

melakukan proses pengajuan pengadaan maka terdapat 

pelaporan invoice yang harus diserahkan kepada departemen 

procurement. Namun, setelah menerima bukti invoice dari 

departemen yang mengajukan permintaan pengadaan tidak 

dilakukannya pencatatan atau perekapan data mengenai apa saja 

yang telah dibeli untuk pengadaan yang dibutuhkan. Hal 

tersebut membuat sering terjadinya duplikasi data, tidak adanya 

tracking untuk mengetahui riwayat pembelian kebutuhan 

pengadaan antar departemen. 
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LAMPIRAN B. WAWANCARA PROSES 

Tabel B.1 Tabel B.1 Informasi wawancaraberisikan informasi 

wawancara sedangkan untuk tabel abc adalah hasil wawancara 

dengan narasumber yaitu Head of Sourcing and Supplier 

Collaboration (Logistic). 

Tabel B.1 Informasi wawancara 

Informasi Wawancara 

Hari, Tanggal Rabu, 15 Januari 2020 

Tempat  

Narasumber Halimah Nur Rizkiyati 

Jabatan Narasumber Head of Sourcing and Supplier 

Collaboration (Logistic) 

Perihal Proses saat ini secara umum dan 

Dokumen yang dibutuhkan 

 

Tabel B.2 Hasil wawancara pertama 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana proses 

pengajuan pengadaan 

yang terjadi saat ini? 

Jadi awalnya itu namanya 

purchasing lalu berganti ke 

procurement (pengadaan). 

Proses pengadaan ini hanya 

terdapat formulir SMBB 

(Surat Minta Beli Barang), 

yang rencananya saat ini 

akan diganti jadi Formulir 

Pengajuan Pengadaan PTI 

jadi surat itu di print out dan 

di tandatangani manual oleh 

semua pihak pihak yang 

membutuhkan approval. 

Misalnya butuh approval ke 

superiornya, superiornya 
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harus tanda tangan fisik 

terus nanti butuh approval 

ke finance ya harus tanda 

tangan juga jadi segala 

sesuatu harus manual dan 

kesulitannya itu kita harus 

mencari dan menunggu 

orang-orang itu. Proses 

pengadaan yang disini lebih 

ke indirect material, untuk 

bahan baku berbeda dengan 

sistem pengadaan yang kita 

maksud ini. 

2. Formulir apa saja yang 

dibutuhkan saat proses 

pengajuan pengadaan? 

Sejauh ini dokumen yang 

dibutuhkan untuk 

pengajuan masih 

menggunakan formulir 

SMBB yang nantinya kita 

ubah jadi formulir 

pengajuan pengadaan sama 

upload dokumen proposal. 

Lalu formulir konfirmasi 

jenis pengajuan, formulir 

persetujuan superior, bagian 

finance, sourcing and 

supplier collaboration 

hingga secretary CEO. 

3. Siapa saja peran yang 

terlibat dalam proses 

pengajuan pengadaan? 

• Requester 

• Superior. Superior disini 

dibagi jadi 3 yah jadi ada 

superior1, superior2, 

dan superior3. 

• Bagian Finance disini 

dipecah menjadi: 

Analyst Finance, Tax 
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Manager dan Budget 

Custodian 

• Bagian pengadaan 

(Sourcing and Supplier 

Collaboration) disini 

dipecah menjadi 3 peran 

yaitu Staff dan admin 

Sourcing and Supplier 

Collaboration serta head 

of of Sourcing and 

Supplier Collaboration. 

• Secretary CEO 

4. Bagaimana peran dan 

fungsi setiap orang yang 

terlibat dalam proses 

tersebut? 

• Requester yaitu user 

yang mengajukan 

pengajuan pengadaan 

yang dilakukan oleh 

semua departemen 

• Superior yaitu atasan 

yang memiliki 

wewenang untuk 

meninjau dan 

menyetujui pengajuan di 

setiap departemen 

• Analyst Finance yaitu 

orang yang akan 

meninjau budget 

pengajuan pengadaan 

• Tax Manager yaitu 

pihak bagian untuk 

meninjau pajak budget 

dalam pengajuan jika 

terdapat case tertentu 

mengenai pemeriksaan 

pajak 

• Budget Custodian yaitu 

orang yang berhak untuk 

menambah budget di 
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formuli pengajuan 

pengadaan 

• Staff Sourcing and 

Supplier Collaboration 

yaitu pihak yang 

mempunyai tugas untuk 

memeriksa formulir 

pengajuan pengadaan 

secara keseluruhan 

• Admin Sourcing and 

Supplier Collaboration 

yaitu yang membuat dan 

mencetak purchase 

order 

• Head of Sourcing and 

Supplier Collaboration 

yaitu memeriksa dan 

menentukan persetujuan 

akhir pengajuan 

pengadaan 

• Secretary CEO ini punya 

wewenang khusus dan 

paling tinggi pada 

pengajuan yang 

memiliki budget lebih 

dari 50 juta 

5. Pengajuan (request) yang 

dilakukan oleh user kira-

kira sehari berapa kali? 

Sehari kira-kira ada sekitar 

10-15 pengajuan dalam 

kebutuhan pengadaan 

paragon, nah kalau sekarang 

ada anak perusahaan 

bernama parama, jadi 

request nya semakin 

banyak. Dan saat ini sehari 

bisa sampai 50 pengajuan 

kebutuhan pengadaan. 
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6. Apakah terdapat jenis 

pengadaan yang diajukan 

oleh user? 

Ada beberapa jenis 

pengajuan pengadaan, 

makanya sebelum requester 

ngisi formulir pengajuan 

pengadaan, dia harus isi 

formulir konfirmasi jenis 

pengadaan yang akan 

diajukan. Jenis nya itu: 

• Pengajuan terkait kerja 

sama dengan pihak 

eksternal / sponsorship / 

CSR 

• Pembelian barang di atas 

Rp 100.000.000 / 

pembelian mesin / 

pembelian genset 

• Sewa menyewa (konter / 

etalase / space toko / 

bangunan / kendaraan) 

• Pertanggungan pajak 

reklame 

• Pembelian komputer / 

desktop / pc / laptop / 

software 

• Bongkar pasang atau 

renovasi bangunan 

• Produksi barang yang 

didesign oleh vendor 

7. Apakah terdapat 

perbedaan proses dari 

jenis-jenis pengajuan 

pengadaan tersebut? 

Tidak ada. Namun hanya 

ada beberapa prasyarat yang 

harus dilampirkan disetiap 

jenis tersebut yaitu lampiran 

bukti dengan legal 

(lampiran SPK), kecuali 

jenis pembelian computer 
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yaitu melampirkan 

koordinasi dengan pihak IT. 

8. Apakah hal itu saja yang 

terdapat di formulir 

konfirmasi jenis 

pengajuan pengadaan? 

Ada lagi tambahan yaitu 

penawaran apakah 

pengajuan requester 

mengandung pengeluaran 

entertain dan promosi? Ini 

cuman opsional saja bagi 

requester yang 

memembutuhkan 

 

Tabel B.3 Hasil wawancara kedua 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Masalah apa yang terjadi 

ketika proses pengajuan 

pengadaan berlangsung? 

Karena proses yang masih 

manual sehingga 

membutuhkan waktu 

tunggu yang lama dan harus 

menginput satu persatu 

pengajuan ke excel yang 

telah dilakukan oleh 

requester untuk menyimpan 

riwayat pengajuan dan tidak 

bisa melakukan pemantauan 

(tracking) proses saat ini 

sedang dilakukan oleh 

siapa. 

2. Solusi yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut? 

Menambah sumber daya di 

bagian staff Sourcing and 

Supplier Collaboration agar 

yang mengeksekusi tidak 

hanya satu orang saja dan 

tentunya kita mencoba 

menerapkan di sistem 

ProcessMaker. 
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3. Mengenai superior yang 

dibagi menjadi 3, 

kebijakan apa yang 

membedakan disetiap 

peran tersebut? 

Ada. Namun saya tidak bisa 

memberi tahu secara detil 

yak arena ini bersifat rahasia 

perusahaan. Secara umum, 

superior1 berhak 

memberikan persetujuan 

pengajuan jika nominal 

budget mencapai 0 sampai 

10 juta, kemudian superior2 

jika budget pengajuan 

mencapai 10 hingga 30 juta 

dan superior3 jika budget 

pengajuan mencapai 30 

sampai 50 juta. Tapi kalau 

menurut superior1 bahwa si 

requester harus menambah 

budget pengajuan maka 

superior1 akan memberikan 

persetujuan untuk 

melakukan penambahan 

budget. 

4. Apa yang dilakukan 

analyst finance ketika 

mengecek pengajuan 

budget pada formulir 

pengajuan pengadaan? 

Analyst finance memiliki 

akses untuk menambahkan 

nama akun dan budget 

holder, yang nantinya 

budget holder dapat 

otomatis terisi jika analyst 

finance memasukkan nama 

akun di formulir tersebut. 

5. Apa yang dilakukan oleh 

budget custodian ketika 

mengoreksi pengajuan 

tambahan budget dan 

apakah formulirnya 

beda? 

Formulirnya sama ya, 

budget custodian cuman 

ngoreksi dan nambahin 

budget sesuai hasil 

analisisnya di kolom 

“Tambah Budget”. 
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6. Setelah staff Sourcing 

and Supplier 

Collaboration 

melakukan peninjauan 

apa tugas berikutnya? 

Menghubungi vendor, case 

ini dilakukan diluar 

ProcessMaker ya. Biasanya 

dihubungi via email atau 

ngga telfon. Kalau udah 

dapet balasan dari vendor, 

nanti staff akan mengisi 

formulir hasil negosiasi. 

7. Apa saja komponen isian 

dari formulir hasil 

negosiasi?  

Isinya nanti tetep ada 

komponen dari formulir 

pengajuan pengadaan, 

namun ditambahi dengan 

sub heading untuk judulnya 

dan komponen pendukung 

lainnya seperti Nama Item, 

Nama Vendor, Harga Awal, 

Penurunan berapa persen 

dan keterangan. 

 

Tabel B.4 Hasil wawanca ketiga 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Data apa saja yang 

diperlukan untuk 

mengimplementasikan 

proses pengajuan 

pengadaan di 

ProcessMaker? 

Yang pertama data 

departemen, daftar lokasi 

kantor pusat dan cabang, 

daftar nama project, daftar 

kurs mata uang (kalau ini 

nanti bisa browsing sendiri 

in internet ya), lalu ada 

daftar nama akun beserta 

budget holder, udah sih 

sementara itu yang 

dibutuhkan. 

2. Database yang 

digunakan untuk 

menyimpan masukkan 

Database yang digunakan 

bisa pakai PhpMyAdmin, 
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dari user disimpan 

dimana? 

bisa juga pakai fitur Report 

Tables di ProcessMaker 

3. Kalau pakai report table 

apakah memungkinkan 

buat komponen yang 

menggunakan grid bisa 

diimplementasikan di 

report tables? 

Perihal hal itu sepertinya 

harus mengupgrade sistem 

ProcessMaker. Jadi tidak 

menggunakan yang free 

trial. Coba nanti kamu cari 

tahu di dokumentasi 

ProcessMaker. 

4. Apakah setiap actor yang 

terlibat memiliki 

permission atau hak ases 

yang berbeda nantinya di 

sistem ProcessMaker? 

Sebenernya semua sama sih, 

yang bedain cuman admin 

sama si penggunanya. Kalau 

si penggunanya nanti di 

tampilan processmaker 

hanya ada menu Home. 

5. Mengenai superior yang 

terdiri dari beberapa 

level, apakah di 

modelkan menjadi 

beberapa level sesuai 

kententuan proses yang 

ada? 

Itu memang nanti 

dimodelkan jadi 3 lane yak 

arena setiap superior 

memiliki analisis kebijakan 

yang berbeda-beda 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C. SOP PENGAJUAN PENGADAAN 

1. Tahap pertama 
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2. Tahap kedua 
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3. Tahap ketiga 
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4. Tahap keempat 

 

5. Tahap kelima 
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6. Tahap akhir 
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LAMPIRAN D. DIAGRAM PROSES 
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LAMPIRAN E. PERSETUJUAN PROJECT CHARTER 
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LAMPIRAN F. CHECKLIST ITEM 

Informasi mengenai proses yang berjalan pada sistem akan 

dimuat dalam check list. merupakan chec klist item keberhasilan 

aktivitas pada proses, (Tabel 6.2), checklist untuk penyimpanan 

database (Tabel 6.3) dan checklist keberhasilan messaging 

connector yang berupa notifikasi email pada setiap case yang 

berjalan (Tabel 6.4). 

Tabel 6.2 Keberhasilan setiap aktivitas 

No Aktivitas/Task *Pass *Fail 

1 Mengisi dokumen pengajuan 

pengadaan 

✓   

2 Meninjau pengajuan pengadaan 

sesuai kebijakan1 

✓   

3 Meninjau formulir pengajuan 

pengadaan sesuai kebijakan2 

✓   

4 Meninjau formulir pengajuan 

pengadaan (sesuai kebijakan2) 

✓   

5 Mengecek pengajuan budget ✓   

6 Meninjau pajak budget ✓   

7 Mengoreksi pengajuan 

tambahan budget 

✓   

8 Memeriksa formulir pengajuan 

pengadaan 

✓   

9 Menghubungi vendor ✓   

10 Mengisi formulir hasil negosiasi ✓   

11 Memeriksa kesesuaian PO ✓   

12 Mengecek formulir persetujuan 

pengadaan akhir 

✓   

13 Membuat Purchase Order ✓   
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Keterangan: 

*Pass : Aktivitas dapat berjalan 

*Fail : Aktivitas tidak dapat berjalan 

 

Tabel 6.3 Fungsional penyimpanan database 

No Aktivitas Pass Fail 

1.  Menyimpan informasi data 

requester dari formulir 

pengajuan pengadaan di tabel 

“data_pengajuan” 

PhpMyAdmin 

✓   

2 Menyimpan informasi daftar 

rencana pengajuan dari 

formulir pengajuan pengadaan 

di tabel “list_pengajuan” 

PhpMyAdmin 

✓   

3. Mengambil data departemen 

dan nama project berdasarkan 

masing-masing departemen di 

PMT_DATA_DEPT dan 

PMT_LIST_PROJECT. 

✓   

4 Mengambil data daftar akun, 

kode akun, dan budget holder 

di PMT_DAFTAR AKUN 

✓   

5 Mengambil data daftar nama 

mata uang dan kurs di 

PMT_MATA UANG 

✓   

 

Keterangan: 

*Pass : Aktivitas dapat berjalan 
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*Fail : Aktivitas tidak dapat berjalan 

 

Tabel 6.4 Keberhasilan notifikasi email 

No Aktivitas Pass Fail 

1.  Memberikan notifikasi 

pengajuan pengadaan ke setiap 

actor 

✓   

 

Keterangan: 

*Pass : Aktivitas dapat berjalan 

*Fail : Aktivitas tidak dapat berjalan 
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penulis juga menjadi Staff External Affairs di BEM FTIK 

periode 2017-2018 dan 2018-2019. Penulis juga mengikuti 

berbagai macam kepanitian seperti, FTif Festival 2017 dan ISE 

2017 keduanya menjabat sebagai Staff Sponsorship. Tidak 

hanya kegiatan di dalam kampus, penulis pernah menjadi 

Finalis Miss Jatim Fair 2017 di Tingkat Provinsi Surabaya. 

Penulis juga melakukan kerja praktik di PT. Paragon 

Technology and Innovation, pada divisi IT di Jakarta Selatan 

selama kurang lebih 2 bulan. 

Dalam pengerjaan tugas akhir di Jurusan Sistem Informasi ITS, 

penulis mengambil bidang minat Sistem Enterprise dengan 

topik Business Process Management. Apabila terdapat kritik, 

saran, atau pertanyaan mengenai tugas akhir ini, dapat 

dikirimkan pada email penulis: vitaaprillia36@gmail.com
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