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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pada bab  ini dijelaskan  mengenai latar belakang  masalah, perumusan  

masalah,  batasan masalah dan tujuan  dari tugas akhir ini. 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Universitas Pelita Harapan (UPH) merupakan Universitas terkemuka yang 

terletak di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang. UPH  menggunakan sistem yang 

baik untuk mengelola akademik mahasiswa dan juga sistem untuk melayani 

mahasiswa sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi 

terbaik yang mampu menjadi bagian dari masyarakat dengan kemampuan, 

kecerdasan, dan  keahlian yang dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan 

masyarakat, bangsa dan negara.   

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dan mahasiswi maka 

UPH membutuhkan suatu sistem akademik yang baik untuk diterapkan di UPH. 

Sistem akademik UPH sendiri telah berjalan selama bertahun-tahun dan mengalami 

pergantian sistem beberapa kali dengan tujuan yang sama yaitu menerapkan sistem 

akademik yang lebih baik. Namun, belum dapat diketahui sistem yang diterapkan di 

UPH merupakan sistem yang lebih baik atau tidak. Sehingga UPH membutuhkan 

sebuah evaluasi sistem yang berupa pemetaan dari proses bisnis yang ada. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada sebagai berikut : 

 Proses bisnis merupakan sekumpulan langkah yang dipergunakan untuk 

mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam tugas akhir ini langkah yang perlu diketahui 

adalah langkah-langkah proses pada bagian departemen tertentu di UPH. BPMN 

merupakan notasi standar yang dipergunakan dalam pembuatan model dari proses 

bisnis. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan standar pemetaan BPMN yang 

dapat memudahkan dalam melakukan pemetaan dikarena memiliki notasi yang telah 

dikenal. 

 UPH memiliki berbagai macam proses sehingga tidak semua proses dapat 

dipetakan dalam tugas akhir ini. Dalam tugas akhir ini proses yang dipetakan 

hanyalah pada bagian admission, ADAK dan jurusan karena akibat perubahan 

sistem, ketiga bagian ini mengalami perubahan proses yang cukup banyak, seperti 

dengan perubahan sistem baru ini cara pendaftaran mahasiswa yang dilakukan oleh 

admissiom menjadi berbeda, juga terjadi hal yang serupa pada bagian jurusan  

terjadi pergantian proses bisnis yang berbeda pada sistem salah satunya pekerjaan 

pada ketua jurusan yang menggalami perubahan dan terakhir untuk ADAK juga 

menggalami perubahan proses bisnis akibat perubahan sistem yang terjadi, sehingga 

butuh dilakukan pemetaan proses bisnis pada ketiga bagian tersebut dan ketiga 

bagian ini merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam proses bisnis 

UPH.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah  

1. Melakukan pemetaan pada sistem lama yang diterapkan di UPH yaitu sistem 

MenuMaker. 

2. Melakukan pemetaan pada sistem baru atau yang sedang diterapkan hingga saat 

ini yaitu sistem OPCS 

3. Melakukan analisis pada kedua sistem di atas dengan menggunakan hasil 

pemetaan dan rujukan dari para ahli. 

menganalisis proses bisnis dengan menggunakan Business Process Modeling 

Notation (BPMN) untuk memetakan diagram  proses bisnis akademik yang terjadi 

di UPH, baik proses bisnis baru maupun proses bisnis lama berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi. Setelah dipetakan, hasil dari pemetaan tersebut dapat 

menunjukan dampak perubahan proses bisnis akibat perubahan sistem lama ke 

sistem yang  baru. Dampak perubahan proses bisnis  yang telah dipetakan tersebut 

akan dianalisis dengan menggunakan  rujukan dari para ahli dan skenario studi 

kasus, sehingga  hasil dari analisis ini dapat menjadi pembelajaran. 

1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan-batasan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini ialah : 

 Proses bisnis akademik sesuai dengan yang diterapkan oleh para staff di UPH dan 

analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dan  dampak perubahan 

yang terjadi. 

 Analisis dilakukan menggunakan teori rujukan oleh para ahli dan kesimpulan yang 

didapatkan dari studi kasus yang dibuat. 
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 Wawancara yang dilakukan hanya pada orang yang sudah terbiasa mengoperasikan 

sistem tersebut, Sehingga waktu proses yang diperoleh menjadi lebih singkat. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 

Metode yang dipergunakan dalam tugas akhir ini adalah pengumpulan data, 

studi pustaka dan pemecahan masalah 

Pengumpulan data didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait 

dalam  proses bisnis ini (Lampiran A dan B) yaitu pada bagian ADAK, admission, 

marketing, dan jurusan untuk memetakan proses bisnis. Data yang dibutuhkan ialah 

data proses bisnis yang digunakan dulu dan  proses bisnis yang diterapkan saat ini. 

Selain itu juga, melakukan observasi yaitu menghitung waktu proses dengan 

menggunakan timer pada saat pihak yang di wawancara melakukan proses tersebut 

untuk dipergunakan sebagai data. 

  melakukan studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan informasi dari 

Internet dan buku-buku yang dapat membantu dalam tugas akhir ini. 

Pemecahan masalah dalam tugas akhir ini menggunakan BPMN dalam 

pemetaan proses bisnis yang ada, dan melakukan analisis menggunakan hasil 

pemetaan proses bisnis, studi kasus dan rujukan dari para ahli. 
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1.6 Sistem Penulisan 

 

Laporan ini akan dibuat dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah dan metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai  maksud 

dan tujuan dari penulisan tugas akhir.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II berisi tentang  keseluruhan teori-teori yang dipergunakan dalam 

tugas akhir ini seperti Business Process Modeling Notation (BPMN),  The Business 

Impact Analysis (BIA), Legacy System Management, Web based application, dan 

Desktop Application. 

BAB III PEMETAAN SISTEM LAMA  

Pada Bab III berisi tentang pemetaann proses bisnis akademik yang telah 

berlangsung di UPH. Selain itu di bab ini juga menjelaskan proses bisnis secara 

global, dan proses bisnis yang diterapkan dulu secara mendalam sesuai dengan 

aktivitas yang terjadi.   

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN 

Pada Bab IV berisi tentang penjelasan mengenai hasil dari proses bisnis yang 

baru yang akan dibahas secara mendalam dalam bentuk diagram BPMN dan juga di 

analisis menggunakan studi kasus dan asumsi yang akan menghasilkan dampak dari 
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perubahan proses. Selain itu juga membahas sistem dengan rujukan dari para ahli 

untuk dianalisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan dari hasil analisis, serta 

saran untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




