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Pemodelan Proses Bisnis 

• Menuangkan proses bisnis dalam bentuk 

diagram, sehingga: 

 Terdokumentasi 

 Dapat disampaikan kepada orang lain 

 Memudahkan pemahaman 

• Pemodelan dilakukan terhadap as-is dan 

to-be 



Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation 



BPMN 
Business Process Modeling Notation 

Business Process Modeling Notation (BPMN) 

adalah notasi grafis yang menggambarkan logika 

dari langkah-langkah dalam proses bisnis. 

 

Notasi ini telah didesain secara khusus untuk 

mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang 

mengalir antara peserta dalam kegiatan yang 

berbeda. 



Mengapa penting untuk model 

dengan BPMN? 

• BPMN adalah standar proses 
pemodelan yang diterima secara 
internasional. 

• BPMN adalah suatu metodologi 
pemodelan proses. 

• BPMN menciptakan jembatan standar 
yang mengurangi kesenjangan antara 
proses bisnis dan pelaksanaannya. 



• Tahun 2004, BPMN diperkenalkan.  

• Pengembangan dari flowchart.  

• Diusulkan oleh BPMI – Business Process 
Management Initiative 

• BPMN adalah salah satu aspek kunci dalam BPM 

• BPMN terdiri dari 1 diagram: Business Process 
Diagram (BPD). 

• Business Process Diagram (BPD) dirancang agar 
mudah digunakan dan dipahami, tetapi juga 
memiliki kemampuan untuk memodelkan proses 
bisnis yang kompleks. 

Introducing BPMN 



Untuk menyediakan notasi yang dapat 

dengan mudah dipahami oleh semua 

pengguna bisnis. Termasuk adalah analis 

bisnis yang menciptakan draf awal dari 

proses sampai pengembang teknis yang 

bertanggungjawab untuk 

mengimplementasikan teknologi yang 

digunakan untuk menjalankan proses-

proses tersebut. 

Tujuan BPMN 



4 Elements of BPMN 

Flow 
objects 

Connecting 
objects 

Swimlanes Artifacts 



Flow Objects 



Conntecting Objects 



Swimlanes 



Artifacts  



Contoh 1# 



Penggambaran BPMN 

antara pelanggan pizza 

dan vendor pizza yang 

menunjukkan alur proses 

yang terjadi pada 

pemesanan pizza hingga 

pembayaran pesanan 

pizza oleh pelanggan 

pizza kepada vendor.  
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Contoh BPMN 2# 



Contoh 3# 
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Membuat daftar 
bahan baku yang 

dibutuhkan

Membuat faktur 
pembelian bahan

Mengirim bahan 
yang dibeli

Menerima 
pembayaran

Mencatat 
persediaan bahan

Membayar bahan 
yang dibeli

Membuat laporan 
persediaan bahan

Faktur pembelian

Mencatat transaksi 
pembelian bahan

Membuat laporan 
transaksi pembelian 

bahan

Menerima laporan

Laporan 
Persediaan bahan

Laporan transaksi
pembelian bahan

Membutuhkan 
bahan

Daftar bahan baku 
yang dibutuhkan diterima

bahan diterima

Uang

Kebutuhan bahan
terpenuhi




