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ABSTRAK 

Proses bisnis memegang peranan penting dalam perkembangan perusahaan. 

Sebagai salah satu pilar perusahaan, kualitas proses bisnis akan menentukan 

bagaimana sebuah layanan atau produk dibuat. 

Proses bisnis dalam klaim Kupon Perawatan Berkala (KPB) dinilai sangatlah 

penting. Mengingat bahwa pendapatan AHASS sebagai mitra main delaer 

didominasi oleh jasa servis dengan KPB. Tujuan utama setiap perusahaan saat ini 

untuk dapat memaksimalkan nilai pelanggan dan bisnis perusahaan. Dengan 

pendekatan sistem informasi dan teknologi informasi yang dikelola dengan baik 

akan mendukung proses bisnis suatu perusahaan. 

Oleh karena itu penulis menganalisis proses bisnis klaim Kupon Perawatan 

Berkala (KPB) pada PT. Mitra Pinasthika Mulia untuk mengetahui bagaimana 

membuat proses bisnis klaim yang baik didukung dengan software Microsoft 

Dynamics AX.  

Adapun saran dari penulis setelah melakukan Kerja Praktik pada PT. Mitra 

Pinasthika Mulia. Penulis mengusulkan mengenai pembenahan alur proses bisnis, 

pembenahan docflow, serta mengoptimalkan penggunaan serta peningkatan 

aplikasi mobile Broompit. Dengan melakukan penambahan fitur atau 

penyempurnaan layanan dalam aplikasi yang berkaitan dengan klaim KPB, maka 

proses bisnis klaim KPB diharapkan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

kepatuhan oleh rekan dari PT Mitra Pinasthika Mulia.  

Kata Kunci : Proses Bisnis, Klaim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi 

masyarakat. Masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi harus didukung 

dengan transportasi yang baik. Transportasi itu bermacam-macam jenisnya 

seperti transportasi laut, darat, dan udara. Salah satu transportasi darat yang 

banyak digunakan masyarakat, khususnya Indonesia yakni sepeda motor. 

Sepeda motor banyak digunakan oleh masyarakat karena simple, efisien, 

dan efektif. Masyarakat Indonesia secara garis besar lebih memilih 

menggunakan sepeda motor ketimbang jenis transportasi lainnya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan 

bermotor dijalanan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, jumlah kendaraan 

roda dua di tahun 2018 sudah mencapai setengah dari jumlah penduduk 

Indonesia (Wicaksono & Nurhuda, 2019). 

Kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penting dalam 

operasional kegiatan kita sehari-hari. Dengan aktivitas yang tinggi dijalanan 

maka pengguna sepeda motor juga harus tidak luput dengan perawatan 

berkala untuk menjaga performa serta menjaga keawetan kendaraan itu 

sendiri agar dapat memberikan rasa aman dalam berkendara. Perawatan 

kendaraan bermotor dikelola oleh Astra Honda Authorized Statiton 

(AHASS) yang merupakan bengkel resmi yang disediakan untuk konsumen 

pengguna sepeda motor merek Honda. Dikutip dari (PT. Mitra Pinasthika 

Mulia, 2019) perawatan sepeda motor diantaranya yakni rutin ganti oli, 
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mengecek tekanan angin ban, dan ganti busi teratur. Sepeda motor pada 

kondisi yang baru diterima oleh konsumen diberikan beberapa macam 

fasilitas dan kelengkapan, sebagai salah satu fasilitas yang diberikan 

pengguna motor baru diantaranya helm, peralatan sederhana kunci yang 

dugunakan untuk emergency dan buku pedoman servis. Buku pedoman 

servis digunakan untuk mengetahui kapan saja servis motor yang dimiliki 

harus dilakukan pengecekan berkala di bengkel AHASS dimana pun berada. 

AHASS sebagai bengkel resmi motor Honda menawarkan beberapa 

fasilitas bagi pengguna motor Honda dalam memelihara serta menjaga 

sepeda motor Honda agar tetap dalam kondisi prima. Fasilitas yang 

ditawarkan yakni servis motor Honda, claim garansi motor Honda, servis 

kunjungan motor Honda, serta penjualan aksesoris dan apparel resmi motor 

Honda di seluruh Indonesia.  

Fasilitas utama yang ditawarkan AHASS sebagai bengkel resmi 

motor Honda yakni servis motor Honda. Setiap motor Honda baru mendapat 

4 kali servis gratis, dan penggantian oli gratis yang dapat digunakan di 

seluruh AHASS yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, konsumen bisa 

membeli motor Honda di Jakarta dan melakukan servis gratis ini di 

Surabaya apabila konsumen sering berpergian contohnya. Dikutip dari 

Astra Honda (2019) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, 

Astra Honda Motor (AHM) sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia 

yang memiliki hak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) 

sepeda motor Honda telah didukung oleh 3.770 bengkel AHASS dengan 
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sekitar 19.000 teknisi terlatih dan berpengalam yang telah tersebar di 

seluruh Indonesia.  

Tiap konsumen yang membeli sepeda motor Honda dalam keadaan 

baru di dealer resmi Honda maka akan mendapatkan Kupon Perawatan 

Berkala (KPB). KPB merupakan fasilitas servis gratis oleh Honda kepada 

konsumen yang loyal kepada merek ini dengan garansi motor yang dimiliki 

serta mengajak dan membiasakan pemilik motor servis secara berkala sesuai 

dengan waktu servis yang telah ditentukan. Faslitias ini merupakan bentuk 

kepedulian Honda terhadap konsumen dalam menjaga sepeda motor Honda 

yang dimiliki konsumen tetap terjaga kondisinya. Adapun ketentuan servis 

gratis sepeda motor Honda yang harus diperhatikan oleh konsumen. 

Diantaranya adalah membawa buku servis setiap kali hendak melakukan 

servis (buku servis ini diberikan bersamaan dengan STNK), melakukan 

servis gratis ini sesuai dengan batas waktu atau kilometer yang telah 

ditentukan, servis gratis ini tidak termasuk pada penggantian suku cadang. 

Jadi apabila melakukan penggantian suku cadang maka konsumen 

diperlukan untuk membayar suku cadang tersebut (AHASS tetap 

melakukan servis dan tetap gratis). 

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Kupon Perawatan Berkala 

(KPB) merupakan fasilitas yang diberikan oleh pengguna motor Honda 

dalam menjaga dan merawat sepeda motor Honda yang dimiliki. Setiap 

pembelian sepeda motor Honda baru maka akan mendapatkan KPB. 

Pengguna sepeda motor Honda jika hendak melakukan servis di dalam KPB 

tertera jadwal servis gratis berdasarkan tanggal atau kilometer yang telah 
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ditempuh oleh motor Honda yang dimiliki konsumen. Sebagai contoh, pada 

motor X servis gratis pertama dilakukan pada maksimal 1.000 kilometer 

atau 2 bulan sejak tanggal pembelian (hal ini dilakukan tergantung mana 

yang lebih dahulu tercapai). Jika melewati jadwal yang telah ditentukan 

maka program servis gratis ini tidak berlaku. 

Kupon Perawatan Berkala yang digunakan konsumen dalam periode 

tertentu tersebut dapat di klaim atau direimburskan oleh AHASS sebagai 

mitra dari main dealer kepada main dealer motor Honda dan juga distributor 

motor Honda. Klaim tersebut nantinya akan dicarikan oleh main dealer ke 

AHASS terkait dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. 

Berdasarkan program servis yang diberlakukan kepada setiap 

pemilik sepeda motor dengan menggunakan KPB, pendapatan yang 

diterima oleh AHASS adalah pendapatan dari jasa servis. Pendapatan jasa 

servis terdiri dari servis biasa atau non KPB dan juga servis yang 

menggunakan KPB. Rata-rata pendapatan AHASS didominasi oleh 

pendapatan jasa servis yang menggunakkan KPB dengan mekanisme klaim.  

Proses bisnis dalam klaim KPB dinilai sangatlah penting. Mengingat 

bahwa pendapatan AHASS sebagai mitra main delaer didominasi oleh jasa 

servis dengan KPB. Tujuan utama dari setiap perusahaan saat ini yakni 

untuk dapat memaksimalkan nilai pelanggan dan bisnis perusahaan. Melalui 

teknologi informasi diharapkan mampu mendukung perusahaan dan 

pegawai perusahaan dalam mengimplementasikan proses bisnis yang 

bekerjasama dengan pemasok, pelanggan, serta mitra bisnis. Dengan 
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pendekatan sistem informasi dan teknologi informasi yang dikelola dengan 

baik akan mendukung proses bisnis suatu perusahaan. 

Setiap perusahaan yang berorientasi profit maupun non profit, 

memilik sebuah aturan atau lebih berkaitang dengan aktivitas-aktivitas yang 

terdapat di perusahaan tersebut dijalankan. Aturan tersebut dibuat untuk 

memastikan bahwa setiap pekerjaan atau proses dapat diselesaikan dengan 

baik. Aktivitas tersebut akan mengonversi sebuah masukan (input) menjadi 

keluaran (output) melaui sebuah proses. Rangkaian aktivitas-aktivitas 

tersebut merupakan sebuah proses bisnis.  

Proses bisnis memegang pernanan penting dalam perkembangan 

suatu perusahaan. Menurut Romeo (2003), proses bisnis merupakan salah 

satu pilar organisasi. Kualitas proses bisnis akan menentukan bagaimana 

sebuah layanan atau produk dibuat. Proses bisnis mencerminkan bagaimana 

suatu perusahaan dikelola, proses bisnis yang buruk akan menyebabkan 

banyak masalah baik langsung maupun tidak langsung.  

Semua perusahaan tentunya memiliki proses bisnis untuk 

menjalankan perusahaannya. Begitupun yang dilakukan oleh PT Mitra 

Pinasthika Mulia (PT MPM). PT Mitra Pinasthika Mulia merupakan main 

dealer sepeda motor Honda yang terletak di Jl. Raya Sedati No. 101 Desa 

Wedi, Gedangan, Sidoarjo. PT Mitra Pinasthika Mulia adalah distributor 

tunggal dan terpercaya, penyedia pelayanan purna jual dan suku cadang 

sepeda motor Honda, untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. 

Sebagai main dealer sepeda motor Honda di wilayah Jawa Timur dan Nusa 

Tenggara Timur, PT Mitra Pinasthika Mulia juga memiliki sekitar 720 Mitra 
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AHASS yang tersebar di wilayah kekuasaannya. PT. Mitra Pinasthika Mulia 

senantiasa bersinergi dengan AHASS dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen khususnya dalam jasa pelayanan servis sepeda motor Honda. 

Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan oleh keduanya adalah melalui 

program Kupon Perawatan Berkala (KPB) yang merupakan fasilitas yang 

diberikan kepada konsumen dalam hal servis gratis.  

Karena proses bisnis sangatlah penting bagi perusahaan, maka 

perusahaan sudah seharusnya merancang serta mengembangkan proses 

bisnisnya.. Kesuksesan perusahaan dapat dinilai pula pada proses bisnis 

yang dilakukan perusahaan tersebut. Tentunya PT Mitra Pinasthika Mulia 

membutuhkan teknologi untuk melakukan kontrol terhadap kualitas 

pelayanan, sinergi dengan mitra dengan memberikan fasilitas servis yang 

terstandarisasi, melayani permintaan konsumen dengan cepat, menyimpan 

data konsumen serta mitra dalam suatu database, memudahkan komunikasi 

melalui internet yang telah terintegrasi dengan tiap mitra untuk memberikan 

serta mendapatkan informasi yang diinginkan, serta berperan aktif dalam 

kemajuan mitra lewat program KPB yang menjadi salah satu pendapatan 

utama AHASS.  

Proses klaim KPB oleh AHASS ke PT. Mitra Pinasthika Mulia dapat 

dilakukan secara online melalui portal khusus yang telah disediakan.  

AHASS akan melengkapi dokumen administasi diantaranya kartu KPB, 

rekap KPB, serta kwitansi KPB yang merupakan syarat wajib di upload. Jika 

syarat tersebut tidak dipenuhi oleh AHASS maka proses klaim KPB tidak 

dapat diterima oleh PT. Mitra Pinasthika Mulia selaku main delaer. Hasil 
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upload oleh AHASS nantinya akan tersimpan di database berbentuk data 

excel di main dealer. Secara umum, proses tersebut sejauh ini dirasa sudah 

memenuhi standar dan aturan yang ditetapkan oleh main dealer. Namun 

yang terjadi adalah muncul dua KPB yang sama. Munculnya KPB yang 

sama tersebut umumnya dikarenakan kesalahan dealer. Dealer yang 

sekaligus memiliki AHASS atau bengkel resmi sepeda motor Honda 

menggandakan KPB dari main dealer yang nantinya akan diklaim ke PT 

Mitra Pinasthika Mulia selaku main dealer. KPB yang ganda tersebut 

sesungguhnya dapat ditelusuri karena KPB tersebut menggunakan nomer 

mesin sebagai kode unik atau kode pembeda. Namun hal tersebut membuat 

proses bisnis menjadi lebih panjang dan melibatkan dua entitas untuk 

menyelesaikan masalah KPB ganda tersebut sehingga kurang efektif dan 

efisen. 

Melalui analisis proses bisnis klaim Kupon Perawatan Berkala di PT 

Mitra Pinasthika Mulia (MPM) diharapkan mampu meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas sehingga proses klaim lebih cepat. Tentu saja dengan 

memadukan teknologi informasi sebagai penunjang agar tercapainya proses 

bisnis yang baik dan benar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang saat ini dihadapi adalah bagaimana cara meningkatkan 

efisiensi, serta efektivitas, dan kepatuhan oleh rekan dari PT MPM dalam 

proses bisnis claim kupon perwatan berkala. 
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1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka peneliti akan 

membatasi penelitian ini hanya berfokus kepada 

1. Proses Binsis yang dilakukan di Technical Support Divison saja 

terkait warranty claim khususnya Kupon Perawatan Berkala (KPB) 

2. Mengidentifikasi input, proses, hingga output dari proses claim 

kupon perawatan berkala hingga kebutuhan dokumen penunjang di 

Technical Support Divison. 

1.4 Tujuan 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan 

masukan melalui analisis dan evaluasi proses bisnis claim kupon perawatan 

berkala kepada PT MPM agar Proses Bisnis lebih terstruktur dan jelas. 

1.5 Manfaat kerja praktik 

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan kerja praktik di PT 

MPM. Manfaat tersebut diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan 

evaluasi bagi 

1. Pimpinan 

Meningkatkan kualitas proses bisnis sehingga mendukung 

dalam pengambilan keputusan 

2. Karyawan 

Mempermudah pekerjaan sehingga tidak banyak menyita waktu  

3. Mahasiswa 
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Mempelajari kondisi yang terjadi dalam dunia kerja dan 

meningkatkan skill dan pengetahuan dalam mengevaluasi proses 

bisnis serta memperdalam wawasan mengenai proses bisnis 

1.6 Sistematika penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat kerja praktik, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum 

perusahaan, sejarah PT Mitra Pinasthika Mulia, visi dan misi PT 

Mitra Pinasthika Mulia, logo perusahaan, stuktur organisasi, dan 

tugas pokok setiap divisi yang terdapat di struktur organisasi. 

BAB III Landasan Teori 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan definisi-definisi yang terkait 

selama Kerja Praktek di PT. Mitra Pinasthika Mulia. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil analisis proses bisnis 

klaim Kupon Perawatan Berkala (KPB) meliputi : 

a. Metode Pelaksanaan 

b. Analisis Double Nomor Mesin pada PT. Mitra Pinasthika 

Mulia 

c. Analisis Proses Bisnis Penerimaan dan Tolakan KPB pada 

PT Mitra Pinasthika Mulia 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan Laporan 

Kerja Praktik (LKP) serta saran yang bisa diberikan untuk masa 

mendatang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah PT Mitra Pinasthika Mulia 

PT Mitra Pinasthika Mulia saat ini merupakan distributor utama 

sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara 

Timur. Per tanggal 31 Maret 2014, PT Mitra Pinasthika Mulia memiliki 

perjanjian dengan 288 gerai ritel yang siap melayani jutaan pelanggan dan 

pengguna sepeda motor Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. 

PT Mitra Pinasthika Mulia berupaya untuk terus meningkatkannya agar 

dapat berkontribusi lebih lanjut untuk pengembangan industri otomotif roda 

dua di Indonesia. 

Hingga saat ini, PT Mitra Pinasthika Mulia telah didukung oleh 

showroom penjualan (H1), bengkel AHASS atau Astra Honda Authorized 

Service Station (H2) dan gerai penjualan suku cadang (H3) yang siap 

melayani jutaan pelanggan dan pengguna sepeda motor Honda di wilayah 

Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT). PT Mitra Pinasthika Mulia 

senantiasa melaju dalam memberikan kontribusi pada perkembangan 

industri otomotif roda dua. PT Mitra Pinasthika Mulia terus berbenah untuk 

menyempurnakan diri. Dan tentu saja, setiap jengkal upaya penyempurnaan 

ini semata-mata hanya karena tuntutan ingin memberi pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat, khususnya para pelanggan produk Honda di 

Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. 

Untuk mewujudkan keinginan dan harapan menjadi yang terbaik, PT 

Mitra Pinasthika Mulia bergerak dalam kerangka visi dan misi yang telah 
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menjadi landasan kuat dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Bukan 

hanya semata-mata berorientasi pada bisnis tapi PT Mitra Pinasthika Mulia 

bertekad menjadi perusahaan yang berkontribusi aktif dalam Corporate 

Social Responsibilities demi membangun budaya masyarakat Indonesia 

yang lebih baik. 

2.2 Visi dan Misi PT Mitra Pinasthika Mulia 

Visi 

Memberikan dampak positif pada kehidupan melalui mobilitas yang 

cerdas dan integrasi sosial 

Misi 

Menciptakan ekosistem untuk ide-ide terbaik (inovasi yang 

membawa perubahan besar) yang dihadirkan melalui produk dan layanan 

paling relevan (memahami orang dengan lebih baik) dengan cara yang 

paling efektif (model bisnis yang dioptimalkan dan cross selling), oleh 

orang-orang paling berbakat (dengan kultur untuk menampilkan kinerja 

terbaik) di industri kita. 

2.3 Logo 

 

Gambar 1 Logo PT. Mitra Pinasthika Mulia sumber: mpmhondajatim.com 
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2.4 Stuktur Organisasi 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi PT Mitra Pinasthika Mulia 
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2.5 Tugas Pokok 

Tugas dan Tanggung Jawab setiap Divisi 

a. Marketing Sales & Distribution Divison 

1. Bertanggung jawab dalam pemenuhan target penjualan unit 

Sepeda Motor Honda (SMH) 

2. Melaksanakan kebijakan perusahaan berupa kegiatan operasional 

sales termasuk kegiatan pengontrolan, serta pengelolaan logistic 

dan warehouse 

b. Malang Divison 

1. Bertanggung jawab dalam pemenuhan target penjualan unit 

Sepeda Motor Honda (SMH) 

2. Melaksanakan kebijakan perusahaan berupa kegiatan operasional 

sales termasuk kegiatan pengontrolan, serta pengelolaan logistic 

dan warehouse wilayah Malang 

c. Marketing Communication & Development Divison 

1. Bertanggung jawab terhadap akuntabilitas pembentukan, 

peningkatan brand image perusahaan dan brand activation 

Honda dengan tujuan meningkatkan market share dan penjualan 

Honda 

2. Supporting data untuk sales Sepeda Motor Honda (SMH) 

d. Honda Customer Care Center (HC3) Divison 

1. Memastikan konsumen Honda mendapatkan layanan yang 

standar di seluruh jaringan, baik dari sisi people, product dan 

premises 
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2. Memanfaatkan database konsumen untuk meningkatkan layanan 

e. Technical Service Divison 

1. Bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengembangkan 

jaringan layanan purna jual (Perawatan dan Perbaikan) yang 

sesuai dengan standar Astra Honda Motor (AHM) baik dari segi 

kualitas maupun kuantitasnya 

f. Part Divison 

1. Bertanggung jawab dalam pemenuhan target penjualan parts 

2. Melaksanakan kebijakan perusahaan berupa kegiatan operasional 

di divisi part 

g. IT Divison  

1. Pengelolaan dan pengkoordinasian aktivasi divisi IT secara 

terintegrasi, meliputi perencanaan program kerja, pengembangan, 

dan operasional, baik dalam hal informasi, teknologi, dan 

komunikasi untuk pengembangan business process perusahaan 

h. Accounting and Finance Divison 

1. Penanggung jawab utama terhadap proses accounting and finance 

i. Human Resource and General Affair (HRGA) Divison 

1. Mengelola HRGA sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) 

2. Mengelola dan mengevaluasi sarana dan prasarana, serta fasilitas 

perusahaan dapat sesuai dengan visi dan misi perusahaan 
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j. Corporate Secretary 

1. Bertanggung jawab atas seluruh proses manajemen resiko untuk 

meminimalkan dan mengelola resiko pada seluruh Business 

Process perusahaan 
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BAB III 

Landasan Teori 

3.1 Proses Bisnis 

Menurut Magal & Word (2011), proses bisnis adalah kumpulan-

kumpulan dari aktivitas atau tugas yang menghasilkan sesuatu. Setiap 

proses dipicu oleh oleh suatu kejadian. Terdapat di dalamnya penekanan 

yang kuat pada “bagaimana” pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, 

tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek “apa”. Suatu 

proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas 

waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas 

mendefinisikan input dan output. 

Menurut Hammer & Champy (2006), mendefinisikan proses bisnis 

yang merupakan turunan dari davenport yakni merupakan kumpulan 

aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan dan menghasilkan 

output yang bermanfaat bagi pelanggan. 

Proses bisnis adalah kegiatan kerja yang saling terkoordinasi, secara 

logika berurutan dan sumber daya yang terkait yang menghasilkan nilai bagi 

pelanggan (El Sawy, 2001). 

Beberapa karakteristik umum yang dianggap dimiliki oleh suatu proses 

bisnis adalah : 

a. Definitif : Sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan 

output yang jelas. 

b. Urutan : Suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan 

sesuai dengan waktu dan ruang. 
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c. Pelanggan : Sebuah penerima harus memiliki hasil proses proses 

bisnis. 

d. Nilai Tambah : Transformasi yang terjadi dalam proses harus 

memberikan nilai tambah kepada penerima. 

e. Keterkaitan : Sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus 

terkait dalam suatu struktur organisasi. 

f. Fungsi Silang : Sebuah proses pada umumnya, meskipun tidak selalu, 

termasuk beberapa fungsi. 

Seringkali pemilik proses, orang yang bertanggung jawab atas kinerja 

dan pengembangan yang berkesinambungan dari proses, juga dianggap 

sebagai karakteristik dari proses bisnis. 

Fungsi proses bisnis diantaranya : 

1. Membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam 

menangani masalah yang ada selama proses bisnis 

berlangsung 

2. Membantu pelanggan untuk memprediksikan kapan proses 

bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan 

3. Membantu para pekerja perusahaan agar mengerti proses apa 

yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis 

Klasifikasi Proses Bisnis  

1. Proses manajemen, proses yang mengendalikan 

pengoperasian sistem. Contohnya seperti Manajemen 

Strategis 
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2. Proses operasional, yaitu suatu proses yang meliputi bisnis 

inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya seperti 

proses pembelian, manufaktur, iklan dan pemasaran, dan 

penjualan. 

3. Proses pendukung, yang mendukung proses inti. Contohnya 

seperti akuntansi, perekrutan, pusat bantuan. 

Berikut ini terdapat beberapa tahapan proses bisnis, terdiri atas: 

1. Analisis Kegiatan Usaha 

Dalam tahapan ini manajemen perusahaan bersama pemilik 

perusahaan melakukan diskusi dan analisis tentang kegiatan 

usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan, misalnya usaha 

dibidang industri, perdagangan atau jasa. Hal ini dilakukan 

agar manajemen mengetahui serta menentukan proses bisnis 

yang akan digunakan oleh perusahaan. 

2. Penentuan Proses Bisnis 

Pada tahapan ini manajemen akan membuat atau 

menentukan bentuk proses bisnis dari usaha yang telah 

dipilih oleh perusahaan tersebut, mulai dari proses bisnis 

tentang jenis biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan 

proses bisnis memperoleh pendapatan atau penghasilan. 

3. Pelaksanaan Proses Bisnis 

Tidak kalah pentingnya dari penentuan proses bisnis dari 

perusahaan adalah pelaksanaan proses bisnis itu sendiri, 

karena sebagus apapapun suatu proses bisnis tetapi tidak 
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dilaksanakan tidak akan bermanfaat bagi perusahaan. 

Sehingga sangat penting bagi setiap bagian atau divisi dan 

karyawan perusahaan untuk menjalankan dengan benar 

seluruh proses bisnis yang telah dibuat oleh pihak 

manajemen perusahaan. 

4. Evaluasi Proses Bisnis 

Untuk mengetahui apakah suatu proses bisnis telah 

dijalankan oleh semua karyawan bagian atau divisi dari 

perusahaan dan apakah proses bisnis tersebut telah 

memberikan manfaat bagi perusahaan, maka diperlukan 

suatu evaluasi dari pelaksanaan proses bisnis tersebut. Suatu 

evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, setiap tiga bulan, 

setiap enam bulan atau setiap tahun, tergantung kebijakan 

manajemen perusahaan. Akan tetapi suatu evaluasi akan 

lebih efektif apabila dilakukan setiap bulan. Dengan 

seringnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses 

bisnis, maka akan diperoleh suatu proses bisnis yang paling 

memberikan manfaat bagi perusahaan. 

3.2 Analisis Proses Bisnis 

Menurut Andersen (2007), analisis  proses  bisnis  adalah  sebuah 

analisis dan pemodelan proses bisnis untuk perbaikan  dan  otomatisasi.  

Analisis  proses bisnis  digunakan  untuk meningkatkan kinerja suatu  

perusahaan.  Dimana Analisa atau anilis adalah suatu kegiatan yang dimulai 

dari proses awal didalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk 
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permasalahan (case yang ada). Proses merupakan urutan pelaksanaan atau 

kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan 

waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya. yang menghasilkan suatu 

hasil. Sedangkan bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang 

menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk 

mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa inggris business, 

dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, 

komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas 

dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. 

a. Cara Menganalisa Sebuah Proses Bisnis 

Cara untuk menganalisa proses bisnis diantaranya 

Understanding the As IS System dimana sistem saat ini (current) 

yang belum atau sudah terkomputerisasi. To-be sistem: Sistem baru 

hasil perbaikan, sesuai kebutuhan. 

b. Komponen Proses Bisnis 

Komponen-komponen pada proses bisnis, diantaranya: 

1. Tujuan : Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas 

atau untuk apa proses itu dikerjakan 

2. Batasan : Boundary, scope, ruang lingkup proses harus 

terdefinisi dengan jelas, agar tidak keluar dari lingkup proses 

yang dianalisa. 

3. Input: Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu 

haruslah memiliki input yang jelas. Input suatu proses 
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disebuah sistem dapat berupa suara, kertas, sinyal ataupun 

data dengan media lain. 

4. Output: Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem 

kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan 

menghasilkan output dari sistem. Output suatu proses di 

sebuah sistem dapat berupa kertas, sinyal atau media 

informasi lain. 

5. Sumber daya: Manusia, perangkat keras, perangkat lunak, 

perangkat komunikasi dan jaringan serta data atau bahan 

yang diolah. 

6. Urutan Aktifitas: Suatu proses bisnis harus terdiri dari 

aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Bahkan 

memiliki SOP (Standard Operating Procedure). 

7. Melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi: Suatu 

proses, melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja 

sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

8. Menghasilkan suatu nilai untuk stakeholders: Selain 

memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan 

nilai/manfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. 

Contoh: untuk menghasilkan laba/keuntungan, untuk 

menunjang keputusan. 

c. Jenis Analisis Proses Bisnis: 

a. Berdasarkan Klasifikasi Kompleksitasnya 

i. Kompleksitas Statis 
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ii. Kompleksitas Dinamis 

b. Berdasarkan Klasifikasi Pengelolaan Operasional, Sumber 

Daya (5M), Pemeliharaan, Perencanaan Produk, Pemasaran 

dan Distribusi 

c. Berdasarkan Fungsi Dasar Manajemen (POAC, Planning-

Organizing-Actuating-Controlling) 

d. Yang akan di Analisis berupa : 

a. Alokasi Sumber Daya 

b. Pemanfaatan Sumber Daya Bersama 

c. Urutan Proses 

d. Tingkatan Manajemen 

e. Fungsi Dasar Manajemen 

f. Kebutuhan Data (masukan) dan Informasi (keluaran) 

3.3 Klaim  

 Reimbursement atau klaim menurut KBBI merupakan tuntutan 

pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau 

mempunyai) atas sesuatu. Jika dalam suatu perusahaan, klaim diartikan 

sebagai proses penggantian sejumlah uang oleh perusahaan ke karyawan 

terhadap klaim pengeluaran yang dilakukan karyawan atau rekan bisnis 

untuk kepentingan perusahaan. 

Kategori reimbursement di setiap perusahaan dapat berbeda-beda 

seperti: klaim medikal, entertainment, transportasi, hotel, dan lain-lain. 

Biasanya untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sesuai rencana tahunan 

terdapat budget bulanan per kategori untuk setiap klaim. 
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3.4 Flowchart 

Flowchart menurut Supardi (2013) yaitu bagan yang 

memperlihatkan urutan proses dalam sistem yang menunjukkan alat media 

input, output serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. 

Ladjamudin (2013) mengemukakan bahwa flowchart adalah bagan- 

bagan uang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah 

penyelesian suatu masalah. Menurut Kusbianto, (2010), jenis-jenis 

flowchart ada lima. Berikut merupakan jenis-jenis flowchart: 

1. Flowchart Sistem 

Flowchart Sistem 

merupakan bagan yang 

menunjukkan alur kerja atau 

apa yang sedang dikerjakan di 

dalam sistem secara 

keseluruhan dan menjelaskan 

urutan dari prosedur-prosedur 

yang ada di dalam sistem. 

Dengan kata lain, flowchart ini 

merupakan deskripsi secara 

grafik dari urutan prosedur-

prosedur yang terkombinasi 

yang membentuk suatu sistem. 

Flowchart Sistem terdiri dari data yang mengalir 

melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data 

Gambar 3 Flowchart Sistem 
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itu. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat 

digambarkan secara online (dihubungkan langsung 

dengan komputer) atau offline (tidak dihubungkan 

langsung dengan komputer, misalnya mesin tik, cash 

register atau kalkulator). Contoh sederhana untuk 

flowchart sistem dapat dilihat pada Gambar 3. 

2. Flowchart Paperwork 

Flowchart Paperwork menelusuri alur dari data yang 

ditulis melalui sistem. Flowchart Paperwork sering 

disebut juga dengan Flowchart Dokumen. Kegunaan 

utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan 

sistem dari satu bagian ke bagian lain baik bagaimana 

alur form dan laporan diproses, dicatat dan disimpan. 

Contoh flowchart mengenai alur pembuatan kartu 

anggota untuk suatu perpustakaan. 

Keterangan : 

# : Masukkan data calon anggota ke dalam 

komputer. 

Gambar  SEQ Gambar 

\* ARABIC 3 

Flowchart System 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 4 Flowchart Paperwork 
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P : Tanda tangan dan validasi dataFlowchart 

Skematik 

Flowchart Skematik mirip dengan Flowchart Sistem 

yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart 

Skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol 

flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar 

komputer, peripheral, form-form atau peralatan lain yang 

digunakan dalam sistem. 

Flowchart Skematik digunakan sebagai alat 

komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak 

familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. 

Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart 

akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk 

 

FLOWCHART PEMBUATAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN 

Gambar 4 Flowchart Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan 
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mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. 

Gambar-gambar ini mengurangi kemungkinan salah 

pengertian tentang sistem, hal ini disebabkan oleh ketidak-

mengertian tentang simbol- simbol yang digunakan. Gambar-

gambar juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala 

sesuatu yang dimaksudkan oleh analis, sehingga hasilnya lebih 

menyenangkan dan tanpa ada salah pengertian. 

3. Flowchart Program 

Flowchart Program dihasilkan dari Flowchart 

Sistem.Flowchart Program merupakan keterangan yang lebih 

rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur 

sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan 

setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat 

saat terjadi. 
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Programmer menggunakan flowchart program untuk 

menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. 

Analis Sistem menggunakan flowchart program untuk 

menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu 

prosedur atau operasi. 

 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 5 Flowchart Program 

Gambar 5 Flowchart Program 
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4. Flowchart Proses 

Flowchart Proses merupakan teknik penggambaran 

rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-

langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. 

Flowchart Proses memiliki lima simbol khusus yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Proses digunakan oleh perekayasa industrial 

dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses 

manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan 

secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form.

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 6 Flowchart Proses Gambar 6 Flowchart Proses 
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Gambar 7 Flowchart Proses 

Menurut Siallagan (2009), menjelaskan simbol-simbol dalam 

flowchart sebagai berikut: 

● Simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah 

simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh 

ANSI dan ISO 
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Gambar 8 Simbol Flowchart Standar 
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Gambar 9 Flowchart Lanjutan 
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Gambar 10 Flowchart Lanjutan 
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Gambar 11 Flowchart Lanjutan 
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3.5 Software 

Menurut Daulay (2007), sofware adalah sebuah perangkat yang 

berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh intruksi 

yang mengarah pada sistem komputer. Kemudian dijelaskan pula bahwa 

software merupakan perangkat yang menjembatani interaksi user dengan 

komputer yang menggunakan bahasa mesin. Dengan kata lain, bagian 

sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan 

dengan perangkat keras komputer. 

Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan "bahasa 

pemrograman" yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya 

dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa 

dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux 

bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem 

operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 12 Flowchart Lanjutan Gambar 12 Flowchart Lanjutan 
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sistem operasi biasanya tersimpan di partisi C sehingga saat komputer 

mengalami masalah, partisi C yang terkena imbas. Perangkat lunak lain juga 

tersimpan di partisi C yang apabila komponen tidak lagi berjalan maksimal 

dapat diuninstal dan diinstal ulang. Data-data lain lebih baik disimpan di 

partisi D sehingga saat software terkena virus atau tidak berjalan normal 

kembali maka dapat diinstal ulang dan data penting dapat diselamatkan. 

Di bawah ini ada beberapa contoh macam perangkat lunak, yaitu: 

● Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah 

kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi 

perkantoran seperti OpenOffice.org. 

● Sistem operasi (operating system) misalnya Linux dan Windows. 

● Perkakas pengembangan perangkat lunak (software development 

tool) seperti Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi 

seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa 

rakitan. 

● Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara 

perangkat perangkat keras pembantu, dan komputer adalah software 

yang banyak dipakai di swalayan, dan juga sekolah, yaitu 

penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya 

3.6 Aplikasi 

Aplikasi perangkat lunak (bahasa Inggris: software application) 

adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang 

diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak 
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sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak 

secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu 

tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak 

aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket 

kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). 

Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang 

menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa 

aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki 

antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan 

pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Sering kali, 

mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain 

sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat 

dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada 

aplikasi lembar kerja yang terpisah. 

3.7 Microsoft Dynamics AX 

Dynamics AX 2012 ini menawarkan solusi Enterprise Resource 

Planning (ERP) yang lengkap untuk perusahaan manufaktur, distribusi, 

ritel, utilitas, layanan hukum dan layanan profesional lainnya. Pihak 

Microsoft mengklaim, Dynamic AX 2012 adalah solusi yang mendukung 

berbagai ukuran data atau jumlah pengguna aplikasi, namun relatif 

terjangkau. 
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3.8 Microsoft Excell 

Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah 

sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan 

oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft 

Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office 

System. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang, 

dengan menggunakan strategi pemasaran Microsoft yang agresif, 

menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang 

populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat 

ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan 

oleh banyak pihak, baik di platform Personal Computer (PC) berbasis 

Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS, semenjak versi 5.0 

diterbitkan pada tahun 1993. 

3.9 BroomPit 

Guna meningkatkan layanan after sales khususnya dalam 

pemeliharaan kendaraan bermotor merk Honda, PT. Mitra Pinasthika Mulia 

(MPM) Distributor, selaku main dealer sepeda motor Honda di Jatim terus 

berinovasi dengan merilis aplikasi berbasis Android dengan nama 

“BromPit”. Ragam manfaat di tawarkan MPM Honda jatim melalui aplikasi 

BromPit ini, diantaranya adalah 

● Praktis 

Pengguna aplikasi BromPit yang tidak lain adalah konsumen 

honda di Jawa Timur bakal di permudah dengan layanan service 

motor yang praktis. Layanan booking service yang disediakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembar_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_System&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_System&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_mikro
https://id.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://id.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://id.wikipedia.org/wiki/1993
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oleh aplikasi BromPit dengan jaringan AHASS seluruh jawa 

timur, kian memudahkan konsumen untuk melakukan 

pemelihraan sepeda motor Honda tanpa antri. 

● Seru 

Selain kemudahan (praktis) seperti yang disebutkan di poin 

pertama, aplikasi BromPit menawarkan keseruan dengan adanya 

daily challenge dan games untuk mengumpulkan poin hepigo. 

Poin hepigo ini nantinya dapat di gunakan untuk melakukan 

pembelian voucher promo di aplikasi BromPit. 

● Promo 

Benefit menarik yang di tawarkan MPM melalui aplikasi 

BromPit adalah beragam promo yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna motor Honda. Promo ini bisa di dapatkan dengan 

menukar poin hepigo yang sudah disebutkan di poin kedua. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kerja Praktik berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dalam 

kurun waktu dua bulan tersebut, program Kerja Praktik dilaksanakan pada: 

Tanggal : 22 Juli 2019 s/d 21 September 2019 

Tempat : PT. Mitra Pinasthika Mulia 

Peserta  : Dimas Aditya Octavian Cahyono 

NIM  : 16430200005 

  Dalam melaksanakan Kerja Praktik yang berlangsung dalam kurun 

waktu dua bulan di PT. Mitra Pinasthika Mulia, berikut ini adalah rincian 

kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktik yang dapat diliat pada tabel 

1 Pekerjaan KP. 

No Kegiatan / Pekerjaan 

1 Melakukan penyortiran KPB Double Nomor Mesin 

2 Mencari data pembanding KPB 

3 Membuat Proses Bisnis klaim KPB 

4 Mencetak dokumen klaim seperti BPU Oli maupun Jasa 

Tabel 1 Pekerjaan KP 

4.2 Analisis Double Nomor Mesin pada PT. Mitra Pinasthika Mulia 

   Double nomor mesin adalah salah satu jenis tolakan dealer. Tolakan 

tersebut diakibatkan karena ada dua KPB yang memiliki no ID yang sama 

serta nomor mesin yang sama pula. Hal tersebut terjadi karena pihak dealer 
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melakukan kecurangan dengan cara menggandakan Kartu Perawatan 

Berkala (KPB) sehingga dokumen tersebut dianggap fiktif.   

4.3 Analisis Proses Bisnis Penerimaan dan Tolakan KPB pada PT Mitra 

Pinasthika Mulia 

4.3.1 Proses Bisnis 

1. Ahass melakukan klaim KPB dengan persyaratan yang telah 

ditentukan dan dokumen KPB yang dikirimkan harus dilengkapi 

kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut : 

a. Kartu KPB 

b. Kwitansi KPB 

c. Rekap KPB 

2. Terdapat 7 point utama pada KPB yang harus diisi dan menjadi 

tanggung jawab ahass pada buku servis KPB, diantaranya : 

a. Mencocokan buku servis (KPB) dengan unit SMH 

b. Tanggal service 

c. Jarak Tempuh (KM) 

d. Tanda tangan Ahass 

e. Stempel Ahass 

f. Check list service KPB 

g. Tanda tangan Konsumen 

3. Stempel koreksi hanya diperkenankan untuk KPB yang terdapat 

coretan/revisi & penggunaan stempel tidak menutupi data KPB 
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Tidak diperkenankan melakukan Stempel Koreksi di semua 

lembar KPB dengan alasan apapun. Jika hal ini terjadi maka seluruh 

KPB tersebut tidak akan di proses dan dikembalikan ke Ahass. 

4. KPB disusun berdasarkan ID SERVICE dan Tipe kendaraan, KPB 

Tidak di perkenankan disusun secara acak. KPB harus disusun 

seperti contoh berikut ini : 

5. Selain itu, KPB harus di Upload di Portal MPM sebagai salah satu 

persyaratan wajib agar KPB bisa diproses. Apabila dokumen klaim 

KPB yang tidak sesuai persyaratan di atas, maka KPB belum bisa 

diproses. KPB bisa diproses kembali apabila dokumen kelengkapan 

dan persyaratan upload KPB diterima dengan baik dan benar. 

 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 13 Kupon Perawatan Berkala (KPB) 

 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 13 Kupon Perawatan Berkala (KPB) 

Gambar 13 Kupon Perawatan Berkala 

Gambar 14 Kupon Perawatan Berkala (KPB) 
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6. Setelah proses upload selesai, selanjutnya bukti fisik untuk 

keperluan claim KPB tersebut harus dikirim dan dibungkus rapi 

menggunakan kardus atau amplop yang tidak mudah rusak ketika 

proses pengiriman di ekspedisi. Pengiriman tersebut ditujukan 

kepada bagian KPB di PT. Mitra Pinasthika Mustika - Madiun 

7. KPB yang dikirim oleh AHASS sebelum diproses akan dilakukan 

verifikasi oleh team checker. Apabila terdapat KPB yang tidak 

sesuai dengan standart atau prosedur maka akan di reject dan 

dikembalikan ke AHASS yang bersangkutan untuk kemudian dapat 

direvisi dan di claim ulang pada pengiriman selanjutnya. Adapun 

Jenis KPB Tolakan Ahass by Checker adalah sebagai berikut : 

a. Nominal kuitansi salah 

b. Kartu lebih 

c. Koreksi (coretan, penebalan, bekas tipe-x) 

d. Tidak ada cap stempel AHASS 

e. Tidak ada tanda tangan AHASS 

f. Tidak ada tanda tangan konsumen 

Dari beberapa tolakan tersebut, AHASS harus merevisi sesuai 

kesalahan pada KPB tersebut tidak perlu “Upload Ulang” dan KPB 

Revisi bisa diklaimkan kembali dengan catatan ikut periode KPB 

selanjutnya, dan apabila diantaranya perlu dilakukan upload ulang 

maka periode bulan upload juga mengikuti periode KPB 

selanjutnya. 
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8. KPB yang dikirim oleh AHASS setelah di verifikasi oleh tim checker 

kemudian diproses scan barcode untuk input di sistem AX. Jika data 

yang di upload atau data di KPB benar maka akan diproses lebih 

lanjut, namun jika ada yang tidak sesuai dengan prosedur maka KPB 

akan di reject secara sistem. Adapun jenis KPB tolakan AHASS oleh 

sistem adalah sebagai berikut : 

a. KM KPB Over 

b. KM KPB Meragukan 

c. Tanggal Service Over 

d. Tanggal Service Meragukan 

e. KPB Upload tidak sesuai dengan Fisik KPB 

f. Salah Input Nomor Mesin 

g. Belum Upload 

Dari jenis tolakan KPB tersebut maka AHASS harus 

merevisi sesuai dengan jenis kesalahan KPB dan kemudian di 

lakukan “Upload ulang”. 

Setelah proses entry, KPB tolakan dealer H123 (Cap Dealer 

dan Barcode) langsung di kirim ke AHASS disertai Form 

Pengembalian. Proses tersebut tidak akan dilakukan penagihan. 

Adapun jenis tolakan yakni “Tidak ada Stempel Dealer”, “Barcode”, 

dan “Data Dealer Berbeda” 

Proses entry Tolakan Dealer non H123 selama 1 bulan 

berjalan akan di sortir berdasarkan kode dealer, kemudian dikim ke 



45 
 

 

MPM-Sedati bagian TSD. Adapun jenis tolakan “Tidak ada Stempel 

Dealer”, “Barcode”, & “Data Dealer Berbeda”. 

9. Dokumen yang telah diterima oleh bagian TSD nantinya akan 

langsung di cetak Bukti Pengeluaran Uang (BPU) untuk Jasa 

maupun Oli serta TPK. Namun sebelum dicetak, bagian TSD akan 

menggolongkan terlebih dahulu beberapa KPB dari beberapa dealer 

yang ditolak dengan cara menyimpan serta mencari data 

pembanding di database.  

Untuk Tolakan KPB AHASS karena kesalahan dari dealer lain 

akan langsung diproses pencairan di TPK yang sama (Melalui dana 

talangan MPM – PMT).  

Untuk Double Nomor Mesin tidak bisa langsung dicairkan (Non 

PMT) karena ada prosedur pencarian pembanding lebih dulu 

sehingga dapat diputuskan apakah murni kesalahan Dealer (H123)  

atau kesalahan Admin AHASS (H23).  

Surat potongan dari jenis tolakan dealer maupun double nomor 

mesin akan dikirim ke dealer atau AHASS yang melanggar. 

Untuk jenis tolakan main dealer lain maka surat potongan, 

rincian potongan, berserta KPB asli langsung dikirim ke bagian AR 

Finance. 

10. Setelah BPU Oli maupun Jasa dicetak oleh bagian TSD, selanjutnya 

akan dikirm ke bagian AR Finance. 

11. Bagian AR Finance menerima sejumlah BPU Oli maupun Jasa dari 

berbagai AHASS dan kemudian akan diproses penggantian dan atau 
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penagihannya. BPU tersebut menjadi hasil akhir atau outcome dari 

Proses Penerimaan dan Tolakan KPB. 

 

Gambar 15 Document Flow Proses Penerimaan dan Tolakan KPB 

4.3.2 Analisa Proses Bisnis 

Berdasarkan docflow di atas dapat dianalisa kekurangan yang ada 

pada sistem proses bisnis Penerimaan dan Tolakan KPB PT. Mitra 

Pinasthika Mulia sebagai berikut : 

a) Dalam hal ini double nomor mesin adalah hal yang menjadi dasar 

atau akar dari permasalahan yang terjadi. Praktik yang tidak sesuai 

standart operasional dilakukan oleh oknum AHASS tertentu. 

Munculnya double claim menyebabkan proses terhambat karena 

harus mencari data pembanding terlebih dahulu. Upaya pembinaan 

serta peringatan untuk hal mengatasi hal tersebut telah dilakukan, 
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namun dalam praktiknya masih dilakukan. Melalui database excel 

sesungguhnya mudah ditelusuri kecuruangan tersebut, namun akan 

menghabiskan banyak waktu dan mengurangi kualitas proses. 

b) Karena masih menggunakan sistem yang semi manual, maka pada 

saat entry data KPB ke portal oleh AHASS rawan terjadi kesalahan. 

Human Error menjadi permasalahan. Hal tersebut juga menjadi 

ancaman bagi pihak checker Madiun. Pada saat check persyaratan 

serta bukti fisik rawan terjadi Human error.  

Jika diterapkannya sebuah aplikasi berbasis mobile, maka akan 

mempersingkat proses bisnis yang sekarang berjalan serta proses klaim akan 

semakin cepat. 

4.3.3 Ancaman dan Prosedur Pengendalian Proses Bisnis Klaim KPB 

pada PT. Mitra Pinasthika Mulia 

a) Proses Divisi Checker Madiun 

No Ancaman 
Prosedur Pengendalian 

Yang Dapat Diterapkan 

1 

Proses check KPB masih 

menggunakan proses 

semi manual. Human 

Error sangat mungkin 

terjadi 

Dengan menggunakan 

aplikasi berbasis mobile akan 

memangkas proses checker 

Tabel 2 Ancaman Divisi Checker Madiun 

b) Proses Technical Support Divison 

 

No Ancaman 
Prosedur Pengendalian 

Yang Dapat Diterapkan 

1 

Pada saat terjadi double 

claim maka harus 

mencari data 

pembanding, sehingga 

diperlukan waktu 

tambahan untuk mencari 

data pembanding 

Dengan menggunalan 

aplikasi berbasis mobile, 

tidak akan terjadi double 

claim 
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Tabel 3 Ancaman Divisi Technical Support 

c) Proses Pengendalian Umum 

No Ancaman 
Prosedur Pengendalian Yang 

Dapat Diterapkan 

1 Kehilangan data 
Tetap menggunakan backup dari 

system maupun fisik 

Tabel 4 Ancaman Umum 
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4.3.4 Proses setelah dibenahi 

 

Gambar 16 Proses Penerimaan dan Tolakan KPB 

Penjelasan 

1. Pada saat pelanggan hendak melakukan servis, pelanggan terlebih dahulu 

harus menginstal aplikasi broompit serta mendaftarkan diri dan melakukan 

proses verifikasi kepemilikan sepedah motor yang terdaftar di aplikasi. 
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2. Setelah proses tersebut selesai, maka pelanggan dapat melakukan reservasi 

servis melalui aplikasi atau datang langsung ke AHASS terdekat.  

3. Pelanggan yang hendak melakukan servise gratis atau menggunakan 

fasilitas KPB harus datang membawa sepedah motor yang terdaftar di 

aplikasi serta gawai yang telah terinstal aplikasi Broompit. Kemudian 

pelanggan baru bisa melakukan servis dengan menunjukkan persyaratan 

sebagai berikut ke AHASS terkait :  

a. Sepeda motor yang hendak di servis dan telah terdaftar di aplikasi 

b. Gawai yang telah terinstal aplikasi Broompit yang didalamnya telah 

terdaftar sepeda motor yang hendak di servis 

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

d. Buku servis (Optional) 

4. Kemudian bagian AHASS akan mengechek kesesuaian data yang terdaftar 

di Broompit milik pelanggan dengan sepeda motor yang hendak di servis. 

AHASS juga akan memeriksa apakah fasilitas KPB masih aktif atau belum 

digunakan oleh pelanggan. Tentu saja terdapat 4 kali KPB sebagai fasilitas 

yang ditawarkan oleh Honda. Jika KPB 1 belum digunakan, maka AHASS 

akan memeriksa maksimal kilometer serta maksimal bulan (mana dulu yang 

telah tercapai) untuk memenuhi ketentuan servis. Jika KPB 1 telah 

digunakan maka jelas langsung terkunci dalam aplikasi karena telah 

digunakan sebelumnya di AHASS terkait atau AHASS yang berbeda. 

Proses tersebut berlaku berulang hingga KPB 4. Jika terdapat 

ketidaksesuaian maka proses tersebut dinyatakan tidak bisa dilanjutkan.   
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5. Setelah proses pengechekan maka AHASS akan memverifikasi permintaan 

pelanggan untuk servis dengan memasukkan kode AHASS dalam apliaksi 

pelanggan dan meminta persetujuan oleh pelanggan melalui aplikasi dengan 

cara otorisasi pelanggan melalui PIN pribadi oleh pelanggan. Kemudia 

proses servis dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan di KPB.  

6. Setelah servis selesai, pelanggan diminta kembali memverifikasi melalui 

aplikasi bahwa servis telah selesai dengan mengotorisasi ulang. Kemudian 

AHASS akan menerima ID servis otomatis setelah otorisasi pelanggan. 

7. Setelah verifikasi, AHASS akan membuat faktur 3 rangkap. Faktur pertama 

akan diberikan oleh pelanggan (karena fasilitas KPB maka gratis), rangkap 

ke dua dan ke tiga akan diarsip urut tanggal dan jenis sepedah motor.  

8. Pada akhir bulan AHASS akan menginputkan seluruh KPB yang diterima 

(arsip rangkap ke dua) pada bulan tersebut dengan ID Servis yang berbeda-

beda kedalam portal MPM. Setelah proses input ke portal MPM, AHASS 

akan menerima nomor tiket sekaligus juga harus mengirim seluruh faktur 

KPB rangkap ke dua, nomor tiket, beserta kwitansi (bermaterai) untuk 

dikirimkan ke MPM Sedati bagian TSD sebagai bukti fisik.  

9. Bagian TSD di MPM Sedati akan menerima seluruh bukti fisik yang 

dikirimkan oleh AHASS dan memverifikasi dengan database AX kemudian 

mencetak BPU Oli maupun jasa beserta kwitansi AHASS untuk dikirim ke 

bagian AR Finance. Dalam prses verifikasi juga masih memungkinkan 

adanya tolakan dari main dealer lain dikarenakan tidak semua 

menggunakan aplikasi tersebut. Tolakan tersebut akan disimpan di database 

untuk diproses lebih lanjut. Dari tolakan tersebut akan dibuatkan rincian 
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potongan, surat potongan, serta bukti tolakan dan kemudian dikirimkan ke 

bagian AR Finance. 

10. Setelah AR Finance telah menerima BPU Oli, BPU Jasa, serta dokumen 

tolakan dari main dealer lain, maka proses penerimaan dan tolakan KPB 

telah selesai. 

4.3.5 Konteks Diagram Klaim KPB 

Diagram konteks merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan 

level tertinggi dari DFD dan menggambarkan seluruh input (Digambarkan 

dengan anak panah yang mengarah kedalam proses atau lingkaran) ke dalam 

sistem atau output (Digambarkan dengan anak panah yang mengarah keluar 

proses atau lingkaran) dari sistem yang memberi gambaran tentang 

keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh boundary (Digambarkan dengan 

garis putus - putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses, tidak 

boleh ada store dalam diagram konteks. Berikut ini adalah gambar diagram 

konteks dari sistem klaim Kupon Perawatan Berkala (KPB) terdapat pada 

PT. Mitra Pinasthika Mulia. 
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Gambar 17 Diagram Konteks Sistem Informasi Klaim KPB 

4.3.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Data flow diagram level 1 proses pengolahan data pada halaman 

administrator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari proses laporan 

pada diagram diagram konteks, yang terdiri dari proses melakukan booking 

service, membuat faktu KPB, dan proses verifikasi, dan laporan BPU oli, 

jasa, dan tolakan main dealer lain. Data masukan pada proses ini adalah 

periode yang didapat dari para pendaftar atau user. DFD Level 1 dapat 

dilihat pada gambar 18. 
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Gambar 18 Data Flow Diagram Klaim KPB 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Mitra Pinasthika Mulia, 

kesimpulan yang dapat diambil setelah melaksanakan tugas Kerja Praktik adalah:  

1. Alur Proses Bisnis 

Alur proses bisnis yang tersistematik sangatlah penting untuk 

perusahaan besar dan maju seperti PT. Mitra Pinasthika Mulia karena dengan 

proses bisnis yang tersistematik semua kegiatan proses bisnis perusahaan 

yang sesuai pada alur akan lebih meningkatkan efisiensi, serta efektivitas, dan 

kepatuhan oleh rekan dari PT MPM, tidak kehilangan data baik fisik maupun 

file, lapoaran klaim Kupon Perawatan Berkala lebih tercatat jika perusahaan 

menjalakan proses bisnis yang tersistematik makan akan mencapai goal  atau  

sesuai dengan visi misi yang di harapan perusahaan. Dengan begitu 

perusahaan bisa berkembang lagi dari yang tersistematik menjadi tersistem  

Saran 

Setelah penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Mitra Pinasthika Mulia, 

penulis mengusulkan saran, yaitu: 

1. Pembenahan alur proses bisnis 

Penulis menyarankan pembenahan alur proses bisnis  pada PT. Mitra 

Pinasthika Mulia yang dibenahi untuk membantu dalam proses bisnis 

yang tersistematik.Selain itu, pembenahan docflow diharapkan mampu 
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta peningkatan pengendalian 

internal perusahaan dalam mengolah data klaim. 

2. Penggunaan serta peningkatan aplikasi mobile Broompit 

Dengan melakukan penambahan fitur atau penyempurnaan layanan 

dalam aplikasi yang berkaitan dengan klaim Kupon Perawatan Berkala 

(KPB), maka proses bisnis klaim KPB diharapkan meningkatkan 

efisiensi, serta efektivitas, dan kepatuhan oleh rekan dari PT Mitra 

Pinasthika Mulia. Peningkatan efisiensi dengan penggunaan aplikasi 

broompit salah satunya adalah mengurangi divisi checker, sebab jika 

sudah menggunakan aplikasi yang tersistem maka tidak diperlukan lagi 

adanya proses check karena proses tersebut sudah diambil alih oleh 

sistem aplikasi. Kemudian dalam penggunaan aplikasi tersebut akan 

meningkatkan efektivitas karena proses klaim lebih jelas, terstruktur, 

dan tepat tujuan yakni proses klaim yang cepat dengan tidak 

mengenyampingkan dokumen pendukung serta bukti penerimaan 

klaim. Dengan prosedur klaim yang baru melalui aplikasi yang 

tersistem maka dapat meningkatkan kepatuhan AHASS serta distributor 

lainnya dalam issue double claim. 
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