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1.  Kapabilitas organisasi 
ada di proses bisnis. 

Seluruh dunia berjalan di atas berbagai 
proses. Pengalaman pelanggan dan hasil 
bisnis merupakan sebuah produk dari 

aliran data dan aksi yang tidak terlihat dari sistem 
informasi, aset, dan manusia. Dengan demikian, 
inovasi pada layanan, pengalaman, dan produk 
yang berkesinambungan disandarkan pada 
inovasi yang didasarkan pada kemampuan 
memahami kapabilitas proses bisnis organisasi. 

Dinamika ultra cepat pada teknologi di era 
disruptif memberikan kesempatan untuk 
mendorong inisiatif organisasi agar tetap 
relevan dalam tantangan ekonomi dan sosial 
(Natasuwarna, 2019). Tanpa inisiatif adaptif 
tersebut, relevansi bisnis yang ditunjukkan 
oleh perusahaan dimasa lampau segera usang 
dan tidak relevan dengan keadaan saat ini 
(Kasali, 2021).  Sejak awal kebutuhan adaptif 
ini merupakan titik sentral dari orientasi 
pada perbaikan dan penyempurnaan proses 
bisnis. Proses bisnis dapat dijelaskan sebagai 
sekumpulan peristiwa, aktivitas, dan titik 
keputusan yang saling berkaitan yang dilakukan 
oleh aktor dan obyek untuk menghasilkan 
nilai bagi suatu tujuan yang diharapkan bagi 
pelanggan. Selama ini perusahaan menganalisis

dan memperbaiki proses bisnis dengan terlebih 
dahulu mencoba memotret proses berjalan 
(existing processes) melalui serangkaian kegiatan 
pemodelan dan workshop yang didominasi 
oleh keterlibatan manusia. Dokumentasi proses 
dikerjakan melalui observasi, wawancara, diskusi 
kerja, dan rangkaian pekerjaan berbasis kognitif 
lain untuk mendapatkan gambaran apa yang 
terjadi pada perusahaan. 

Meningkatnya adopsi sistem informasi 
berorientasi proses seperti Business Process 
Management System dan ERP, kini praktik 
penambangan data (selanjutnya ditulis process 
mining) muncul menjadi area menjanjikan 
dalam analisis dan perbaikan proses. Sementara 
pendekatan konvensional analisis proses 
menggunakan analisis manusia syarat dengan 
penilaian individu, teknologi process mining 
mengeksploitasi jejak digital aktivitas-aktivitas 
yang terekam pada sistem berbasis otomasi 
proses berupa event-log. Nyatanya rekaman 
event-log inilah yang sesungguhnya dilakukan 
oleh aktor dalam sistem informasi organisasi 
secara presisi dan berbasis kronologis. Dari 
event-log ini, potret akan proses bisnis yang 
sebenarnya berjalan benar-benar menjadi dasar 
dalam mengidentifikasi ragam peluang inovasi 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 
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Artikel ini mengupas bagaimana perusahaan 
dapat memanfaatkan teknologi ini untuk 
mempertajam aktivitas analitik data guna 
mengidentifikasi peluang inovasi dan relevansi 
bisnis.
 
2.  Tentang Process Mining
Penambangan Data (selanjutnya Process 
Mining) merupakan bidang ilmu data dan 
manajemen proses untuk mendukung 
analisis proses operasional berdasarkan log 
peristiwa bisnis tersebut (Davenport & Spanyi, 
2019). Teknologi ini diterapkan pada empat 
tahapan jelas, yakni koleksi data, penemuan 
proses, penguatan kinerja, dan pemantauan 
proses berjalan (Celonis, 2022). Data tersebut 
dihasilkan dari aktivitas / peristiwa dari suatu 
proses bisnis yang secara berurutan dilakukan 
oleh pelaku bisnis tersebut. Kemudian, data 

tersebut disusun menjadi berurutan sehingga 
dihasilkan sebuah log dan diintegrasikan 
dengan sistem process mining. Kemudian, 
mesin process mining akan mengubah data 
tersebut menjadi sebuah insight/wawasan bagi 
pelaku bisnis. Dari insight tersebut, dilakukan 
pengambilan keputusan kedepannya berupa 
keputusan berupa tindakan yang relevan 
berbasiskan data bisnis saat ini.

Saat ini process mining berubah dengan cepat 
dan merupakan wawasan yang penting untuk 
menilai perubahan iklim bisnis yang semakin 
dinamis. Dengan demikian   dibutuhkan dalam 
eksekusi proses bagi perusahaan, utamanya 
untuk membantu mengantar dalam  inisiatif 
transformasi digital. Terdapat lima kapabilitias 
menurut Kerremand et al. (2021) yang dapat 
direalisasikan dengan mengadopsi process 
mining:

Gambar 1. Langkah Process Mining (UI Path)
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1.  Transformasi menuju go digital
Transformasi menuju digital sangat diperlukan 
bagi proses bisnis suatu perusahaan. Dengan 
transformasi tersebut, pemilik bisnis dapat 
memahami proses bisnis maupun operasi 
bisnis menjadi lebih luas. Organisasi juga 
dimungkinkan menjalankan inisiatif bisnis 
didukung oleh pemahaman proses bisnis yang 
lebih mendalam yang terintegrasi dengan data 
yang dihasilkan dari proses bisnis. Dengan 
pemahanan yang lebih mendalam, pemilik 
bisnis dapat dengan tanggap mengetahui 
apakah proses bisnis yang selama ini digunakan 
relevan atau tidak relevan dengan iklim bisnis 
saat ini serta tanggap dan membuat keputusan 

yang relevan dalam melakukan pivot. Dengan 
transformasi go digital, pivot yang akan dilakukan 
berdasarkan data proses bisnis perusahaan.

2. Artificial Intelligence
Data proses bisnis berbentuk event-log dapat 
memanfaatkan Machine Learning dalam 
menunjang luaran analisi kinerja proses bisnis. 
Machine Learning yang digunakan untuk 
mempelajari data proses bisnis yang sudah ada 
maupun data proses bisnis kedepannya. Paduan 
kapabilitas kecerdasan buatan dan analisis 
penemuan pola beroritentasi proses  ini dapat 
memberikan insights, rekomendasi, bahkan 
peringatan bagi pemilik bisnis mengenai 

Gambar 2. Elemen Teknik Process Mining
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proses bisnis yang saat ini diterapkan maupun 
otomatisasi tugas/Robotic Process Automation 
(RPA) dengan kemampuan yang lebih canggih.

3. Otomatisasi tugas dalam proses 
bisnis/Robotic Process Automation 
(RPA)
Otomatisasi proses bisnis diterapkan pada 
beberapa tingkat, baik di tingkat individu 
dan di tingkat orkestrasi antar aktivitas. RPA 
telah menunjukkan kapasitas teruji untuk 
menghadirkan langkah yang lebih efisien bagi 
para pekerja individu dengan melepaskan 
pekerjaan repetitif dengan frekuensi transaksi 
yang besar. Kemampuan identifikasi process 
mining akan bottle-neck dan aktivitas tidak 
bernilai tambah di tingkat alur kerja (task-
level) memiliki dampak menjanjikan bagi 
organisasi jika dipadu dengan kemampuan RPA 
menyempurnakan aktifitas melalui fitur bot 
terpantau (attended) atau yang tidak terpantau 
(unattended). Contoh dari solusi RPA dengan 
kemampuan process mining ditemukan misalnya 
pada solusi Cyclone, yang memungkinkan 
ekplorasi peluang otomasi.
 

4. Hiperotomatisasi

Realita bisnis saat ini membuat pelaku bisnis 
memiliki banyak kewajiban yaitu mengatur segi 
teknis, proses, data, arsitektur, bakat, keamanan, 
dan sosial yang sangat mempengaruhi dari 
proporsi nilai akan bisnis tersebut. Penyebabnya 
adalah terdapat serangkaian proses bisnis yang 

mahal dan harus mencakup secara luas dari a-z, 
namun disisi lain penggunaan teknologi dan 
otomatisasi yang sudah ada sekalipun seringkali 
tidak dioptimalkan, rumit, tidak terhubung, dan 
berubah-ubah/tidak konsisten. Oleh karenanya 
diperlukan Procces Mining yang dijadikan fondasi 
untuk pelaku bisnis bagian mana yang perlu 
dimaksimalkan untuk otomatisasi dan dapat 
memvisualisasikan bagaimana otomatisasi 
yang dioperasikan dengan jumlah banyak/
hiperotomatisasi di berbagai lini proses bisnis 
dapat diterapkan, bekerja, terhubung, dan 
ditingkatkan seiring dengan waktu.

5. Ketahanan operasional
Merupakan sebuah teknik dimana 
memungkinkan antara pelaku bisnis, proses 
bisnis, dan sistem informasi untuk beradaptasi 
sesuai dengan perubahan pola yang memiliki 
kemampuan untuk mengubah operasi bisnis 
dalam menghadapi berbagai perubahan 
kondisi bisnis yang semakin dinamis. Secara 
operasional, perusahaan akan lebih tangguh 
secara operasional apabila memiliki kompetensi 
organisasional yang dapat memberikan 
keunggulan kompetitif namun tetap dapat 
memodifikasi proses secara cepat.
 
Berdasarkan data operasional yang 
dikumpulkan sehari-hari, process minning 
secara terus-menerus mencari dan menemukan 
data operasional obyektif yang relevan. 
Sehingga secara terus-menerus memperbaiki, 
menyempurnakan algoritma process mining 
menjadi lebih pintar dan akurat dalam 
memberikan insights perubahan proses bisnis 
apa yang harus diadaptasi, ditingkatkan, 
maupun ditinggalkan. 

 



Veda Praxis, September 2022

3. Adopsi Process Mining
Berdasarkan survei Gartner, sebagian besar 
implementasi process mining dalam operasional 
proses bisnisnya masih berfokus pada 
penemuan/mix and match saja mengenai data 
operasional perusahaan mana yang cocok 
untuk diintegrasikan dengan process mining. 
Namun disisi lain, pada began conformance 
dan enhancement terdapat tren meningkat 

mengenai perusahaan yang sudah berhasil 
mengintegrasikan data operasional dengan 
process mining menuju ke level conformance atau 
level data yang digunakan sudah sesuai dengan 
sistem process mining dan enhancement atau 
level dimana terjadi penyempurnaan algortima 
process mining seiring waktu.

Disisi lain, pada 2019 terdapat tren dimana process 
mining dimanfaatkan hanya untuk peningkatan 
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proses bisnis. Namun pada tahun 2021, process 
mining dimanfaatkan untuk menargetkan 
otomatisasi proses bisnis baik dalam otomatisasi 
berupa Roboting Process Automation (RPA) dan 
Business Process Automation (BPA). 

Saat ini, sudah banyak vendor enterprise 
yang menawarkan process mining bagi 
pelaku bisnis yang berminat untuk 
mengimplementasikannya. Salah satunya 

yaitu dengan Cyclone yang menawarkan fitur 
ini diintegrasikan pada kapabilitas RPAnya; 
IBM yang menawarkan IBM Process Mining; 
Software AG yang menawarkan ARIS Process 
Mining; SAP (Signavio) yang menawarkan SAP 
Signavio Process Intelligence, Celonis yang 
menawarkan Celonis Execution Management 
System; dan UiPath yang menawarkan UiPath 
Process Mining dan UiPath Task Mining.
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4. Mekanisme Process 
Mining?
Lantas bagaimana process mining bekerja? 
Berikut merupakan langkah yang umumnya 
dilalui saat menerapkan process mining. 

1. Gunakan data digital footprint yang 
sudah dihasilkan proses bisnis. 
Jejak digital ini berupa event-log. Data proses 
perusahaan awalnya disimpan melalui melalu 
BPMS ataupun sistem enterprise seperti 
SAP, Salesforce, dan Oracle. Selanjutnya 
rekaman peristiwa tersebut diperiksa oleh 
sistem process mining dan diubah menjadi 

log peristiwa. Didalam log tersebut minimal 
dibutuhkan tiga informasi penting bagi 
process mining yaitu: time stamp, kode ID 
kasus, dan aktivitas yang dilakukan.

2. Meneliti tiap langkah dari proses 
bisnis. 
Kemudian, data log tersebut akan 
divisualisasikan oleh process mining menjadi 
grafik proses yang memungkinkan pelaku 
bisnis untuk memahami setiap detail 
mengenai langkah (baik manual maupun 
yang sudah terotomatisasi) dan proses 
bisnis yang  ngenai audit tujuan bisnis (KPIs) 
nantinya.
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3. Memperbaiki dan melakukan 
prioritas ulang mengenai proses.
Dengan visualisasi tersebut, pelaku bisnis 
dapat mengetahui proses mana yang harus 

dioptimalkan, diotomatisasi, dan pelaku 
bisnis mendapatkan insight bagaimana 
cara untuk melakukan optimalisasi dan 
otomatisasi tersebut.
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mengetahui apakah yang sudah dilakukan 
sudah benar/tidak, memberikan nilai tambah 
kepada bisnis berupa ROI, peningkatan 
produktivitas, kepatuhan mengenai audit 
tujuan bisnis (KPIs) nantinya.

4. Memantau kinerja dari process 
mining.
Selanjutnya, pelaku bisnis harus terus
memantau, menilai, dan mengukur hasil
dari penerapan process mining didalam
bisnis nya. Sehingga pelaku bisnis dapat 
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dalam hal  sumber daya  manusia untuk 
memiliki kemampuan digital dimana survei 
menyatakan bahwa 52,1% menyatakan sulit 
untuk menemukan sumber daya manusia yang 
mahir dan memiliki kemampuan digital.

Selain itu dalam hal kemampuan digital, SDM 
di Indonesia memiliki kelemahan mengenai 

5.  Penutup
Dalam penerapan process mining yang 
berpangku terhadap kemampuan digital dari 
sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 
oleh pelaku bisnis dan pelaku proses. Namun 
menurut Cuaca et al. (2022) pada laporan Digital 
Competitiveness Index 2022 Towards Indonesia’s 
Digital Golden Era, terdapat tantangan besar  

ketidakmampuan dalam mengimplementasi 
digital yang masih bersifat teoritis sebesar 
56,3% diikuti dengan kemampuan yang dimiliki 
masih bersifat terlalu umum sebesar 50,7%, 
dan pengalaman SDM yang belum memadai 
mengenai kemampuan digital sebesar 49,3%.

Namun dengan tantangan SDM yang akan 
dihadapi pelaku bisnis dan pelaku proses, 
process mining berpotensi memberikan 
dampak sangat besar bagi perusahaan agar 

tetap relevan ditengah disrupsi dan iklim bisnis 
yang tak tentu. Hal ini karena process mining 
memberikan pelaku bisnis konteks, gambaran 
penuh, dan memberikan insight serta saran 
pada area proses perlu ditingkatkan, serta 
memastikan bahwa otomatisasi yang dilakukan 
akan memberikan hasil. Process mining juga 
membantu pelaku bisnis dalam melakukan 
perencanaan proses dengan memberikan 
sebuah insight bagian mana saja yang harus 
diotomatisasi maupun tidak, mendorong untuk 
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menghasilkan keuntungan melalui efisiensi 
proses, memantau kinerja otomatisasi dan ROI 
akan suatu proses, serta membantu pelaku 
bisnis bergerak cepat mengambil keputusan 
berdasarkan data, serta menghindari 

ketertinggalan perusahaan terhadap 
perusahaan lain akibat dari ketertinggalan 
penggunaan teknologi informasi, disrupsi, dan 
perubahan bisnis yang begitu cepat berganti.
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