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ABSTRAK
Flowchart merupakan salah satu aplikasi yang berasal dari dampak era digitalisasi pada saat ini.
Flowchart menjadi salah satu aplikasi yang penting bagi seseorang yang bekerja berhubungan
dengan sistem atau prosedur. Proses bisnis memiliki langkah-langkah yang sangat panjang yang
membuat orang merasa bosan untuk membacanya. Menjelasakan setiao tindakan yang akan
dilaksanakan secara detail, apalagi jika sedang melakukan kerjsama bisnis. Dalam proses
kerjsama bisnis flowchart sangat mengambil peran penting, karena dalam melakukan kerjsama
diperlukan penjelasan proses bisnis yang akan dilakukan. Oleh karena itu flowchart yang
memiliki kelebihan yaitu singkat, tidak bertele-tele dan menghemat waktu dan tenaga dapat
mempermudah pemahaman saat penjelasan proses kerjasama.
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LATAR BELAKANG
Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan pusat dimana pengelolaan dan kerjasama
bisnis antar daerah terutama pada bagian perekonomian dan kerjasama. Dalam
melakukan kerjasama bisnis tersebut memiliki banyak proses yang harus dilakukan,
supaya bisnis dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tidak banyak
mengalami kendala. Oleh karena itu Pemerintah Kota harus dapat memanfaatkan
adanya perkembangan zaman digital ini dengan menggunakan aplikasi flowchart.
Aplikasi tersebut banyak memiliki kelebihan yang dapat mempermudah untuk
menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana langkah yang harus diambil , juga
memudahkan dalam pemahaman para pendengar.
Dalam proses bisnis dijelaskan tentang pemahaman terhadap prosedur-prosedur
bisnis yang membuat flowchart sangat mengambil bagian penting. Apabila proses bisnis
berbentuk tulisan yang banyak membuat ketidaktertarikan untuk membaca karena
terlihat membingungkan. Untuk itu dengan adanya flowchart proses bisnis akan lebih
mudah karena suatu prosedur dirancang sederhana, terurai dan rapi dengan
menggunakan simbol yang membuat rekan kerja bisnis dapat memahaminya dengan
melihat ke dalam simbol-simbol yang dibuat dengan flowchart.
Pemerintah Kota dapat terbantu untuk mengurangi materi yang akan disajikan
dalam proses bisnis dan mempunyai banyak waktu untuk melakukan diskusi bersama
rekan kerjasama bisnis. Gambaran grafik pada flowchart tentang prosedur dari proses
bisnis mempermudah untuk penyelesaian masalah dan analisis kekurangan dalam
proses. Hal tersebut menjelaskan pentingnya penggunaan aplikasi flowchart dalam
kegiatan kerjasama karena singkat, tidak bertele-tele, dan menghemat waktu dan tenaga
. Aplikasi flowchart diharapkan bisa menjadi sebuah solusi yang sederhana, namun
dapat dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan kegiatan bisnis.
METODE PELAKSANAAN
Melakukan kegiatan pengabdian selama 1 bulan dimulai pada 10 Agustus 2021
sampai dengan 10 September 2021. Tempat dilaksanakan yaitu di kantor Pemerintah
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Kota Yogyakarta pada Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Metode yang digunakan
dalam pengabdian masyarakat adalah:
Identifikasi masalah
Banyak masyarakat yang kesulitan dalam memahami langkah-langkah proses bisnis
yang memuat tulisan atau teks yang banyak. Selain sulit dipahami juga membuat minat
untuk membaca juga berkurang. Hal tersebut dapat membuat kesalahpahaman dan
berakibat kesalahan dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu Pemerintah kota
Yogyakarta memanfaatkan aplikasi flowchart ini untuk mempermudah dalam
pemahaman proses bisnis.
Tujuan
Tujuan pemanfaatan flowchat ini yaitu untuk memudahkan dalam penyampaian proses
bisnis dan juga memahami dengan benar seperti apa bisnis yang akan dilakukan.
Penyelesaian Masalah
Dengan diterapkannya penggunaan flowchart maka Pemerintah Kota Yogyakarta
mengenalkan dan mengajarkan cara penggunakan aplikasi tersebut supaya dapat
digunakan pada saat melakukan kerjasama bisnis dengan daerah lain oleh bagian
perekonomian dan kerjasama sekretariat daerah kota Yogyakarta.
Evaluasi
Tahap yang terakhir adalah evaluasi yaitu dimana dapat dilihat dari pemanfaatan
dari flowchart tersebut berhasil mempermudah pemahaman pada saat melakukan proses
bisnis. Dan memperbanyak segala bentuk simbol yang ada dalam aplikasi flowchart
agar lebih menarik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan aplikasi flowchart proses bisnis menjadi lebih mudah
dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Selain itu meningkatkan kejelasan dalam
penyampaian dengan memuat isi berupa ide pokok. Berikut merupakan tampilan
flowchart kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Sinergi) :

Gambar 1. Tahap Inisiasi

Gambar 2. Tahap Persiapan
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Gambar 3. Tahap Pelaksanaan

Dengan adanya pemanfaatan flowchart ini akses informasi yang terkandung dalam
proses bisnis menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan efisien bagi semua orang yang
akan membacanya. Melalui bentuk gambar yang menarik akan membuat pembaca tidak
bosan untuk memahaminya.
KESIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:
pemanfaatan aplikasi flowchart memberikan pengaruh yang baik karena dalam kegiatan
proses bisnis di Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi lebih mudah dalam penyampaian
proses bisnis dan mudah dipahami juga oleh para rekan kerjasama ,sehingga kerjasama
antar daerah dapat terjalin dengan lancar.
SARAN
Aplikasi ini hanya berisi tentang ide pokok, maka perlu disertakan keteranganketerangan lain sebagai penjelasan. Untuk saat ini aplikasi Flowchart belum dapat untuk
menuliskan rumus-rumus dan formula, jadi harus diberi penjelasan tersendiri.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk penulis
pengabdian masyarakat berbagi ilmu dengan para karyawan bagian Perekonomian dan
Kerjasama Kota Yogyakarta. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada
Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan penulis kesempatan melakukan
kegiatan pengabdian masyarakan untuk menambah pengetahuan dan untuk semua pihak
yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan pengabdian masyarakat.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak
disengaja, mohon dibukakan pintu maaf.

36

V o l. 3 N o. 2 , J a n u a r i 2 0 2 2

REFERENCES
Hanum, Seprida. (2017). Pemanfaatan Aplikasi Penggambar Diagram Alir (Flowchart)
Sebagai Bahan Ajar Untuk Mata Kuliah Sistem Akuntansi Di Fakultas Tinggi
Swasta Di Kota Medan. Vol No. 1 93-105
Syamsiah.(2019).Perancangan Flowchart dan Pseudocode Pembelajaran Mengenal
Angka Dengan Animasi Untuk Anak Paud Rambutan.Vol No.4 .86-93
Nirmala Wahyu, Bagus Putu, Nengah Widya Utami., A.A Istri Ita Paramitha. (2020).
Digitalisasi Desa dan Potensi Wisata Di Desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju
Pariwisata 4.0.Jurnal Karya Abdi Vol No. 3. 350-355.
Widiyanto, R., Setiawan, Agus., (2018). PKU bagi Pengurus Ranting Muhammadiyah
di Kabupaten Magelang Untuk Mengelola Administrasi Ranting. Jurnal Abdimas
PHB. Vol 1 No. 2. 67-74
Djumaty, Brian L., Dey, Nina Putri Hayam., Hanindito, Grogorius Anung., Suprapto.
(2021). Penyusunan Paket Wisata Kopi Di Desa Kumpai Batu Atas Kabupaten
Kotawaringin Barat. Jurnal Abdimas PHB. Vol 4 No. 1 62-66.

37

