
Menurut studi kasus yang dilakukan oleh Standish
Group, 80 persen pengembangan teknologi infor-

masi (Information Technology – IT) gagal, karena tim
proyek hanya berfokus pada teknologi dan melupakan
untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap
manusia dan proses.

T iap kali bisnis memperkenalkan teknologi baru,
maka perubahan organisasi akan terjadi. Perubahan

organisasi akan mengganggu bahkan akan mengacaukan
kerja sehari-hari staf, dan gelombang kejut ini akan
menjalar dengan cepat keseluruh organisasi.

Hasil dari pendekatan yang hanya berfokus pada
teknologi membuat inisiatif IT gagal diimplementa-

sikan. Pada tahun 1995, studi dari Gartner Group,
menunjukkan bahwa inisiatif perubahan teknologi ke-
banyakan akan mengalami kegagalan ketika dihadapkan
pada resistansi manusia (pengguna). Teknologi mungkin
terbaik dari yang terbaik, namun ia akan tak berguna
dan mahal biaya yang harus dibayar, jika pekerja tak
pernah dapat mengadopsinya. Biaya dari hardware dan
software yang tak terpakai ini, akan semakin bertambah
bila dampaknya
dikaitkan dengan
b e r k u r a n g n y a
p r o d u k t i v i t a s
dan kehilangan
kesempatan dari
pasar.

Ka r e n a n y a
ketika pada

saat awal sebuah
proyek IT dimu-
lai, tim pengem-
bang harus men-
getahui status
yang ada pada
i n f r a s t r u k t u r
organisasi, den-
gan melakukan
evaluasi terhadap 8 pilar organisasi, yang dikelompokan
dalam 3 kelompok utama, yaitu (1) manusia
(kepemimpinan, budaya kerja, kesiapan individu staf),
(2) proses (proses bisnis, proses pengembangan solusi,
proses operasional), dan (3) teknologi (perangkat keras,
perangkat lunak).

Dengan pendekatan terstruktur akan mencegah
fenomena kegagalan dari perubahan organisasi.

Yang mempunyai karakteristik modular, arsitektur ter-
buka, dan dapat disesuaikan untuk memenuhi proyek IT

tertentu, dimana akan membantu mempercepat re-
alisasi, mengurangi resiko, meningkatkan kemampuan
manajemen dan kepercayaan, serta meningkatkan
efisiensi.

Untuk menyeimbangkan faktor manusia, proses dan
teknologi, digunakan 3 metode, yaitu tim, proses,

dan resiko.
1. Model tim berfokus pada siapa yang merupakan ang-

gota organisasi yang terlibat dalam perubahan.
2. Model proses mendeskripsikan apa aktivitas yang

harus diambil oleh organisasi untuk sukses terhadap
perubahan teknologi.

3. Model resiko berfokus pada mengapa resiko harus
diperkecil untuk menjamin kesuksesan perubahan
yang terjadi.

Berdasarkan keterangan di atas, pemahaman akan
proses dari suatu organisasi merupakan salah satu

hal utama, dalam mendukung kesuksesan pengemban-
gan dan penerapan IT. Oleh sebab itu dibutuhkan ke-
mampuan dalam mendisain dan menganalisa suatu
proses organisasi (dalam fase akusisi, fase awal dari

suatu pengem-
bangan IT, sebe-
lum melangkah
ke fase berikut-
nya, yaitu disain).
Proses meru-
pakan jembatan
p e n g h u b u n g
antara manusia
dan teknologi.

Definsi seder-
hana dari

proses adalah
sekumpulan akti-
fitas kerja yang
seling berkaitan,
dan tiap dari-
padanya memiliki

input dan output. Input dapat berupa material, perala-
tan, atau obyek nyata lainya, atau suatu informasi, yang
dikonversikan oleh serangkaian aktifitas menjadi suatu
output yang disediakan bagi penerima. Penerima bisa
merupakan pihak eksternal ataupun internal.

Definsi proses sederhana di atas, dapat dikembang-
kan lagi menjadi 4 fungsi kunci, yaitu (1) titik pem-

berhentian, (2) transformasi, (3) umpan balik, dan (4)
dapat diulang. Akan di ulas secara lengkap di halaman 2
berikut ini
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De f i n s i
p r o s e s

sederhana di
atas, dapat
dikembangkan
lagi menjadi 4
fungsi kunci,
yaitu (1) titik
p e m b e r h e n -
tian, (2) trans-
formasi, (3)
umpan balik,
dan (4) dapat
diulang.

T itik pem-
berhentian

dari suatu
proses dapat
didefinisikan
sebagai input
dan outputnya,
dan dapat dibagi menjadi 4 kategori, antara lain (1) in-
put, (2) output, (3) pelanggan, dan (4) kondisi katalis.
Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, input proses
dapat berupa peralatan, material, metode, atau lingkun-
gan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan
jasa dari proses. Titik pemberhentian yang lain dari
proses adalah output. Output adalah ptoduk atau jasa
yang dihasilkan oleh proses. Tipe ketiga dari titik pem-
berhentian adalah pelanggan. Pelanggan adalah peng-
guna dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh proses.
Pelanggan bisa internal, seperti suatu departemen atau
kelompok, atau ekseternal organisasi. Pelanggan adalah
penilai dari kualitas output proses. Pelanggan utama
adalah pelanggan yang paling penting atau berkepentin-
gan terhadap output proses. Pelanggan utama meru-
pakan alasan utama keberadaan proses dan merupakan
batasan akhir atau cakupan dari proses. Titik pember-
hentian terakhir adalah kondisi kotalis. Bila kondisi
katalis diklasifikasikan sebagai input, ia harus dilihat
sebagai sesuatu yang independen. Ia adalah kondisi yang
memicu dimulainya proses. Kondisi katalis merupakan
batasan insialisasi dari proses.

Fungsi transformasi dari suatu proses dapat diklasifi-
kasikan ke dalam 3 kategori, yaitu (1) fisikal, (2)

lokasional, dan (3) transaksional.
Suatu transformasi fisikal merubah beberapa item nyata,
bahan baku, atau bahan setengah jadi, ke status yang
lain. Sedangkan transformasi lokasional merubah item
fisikal. Namun transformasi lokasional tidak merubah
bentuk dari obyek, lokasi transaksional merubah lokasi
dari obyek atau material. Tipe transformasi yang ketiga
adalah transformasi transaksional, yang merubah atau
memodifikasi item-item yang tidak nyata, seperti pemin-
dahan uang secara transfer elektronik dari bank yang
satu ke bank yang lain, meramu data penjualan untuk
menghasilkan suatu informasi yang dapat memprediksi-
kan penjualan, dan lain-lain.

Umpan balik meliputi kanal komunikasi dan evaluasi,
yang merupakan aktifitas transformasi untuk

memodifikasi, atau membenahi, sehinga atribut output

yang diinginkan tetap terjaga. Tiap proses membu-
tuhkan umpan balik untuk mengatur outputnya. Umpan
balik dapat berupa banyak bentuk. Ia dapat berupa in-
formasi yang berasal dari sisi output proses atau dari
proses konversi. Umpan balik juga dapat berbentuk in-
formasi ekonomi, seperti pendapatan penjualan bersih,
yang digunakan untuk mengevaluasi operasi. Umpan
balik memastikan bahwa proses efektif, efisien dan
menghasilkan output yang diharapkan. Umpan balik
dapat dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu (1) kebutuhan
dan harapan pelanggan, (2) target pelanggan tertentu,
(3) suara pelanggan, (4) target proses tertentu, dan (5)
suara proses.

T iga kategori pertama dari umpan balik merupakan
informasi dari output proses. Kebutuhan dan hara-

pan pelanggan adalah atribut-atribut dari ourput proses,
seperti produk dan jasa, yang dibutuhkan pelanggan.
Target pelanggan tertentu adalah translasi kebutuhan
dan harapan pelanggan ke karakteristik-karakteristik
tertentu dan dapat dikuantisasi, yang dapat digunakan
untuk mengarahkan kualitas dari produk atau jasa.
Suara pelanggan adalah mekanisme umpan balik yang
mengukur kepuasan dari pelanggan terhadap produk
atau jasa. Suara pelanggan digunakan untuk mempela-
jari apakah output proses telah memenuhi kebutuhan
dan harapan pelanggan.

Dua kategori sisanya meliputi informasi dari dalam
proses. Target proses tertentu adalah obyektifitas,

tujuan, dan target yang harus dicapai oleh proses untuk
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Target-
target ini merepresentasikan suatu translasi langsung
dari target pelanggan tertentu. Suara proses men-
yediakan informasi dimana proses dapat diukur dan
dievaluasi terhadap target proses tertentu. Satu tujuan
penting: suara proses menyediakan informasi sebelum
pelanggan menerima produk atau jasa.

Dapat diulang. Karakteristik akhir dari proses, pen-
gulangan, menyatakan bahwa suatu proses dapat

dieksekusi dengan cara yang sama dan output yang
sama.
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Proses memiliki 10 karakteristik, yaitu (1) ke-
pemilikan (2) batasan, (3) kapasitas, (4) dokumen-

tasi, (5) kendali, (6) efektifitas, (7) efisiensi, (8) adapta-
bilitas, (9) pengukuran, dan (10) aksi koreksi.

Kepemilikan, pemilik proses adalah manajer departe-
men. Manajer ini memahami misi organisasi dan

output dari proses, dan manajer memiliki tanggung
jawab personal dan akuntabilitas untuk proses dan out-
putnya. Kinerja manajer dinilai dengan standar yang
dapat dikuantifikasi, seperti biaya, jadual, dan kualitas.
Saat ini, pemilik proses bergeser secara bertahap ke
arah tim kerja. Namun ide dasarnya masih sama. Pemilik
proses, baik individual atau tim, bertanggung jawab
pada pekerjaan, biaya, kualitas dan jadual. Pemilik
proses harus mengelola proses untuk mencapai target
standar, dan pemilik proses memiliki otoritas untuk
mengubah proses dalam mempertahankan output yang
diharapkan.

Batasan adalah awal dan akhir dari suatu proses.
Output akhir dan input yang dibutuhkan proses

telah jelas dan tidak membingungkan. Sedangkan bata-
san proses transaksional, lebih sulit untuk diidentifikasi.
Lebih jauh, spesifikasi output dari proses transaksional
mungkin saja tidak benar-benar merefleksikan kebutu-
han pelanggan, dan spesifikasi input mungkin tidak da-
pat menghasilkan spesifikasi output yang diharapkan
dengan proses yang ada. Suatu pemahaman yang kurang
tentang spesifikasi input dan output merupakan suatu
hal yang umum terjadi dalam proses bisnis. Namun
proses transaksional yang dikelola dengan baik, masalah
spesifikasi dapat diminimalkan, dan batasan dapat dide-
finsikan dan dikendalikan dengan baik pula.

Kapasitas adalah rata-rata output suatu proses. Ka-
pasitas biasanya diekspresikan dalam bentuk

disain atau teoritis, kapasitas, dan kapasitas efektif.

Dokumentasi adalah data detil dari aliran kerja
dalam proses. Dokumentasi dapat ditulis dengan

sangat detil, atau dapat juga dalam bentuk koleksi ber-
bagai bit data. Lebih lanjut, ia menyediakan catatan per-
manen dari transformasi fisikal dalam suatu proses pro-
duksi. Dokumentasi merupakan referensi dalam mengu-
kur proses yang dapat diulang, dan merupakan dasar
pengukuran dari perubahan yang dilakukan. Akhirnya,
dokumentasi berlaku sebagai alat bantu pelatihan dan
referensi bagi orang-orang yang terlibat dalam proses.
Terdapat berbagai tipe dokumen, seperti diagram alir
proses, gambar disain perakitan, dan lain-lain.

Kendali mengatur kualitas kerja, atau menyediakan
umpan balik. Kendali ditetapkan untuk mengelola

variasi natural yang terjadi dalam proses fisikal.

E fektifitas berbeda dengan umpan balik, dimana
efektifitas mengukur umpanbalik terhadap tujuan

proses. Efektifitas terbaik diarahkan oleh pengukuran,
baik internal maupun eksternal. Pengukuran efektifitas
eksternal harus merefleksikan kebutuhan pelanggan.
Pengukuran efektifitas internal harus merefleksikan
kebutuhan pelanggan internal maupun eksternal.
Ketidakefektifan lebih mudah diidentifikasi daripada
efektifitas. Berikut beberapa gejala terjadinya ketidake-
fektifan proses, antara lain komplain pelanggan, keti-

dakkonsistenan kualitas output, kurangnya perhatian
terhadap kualitas output, tidak adanya sistem koreksi,
kurangnya ketertarikan pada pelanggan, dan waktu
yang lama dalam memperbaiki masalah.

E fisiensi adalah suatu pengukuran output terhadap
sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan

output tersebut. Ia merefleksikan seberapa produktif
operasi internal dan bagaimana sumber daya digunakan
secara efektif dalam proses. Pengukuran efisiensi tra-
disional adalah rasio output terhadap kapasitas proses.
Beberapa gejala ketidakefisienan proses, antara lain ter-
dapatnya inspeksi yang terlalu banyak, aktifitas yang
redudansi & tidak perlu, aksi koreksi (seperti kerja
ulang dan rekonsiliasi yang berlebihan), masalah sup-
plier (misal kurang berkualitas atau pengiriman yang
sering terlambat), dan biaya yang berlebihan untuk akti-
fitas-aktifitas yang bernilai tambah, misal biaya pro-
duksi.

Adaptabilitas menunjukan kemampuan proses untuk
menyesuaikan atau berubah baik dalam hal

teknologi ataupun output. Lebih lanjut, adaptabilitas
mencakup respon suatu proses dalam melakukan pe-
rubahan kondisi, seperti kebutuhan output, hambatan
internal, dan kualitas input. Suatu proses dikatakan da-
pat beradaptasi bila proses dapat diubah untuk me-
menuhi kebutuhan baru tanpa suatu modifikasi yang
berarti. Suatu proses yang dapat beradaptasi akan mem-
butuhkan beberapa perubahan alur kerja, personel, dan
peralatan, bila perubahan dibutuhkan., namun proses
masih tetap stabil. Proses yang kurang dapat beradap-
tasi cenderung terbatas. Keterbatasan dapat meliputi
kemampuan peralatan, seperti kapasitas, keluaran, dan
siklus waktu, atau aspek manusia, seperti kemampuan,
fleksibilitas, resistansi terhadap perubahan, dan faktor
manusia lainnya.

Pengukuran menyediakan basis statistik untuk pen-
gendalian aliran kerja dan pengelolaan variasi. Den-

gan kata lain, ia menyediakan dasar dalam memberikan
umpan balik. Pengukuran yang terus-menerus dilakukan
dalam tiap proses yang dikelola dengan baik, karena
mereka melakukan verifikasi apakah produk telah me-
menuhi spesifikasi. Labih lanjut, pengukuran terus-
menerus memungkinkan proses untuk beradaptasi ter-
hadap variasi natural yang terjadi dalam proses. Keban-
yakan organisasi, sebelumnya hanya bergantung pada
pengukuran akhir produk, dimana metode ini sangat
memakan banyak biaya dalam bentuk prosuk sisa yang
tak dapat dipakai lagi atau pekerjaan ulang.

Aksi koreksi adalah aksi yang dibutuhkan untuk
mengkoreksi variasi natural dalam proses. Dalam

suatu proses yang didisain dan dikelola dengan baik,
umpan balik internal dari pengukuran pada satu atau
lebih titik kendali mengidentifikasikan kebutuhan akasi
koreksi sebelum produk dihasilkan. Proses secara cepat
dapat disesuaikan untuk membetulkan variasi, dan efek-
tifitas dan efisiensi proses tidak dikorbankan karena
variasi natural. Umpan balik dan aksi koreksi adalah
jantung dari kendali proses, tanpa mereka, proses kehi-
langan kemampuannya untuk dapat diulang, kualitas,
dan konsistensi.
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Bahasa Proses

Quality Process Language (QPL), merupakan suatu ba-
hasa yang digunakan untuk mendeskripsikan proses-

proses dan informasi yang terlibat dalam suatu sistem
manajemen organisasi, yang berdasarkan pada kualitas.
QPL berbasis pada 2 dasar, yaitu informasi dan proses,
dan interaksi-interaksi antar keduanya.
Informasi menye-diakan pengetahuan tentang hal-hal
tertentu dan proses-prosesnya, meliputi dokumen cetak,
komunikasi verbal (seperti pembicaraan melalui tele-
pon), database komputer, dan deskripsi obyek-obyek
material.
Proses-proses beroperasi pada informasi dan mentrans-
fernya, baik dengan mengubah informasi yang telah ada,
maupun membuat informasi baru. Proses-proses meli-
puti semua operasi bisnis, dan hal-hal yang dideskripsi-
kan oleh prosedur-prosedur dan instruksi kerja. Proses-
proses ini dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh
informasi, (tepatnya oleh aliran informasi).
Untuk memodelkan aliran informasi dibutuhkan be-
berapa jaringan, yang di bentuk dari noktah (yaitu
proses) dan garis penghubung (yaitu informasi) antar
noktah.
Ada 6 elemen suatu proses dalam QPL, antara lain proses,
informasi, pemilik proses, otoritas, kendali, dan pen-
ghubung antar proses.

Proses adalah tingkat pal-
ing dasar dari organisasi.

Suatu proses terdiri dari
suatu tahapan sekuensial
yang mentransformasikan
informasi dari status awal
(input) ke status akhir
(output). Karakteristik kunci
suatu proses, adalah proses
yang dapat diturunkan lagi ke
proses-proses yang lebih ren-
dah komplesitasnya, sehingga proses-proses dapat lebih
dimanajemeni, dengan hanya menjabarkan sejumlah
tahapan proses tertentu pada tiap tingkatan.

Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada
input atau output atau keduanya. Informasi ini akan

menyediakan penghubung antar proses-proses yang
dibutuhkan, dan juga menyediakan aliran kendali yang

menentukan urutan pengerjaan proses.
Informasi yang mengalir pada suatu titik masukan se-
buah proses di sebut input.
Informasi yang mengalir keluar dari suatu proses, dan
berada di sebelah kanan proses, di sebut output. Ada 2
macam tipe output, yaitu (1) output yang tidak berubah,
dan (2) output yang berubah.
Output yang tidak berubah digunakan untuk mengkoor-
dinasikan proses. Saat ia dibutuhkan untuk keluar dari
proses pertama sebelum digunakan menjadi input untuk
proses kedua, akan menyebabkan proses kedua harus
menunggu setelah proses pertama. Sifat ini akan sangat
berguna dalam menentukan urutan proses. Berdasarkan
pada contoh di atas, daftar penawaran
Output yang di modifikasi atau di buat oleh sebuah
proses disebut output yang berubah. Proses mungkin saja
merubah nilai dari suatu informasi, seperti nilai tempera-
tur air akan berubah karena proses pemanasan. Infor-
masi dapat pula diciptakan oleh suatu proses mengguna-
kan input (dan informasi lain) yang diberikan ke proses.

Pemilik proses adalah seseorang atau sekumpulan
orang atau sesuatu (misal divisi, mesin, dan lain-lain)

yang bertanggungjawab terhadap eksekusi proses. Walau
tidak sepenuhnya identik, pemilik proses pada QPL, ham-

pir sama dengan notasi yang
digunakan untuk mendiskrip-
sikan proses pada IDEF0,
yaitu mekanisme.

Konsep dari kepemilikan
proses membantu kita

untuk menentukan siapa atau
apa yang bertanggungjawab
bagi suatu proses. Otoritas
menyediakan suatu konsep
tambahan yang akan mem-
perjelas bagaimana proses

ditentukan, dan dasar untuk membuat keputusan.

Kendali merupakan suatu tipe informasi yang khusus
digunakan untuk menetapkan kondisi-kondisi untuk

aktivasi suatu proses.

Penghubung antar proses digambarkan secara visual
sebagai sebuah garis yang menghubungkan antar

proses atau bagian atau obyek.


