
Pada bagian sebelumnya (edisi Maret 13) telah di-
jelaskan elemen-elemen inti dari QPL (Quality Pro-

cess Language), yang menyediakan suatu dasar untuk
��������������������ϐ����-����ϐ���������������������
suatu organisasi. Pada bagian ini, akan berfokus pada
kegunaan informasi pada QPL. Seberapa sering informa-
si di akses, dan berapa lama harus dipertahankan?
Bagaimana QPL menjelaskan isi dari informasi?
Bagaimana tentang aliran informasi yang digunakan,
yang memungkinkan proses berkomunikasi? Jawaban
pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarahkan kita da-
lam menerapkan QPL ke area permasalahan manajemen
yang lebih luas.
Tipe-Tipe Informasi

Dalam QPL, informasi adalah satu-satunya jalan un-
tuk menghubungkan proses yang satu dengan pros-

es yang lain. Akan sering terjadi perubahan informasi,
sehingga kita perlu untuk menentukan versi informasi
yang digunakan oleh proses, dan berapa lama untuk
���������������������������������Ǥ������ϐ������������
item informasi berdasarkan pada presistensi – “atribut-
atribut informasi yang mengatur lama waktu
keberadaannya bagi proses yang membutuhkannya” -
dari informasi yang berguna, adalah (1) kanal, (2) infor-
masi tersimpan, dan (3) koleksi.
Kanal (channels)

Informasi (atau material) sementara (temporal) yang
dibutuhkan hanya untuk suatu waktu dan tidak diper-

tahankan atau tidak dibutuhkan lagi setelah proses
selesai dilakukan. Misal, proses perhitungan umur, yang
menghitung tanggal sistem (saat ini) dikurangi dengan
tanggal lahir (tersimpan), maka tanggal sistem merupa-
kan informasi berkategori kanal, karena hanya bersifat
sementara, dan tidak di simpan untuk dipertahankan
keberadaannya setelah proses selesai dilakukan.

Dalam QPL, informasi berkategori kanal di tandai
dengan notasi I pada garis informasi yang bersangkutan.
Informasi tersimpan (stored information)

Informasi yang dipertahankan, namun hanya versi
terbaru yang dibutuhkan. Misal, untuk menentukan

haga penjualan suatu produk, maka informasi harga
produk yang terbaru dibutuhkan untuk proses ini, dan
informasi harga produk terbaru ini merupakan informa-
si berkategori informasi tersimpan, karena hanya harga
yang paling akhir dari produk bersangkutan yang dibu-
tuhkan, dan informasi ini tetap dipertahankan (di sim-
pan) untuk penentuan harga produk bersangkutan pada
transaksi berikutnya, hingga ada informasi harga
produk tersebut yang lebih baru lagi.
Dalam QPL, informasi tersimpan digambarkan dalam

bentuk kotak dengan sudut persegi. Dalam manajemen
kualitas, informasi tersimpan merupakan informasi-
informasi versi terakhir yang umum digunakan, terma-
suk (1) standar, regulasi, prosedur, dan instruksi kerja,
dan (2) manual pengguna.
Koleksi (archived)

Informasi yang dipertahankan dan versi-versi yang
lalu juga dibutuhkan. Misal, proses analisa (seperti

prediksi kecenderungan) penjualan membutuhkan
sekumpulan data transaksi penjualan yang tersimpan
dalam satu periode transaksi, informasi ini berkategori
koleksi.
Dalam QPL, koleksi digambarkan dengan kotak bersudut
persegi berbayangan (shadowed), seperti yang terlihat
pada gambar di atas, atau kotak bersudut persegi
dengan garis miring di bagian kanan bawahnya, seperti
yang terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Diagram QPL tidak berkaitan secara langsung dengan
obyek material, namun hanya pada deskripsi yang

menangani item informasi. Proses-proses mentransfor-
masikan deskripsi-deskripsi ini, menjadi informasi yang
berubah, yang memungkinkan untuk dapat digunakan
oleh proses lainnya. Deskripsi-deskripsi ini di sebut se-
bagai atribut-atribut informasi.
Sebagai contoh, suatu sistem kendali kualitas pencampu-
ran cat. Regulasi proses ini tidak berkaitan dengan sub-
stansi material cat secara langsung – misal di beri nama
batch cat – dan atribut- atribut dari batch tersebut ada-
lah warna, konsistensi, komposisi, dan lain-lain. Tiap
atribut ini didokumentasikan, dan kemudian digunakan
sebagai penentu pemenuhan terhadap kebutuhan.
Dengan kata lain, hanya atribut-atribut batch cat yang
dapat didokumentasikan, bukan batch cat itu sendiri.
Atribut-atribut merupakan pengganti obyek material.
Saat membuat suatu deskripsi QPL, kita menentukan
karakteristik-karakteristik dari obyek material yang rel-
evan, dan hal ini dise-
diakan oleh proses yang
beroperasi terhadap in-
formasi tersebut. Saat
kita memilih atribut-
atribut yang berbentuk
suatu deskripsi, kita ber-
tanya proses apa yang
akan beroperasi ter-
hadapnya, dan informasi
apa yang akan mereka
butuhkan untuk dapat
berhasil menyelesaikan
operasinya.
Aliran Informasi

B iasanya, informasi mengalir secara langsung dari
satu proses ke proses yang lain. Namun terdapat

situasi-situasi di mana aliran ini perlu untuk di proses
terlebih dahulu. Umumnya, informasi perlu diketegori-
kan terlebih dahulu, sehingga dapat diarahkan ke proses
yang sesuai, aliran informasi seperti ini di sebut
pengarahan (case atau decision point). Situasi umum
lainnya adalah informasi dibutuhkan oleh beberapa
proses, yang di aktivasi secara independen. Aliran infor-
masi ini di sebut pemisahan (split).
Pengarahan (case)

Dalam konstruksi pengarahan, sebuah garis infor-
masi tunggal memasuki simbol pengarahan, namun

beberapa garis informasi keluar daripadanya. Tiap garis
ini memiliki suatu nilai korespondensi informasi yang

berbeda. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pengara-
han di sebut juga suatu titik keputusan (decision point),
di mana pada titik ini akan memutuskan proses-proses
yang akan di aktivasi berikutnya. Konstruksi pengarahan
digunakan untuk mengkategorikan informasi, yang
kemudian digunakan untuk memutuskan proses yang
paling tepat dan akan dilaksanakan berikutnya.
Konstruksi pengarahan digunakan sebagai suatu alter-
natif dan bentuk ekuivalensi beberapa tipe kondisi ken-
dali terhadap proses-proses. Konstruksi pengarahan
�����������������������������������������ϐ���������
���������Ǥ���������������������������������������ϐ������
ini, dan ia tidak dibutuhkan untuk menentukan elemen-
elemen lainnya (penamaan, kendali, otoritas, pemilik,
dan input lainnya), maka konstruksi pengarahan meru-
pakan pilihan yang tepat untuk digunakan.
Pemisahan (split)

Kadangkala suatu item informasi digunakan lebih
dari satu proses pada satu waktu. Contoh, instruksi

yang sama mungkin akan digunakan oleh seluruh peker-
ja pada lini produksi. Untuk mengatasi hal ini, QPL mem-
isahkan suatu garis informasi ke dua garis atau lebih,
yang akan berhubungan dengan proses-proses yang
membutuhkannya. Sebagai catatan, garis informasi dari
proses pemisahan ini bukan merupakan duplikat infor-
������������ϐ����ǡ����������������������������������Ǧ
kan duplikat informasi. Pemisahan berarti informasi
dapat digunakan oleh proses-proses yang di tuju.

J ika terdapat beberapa pemisahan pada suatu diagram,
akan menjadi tidak dapat di baca. Oleh karena itu, QPL

memperbolehkan informasi, setelah ia digunakan oleh
proses, untuk dihubungkan kembali, dengan membalik
simbol pemisahan. Namun hal ini hanya dapat dilakukan
����������������������������ϐ�������������������������Ǥ�

Jika suatu proses te-
����������ϐ��������Ǧ
formasi maka suatu
hubungan tidak lagi
dapat dilakukan, dan
informasi harus
dimodelkan sebagai
informasi tersimpan
atau sebagai suatu
koleksi, sejak
dihasilkannya suatu
versi baru.
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H ingga pada bagian ini, kita telah melihat bagaimana
suatu proses dapat dimodelkan sebagai suatu taha-

pan proses tunggal, dengan hubungan ke proses- proses
lain melalui garis-garis informasi. Terdapat sejumlah hal
lain yang harus dipecahkan sebelum kita dapat
menggunakan proses-proses untuk memodelkan organ-
isasi dan aktivitas yang nyata.
Hirarki Proses

Untuk membuat suatu proses dapat dikelola, ia harus
dibagi ke dalam sub proses yang lebih kecil. Tiap

sub proses ini akan dapat, pada gilirannya, dibagi ke da-
lam sub proses - sub proses yang lebih kecil lagi. Proses
pembagian ini dilakukan hingga mencapai tahapan pros-
es dimana hanya terdapat satu aksi, atau tidak dibutuh-
kan lagi deskripsi tahapan proses yang lebih detil.
Hirarki proses ini menyediakan tiga keuntungan utama,
yaitu (1) fokus / konsentrasi hanya pada sejumlah detil
pada suatu waktu, (2) memudahkan dalam penampilan
disain dan analisa proses, (3) membantu dalam memu-
tuskan prioritas dan memilah-milah permasalahan ber-
dasarkan pada tingkat kedetilan dan kepentingan. Ter-
dapat suatu hambatan yang berarti pada proses dekom-
posisi ini, yaitu konsistensi level detil terhadap level di-
atasnya. Hal ini berarti bahwa, keseluruhan input, out-

put, dan kendali yang digunakan pada level detil harus
sesuai dengan level yang di atasnya. Tak satupun dari
tahapan proses pada level detil yang membutuhkan sua-
tu input eksternal, atau menghasilkan suatu output ek-

sternal, dimana tidak terdapat pada level proses diat-
asnya. Namun bagaimanapun juga, masih terdapat
kemungkinan (diperbolehkan) tahapan proses pada lev-
el detil menggunakan informasi yang tidak masuk atau
keluar dari proses level yang di atasnya. Informasi inter-
nal ini akan muncul sebagai garis informasi (dan mung-
kin pula sebagai informasi tersimpan) pada deskripsi
proses yang lebih detil, namun tidak pada kotak proses
level di atasnya. Gambar di kiri-bawah menggambarkan
contoh hirarki proses, pembagian proses pabrikasi kom-
ponen.
Cakupan Proses

Cakupan suatu proses mendeskripsikan batasan dari
kegunaan proses. Dalam QPL, cakupan proses ada-

lah penyederhanaan suatu proses dari sudut pandang
eksternal. Cakupan proses ini memungkinkan kita untuk
mengenkapsulasi proses sehingga dapat menyembunyi-
kan semua detil (informasi yang dibutuhkan dan
digunakan, pemilik proses yang bertanggung jawab,
otoritas sebagai dasar penilaian, dan kendali yang
menentukan kapan layak digunakan) yang tidak diper-
lukan oleh pihak eksternal untuk melihat proses terse-
but.
Strukturisasi Proses

B ila kita berhadapan dengan suatu masalah atau
situasi yang membutuhkan struktur yang lebih baik,

kita dapat menggunakan tiga cara dalam mengorgan-
isasikan proses antara lain (1) hirarki, membagi proses
ke dalam sub proses–sub proses yang lebih kecil, (2)
�����ϐ�����ǡ���������������-hal yang mempunyai atau
memiliki kesamaan, dan (3) sekuensial, menentukan
urutan hal-hal dalam waktu atau ruang.
Hirarki (hierarchy)

H irarki adalah pembagian suatu proses ke dalam
bagian-bagian proses yang lebih kecil (sub proses),

sehingga bagian-bagian tersebut merupakan suatu hal
yang eksklusif secara mutual, dan secara kolektif, sama
terhadap proses yang ada pada level diatasnya. Proses
sering dideskripsikan dalam bentuk suatu hirarki. Pros-
es merupakan suatu koleksi dari aktivitas, yang untuk
selanjutnya aktivitas merupakan koleksi dari tugas.
Misal, seorang kasir asuransi bertanggung jawab ter-
hadap proses pengolahan aplikasi asuransi. Proses ini
dapat dibagi lagi ke dalam aktivitas-aktivitas, seperti
meminta bukti pemeriksaan kesehatan, dimana aktivitas
ini meliputi sekumpulan tugas-tugas yaitu memeriksa
kecukupan data (seperti umur, jenis kelamin, riwayat
keluarga, dll), menentukan klinik yang menjadi rekanan,
menelepon pendaftar pada waktu-waktu tertentu, dan
lain-lain.
�����ϐ������ ȋ������ϔ�������) dan penurunan
(inheritance)

B ila struktur hirarki berguna untuk banyak tipe
strukturisasi, ada beberapa area yang mana hirarki

tidak tepat digunakan. Misal, dalam suatu perusahaan
mempunyai banyak departemen yang berbeda-beda,
namun dari departemen-departemen tersebut mempu-
nyai suatu kesamaan, dimana mereka menggunakan
informasi yang hampir sama, budaya kerja yang hampir
����ǡ����ϐ�����������������������������Ǥ�Ke hal 4.
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Pemodelan Proses - Hirarki Proses #2

Berdasarkan hal ini dibutuhkan strukturisasi proses atau
informasi yang berdasarkan pada kesamaan karakteris-
���ǡ�������������������ϐ�����Ǥ�

Mekanisme penggunaan karakteristik yang sama un-
tuk strukturisasi obyek disebut penurunan (secara

������ǡ���������������ϐ����������������������-sifat atau
karakteristik-karakterisitik yang mana satu atau lebih
proses akan menerima dari suatu proses yang sama se-
��������������������ϐ��������ȌǤ��������������������������
bahwa suatu obyek, atau grup obyek, turunan terhadap
semua karakteristik dari kelas diatasnya. Sebagai contoh,
bebek merupakan turunan karakteristik-karakteristik
bertelur dan memiliki bulu dari kelas di atasnya yaitu
burung. Bila bungalo dan apartemen adalah tempat ting-
gal, mereka memiliki karakteristik yang sama yaitu
bangunan dan tempat tinggal manusia. Kita dapat menga-
takan bahwa bungalo dan apartemen turunan karakteris-
tik-karakteristik dari kelas diatas mereka yaitu tempat
tinggal. Strukturisasi proses berdasarkan karakteristik
yang sama dan penurunan adalah suatu metode yang
sangat tepat untuk memahami organisasi dan bagaimana
mereka bekerja. Metode ini menyediakan suatu alat ban-
tu yang berguna untuk mengurangi kompleksitas
prosedur dan instruksi kerja, bila aspek-aspek yang sama
terhadap lebih dari satu proses hanya perlu dideskripsi-
kan sekali.
Sekuensial (sequence)

T ipe strukturisasi yang terakhir merupakan metode
yang paling mudah, digunakan untuk strukturisasi

obyek atau proses berdasarkan pada urutan sekuensial.
Termasuk urutan dalam waktu, seperti hari minggu atau
musim. Dapat juga berupa urutan berdasarkan lokasi,
seperti titik-titik pemberhentian suatu perjalanan. Atau
berupa urutan berdasarkan kausa, seperti jika A telah
dilaksanakan, maka B dilaksanakan. Semua deskripsi
proses merupakan sekuensial, bila terdapat dua proses
berkaitan dengan yang lain dalam suatu urutan, baik itu
waktu atau tempat.
Strukturisasi Dalam QPL

Pada sesi ini merupakan ekstensi notasi QPL untuk
tiga strukturisasi dasar sebagaimana telah dijabar-

����������Ǥ����������������������ϐ������������Ǥ������������
proses dapat dibagi-lagi ke dalam sub–sub proses lebih

lanjut (hubungan hirarki) digambarkan dengan notasi
kotak proses berbayangan (shadow). Gambar sebelah

kiri ini merupakan notasi
proses berhirarki dalam QPL.
Sekuensial dihadirkan dalam
QPL dengan aliran informasi
dan kendali yang seperti biasa.
Kotak proses menghasilkan
item

informasi, yang beraksi sebagai
masukan terhadap kotak pros-
es lainnya. Bukan suatu yang
mengejutkan, bila hampir
semua diagram QPL terdiri dari
hubungan sekuensial.
�����ϐ������ ���� ����������
dihadirkan dengan
menggunakan otoritas. QPL
menghadirkan penurunan
dengan suatu garis putus-
putus. Gambar sebelah kanan
ini merupakan notasi
penurunan.
Kardinalitas (cardinality)

B ila suatu proses dapat menghasilkan beberapa item
dari kelas yang sama, misal, proses meminta nota

menghasilkan beberapa salinan permintaan nota. Atau
bila suatu item informasi tunggal digunakan oleh bebera-
pa proses dari kelas yang sama, misal, seorang pengen-
dara memperbaiki mobil dengan menggunakan asuransi
mobil harus memiliki bukti perintah kerja dari perus-
ahaan asuransi bersangkutan yang ditujukan kepada
bengkel tempat memperbaiki mobil tersebut. Deskripsi
ini disebut sebagai kardinalitas dari hubungan.
Dalam QPL, nilai kardinalitas yang mungkin adalah (1)
nol atau satu kejadian dari suatu proses atau item infor-
masi, (2) tepat satu kejadian, (3) nol atau lebih dari satu
kejadian, dan (4) satu atau lebih dari satu kejadian. Pada
umumnya penggambaran proses, terdapat tepat satu ke-
jadian dari satu proses dan satu item informasi. Dalam
kasus ini, tidak dibutuhkan keberadaan kardinalitas
secara eksplisit pada diagram QPL. Untuk kardinalitas
yang lain perlu diperlihatkan pada diagram.


