
ANALISA PROSES BISNIS 
 

DARI DEPARTEMEN KE PROSES BISNIS 

Pembentukan departemen dalam suatu perusahaan menimbulkan permasalahan fungsionalitas Silo. 
Departemen cenderung hanya memikirkan kepentingannya saja sehingga sering menimbulkan masalah antar 
departemen. Tenaga kerja dalam departemen menganggap tempat kerjanya hanya seluas departemennya 
saja. Kolaborasi antar departemen yang dibutuhkan tidak terjadi. 

Paradigma bergeser dari memandang perusahaan sebagai kumpulan departemen menjadi kumpulan proses 
bisnis. Beberapa isu yang mendukung: 

• Dalam bisnis pelanggan sangat penting. Setiap proses bisnis memiliki pelanggan (bisa internal berupa 
departemen lain atau eksternal yaitu konsumen perusahaan). Fokus pada proses bisnis berarti fokus 
pada pelanggan. 

• Proses pembentukan nilai (value) yang berhubungan dengan produk akhir terjadi pada proses 
horisontal 

• Dengan menentukan batasan dari proses, pelanggan, dan pemasok proses, maka kebutuhan dan 
komunikasi yang lebih jelas dapat tercapai. 

• Mengelola keseluruhan proses yang melalui banyak departemen membuat resiko optimasi yang tidak 
maksimal lebih rendah dibanding bagian-bagian proses dikelola masing-masing departemen  

• Dengan menunjuk process owners yang bertanggung jawab untuk proses, fragmentasi tanggung 
jawab yang umum ditemui dalam organisasi fungsional dapat dihindari  

• Mengelola proses memberikan pondasi yang lebih baik untuk mengelola waktu dan sumber daya 

PROSES BISNIS 

Proses adalah sebuah rangkaian logis transaksi terkait yang mengubah input menjadi hasil atau output. 

Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang menggunakan 
sumber daya perusahaan untuk mengolah sebuah obyek (fisik atau mental) dengan tujuan untuk mencapai 
produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal 

Klasifikasi proses bisnis menurut TOPP: 

 Proses Utama (Primary processes): proses-proses yang menghasilkan nilai, mulai dari 
penerimaan material dari supplier sampai aktivitas ke pelanggan  

 Proses Pendukung (Support processes): proses-proses yang tidak langsung menghasilkan 
nilai tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama. Meliputi aktivitas finansial dan 
manajemen personalia. 

 Proses Pengembangan (Development processes): proses-proses untuk meningkatkan kinerja 
rantai nilai dengan proses utama dan pendukung. Misalnya: pengembangan produk. 

 



Klasifikasi proses bisnis menurut European Network for Advanced Performance Studies (ENAPS): 

 Proses bisnis 
 Pengembangan produk 

 Penelitian produk 
 Perancangan dan Perekayasaan produk 
 Perancangan dan perekayasaan proses 
 Co-engineering 

 Pemerolehan komitmen pelanggan 
 Pengembangan pasar 
 Pemasaran dan penjualan 
 Tendering 

 Pemenuhan pesanan 
 Procurement and inbound logistics 
 Perencanaan dan pengendalian produksi 
 Perakitan dan produksi 
 Distribution and outbound logistics 

 Layanan pelanggan 
 Layanan purna jual 
 Retur produk 

 Proses Sekunder 
 Dukungan 

 Manajemen keuangan 
 Manajemen sumber daya manusia 
 Manajemen informasi 
 Pemeliharaan 
 Pengawasan kesehatan, lingkungan, dan keamanan internal 

 Evolusi 
 Peningkatan proses bisnis berkesinambungan 
 Penelitian produk 
 Penelitian teknologi produksi 
 Pengembangan sumber daya manusia 
 Pengembangan basis pemasok 
 Pengembangan hubungan eksternal 
 Perencanaan strategis 

PENINGKATAN KERJA 

Banyak masalah baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perlu dilakukannya peningkatan, antara 
lain: 

 Tingkat kinerja proses cenderung menurun, maka diperlukan perawatan untuk mengembalikannya pada 
kondisi standar 

 Perusahaan akan kalah bersaing jika tidak melakukan peningkatan kinerja 
 Tuntutan pelanggan semakin banyak sementara perusahaan berkepentingan memanjakan konsumen yang 

antara lain dengan memberikan pelayanan melebihi harapan. Untuk itu perusahan perlu melakukan 
terobosan (breakthrough) 

Peningkatan kinerja yang berkesinambungan biasanya dilakukan oleh perusahaan, sementara peningkatan 
melalui terobosan kadang-kadang dilakukan. 



MODEL PENINGKATAN KINERJA DEMING 

Proses peningkatan kinerja tidak mudah dilakukan. Berdasarkan hal ini, proses memerlukan pedoman berupa 
framework. Salah satu framework yang terkenal adalah model Deming. Framework ini menggambarkan 
pendekatan umum untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Model deming memiliki 4 
tahapan: 

 

 Plan - dalam tahap ini permasalahan dianalisis kemudian kegiatan untuk melakukan perbaikan 
direncanakan. Tahap ini sama dengan Improvement planning. 

 Do - pada tahap ini kegiatan yang sudah direncanakan dilaksanakan. Tujuan utamanya untuk 
bereksperimen dengan solusinya. 

 Check - pada tahap ini ukuran disusun untuk mengevaluasi apakah kegiatan memiliki pengaruh terhadap 
masalah. Tahap ini sama dengan performance evaluation. 

 Act - pada tahap akhir ini proses bisnis dimodifikasi berdasarkan kegiatan yang dikonfirmasi memberikan 
hasil. Setelah melakukan 4 tahap ini, ada dua kondisi yang diperoleh, yaitu proses yang telah ditingkatkan 
atau memulai lagi sklus dari tahap pertama.    

DOKUMENTASI PROSES 

Agar dapat melakukan peningkatan perlu diketahui kondisi saat ini lebih dulu. Dokumentasi proses adalah 
aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini. Ini merupakan langkah pertama usaha peningkatan. 
Hal penting yang harus diingat adalah tujuan dari dokumentasi proses adalah mendokumentasi proses yang 
dilakukan saat ini (as is) bukan bagaimana seharusnya proses tersebut dilakukan (to be). 

Dalam dokumentasi proses ada kegiatan mengidentifikasi proses bisnis. Terdapat dua cara untuk melakukan 
ini: 

 Membuat daftar seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan. Usaha ini didasarkan pada pedoman 
sertifikasi ISO-9000. 

 Memetakan elemen-elemen berikut secara terurut: 
• Strategi organisasi -  dibuat oleh stakeholder 
• Stakeholder - orang, organisasi, atau institusi yang dipengaruhi oleh atau memiliki kepentingan 

tertentu terhadap organisasi dan proses bisnisnya 
• Ekspetasi - harapan dari stakeholder terhadap produk atau jasa yang dihasilkan organisasi 
• Proses bisnis - proses bisnis yang membuat, mendukung, dan memungkinkan produk atau jasa 

tersebut diproduksi 

 Langkah-langkah dalam mendokumentasikan proses: 



 Mendefinisikan dan mendeskripsikan proses secara kualitatif menggunakan relationship mapping 
yang akan menjawab pertanyaan berikut: 
 Siapa konsumen dan apa output dari proses? 
 Siapa pemasok dan apa input dari proses? 
 Bagaimana aliran kegiatan internal proses? 

 Menyusun flowchart 

Flowchart merupakan gambaran grafis aliran kegiatan dalam suatu proses. Ada 2 jenis flowchart: 

 Cross-functional flowchart 

Menggambarkan kegiatan, siapa yang melakukannya, dan di departemen mana mereka berada 

 Several Levelled flowchart 

Jenis ini merupakan flowchart biasa mapun cross-functional yang dibagi menjadi beberapa 
tingkatan 

RELATIONSHIP MAPPING 

 Memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat dalam proses dan hubungan antar pihak 

 Relationship Mapping tidak memperhitungkan aktivitas dan urutannya  

 Relationship map dibuat dengan: 

1. Menggambarkan berbagai unit, departemen atau individual yang terlibat dalam atau mempengaruhi 
proses  

2. Setiap hubungan antar bagian dianalisis untuk menentukan tipe hubungan yang diwakili dengan 
panah yang berbeda  

3. Elemen yang tidak mempunyai hubungan dengan elemen lainnya dihapus dari map 

4. Map digambar ulang 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CROSS-FUNCTIONAL FLOWCHART 

Cross-functional flowchart memberikan informasi tambahan siapa yang melakukan aktivitas dan di 
departemen apa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVERAL LEVELLED FLOWCHART 

 

 

 



PEMILIK PROSES 

Orang yang terlibat dalam proses dengan otoritas tertinggi dalam organisasi atau mempengaruhi sebagian 
besar proses adalah pemilik proses! 

PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses untuk mengkuantifikasi efisiensi dan efektivitas  dari suatu 
tindakan yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja adalah bagian dari analisa terhadap proses untuk 
mengidentifikasi aktivitas mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki. 

Menurut pandangan tradisional, pengukuran kinerja adalah memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa 
penyebab dari masalah.  Fungsi utama dari pengukuran kinerja adalah untuk mengontrol operasi dalam 
organisasi. 

TUJUAN PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk: 

 Mengidentifikasi proses atau area yang perlu ditingkatkan  
 Memberikan gambaran perkembangan dari waktu ke waktu yang disebut trend kinerja  
 Membandingkan tingkat kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain 
 Menilai apakah proyek peningkatan yang  dimulai (atau telah selesai) memang benar-benar atau akan 

membawa hasil  
 Mengevaluasi alat peningkatan yang harus digunakan di masa depan  

DIMENSI PENGUKURAN 

Dimensi dominan dalam pengukuran kinerja secara tradisional adalah ukuran finansial. Pengukuran kinerja 
modern menggunakan dimensi yang lebih operasional. Dimensi tersebut: 

 Kualitas 
 Kecepatan 
 Keandalan 
 Fleksibilitas 
 Biaya 

UKURAN KINERJA YANG BAIK 

Ukuran kinerja yang baik adalah yang : 

 relevan 
 dapat dipahami 
 timely (memiliki ketersediaan informasi dengan frekuensi yang cukup) 
 dapat dibandingkan 
 andal 
 cost effective 

JENIS-JENIS UKURAN KINERJA 



 Hard vs. Soft Measures 
 Ukuran hard adalah fakta orisinil yang dapat langsung diukur. Bersifat kuantitatif, contoh: eaktu 

dan biaya 
 Ukuran soft adalah kondisi “abstrak” yang hanya bis diukur secara tidak langsung. Bersifat 

kualitatif, contoh: kepuasan konsumen 
 Financial vs. Non financial Measures 

 Ukuran finansial menggunakan nilai moneter, contoh: margin, value added, turnover of capital 
 Ukuran non finansial adalah ukuran selain finansial, contoh: waktu pengiriman, delivery precision,  

defect rate (rata-rata produk cacat), jumlah keluhan, kepuasan konsumen. 
 Result vs. Process Measures 

 Ukuran proses adalah ukuran berupa ciri penting suatu proses yang dianggap memiliki pengaruh 
terhadap hasil kerja, contoh: jumlah pertemuan dalam tim lintas departemen. 

 Ukuran hasil umumnya berupa jumlah perubahan yang dapat diterapkan   
 Measures defined according to purpose 

MEMBUAT UKURAN KINERJA 

Ukuran kinerja sebaiknya singkat dan mudah dipahami, maka: 

 Karena ukuran kinerja merupakan deskripsi numeris dari suatu kerja, maka ukuran kinerja sebaiknya 
diawali dengan satuan ukuran, misalnya: 
 jumlah dari... 
 prosentase dari... 
 perbandingan dari.... 

 Dilanjutkan dengan deskripsi apa yang diukur. Biasanya berupa atribut dari kinerja kerja yang diidentifikasi 
dalam deskripsi aktifitas, pernyataan hasil yang diharapkan, contoh: 
 Jumlah waktu untuk memproduksi produk 
 Prosentase barang cacat yang diproduksi 
 Perbandingan jumlah penjualan semester awal dan akhir 

   Terakhir, jika mungkin gunakan kata “per” untuk memperjelas siklus ukuran: 
 Jumlah waktu untuk memproduksi produk A per bulan 
 Prosentase barang cacat yang diproduksi per tahun 
 Perbandingan jumlah penjualan semester awal dan akhir per akhir tahun 

Tahapan merancang sistem pengukuran berbasis proses menurut Chan & Li (2003): 

 Identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat baik yang terjadi di dalam maupun di luar 
organisasi.  

 Definisikan dan batasi proses inti.  
 Tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti.  
 Uraikan dan identifikasi sub-proses.  
 Tentukan tanggung jawab dan fungsi sub-proses.  
 Uraikan lebih lanjut sub-proses menjadi aktivitas.  
 Hubungkan target antar hirarki mulai dari proses sampai ke aktivitas.  

SELF ASSESMENT 

Self assesment atau evaluasi diri adalah teknik untuk mengevaluasi tingkat kinerja perusahaan dan proses 
bisnisnya yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. 

Perbedaan antara self assesment dan performance measurement: 



• Waktu pengukuran 
o performance measurement dilakukan secara berkelanjutan 
o self assessment dilakukan secara periodik 

• Fokus: 
o performance measurement mengukur secara detail sebuah proses 
o self assessment mengukur keseluruhan proses bisnis perusahaan  yang akan memberikan 

gambaran umum dan menyeluruh tentang kinerja perusahaan 
• Manfaat 

o hasil performance measurement digunakan untuk kegiatan operasional rutin dan memonitor 
peningkatan 

o hasil self assessment digunakan untuk menentukan area peningkatan jangka panjang dan 
mendukung keputusan strategis  

MANFAAT SELF ASSESSMENT 

• Organisasi dipaksa untuk melakukan dua langkah awal yang sangat penting (dokumentasi proses dan 
pengukuran kinerja) 

• memberikan gambaran kepada manajemen tentang kebutuhan dan potensi peningkatan 
• memungkinkan sumber daya perusahaan digunakan untuk usaha peningkatan area atau proses yang 

benar 

MEMBUAT SISTEM SELF ASSESSMENT 

Untuk melakukan self assessment organisasi perlu: 

• Membuat sistem pelaksanaannya. Berbagai organisasi melakukan kegiatan self assessment 
berdasarkan kriteria quality awards. Misalkan berdasarkan The Malcom Baldridge National Quality. 
Berdasarkan pedoman ini, kriteria dijabarkan dalam beberapa dimensi yang bersifat independen 
terhadap proses. 

• Membuat ukuran kinerja pada tingkat proses 

The Malcolm Baldrige National Quality Award adalah suatu bentuk penghargaan terhadap kualitas pada 
tingkat nasional yang digunakan untuk mengetahui keunggulan kinerja organisasi Amerika Serikat di sektor 
bisnis, medis, pendidikan, dan sektor nirlaba. The Baldrige Award adalah satu-satunya pengakuan formal 
terhadap keunggulan kinerja bagi organisasi AS baik publik maupun swasta yang diberikan oleh Presiden 
Amerika Serikat. Baldridge award ini dikelola oleh Baldrige Performance Excellence Program, yang berbasis di 
dan dikelola oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi, sebuah lembaga dari Departemen Perdagangan AS. 

Kriteria yang digunakan pada  penghargaan Baldridge Award memiliki dua tujuan: 

• membantu organisasi mengevaluasi usaha peningkatan mereka, mendiagnosa keseluruhan sistem 
manajemen kinerja mereka, dan mengenali kekuatan dan peluang peningkatan mereka 

• Menentukan penerima Balridge Award yang akan menjadi panutan bagi organisasi lain 
• Memperkuat daya saing AS dengan cara: 

o meningkatkan praktek, kemampuan, dan hasil dari peningkatan secara organisasional 
o Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi melalui cara terbaik diantara organisasi dari 

berbagai jenis. 
o Bertindak sebagai tool untuk memamahami dan mengelola kinerja dan sebagai panduan 

perencanaan dan juga sarana untuk belajar  



UKURAN KINERJA PADA SELF ASSESSMENT 

Tujuan dari self asessment adalah untuk memberikan gambaran kasar tentang: 

 proses-proses yang berjalan baik 
 proses-proses yang harus ditingkatkan 

Ukuran kinerja pada self assesment harus pada tingkat yang lebih tinggi dan mencakup seluruh proses 

TANTANGAN DALAM MEMBUAT SISTEM SELF ASSESSMENT 

 Menentukan proses inti organisasi dan menentukan mana yang harus disertakan dalam self 
assessment: 

o Proses harus berperan penting dalam menentukan daya saing perusahaan 
o Jumlah proses yang wajar adalah 10 s/d 20 proses 
o Biasanya meliputi proses pengembangan produk, pengiriman, penyediaan jasa, pengadaan 

dan sejenisnya. 
 Menghubungkan ukuran kinerja dengan proses inti 

ELEMEN-ELEMEN DASAR SISTEM SELF ASSESSMENT 

 Proses bisnis 
 Ukuran Kinerja 
 Rencana analisis 

PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT 

 Harus sesuai dengan rencana.  
 Informasi yang dihasilkan harus disimpan untuk digunakan sebagai analisis perbandingan kinerja 

sepanjang waktu dan mencari trend kinerja. 
 Berdasarkan hasil self assesment: 

o Tentukan area yang perlu ditingkatkan 
o Kenali kekuatan yang dapat menjadi keunggulan kompetitif 

 Informasi diatas digunakan untuk memprioritaskan area peningkatan dan rencana kegiatan 
peningkatan periode berikutnya 

MAINTENANCE DAN CHANGE 

Self assessment perlu dilakukan perubahan karena: 

o untuk mengakomodasi pengalaman yang diperoleh selama melakukan self assessment 
o Adanya perubahan kondisi di lingkungan organisasi 

Pemeliharaan self assesment antara lain penyesuaian bagian dari sistem yang sudah usang 

Masalah yang mungkin timbul dengan dilakukannya perubahan terhadap sistem self assessment adalah: 

o sulit menjaga kesinambungan pengukuran 
o tanpa kesinambungan pengukuran sulit membandingkan hasil pengukuran berbagai hasil self 

assessment, maka trend kinerja akan sulit untuk diketahui 



INTERPRETASI HASIL PENGUKURAN 

Dalam menginterpretasi hasil pengukuran self assessment berbagai alat dapat digunakan. Berbagai alat 
tersebut antara lain yang dapat digunakan untuk memprioritaskan usaha peningkatan berdasarkan hasil self 
assessment, yaitu: 

• trend analysis 
• spider chart 
• performance matrix 

Trend Analysis 

• Alat ini akan menghasilkan analisis perkembangan tingkat kinerja 
• Arah perkembangan dapat diketahui dengan membandingkan hasil pengukuran saat ini dengan 

periode sebelumnya 
• Ukuran dengan trend negatif adalah kandidat yang kuat untuk ditingkatkan 

 

Spider Chart 

• Alat untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain 
• Hasilnya berupa perbandingan kinerja dengan perusahaan lain, misalnya kompetitor. Hasilnya 

menunjukkan gambaran seberapa baik perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya 
• Data input berupa analisis pasar, statistik industri dan lain-lain 



 

Performance Matrix 

• Selain menganalisis seberapa baik suatu proses bisnis juga menganalisis seberapa penting proses 
bisnis tersebut. 

• Pentingnya suatu proses bisnis perlu diketahui agar perusahaan terhindar dari penggunaan sumber 
daya untuk meningkatkan suatu proses bisnis yang kinerjanya jelek tetapi tidak penting. 

 

 

 



Criteria Testing 

• Alat ini dapat digunakan jika oerganisasi memiliki persepsi yang jelas tentang faktor-faktor utama 
daya saing. Alat ini akan menganalisis secara numeris proses bisnis apa yang memiliki pengaruh 
terbesar terhadap faktor-faktor utama daya saing 

• Alat ini sangat tepat jika digunakan untuk mengubah CSF (Critical Success Factor) menjadi proses 
bisnis. 

• CSF adalah sejumlah faktor yang berpengaruh besar terhadap daya saing dan kinerja organisasi dalam 
pasar. Faktor-faktor yang menjadi CSF suatu organisasi dapat diperoleh dengan mengajukan 
pertanyaan berikut: “Nilai apakah yang sesungguhnya dilihat oleh pelanggan tentang perusahaan dan 
yang membantu mempertahankan mereka menjadi pelanggan?” 

• Prosedur penggunaan Criteria Testing: 
o tempatkan CSF (3-5) pada bagian atas matriks. Berikan pembobotan jika perlu untuk 

menunjukkan derajat kepentingan yang berbeda (1-3) 
o tulis dibagian kiri matriks semua proses bisnis yang mungkin berpengaruh terhadap faktor-

faktor ini 
o Beri nilai dari 1 sampai 3 pengaruh setiap proses bisnis terhadap faktor-faktor CSF. 
o Kalikan nilai pengaruh tersebut dengan bobot CSF dan tempatkan hasilnya di sel matriks 
o Untuk setiap proses bisnis kalkulasi total nilai yang diperoleh lalu hasilnya ditulis di bagian 

kanan matriks. Semakin tinggi nilai total dari proses bisnis, maka semakin berpotensi untuk 
ditingkatkan 

 

QFD (Quality Function Deployment) 

Definisi: alat penjamin kualitas bagi organisasi profit dan non profit yang bertujuan untuk mencari tahu 
kebutuhan pelanggan kemudian menjadikannya sebagai parameter dalam proses produksi produk/jasa. 

Tujuan QFD: 

• Menerjemahkan suara pelanggan kedalam persyaratan teknis desain produk/jasa 
• Menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan 
• Menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi parameter desain produk 



• mengkoordinasikan usaha dan keahlian organsasi dari awal sampai akhir proyek 
• Memastikan harapan pelanggan 
• Menghindari katastropis (kejadian yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan hebat yang sering 

terjadi secara mendadak) dalam proses produksi. 

QFD dapat digunakan untuk: 

• mengurangi waktu pengembangan produk sampai 50% 
• memotong biaya start-up dan rekayasa sampai 50% 
• mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke pasar 
• mengurangi frekuensi perubahan rancangan 
• mengurangi pengerjaan ulang 
• mengurangi biaya operasional atau pemeliharaan fasilitas 
• meningkatkan kualitas 

Prinsip utama QFD adalah: 

peningkatan kepuasan pelanggan = peningkatan kesuksesan bisnis 

House of Quality 

HOQ merupakan alat utama QFD berbentuk template yang berguna untuk memprioritaskan kebutuhan 
pelanggan dengan: 

• menyusun fakta-fakta 
• membentuk hubungan-hubungan antara kebutuhan dan fakta 
• mengukur keseluruhan kesuksesan dari usaha pencapaian 

HOQ terutama terdiri dari dua sisi, yaitu sisi what’s dan how’s. Sisi what’s mengidentifikasi kebutuhan 
pelanggan sedangkan sisi how’s mengidentifikasi cara bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membangun HOQ 

• Siapkan daftar kebutuhan pengguna (pengumpulan dengan wawancara, survei, dan sebagainya) 
• Prioritaskan daftar kebutuhan pengguna (pembobotan dengan prosentase) 
• Terjemahkan kebutuhan ke ukuran kuantitatif (konversi dari Whats ke Hows) 
• Tentukan cara pengukuran (“How”  measurement) 
• Siapkan matriks korelasi 
• Tentukan hubungan antara What dan How 
• Tentukan tingkat kepentingan karakteristik desain 
• Evaluasi pesaing saat ini 
• Identifikasi benchmark 
• Tentukan nilai-nilai target 
• Evaluasi desain yang baru 

 

 

 

 

 

 

Korelasi antar HOWs 

HOWs yang dapat diukur 

Matriks hubungan 
HOWs dan WHATs 

Kepentingan relatif HOWs 

Benchmarks for HOWs 

Measures of the HOWs 

im
po

rt
an

ce
 

WHATs 
(VOC) 

Who 

Targets 

 
Competition 

How 
Now 
VS 

WHATs 



Berikut ini gambar template HOQ yang masih kosong: 

 

IMPROVEMENT TOOLS 

Alat-alat peningkatan dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria: 

• Tujuan utama dari alat 
• Tingkat perubahan yang dihasilkan oleh alat 
• Waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan alat 
• Sumber pendorong peningkatan 

Langkah-langkah improvement: 

1. memprioritaskan usaha peningkatan 
2. memahami masalah dan proses 
3. menganalisis masalah 
4. membangkitkan berbagai gagasan 
5. menyusun tindakan-tindakan peningkatan 
6. penerapan 

 
1. Alat untuk memprioritaskan: 

• self assessment 
• trend analysis 
• spider chart 
• performance matrix 
• criteria testing 
• QFD 



 

2. Alat untuk memahami masalah dan proses: 
• relationship mapping 
• flowchart 
• critical incident (mengidentifikasi masalah didalam suatu area atau proses) 
• check sheet (untuk mengumpulkan data tentang proses atau area masalah) 
• pareto chart (mengurutkan masalah berdasarkan tingkat kepentingannya) 

 

3. Alat untuk menganalisis masalah: 
• Cause and effect: untuk mengidentifikasi penyebab masalah 
• root cause analysis: untuk mencari akar masalah 
• Scatter chart: digunakan untuk melihat hubungan diantara berbagai fenomena 
• Histogram: untuk mengurutkan data tentang suatu proses dengan cara yang jelas 
• relations diagram: untuk membantu menemukan kaitan antara akibat dengan kemungkinan 

penyebabnya 
• matrix diagram: menggambarkan data secara grafis dan melihat hubungan dan relasinya 

 

4. Alat untuk menghasilkan gagasan-gagasan 
• brainstorming: teknik mendasar untuk membuat gagasan sebanyak mungkin 
• brainwriting/crawford slip method: versi tertulis dari brainstorming 
• nominal group technique:  cara yang lebih formal untuk menghasilkan gagasan-gagasan 
• affinity chart: mengorganisir pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan 

 

5. Alat untuk peningkatan/perbaikan: 
• streamlining: alat untuk menyederhanakan proses-proses bisnis, menghilangkan pemborosan dan 

meningkatkan efisiensi 
• idealizing: alat untuk menemukan proses-proses ideal dengan mengabaikan keterbatasan praktis 
• QFD: dikombinasikan dengan sistem diagram untuk merancang produk atau proses berdasarkan 

berdasarkan kebutuhan pelanggan 
• work unit analysis: untuk menganalisis hubungan pelanggan/pemasok diantara berbagai segmen dari 

proses bisnis untuk meningkatkan antarmuka 
• statistical process control and control chart 
• Business process re-engineering 
• benchmarking: untuk membuat perbaikan melalui pembelajaran dari organisasi lain. 

 

6. Alat untuk merancang penerapan peningkatan: 
• tree diagram: digunakan untuk merencanakan sebuah proyek 
• process decision program chart: digunakan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak 

diinginkan 
• AT analysis: digunakan untuk menentukan target ambisius untuk kegiatan peningkatan 
• force field analysis: untuk mengidentifikasi kekuatan yang bekerja terhadap penerapan peningkatan 



 

7. Penggolongan alat berdasarkan tingkat perubahan yang dihasilkan: 
• perubahan kecil 

• tujuah alat tradisional dan tujuh alat baru 
• alat untuk menghasilkan gagasan 
• critical incident 
• statistical process chart 

• perubahan menengah 
• streamlining 
• work unit analysis 
• QFD 

• perubahan besar 
• idealizing 
• Business Process Reengineering 
• bencmarking 

 

8. Metode dan prinsip yang berhubungan dengan aspek organisasi yang bermanfaat untuk peningkatan: 
• cross functional teams 
• problem solving teams 
• quality circles 

 

ALAT UNTUK MEMAHAMI MASALAH 

Setelah memutuskan area atau proses bisnis mana yang akan ditingkatkan, maka:  

• Perlu alat untuk memahami secara detil proses tersebut  
• Perlu juga pemahaman bagaimana proses dilaksanakan saat ini  
• Alat-alat yang dapat digunakan: 

o Flowchart  
o Critical Incident 
o Check Sheet 
o Pareto Chart 

 

1. Critical Incident 
• Teknik yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi sebuah proses, sub proses atau area yang harus 

ditingkatkan  
• Syaratnya:  

 Partisipan harus benar-benar bebas mengungkapkan pandangan mereka.  

 Manajemen harus mempunyai sikap yang benar untuk menghindari sensor atau karyawan 
menyimpan informasi karena takut konsekuensi kalau bicara jujur   

• Peserta analisis dipilih berdasarkan tujuan: 



 Jika untuk menentukan proses keseluruhan yang akan ditingkatkan, maka peserta diambil  dari 
beberapa area di perusahaan  

 Jika untuk menentukan fokus yang lebih spesifik dalam sebuah proses bisnis yang sudah dipilih, maka 
peserta diplih yang aktif terlibat dalam proses yang akan dianalisis 

• Teknik ini fokus pada insiden-insiden kritis yang menimbulkan masalah bagi karyawan, organisasi atau 
stakeholder lain 

• Periode yang discover biasanya beberapa hari sampai beberapa bulan. Tetapi periode yang terlalu 
panjang kurang tepat sebab akan sulit menentukan insiden yang paling kritis. Semakinpanjang waktu 
semakin banyak insiedn yang dapat dikategorikan kritis 

• Kemudian peserta diberi pertanyaan, sbb: 

 Insiden apa minggu lalu yang paling susah ditangani? 

 Bagian mana yang menimbulkan masalah terbesar dalam memuaskan konsumen?  

 Insiden mana yang paling “mahal” dalam hal sumber daya tambahan atau biaya langsung? 

• Jawaban yang terkumpul diurutkan dan dianalisis berdasarkan berapa kali insiden disebutkan.  

 Format grafis dapat digunakan  

 Insiden yang paling sering muncul adalah insiden yang harus dicegah  

 Tetapi yang harus diatasi adalah penyebab dari insiden!  

• Contoh kasus: 

Sebuah perusahaan yang memiliki 15 operator switchboard memulai proyek untuk meningkatkan 
pelayanan konsumen saat menjawab telpon.  

Sulit untuk memulai dari mana, pada akhirnya diputuskan untuk mencoba teknik critical incident. 

Semua operator diminta menggambarkan situasi paling memalukan yang pernah mereka alami selama 1 
bulan terakhir. Kejadian kemudian diurut berdasarkan frekuensi dan ditampilkan dalam grafik.  
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Kesimpulan: 

• Dari grafik critical incident yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa: 

– Insiden paling kritis adalah tidak dapat mencari orang yang harus menjawab panggilan atau 
tidak tahu siapa yang harus menangani permintaan  

• Akhirnya dilakukan usaha untuk  

– Mendesain sistem pemantauan setiap karyawan  

– Menggambarkan aturan yang lebih jelas tentang siapa yang harus menangani permintaan 
tertentu  

 

2. Check Sheet 

Tabel atau form untuk mencatat data saat sedang dikumpulkan. Salah satu penerapannya adalah mencatat 
seberapa sering sebuah masalah atau insiden muncul. Alat ini memberikan informasi penting tentang masalah 
atau kemungkinan penyebab kesalahan. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan dimana perbaikan 
harus dilakukan.  

Langkah-langkah penerapan: 

1. Putuskan kejadian yang akan diukur. Kejadian:  

– Harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari keraguan kemungkinan kejadian apa 
saja yang akan muncul  

– Biasanya ditambahkan kategori “lain-lain” untuk menangkan insiden yang tidak dapat 
dikategorikan  

2. Tentukan periode untuk pencatatan data dan pembagian intervalnya  

3. Rancang check sheet yang akan digunakan untuk mencatat  

4. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan periode yang ditentukan  

5. Setelah data terkumpul, informasi dianalisis untuk menentukan insiden mana yang paling sering 
muncul  

Hal yang perlu diperhatikan: 

– Ada kemungkinan kejadian-kejadian selain yang dicatat di check sheet muncul tetapi tidak tercatat 
karena terlalu terfokus pada apa yang ada di check sheet 

– Harusnya teratasi dengan adanya kategori “lain-lain” 

Contoh kasus: 

• Sebuah perusahaan yang bergerak di industri instalasi listrik setiap tahunnya mengajukan banyak 
penawaran untuk pekerjaan pribadi maupun industri.  



• Perusahaan tidak puas dengan jumlah penawaran yang berhasil, oleh karena itu perusahaan ingin 
mengevaluasi proses pembuatan penawaran  

• Untuk memperoleh gambaran alasan utama dirancanglah sebuah check sheet. 

• Setiap penawaran yang ditolak oleh calon pelanggan atau penawaran kompetitor yang dimenangkan, 
pelanggan ditanya alasannya. 

• Respon pelanggan dicatat dalam check sheet selama tiga bulan. 

• Berikut check sheet hasilnya: 

Penyebab kalahnya tawaran Januari Februari Maret Total munculnya 
penyebab 

Harga terlalu tinggi // /// // 7 

Kualitas rendah  // / / 4 

Fleksibilitas rendah //// //// //// //// //// // //// //// /// 40 

Kesan yang jelek waktu 
inspeksi 

/// // /// 8 

Kemampuan teknis rendah / // // 5 

Total jumlah penyebab per 
bulan 

23 20 21 64 

 

• Analisa berdasarkan hasil check sheet: 

• Tidak seperti perkiraan perusahaan, harga bukan alasan utama penolakan  
• Problemnya adalah kurang fleksibelnya waktu dimulainya pekerjaan  
• Sebagai hasilnya, sistem baru dirancang untuk memonitor ketersediaan pekerja servis  
• Selain itu, dalam penawaran dipertegas: 

• Pekerjaan dapat dimulai secepatnya, dilakukan dalam beberapa periode, sekaligus, 
di waktu malam, kapan saja. 

• Dalam jangka panjang, cara ini membawa peningkatan signifikan dalam porsi penawaran 
yang dimenangkan dengan harga yang lebih tinggi  

 

3. Pareto Chart 

• Berdasarkan formulasi ahli matematika Italia, Vilfredo Pareto 

– Awalnya dia concern dengan distribusi kekayaan di masyarakat, dan menyebutkan bahwa 20% 
populasi menguasai 80% kekayaan. 



• Diterjemahkan dalam terminologi modern, prinsip Pareto mengatakan bahwa: 

Sebagian besar akibat (biasanya sekitar 80%) disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab (biasanya hanya 
20%) 

• Sebagai contoh:  

– 80% masalah terkait dengan material yang dibeli disebabkan oleh 20% supplier  

– 80% dari seluruh biaya terkait dengan kualitas rendah atau kinerja rendah disebabkan oleh 20% 
penyebab yang mungkin  

• Manfaat Pareto: 

• Pendekatan yang muncul dari prinsip Pareto adalah: melakukan perbaikan pada penyebab yang 20% 
ini, disebut sebagai the Vital Few 

• Bukan berarti 80% sisanya (disebut the Important Many) tidak dihiraukan, tetapi pada waktunya 
nanti akan ditangani  

• Pareto hanya menunjukkan urutan penanganan masalah  

• Langkah-langkah penerapan: 

1. Definisikan masalah utama dan berbagai penyebab yang mungkin - penyebab yang membuat kinerja 
menjadi rendah  

2. Tentukan ukuran kuantitatif yang akan digunakan untuk membandingkan berbagai kemungkinan 
penyebab   

3. Definisikan interval waktu dimana data akan dikumpulkan dan lakukan pengumpulan data. Biasanya 
langkah ini sudah dilakukan dengan menggunakan check sheet 

4. Urutkan penyebab dari kiri ke kanan di sumbu horisontal dengan kepentingan yang semakin 
menurun. Untuk itu buat kotak yang menunjukkan kepentingan ini  

5. Tandai nilai data pada sumbu vertikal kiri dan nilai persentase pada sumbu vertikal kanan lalu gambar 
kurva kepentingan kumulatif di bagian atas dari kotak  

• Interpretasi hasil Pareto: 

• Pengamatan terhadap sebuah Pareto Chart akan dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

– Apa dua atau tiga penyebab utama kinerja yang rendah? 

– Seberapa besar porsi biaya yang disebabkan oleh penyebab utama ini? 

• Informasi ini dapat digunakan untuk mengarahkan usaha peningkatan pada daerah-daerah yang 
kemungkinan membawa pengaruh-pengaruh terbaik  

• Contoh kasus: 

Perusahaan instalasi dalam contoh check sheet juga menggambar sebuah diagram Pareto untuk 
menampilkan data yang terkumpul.  



Sumbu vertikal bukan menunjukkan berbagai alasan mengapa penawaran perusahaan tidak menang, 
tetapi  menunjukkan nilai pekerjaan yang tidak dimenangkan. 

Berikut ini bagan pareto hasilnya: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan yang diperoleh: 

Pareto chart memberi kesimpulan bahwa fleksibilitas yang rendah mengenai seberapa cepat dan pada jam 
berapa pekerjaan dapat dilakukan adalah alasan utama kegagalan penawaran dan juga menyebabkan 
kerugian terbesar diukur dari nilai pekerjaan.  

Usaha membuat sistem baru untuk perencanaan pekerjaan di dalam perusahaan merupakan keputusan 
yang tepat! 
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