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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kita sadari bahwa perencanaan yang baik terhadap pengembangan suatu 

proyek perangkat lunak perlu dilakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam 

proyek. Perencanaan merupakan aktivitas yang sangat penting, tanpa perencanaan 

yang baik tidak akan terjadi aktivitas selanjutnya seperti pelaksanaan, kontrol, 

penyelesaian dan pemeliharaan proyek. Salah satu sebab perencanaan kurang 

sempurna, dikarenakan sebagian pengelola proyek perangkat lunak masih 

beranggapan bahwa aktivitas utama proyek perangkat lunak adalah mendesain dan 

memprogram aplikasi perangkat lunak. Hal ini menyebabkan banyak pengelola 

proyek perangkat lunak tergesa-gesa melaksanakan pemrograman aplikasi 

perangkat lunak, sehingga banyak proyek yang gagal akibat dari kurang 

sempurnanya perencanaan proyek (Munir, 2015). 

Banyak proyek perangkat lunak yang gagal karena faktor perencanaan, 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: California DMV, dimana proyeknya 

gagal karena miskin dalam perencanaan; American Airlines, dimana proyeknya 

gagal karena terus-menerus merubah perencanaan biaya;  MIS Farmacy dimana 

menurut survei Standish Group memiliki 500 proyek. Tidak satupun yang tepat 

waktu dan sesuai anggaran sehingga pada tahun 2015, 40%nya akan dibatalkan 

(Munir, 2015). Jika disimpulkan maka kegagalan manajemen proyek perangkat 

lunak disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Perencanaan proyek tidak 

memadai, estimasi biaya tidak memadai, measurements tidak memadai, milestone 

tracking tidak memadai, perubahan kontrol tidak efektif, kualitas kontrol tidak 

efektif (Jones, 2004). 

Secara umum, Manajemen Proyek merupakan pengaplikasian pengetahuan, 

keterampilan, peralatan, dan teknik untuk kegiatan proyek dalam memenuhi 

persyaratan proyek (Duncan, 1996). Pengelola proyek tidak hanya harus berusaha 

untuk mengenalkan ruang lingkup yang spesifik, waktu, biaya dan kualitas 

proyek, tetapi mereka juga harus memfasilitasi semua kebutuhan melalui 

komunikasi antar orang dan pihak (stakeholder) yang terlibat dalam proyek. Pada  
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umumnya yang menjadi kendala dalam setiap proyek perangkat lunak adalah 

ruang lingkup, waktu, kualitas dan biaya proyek, namun bukan berarti faktor yang 

lainnya tidak menjadi kendala seperti sumberdaya, komunikasi, konfigurasi dan 

resiko. Semua faktor tersebut menjadi satu kesatuan dalam manajemen proyek 

yang harus dikelola dengan baik. Ada kalanya faktor yang kita anggap tidak 

penting, namun menjadi faktor kunci dalam kesuksesan proyek (Munir, 2015). 

Salah satu faktor kunci dalam kesuksesan proyek adalah tahap perencanaan.  

Kegagalan manajemen proyek perangkat lunak yang telah disimpulkan 

tersebut didukung dengan penelitian awal saya pada salah satu software house, 

dimana tempat saya melakukan PKN yaitu Elecomp Software House yang 

merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dalam pemesanan, pembuatan 

software atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari client. Namun tidak 

jarang juga suatu software house membuat suatu aplikasi atau software yang 

bersifat umum seperti aplikasi toko, supermarket, rental dan aplikasi lain. 

Berdasarkan hasil observasi ditunjukkan bahwa tim atau unit kerja pada Elecomp 

Software House terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu Manajer Proyek yang 

bertugas untuk merencanakan kegiatan-kegiatan secara umum, tugas-tugas dan 

hasil akhir, termasuk pembagian pekerjaan kepada tim, penjadwalan dan 

anggaran. Analis bisnis yang bertugas untuk menganalisa software seperti apakah 

yang dibutuhkan oleh pasar. Programmer yang bertugas untuk membuat program, 

software, atau aplikasi yang dibutuhkan. Tester yang bertugas untuk menguji coba 

apakah software yang telah dibuat berjalan sesuai yang direncanakan dan 

diharapkan. 

Ditinjau dari produktivitasnya pembagian tugas ke programmer oleh 

manajer proyek dilakukan dengan cara lisan (berbicara langsung). Kurang 

efektifnya produktivitas tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya beberapa 

hambatan dari faktor keberhasilan proyek diantaranya yaitu kurang tepatnya 

pembagian kerja antara anggota tim (H.J. Thamhain, 1986). Berdasarkan hasil 

penelitian dari H.J Thamhain dan D.L. Wilemon dalam proyek pengembangan 

software, para manajer proyek dibebani tugas dan tantangan sebagai berikut: 

mengatasi keterbatasan sumberdaya (83%), efektif komunikasi kepada tim kerja 

(80%), pencapaian milestones yang terukur (70%), pengerjaan rencana proyek 
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sesuai dengan pembagian tugas (57%) (Thamhain dan Wilemon, 1986). 

Pembagian tugas per modul atau fitur aplikasi website ke programmer yang 

kurang efisien karena disetiap software house memiliki lebih dari satu 

programmer dan setiap programmer memiliki level coding yang berbeda sehingga 

jika manajer proyek salah memberikan tugas yang tidak sesuai dengan level 

coding programmer akan mempengaruhi estimasi biaya dan waktu. 

Ditinjau dari estimasi biaya dan waktu, menentukan penjadwalan dan 

anggaran oleh manajer proyek dilakukan dengan cara perkiraan masih kurang 

efektif. Keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan sering kali disebabkan 

kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif, 

sehingga kegiatan proyek tidak efisien, dimana hal ini mengakibatkan 

keterlambatan, menurunnya kualitas pekerjaan, dan membengkaknya biaya 

pelaksanaan (Eviatus S. Ali, Didik Pudjo, 2014). Kurang efektifnya menentukan 

estimasi biaya dan waktu tersebut kemungkinan juga disebabkan oleh tidak 

menggunakan perhitungan yang khusus untuk menghitung estimasi biaya dan 

waktu karena tidak akan tahu kendala masalah yang ditemukan dalam proses 

pembuatan aplikasi. 

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pembagian tugas dengan 

menggunakan metode Scrum. Metode ini merupakan kerangka responsif 

tambahan pengembangan perangkat lunak untuk proyek-proyek pembuatan dan 

pengembangan aplikasi. Fokusnya adalah pada strategi, pengembangan produk 

fleksibel di mana tim pengembangan bekerja sebagai satu unit untuk mencapai 

tujuan bersama. Scrum memiliki proses yang kompleks dimana banyak faktor 

yang mempengaruhi hasil akhir (Permana, 2015). Sebelum adanya metode Scrum 

projek manager dan programmer menggunakan pendekatan ad hoc dalam proses 

pengembangan perangkat lunak dimana terdapat sedikit perencanaan dengan 

sering melakukan pertemuan untuk mengetahui update kemajuan tim (Mann & 

Maurer, 2005). 

Terdapat tujuh alasan mengapa harus menggunakan kerangka kerja Scrum 

dibandingkan kerangka kerja lainnya sebagai berikut: pertama, Scrum dapat 

meningkatkan kualitas software karena Scrum menyediakan umpan balik untuk 

tim pengembang untuk melihat kelemahan dari cara mereka mengembangkan 
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software setiap Sprint. Kedua, Scrum dapat mempercepat proses pengembangan 

dan hantaran software karena Scrum memungkinkan perusahaan untuk melihat 

perkembangan produksi minimal 1 bulan sekali. Ketiga, Scrum dapat menurunkan 

tingkat turn-over dan meningkatkan tingkat kepuasan pegawai. Keempat, 

meningkatkan transparansi dalam perusahaan dimana dengan dengan adanya 

transparansi manajemen dengan mudah memitigasi resiko lebih dini. Kelima, 

menghancurkan tembok pembatas penyebab birokrasi dan politik karena Scrum 

membuat setiap pihak berkolaborasi. Keenam, membentuk culture of learning and 

continuous improvement (antistatus-qio) dimana akan membuat setiap individu 

didalam perusahaan selalu ingin bereksperimen dari Sprint ke Sprint. Ketujuh, 

meningkatkan sense of ownership setiap pegawai (Partogi, 2015).  

Salah satu cara untuk menentukan estimasi biaya dan waktu dengan 

menggunakan algoritma CoCoMo (Constructive Cost Model). Algoritma ini 

merupakan model pengukuran biaya pembuatan perangkat lunak yang terdiri dari 

Relative Effort yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur biaya pembuatan 

perangkat lunak dan Time to Develop yaitu parameter untuk mengukur perkiraan 

waktu yang diperlukan untuk membangun suatu perangkat lunak (Fahmi Firman 

Anugerah Harsono Putra, Diana Sulistyo Kusumo, 2011). Mengapa menggunakan 

CoCoMo I bukan CoCoMo II atau algoritma lainnya karena sesuai yang terjadi di 

lapangan algoritma ini yang paling sesuai untuk diterapkan dan tidak memerlukan 

perhitungan yang kompleks karena hanya membutuhkan output estimasi biaya 

dan waktu. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Aplikasi Manajemen Proyek Perangkat Lunak Untuk Pembuatan Sistem 

Informasi Menggunakan Metode Scrum dan Algoritma CoCoMo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang permasalahan pembagian tugas, 

estimasi biaya dan waktu, penelitian ini bermaksud memperoleh jawaban: 

1) Bagaimana merancang dan membuat aplikasi yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan manajemen proyek perangkat lunak yang 

menerapkan metode Scrum? 
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2) Bagaimana membangun aplikasi Scrum dengan penentuan biaya CoCoMo 

I? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi manajemen dalam 

pembuatan sistem informasi yang menerapkan metode Scrum dan algoritma 

CoCoMo I yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dalam pembuatan 

sistem informasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Lingkup pengembangan perangkat lunak dimulai dari pengambilan data 

proyek berupa nama proyek, permasalahan yang terjadi saat pengerjaan, dan 

anggaran biaya pembuatan proyek di instansi yang telah ditentukan. 

b. Sistem yang dibuat berupa aplikasi web yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman PHP dan menyimpan data menggunakan MySQL. 

c. Fungsi dari aplikasi ini untuk melakukan monitoring pengerjaan proyek 

yang menerapkan metode Scrum dimana setiap iterasi-iterasi pengerjaan 

(tracking) akan tercatat, disamping itu juga menjadi penghitung biaya 

proyek yang menggunakan algoritma CoCoMo I yang sebelumnya dalam 

menghitung biaya proyek masih manual atau menggunaan perkiraan. 

d. Pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi ini menggunakan skenario dan 

instrumen pengujian dimana didalam pengujian ini dilakukan 3 pengujian 

yaitu pengujian functionality, pengujian Scrum dan pengujian CoCoMo I. 

  

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar 

penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah 

secara umum. Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

metodologi yang digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu inisiasi, desain, 

implementasi, dan testing. Setiap tahapan akan dijelaskan dalam sub bab 
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selanjutnya. Penggunaan metode Scrum dan Cocomo I terdapat pada tahap 

implementasi yang selanjutnya juga akan di bahas pada bab tersendiri. 

a. Studi Pustaka 

1) Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pendalaman e-book, jurnal, karya tulis ilmiah, dan 

literatur lainnya yang berhubungan dengan implementasi metode Scrum dan 

algoritma CoCoMo I. 

2) Wawancara 

Pada tahap ini dilakukan proses wawancara kepada manager proyek IT 

untuk menggali data mengenai cara pengerjaan proyek IT. 

3) Observasi 

Pada Observasi dilakukan untuk mengetahui alur pengerjaan proyek IT pada 

masing-masing tim. Pada tahap ini akan dilakukan penggalian informasi dengan 

menganalisa tahap-tahap pengerjaan proyek IT oleh manajer proyek, bisnis analis, 

programmer, dan tester. 

b. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang akan digunakan 

untuk proses perancangan data aplikasi. Data yang dikumpulkan merupakan data 

tahap-tahap pengerjaan proyek dari setiap bidang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan melalui tiga tahapan. Tahap pertama dilakukan proses wawancara kepada 

masing-masing bidang dari tim proyek untuk mendapatkan spesifikasi tahapan 

pengerjaan setiap bidang. Tahapan kedua yaitu menyusun data yang didapatkan 

dari hasil wawancara akan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi untuk dibentuk 

menjadi data tahapan setiap bidang. Tahapan terakhir yaitu melakukan analisis 

terhadap data yang diperoleh untuk menjadi data yang siap diolah. 

c. Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk melakukan 

analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan penerapan aplikasi Scrum dan 

CoCoMo I. Perancangan sistem ini meliputi penggambaran sistem menggunakan 

System Development Life Cycle dan UML: use case diagram, activity diagram, 

dan sequence diagram. 
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d. Desain Sistem 

Adapun alur proses dari sistem yang akan dibuat dapat menunjang 

berhasilnya pembuatan sistem. Untuk modul dan nilai faktor-faktor yang 

diinputkan dilakukan oleh projek manajer. Perhitungan yang terdapat pada sistem 

dilakukan oleh sistem yang telah disesuaikan dengan algoritma CoCoMo I. Pada 

metode Scrum semua stakeholder terlibat yaitu manajer proyek, sistem analis, 

programmer, dan penguji. Dan yang menentukan apakah proyek sesuai dengan 

requirements adalah produk owner. Sistem diatas bertujuan untuk membantu 

dalam manajemen proyek pembuatan website dimana akan mengetahui estimasi 

waktu dan biaya, dan setiap stakeholder mengerti akan tugasnya sehingga 

menghasilkan produk yang berkualitas. Pada alur tersebut juga dijelaskan bahwa 

programmer dapat melakukan pemilihan modul dan dilakukan tracking.   

e. Pengujian Sistem 

Pada tahap pengujian ini sistem yang akan diuji kemudian diberikan berbagai 

rangkaian pengujian kualitas perangkat lunak yang menggunakan beberapa 

instrumen pengujian yaitu pengujian Functionality, pengujian Scrum dan 

pengujian CoCoMo I.  

f. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

landasan teori tentang metode Scrum dan algoritma CoCoMo I.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini menjelaskan tentang tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk aplikasi manajemen proyek yang 

menggunakan metode Scrum dan algoritma CoCoMo I.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian 

dan hasil pengujian dari pengujian fungsional, Scrum dan CoCoMo I.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


