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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Manajemen Proyek Perangkat Lunak 

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 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 sumber daya, 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. 

1.2 Sistem Informasi 

Informasi  dapat  diperoleh  dari  sistem  informasi atau disebut  juga dengan 

processing system atau information generating system. Terdapat beberapa 

komponen pda sistem informasi yaitu,  manusia,  data,  hardware  dan software. 

Sebagai  suatu  sistem,  dimana setiap  komponen berinteraksi  satu dengan 

lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem informasi tersebut (Subiyantoro, 2011). 

Menurut Jerry Fitzchald, Ardra F. FitzGerald, dan Warren D. Stallings, Jr., suatu 

sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi benttuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data 

merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah 

kenyataan yang menggambarkan suatu kejadi-kejadian dan kesatuan nyata. 
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Kejadian-kejadian (events) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Data 

merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, 

sehingga perlu diolah lebih lanjut. 

Informasi juga dapat menggambarkan kejadian nyata yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data yang berbentuk huruf, 

simbol, alfabet, dan sebagainya. Menurut Robert A. Leitch/K. Roscoe Davis, 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 

luar tertentu dengan  laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto : 2005). Sistem 

informasi mempunyai elemen utama, yaitu data yang menyediakan informasi, 

prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem 

informasi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan menggunakan sistem 

informasi tersebut. Orang-orang dalam sistem informasi akan membuat prosedur 

untuk mengolah data dan memanipulasi data tersebut sehingga menghasilkan 

informasi dan menyebarkan informasi tersebut ke lingkungannya. 

Model dasar dari sebuah sistem adalah masukan, pengolahan dan 

pengeluaran. Fungsi pengolan informasi sering membutuhkan data yang telah 

dikumpulkan dan diolah dalam waktu periode sebelumnya. Oleh karena itu, dalam 

model sistem informasi ditambahkan pula media penyimpanan data. Maka fungsi 

pengolahan informasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi semata, tetapi 

juga menympan data untuk penggunaan lanjutan. 

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk 

penjelasan yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan saat ini maupun di masa yang akan datang. Kualitas dari sistem 

informasi bergantung pada dua hal, yaitu: 

1. Informasi harus akurat, dimana informasi tersebut harus bebas dari kesalahan. 

2. Informasi tersebut harus relevan, supaya informasi tersebut dapat memberikan 

masukan bagi penerimanya. 
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1.3 Metode Scrum 

a. Scrum 

Scrum dikembangkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993 dan tujuannya 

adalah untuk menjadi metodologi pengembangan dan manajemen yang mengikuti 

prinsip-prinsip Agile metodologi (Pham, 2011). Scrum adalah kerangka responsif 

tambahan pengembangan perangkat lunak untuk proyek-proyek perangkat lunak 

dan mengelola produk atau pengembangan aplikasi. Fokusnya adalah pada 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dari kerjasama tim 

pengembang yang bekerja secara fleksibel. Scrum memiliki proses yang kompleks 

dimana banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhir. (Falls, 2004).  

b. Role Scrum 

Peran dalam Scrum, itu dibagi menjadi tiga bagian: Produk Owner, Scrum 

Master dan Tim. Produk Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk 

menentukan spesifikasi atau bisnis aplikasi perangkat lunak yang akan dibangun. 

Produk Owner akan mendaftarkan semua persyaratan awal yang harus dilakukan 

oleh tim (dikenal sebagai Product Backlog). Tim adalah orang yang menjalankan 

proyek itu, seperti analis bisnis, analis sistem, pengembang, penguji dan lain-lain. 

Tim adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Product 

Backlog yang disediakan oleh Produk Owner, dimana anggota tim bertanggung 

jawab untuk setiap Backlog yang yang telah dibagi serta mampu untuk 

mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Scrum Master adalah orang 

yang mengatur proses scrum selama proyek. Scrum Master akan memperkenalkan 

dan menerapkan cara Scrum bekerja untuk tim dan memastikan semua orang di 

proyek menerapkan metode Scrum (Woodward, 2010). 

 

Gambar 2.1 Alur metode Scrum  



14 

 

c. Scrum Flow 

Sebuah proyek dengan metode Scrum dimulai dengan penggambaran sistem 

yang akan dilakukan. Maka pemilik proyek menggambarkan proses bisnis atau 

rencana menjadi Product Backlog (Pham, 2011). Pada Gambar 2.1 ditunjukkan 

bahwa alur metode Scrum terdiri dari beberapa hal, yaitu Produk Backlog, Sprint 

Planning, Sprint, dan Sprint Review. Product Backlog adalah daftar rencana yang 

harus dilakukan oleh tim. Ada istilah dalam Scrum disebut Sprint. Sprint adalah 

tujuan yang ingin dicapai dalam scrum sprint berikutnya (30 hari ke depan). 

Setiap Sprint dimulai dengan Sprint Meeting Planning yang merupakan kegiatan 

untukmenentukan jenis lari apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap hari, 

masing-masing tim berkumpul bersama dan mendiskusikan "Apa yang telah 

dilakukan sejak Rapat Harian Scrum lalu?", "Apa masalah yang dihadapi selama 

bekerja?", Dan "Apa yang akan dilakukan untuk scrum berikutnya?" (Falls, 2004). 

Pertemuan tersebut akan dipimpin oleh Scrum Master dan pada akhir sprint akan 

ada pertemuan untuk melakukan demo terhadap segala sesuatu yang telah 

dilakukan. 

 

1.4 Algoritma CoCoMo I 

1.4.1 Function Point 

Function point dapat digunakan untuk mengukur produktifitas kerja, ukuran 

proyek atau aplikasi berdasarkan jumlah dan kompleksitas dari fungsi yang 

digunakan dan diberikan kepada user (Jogiyanto, 1995). Elemen dari function 

point adalah eksternal input, eksternal output, eksternal inquiries, internal logical 

files dan eksternal interface (Rostianingsih, 2005). 

 

Gambar 2.2 Perhitungan Function Point  

Function point dihitung dengan melengkapi data yang ada pada Gambar 

2.2. Jumlah input pemakai yaitu setiap input pemakai yang memberikan data yang 
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berorientasi pada aplikasi yang jelas pada perangkat lunak dihitung. Jumlah 

output pemakai yaitu setiap output pemakai yang memberikan informasi yang 

berorientasi pada aplikasi kepada pemakai dihitung dengan mengacu pada 

laporan, layar, tampilan kesalahan dan sebagainya. Jumlah inquriy yaitu 

didefinisikan sebagai input online yang mengakibatkan munculnya beberapa 

respon perangkat lunak yang cepat dalam bentuk sebuah output online. Jumlah 

logical file yaitu pengelompokan data secara logis yang menjadi suatu bagian dari 

sebuah database yang besar atau sebuah file yang terpisah. Jumlah interface 

eksternal yaitu semua interface yang dapat dibaca oleh mesin (contohnya, file data 

pada disket) yang digunakan untuk memindahkan informasi ke sistem yang lain. 

Tabel 2.1 Tabel perkiraan informasi domain 

Komponen opt likely pess 
Jumlah 

estimasi 
bobot 

Jumlah 

FP 

Jumlah input       

Jumlah output       

Jumlah inquiry       

Jumlah file       

Jumlah interface eksternal       

Jumlah total   

Beberapa keterangan dari Tabel 2.1 yaitu: opt adalah nilai dari optimis, 

likely adalah nilai dari most likely, pess adalah nilai dari pessimistic, jumlah 

estimasi adalah jumlah perhitungan dari opt, likely dan pess dengan rumus 

berikut: 

𝐸𝑉 =
(𝑜𝑝𝑡+(4 𝑥 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑦)+𝑝𝑒𝑠𝑠)

6
......................................... (1) 

dan terdapat bobot dari setiap komponen adalah ketetapan atau konstanta yang 

dibuat oleh Function Point Internasional User Group (IFPUG) seperti yang telah 

dituliskan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tabel bobot oleh IFPUG 

Komponen Sederhana Menengah Kompleks 

Jumlah Input 3 4 6 

Jumlah Output 4 5 7 

Jumlah Inquiry 3 4 6 

Jumlah File 7 10 15 

Jumlah Interface 6 7 10 
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Sebagai contoh jika jumlah input (sederhana) = 3, jumlah output 

(menengah) = 5, jumlah inquiry (sederhana) = 3, jumlah file (sederhana) = 7, dan 

jumlah interface (menengah) = 7 maka semua akan dijumlah dan menghasilkan 

suatu bobot. Untuk jumlah FP adalah nilai dari jumlah estimasi dengan bobot 

dengan menggunakan rumus berikut: 

∑𝐹𝑃 = 𝐸𝑉 ∗ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡    .................................................. (2) 

dimana nilai EV berasal dari formula 1 dan bobot berasal dari Tabel 2.2. Untuk 

menghitung function point (FP) digunakan persamaan sebagai berikut : 

𝐹𝑃 = ∑𝐹𝑃 𝑥 (0,65 + (0,01 𝑥 ∑𝐹𝑖))    ................................... (3) 

dimana ∑FP adalah jumlah semua entry yang diperoleh dari Tabel 2.1 dan ∑Fi 

adalah nilai i = 1 sampai 14 dimana harga penyesuaian kompleksitas berdasarkan 

respon pada karakteristik berikut ini: 

Tabel 2.3 Faktor kompleksitas 

No. Karakteristik Bobot 

1 Tingkat kompleksitas Komunikasi Data ? 

2 Tingkat kompleksitas Pemrosesan Terdistribusi ? 

3 Tingkat kompleksitas Performance ? 

4 Tingkat kompleksitas Konfigurasi ? 

5 Tingkat Frekuensi Penggunaan Software ? 

6 Tingkat Frekuensii Input Data ? 

7 Tingkat Kemudaaan Pengunaan Bagi User ? 

8 Tingkat Frekuensi Update Data ? 

9 Tingkat Kompleksitas Prosesing Data ? 

10 Tingkat Penggunaan Kembali/Reusable Kode Program ? 

11 Tingkat Kemudahaan Dalam Instalasi ? 

12 Tingkat Kemudahaan operasional software (backup, recovery, dll) ? 

13 Tingkat Software dibuat untuk multi organisasi/perusahaan/client ? 

14 Tingkat kompleksitas dalam mengikuti perubahaan/fleksibel ? 

 Total Bobot ? 

Pada Tabel 2.3 ditunjukkan ada bobot setiap faktor yang ditentukan 

dengan function point, faktor bernilai antara 0-5 yang dapat dilihat pada Gambar 

2.3. 
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Gambar 2.3 Arti faktor pada function point  

Untuk mengkonversi FP menjadi biaya perusahaan harus mempunyai table 

yang berisikan tarif untuk setiap nilaI FP sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Contoh tabel tarif proyek 

No. Tipe Proyek Tarif / FP Jam / FP Alokasi SDM 

1 Web Profile Rp. 20.000 1 2 

2 Sistem Informasi Rp. 100.000 1 5 

3 E-Commerce Rp. 40.000 1 2 

Estimasti biaya proyek dihitung dengan menggunakan rumus 4 di bawah ini :  

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐹𝑃...........................(4) 

Pada persamaan 4 tarif berasal dari Tabel 2.4 yang ditentukan oleh masing-

masing perusahaan dan FP merupakan nilai hasil dari perhitungan Function Point. 

 

1.4.2 Constructive Cost Model (CoCoMo) I 

Pada Constructive Cost Model (CoCoMo) menganggarkan jumlah biaya 

dengan istilah personal-month (PM) (Munir, 2015). Adapun tahapan kegiatan 

pekerjaan proyek oleh Martono seperti berikut: menentukan besar ukuran kegiatan 

berdasarkan KDLOC, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, 

menghitung effort adjustment factor (EAF), anggaran awal dan keseluruhan 

proyek, persentase, waktu keseluruhan dan per modul (Martono, 2012). 

1. Menentukan besar ukuran setiap kegiatan berdasarkan KDLOC : 

Tabel 2.5 Besar ukuran setiap kegiatan 

No. Kegiatan KDLOC 

1 Persiapan 0,1 

2 Analisa konsep sistem dan database 0,6 

3 Merancang web dan sistem database 0,6 

4 Menyusun program 0,8 

5 Pengujian program secara terpadu 1,0 

6 Menyusun dokumentasi 0,1 

7 Acceptance 0,1 

8 Pelatihan sistem 0,1 

9 Melakukan operasi 0,1 

 Jumlah 3,5 
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Keterangan: 

KDLOC : Kilo delivered line of source code / ukuran satuan modul 

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya: 

Tabel 2.6 Faktor yang mempengaruhi biaya 

Atribut Rating 
Multiplying 

factors 

Product Complexcity (PC) High 1,15 

Computer Storage (CS) High 1,06 

Personal Experience (PE) Low 1,13 

Programmer Capability (PA) Low 1,17 

Keterangan: 

Nilai dari multiplying factors merupakan faktor penyesuaian usaha yang 

mempunyai range antara 0,9 sampai 1,4 

3. Menghitung effort adjustment factor (EAF) menggunakan rumus berikut: 

𝐸𝐴𝐹 = 𝑃𝐶 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝑃𝐸 ∗ 𝑃𝐴......................................(5) 

4. Menentukan anggaran awal proyek (Ei) untuk jenis proyek sistem 

organic: 

𝐸𝑖 = 𝑎 ∗ (𝐾𝐷𝐿𝑂𝐶)𝑏............................................(6) 

 

 

Tabel 2.7 Jenis proyek 

 

 

 

 

D

Dimana : a = optimis; b= pesimis; organic = experience and less strinent, 

small team; embedded = ambitious and novel, little experience and 

stringent; semidetached = fall between two types. 

5. Menentukan anggaran keseluruhan proyek (E) dengan rumus berikut: 

𝐸 = 𝐸𝐴𝐹 ∗ 𝐸𝑖..................................................(7) 

 

 

 

Jenis Proyek System a b 

Organic 3.2 1.05 

Semidetached 3.0 1.12 

Embedded 2.8 1.20 
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6. Menentukan persentase dan biaya setiap modul 

Ukuran proyek untuk presentase poyek software organic menurut 

phase-wise distribution effort seperti daftar di bawah ini. 

Tabel 2.8 Ukuran proyek 

Tahap 

Size 

Small 

2 KDLOC 

Intermediate 8 

KDLOC 

Medium 

32 

KDLOC 

Large 128 

KDLOC 

Product Design 16 16 16 16 

Detailed Design 26 25 24 23 

Code and Unit Test 42 40 38 36 

Integration and Test 16  19 22 25 

 

Untuk menentukan presentase menggunakan rumus berikut: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛 +
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑒𝑑−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛)

(𝐾𝐷𝐿𝑂𝐶 𝑀𝑒𝑑−𝐾𝐷𝐿𝑂𝐶 𝐼𝑛)
 𝑥 𝐸.............(8) 

Contoh jika diketahui nilai E = 19,20 , sebagai berikut: 

Tabel 2.9 Daftar persentase dan anggaran biaya 

No Modul Persentase Anggaran Biaya 

1 Product Design 

- Persiapan 

- Analisa konsep sistem dan 

database 

16 + (16-16) / (32-8) 

* 19,20 = 16,00 

16,00 /100 * 

19,20 = 3,07 PM 

2 Detailed Design 

- Merancang web & sistem 

database 

- Menyusun Dokumentasi 

25 + (24-25) / (32-8) 

* 19,20 = 24,20 % 

24,20 / 100 * 

19,20 = 4,65 PM 

3 Code and Unit Test 

- Menyusun program 

40 + (38-40) / (32-8) 

* 19,20 = 38,40 % 

38,40 / 100 * 

19,20 = 7,37 PM 

4 Integration and Test 

- Pengujian program secara 

terpadu 

- Acceptance 

- Pelatihan sistem 

- Operasi 

19 + (22-19) / (32-8) 

* 19,20 = 21,40 % 

21,40 / 100 * 

19,20 = 4,11 PM 
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7. Menentukan waktu keseluruhan pelaksanaan proyek :     

Untuk menentukan waktu tersebut dengan pendekatan CoCoMo 

menggunakan rumus sebagai-berikut : 

𝐷 =  2,5 𝑥 𝐸0,38 

Keterangan: 

D : duration 

2,5 & 0,38  : variabel proyek dan jenis organik 

Contoh jika diketahui nilai E = 19,20 sebagai berikut : 

𝐷 =  2,5 𝑥 19,200,38 

=  7,68 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 

8. Menentukan waktu setiap modul : 

Untuk menentukan waktu tersebut dengan pendekatan CoCoMo 

menggunakan rumus sebagai-berikut : 

𝐷 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 =  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝐷 

Contoh jika dilihat dari Tabel 2.10 : 

Tabel 2.10 Pembagian waktu setiap modul 

No Modul Pembagian Waktu 

1 Product Design 

- Persiapan 

- Analisa konsep sistem dan database 

16,00 % * 7,68 = 1,23 bulan 

2 Detailed Design 

- Merancang web & sistem database 

- Menyusun Dokumentasi 

24,20 % * 7,68 = 1,86 bulan 

3 Code and Unit Test 

- Menyusun program 
38,40 % * 7,68 = 2,95 bulan 

4 Integration and Test 

- Pengujian program secara terpadu 

- Acceptance 

- Pelatihan sistem 

- Operasi 

21,40 % * 7,68 = 1,64 bulan 

 

Pada Tabel 2.10 ditunjukkan contoh pembagian waktu setiap modul, 

pada tabel tersebut ditunjukkan beberapa modul umum yang dapat dijadikan 

contoh, hasil akhir adalah waktu yang harus dipenuhi untuk setiap modul. 
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1.5 Codeigniter Framework 

Codeignite adalah framework aplikasi web yang open source untuk bahasa 

pemograman PHP. Codeigniter memiliki banyak fitur yang membuatnya berbeda 

dengan framework lainnya, yaitu kelengkapan dokumentasi codeigniter mencakup 

seluruh aspek framework, memiliki ukuran sangat kecil sehingga mampu berjalan 

pada shared hosting, namun memiliki kinerja yang sangat luar biasa (Griffiths: 

2010). 

Codeigniter akan berjalan dengan baik pada web host karena framework ini 

sangat kompatibel dengan PHP4 dan PHP5. Framework ini menerapkan pola 

desain Model-View-Controller (MVC) untuk mengatur web, yaitu Model adalah 

lapisan abstraksi database, View adalah kumpulan berkas template untuk interface 

web, dan Controller adalah logika bisnis dari aplikasi. Cara me-load class pada 

codeigniter menerapkan pola desain Singleton dimana jika class itu dipanggil 

dalam beberapa kali, kejadian yang sama pada class tersebut akan digunakan 

kembali. Hal ini sangat berguna dalam koneksi database, karena kita hanya ingin 

menggunakan satu koneksi setiap kali class itu digunakan (Griffiths: 2010). 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat kita ketahui bahwa ketika datang sebuah 

permintaan dari user, maka permintaan tersebut akan ditangani oleh Controller, 

kemudian Controller akan memangil Model jika memang diperlukan operasi 

database. Hasil query oleh  Model kemudian akan dikembalika ke Controller. 

Selanjutnya Controller akan memanggil View yang tepat dan mengkombinasikan 

Gambar 2.4 Model - View - Controller 
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dengan hasil query Model. Hasil akhir dari operasi ini akan ditampilkan ke 

browser yang selanjutnya bisa dilihat oleh user. 

Suatu proses data mengalir pada sistem yang menggunakan CodeIgniter 

Framework dapat diilustrasikan pada gambar berikut: (Basuki: 2010) 

 

Gambar 2.5 Application Flowchart Codeigniter Framework 

1. Index.php 

Index.php disini berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan 

dibaca oleh program. 

2. The Router 

Router akan memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa yang harus 

dilakukan oleh program. 

3. Cache File  

Apabila dalam program sudah terdapat “cache file” maka file tersebut akan 

langsung dikirim ke browser. File cache inilah yang dapat membuat sebuah 

website dapat di buka dengan lebih cepat. Cache file dapat melewati proses 

yang sebenarnya harus dilakukan  oleh program codeigniter. 

4. Security 

Sebelum file controller di load keseluruhan, HTTP request dan data yang 

disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security yang 

dimiliki oleh codeigniter. 

5. Controller 

Controller akan membuka file model, core libraries, helper dan semua 

resources yang dibutuhkan dalam program tersebut. 

6. View 

Hal yang terakhir akan dilakukan adalah membaca semua program yang ada 

dalam view file dan mengirimkannya ke browser supaya dapat dilihat. Apabila 

file view sudah ada yang di “cache” maka file view baru yang belum ter-cache 

akan mengupdate file view yang sudah ada. 

 


