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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Agile Development adalah kumpulan metodologi pengembangan aplikasi 

berkonsep incremental dan iterative [1][2][3]. Agile development fokus pada 

pengerjaan aplikasi dan komunikasi dengan klien. Tujuannya agar respon pada 

perubahan lebih cepat, sehingga mengurangi waktu penyelesaian proyek aplikasi. 

Perubahan yang dimaksud berupa biaya, requirements, jadwal, dan anggota tim [3]. 

Contoh metodologi dalam Agile Development adalah SCRUM dan Extreme 

Programming (XP) [4][5]. Perbandingan antara metodologi SCRUM dan XP 

terletak dimana SCRUM fokus pada manajemen proyek dan member tim [4], 

sedangkan XP fokus pada pemrograman aplikasi, feedback, dan komunikasi dengan 

klien. XP cocok digunakan dalam proyek skala kecil hingga menengah, dengan 

kondisi, klien tidak mengetahui secara detail kebutuhan dalam pengembangan 

aplikasi serta aplikasi itu dibutuhkan dalam waktu relatif cepat [4].  

Dalam perkembangannya, tahap dalam praktik XP disesuaikan agar dapat 

digunakan oleh pemrogram tunggal yang kemudian disebut Personal Extreme 

Programming (PXP) [6][7]. Dalam PXP, prioritas kebutuhan harus ditentukan agar 

aplikasi selesai tepat waktu dan sesuai permintaan pengguna. Penentuan prioritas 

dalam PXP dilakukan berdasarkan aspek risk dan business value [8]. 

Pada penelitian Rotislav (2011) digunakan metode Extreme Programming 

pada proyek aplikasi VOKS untuk siswa dengan gangguan mental, di sekolah 

negara Ceko. Metode XP digunakan karena pengurus sekolah (sebagai klien) tidak 

mengetahui requirement aplikasi secara detail, sehingga perlu banyak penyesuaian 

requirement selama proses pengembangan agar aplikasi sesuai harapan klien [9]. 

Penelitian dilakukan oleh Rizal (2013) dalam implementasi Personal Extreme 

Programming untuk membuat aplikasi Mobile Learning berbasis Android. 

Ditunjukkan perbandingan antara sebelum dan sesudah terjadi perubahan 

requirement yang digambarkan dalam bentuk Burndown Chart [10]. Metodologi 

Personal Extreme Programming dalam penelitian terdahulu tersebut akan cocok 



 

 

 

2 

 

jika diterapkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Batu. 

Kejaksaan Negeri adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam 

pengendalian hukum dan kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah kekuasaannya 

di Indonesia [11]. Berdasarkan survei pendahuluan, telah ditemukan beberapa 

kelemahan proses pelayanan di Kejaksaan Negeri Batu. Salah satunya pelayanan 

perpustakaan. Seorang anggota ketika akan mencari buku harus melihat kedalam 

katalog di perpustakaan. Setelah mendapatkan kode buku, anggota mulai mencari 

buku dari rak sesuai kode. Proses pencarian semacam ini dapat memakan waktu, 

terlebih jika koleksi buku banyak. Hal ini menyulitkan anggota (sebagai pegawai 

kejaksaan), ketika membutuhkan sumber informasi dalam waktu singkat sebagai 

penunjang pekerjaannya. Masalah lain yang muncul adalah buku katalog dari bahan 

kertas, memiliki resiko hilang atau rusak. Ketika hal itu terjadi, pengurus 

perpustakaan harus menulis ulang setiap transaksi dan daftar koleksi dari awal, 

sehingga memakan banyak tenaga dan waktu. Selain itu, perpustakaan tidak 

memiliki media untuk mengingatkan anggota ketika durasi peminjaman telah habis, 

sehingga anggota seringkali lupa mengembalikan yang mengakibatkan buku 

tersebut berpotensi hilang. Solusi yang dapat dicoba untuk mengatasi masalah yang 

telah disebutkan adalah dengan melakukan perubahan pelayanan. Perubahan itu 

berupa pembuatan dan penggunaan aplikasi untuk membantu manajemen 

perpustakaan. 

Tahap awal membuat aplikasi adalah mendefinisikan semua kebutuhan, 

kontrol dan fungsi dengan jelas dan detail [9], tetapi diketahui bahwa klien 

sekaligus sebagai pengguna (pengurus perpustakaan) tidak memiliki pengetahuan 

terhadap kebutuhan fungsionalitas secara detail untuk aplikasi perpustakaan yang 

akan dibangun. Akibatnya, banyak perubahan dan penyesuaian kebutuhan akan 

berpotensi terjadi. Perubahan pada kebutuhan yang kurang memiliki fungsi 

signifikan pada aplikasi akan menambah durasi proyek. Solusinya adalah 

melibatkan peran klien melalui komunikasi secara intensif selama proyek 

berlangsung. Salah satu peran klien mendiskripsikan semua kebutuhan yang 

diinginkan dan menentukan prioritas kebutuhan yang paling berdampak besar pada 

fungsi aplikasi.  

Penentuan prioritas kebutuhan berdampak pada waktu penyelesaian proyek. 
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Pada proyek PXP klien juga memiliki peran untuk menentukan prioritas. Mengacu 

pada kondisi kebutuhan dan klien perpustakaan Kejari, maka perlu memilih metode 

prioritas yang sesuai. Pendekatan yang cepat dan mudah untuk membantu klien 

menentukan prioritas adalah MoSCoW. MoSCoW adalah metode untuk 

menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan risk dan business value. Kebutuhan 

tersebut dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu Must have, Should have, 

Could have, dan Won’t have [12][13]. 

Merujuk pada survei dan analisis sebelumnya, maka pada penelitian ini akan 

dibuat aplikasi perpustakaan dengan melibatkan peran klien selama proses 

pembuatan aplikasi. Metodologi pengembangan menggunakan Personal Extreme 

Programming dan MoSCoW untuk mendukung peran klien tersebut. Hasil 

penelitian adalah aplikasi perpustakaan Kejari Batu untuk membantu kinerja 

pengurus perpustakaan maupun pegawai Kejari Batu dalam hal pelayanan, 

manajemen buku, dan perpustakaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun aplikasi perpustakaan menggunakan metodologi 

Personal Extreme Programming? 

b. Bagaimana menganalisis kebutuhan klien untuk digunakan dalam 

membangun aplikasi perpustakaan? 

c. Bagaimana menentukan prioritas kebutuhan menggunakan pendekatan 

MoSCoW? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Membangun aplikasi perpustakaan menggunakan pendekatan Personal 

Extreme Programming. 

b. Membangun aplikasi perpustakaan berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

klien. 

c. Menentukan prioritas kebutuhan dari sisi klien menggunakan pendekatan 

MoSCoW. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi dikembangkan berbasis web menggunakan PHP, CodeIgniter, dan 

MySQL. 

b. Proses pengujian dilakukan oleh pengurus perpustakaan dan pegawai 

Kejaksaan Negeri Batu. 

c. Aplikasi perpustakaan untuk pengurus perpustakaan dan pegawai Kejaksaan 

Negeri Batu. 

1.5 Personal Extreme Programming (PXP) 

Proses pengembangan aplikasi menggunakan PXP adalah sebagai berikut.  

a. Requirement 

Requirement adalah tahap awal dalam PXP untuk membuat dokumen 

kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperoleh dari hasil diskusi klien 

dan pengembang. Pada penelitian ini, diskusi akan dilakukan dengan klien yang 

terdiri atas pengurus perpustakaan dan pegawai Kejaksaan Negeri Batu. Hasil 

diskusi tersebut dalam XP disebut User Story. 

b. Planning 

Tahap planning adalah tahap untuk perencanaan implementasi user story, 

desain sistem seperti bahasa pemgrograman yang akan digunakan, model aplikasi, 

dan kerangka kerja pengembangan.  

c. Iteration Initialization 

Iteration Initialization mengindikasikan awal dari setiap iterasi. Iterasi 

dimulai dengan seleksi user story card yang akan dikerjakan dalam iterasi. Durasi 

iterasi antara 1 hingga 3 minggu sesuai perencanaan. Pada penelitian ini iterasi 

dikerjakan berdasarkan perencanaan iterasi pada tahap planning. 

d. Design 

Tahap ini adalah membuat desain yang akan diimplementasikan pada iterasi 

yang berjalan. Desain yang dibuat berupa proses bisnis aplikasi, tabel database, 

class, dan modul sistem. Pada penelitian ini, proses bisnis, tabel database dibuat 

berdasarkan yang terdapat pada perpustakaan Kejaksaan Negeri Batu. 
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e. Implementation 

Tahap implementation merupakan tahap penulisan source code menggunakan 

pendekatan TDD. 

f. System Testing 

Proses pengujian sistem menggunakan metode user acceptance test. 

g. Retrospective 

Retrospective sebagai tahap akhir iterasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian yang telah dilakukan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang penelitian yang 

berisikan mengapa tugas akhir ini dibuat, kemudian rumusan masalah yang 

menjelaskan bagaimana proses penyelesaian masalah-masalah yang ada, kemudian 

batasan masalah sebagai parameter penulisan tugas akhir, kemudian tujuan untuk 

mengetahui tujuan dibuatnya tugas akhir ini, kemudian metodologi yang membahas 

metode penyelesaian tugas akhir dan juga sistematika penulisan pada tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori ini membahas mengenai teori–teori, definisi, konsep 

dasar, serta komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan 

atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. Adapun teori-

teori yang diambil berdasarkan refrensi yang dapat dipertanggung jawabkan 

dengan memberikan kutipan-kutipan yang mengacu refrensi tertentu.  

BAB III METODOLOGI 

Bab landasan teori ini membahas mengenai teori–teori, definisi, konsep 

dasar, serta komponen–komponen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan 

atas pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. Adapun teori-

teori yang diambil berdasarkan refrensi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan 

memberikan kutipan-kutipan yang mengacu refrensi tertentu. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas pengenai pengimplementasian sistem yang telah 

dibuat berdasarkan rancangan yang telah ada kemudian setelah sistem berhasil 

dibuat maka akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah sistem dapat berjalan 

sesuai dan apakah sistem dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan apa 

yang seharusnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai penjelasan dari kesimpulan dan saran hasil 

perancangan dan implementasi program berkaitan dengan judul tugas akhir yang 

telah dibuat. 




