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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

mengarahkan, pemantauan dan pengendalian semua aspek serta penutupan 

keseluruhan proses proyek yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan 

berdasarkan jadwal yang disepakati, anggaran dan kriteria kinerja (Radujković & 

Sjekavica, 2017). Hal ini menjadi salah satu alasan divisi Information, 

Communication and Technology (ICT) pada Universitas Internasional Semen 

Indonesia, dimana salah satu lingkup kerja mereka mengarah pada efisiensi dalam 

proyek, menyesuaikan proses dengan permintaan software dan ketersediaan sumber 

daya serta menghasilkan software yang berkualitas dan berguna. 

Pada pelaksanaan manajemen proyek pengembangan software, divisi ICT 

kerap menemui berbagai masalah yang timbul dari beberapa proses. Salah satu 

sumber masalah tersebut adalah kurangnya fasilitas untuk mengelola segala 

aktivitas proyek sehingga menyebabkan berbagai pihak pemangku kepentingan 

kesulitan dalam pengambilan keputusan hingga hilangnya kepercayaan dari pihak 

client. Hal tersebut juga menyebabkan kendala pada tim proyek ketika jadwal dan 

perencanaan hingga sumber daya yang kurang mencerminkan realitas atau fakta 

yang sesuai di lapangan. Adapun hal lain yang membuat proyek bermasalah adalah 

persyaratan yang tidak jelas serta kurangnya kesepakatan atau prioritas. 

Proyek yang bermasalah pada akhirnya berhasil atau gagal tergantung pada 

efektivitas tindakan yang diambil untuk memulihkan proyek, namun organisasi 

harus dapat mengenali masalah dan bersiap untuk mengambil tindakan korektif 

yang tepat (Project Management Solutions 2011). Saat bekerja dalam individu 

ataupun tim untuk mengerjakan suatu proyek, sangatlah penting menentukan 

metodologi yang akan digunakan. Hal ini dipertegas oleh Robert Joslin dan Ralf 

Müller (2016) dalam jurnal the impact of project methodologies on project success 

in different project environments bahwa ada hubungan positif antara elemen-

elemen metodologi proyek dan karakteristik keberhasilan proyek.  
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Sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan proyek pengembangan 

perangkat lunak, diperlukan sistem informasi manajemen proyek yang tepat agar 

dapat mengelola jalannya proyek dengan baik. Sejauh ini, ada beberapa metode, 

teknik, dan software untuk manajemen proyek pengembangan perangkat lunak 

dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam pemilihan metodologi, 

penulis memilih model Kanban berdasarkan beberapa literatur dan kebutuhan. 

Disebutkan dalam jurnal A statistical analysis of the effects of Scrum and Kanban 

on software development projects bahwa metodologi Kanban dan Scrum adalah dua 

metode yang kuat diadopsi oleh organisasi untuk pengembangan perangkat lunak 

(Lei dkk., 2017). Pendekatan model Kanban identik dengan penerapan Workflow, 

dimana ada struktur kerja yang sistematis dan bagaimana tim berkolaborasi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku. Akan tetapi, jumlah pekerjaan pada model Kanban harus dibatasi 

dengan tujuan untuk menghindari overload dan melancarkan proses di setiap alur 

kerja. 

Adapun software yang bersifat open source yang menerapkan model Kanban 

adalah Taiga.io yang dibuat oleh Taiga Agile. Taiga.io merupakan software 

manajemen proyek yang didedikasikan untuk tim berdisplin metode Agile dalam 

merencanakan dan mengorganisir hingga merilis perangkat lunak yang berbasis 

website dan mobile. Akan tetapi, software tersebut memiliki keterbatasan dan tidak 

mampu mengakomodasi beberapa kebutuhan dan masalah pada studi kasus ini. 

Pasalnya, Taiga.io tidak menyediakan metrik atau statistik kemajuan yang sudah 

dicapai oleh tim (project progress). Begitu pula dalam kasus planning dan 

requirement, tidak tersedianya fitur untuk mengakomodir hal pendaftaran hingga 

perubahan product ataupun project requirements. Adapun hal lain yang diharapkan 

dari pihak ICT adalah visibilitas individu di setiap proyek. 

  Berdasarkan wacana diatas tentang beberapa masalah yang sedang dialami 

oleh divisi ICT UISI, penulis mengajukan solusi berupa sistem informasi baru 

berbasis website. Kelebihan dari sistem baru ini adalah memudahkan pihak client 

atau manajer dalam mengelola dan memantau segala aktivitas proyek melalui 

report secara real-time serta kolaborasi antara pihak pemangku kepentingan dalam 

hal distribusi dokumen. Dalam mewujudkan beberapa solusi diatas, teknik 
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Workflow Management diperlukan dengan upaya untuk memaksimalkan proses dan 

hasil yang sesuai dengan serangkaian keputusan dan tujuan yang sudah disepakati. 

Sedangkan pada sisi implementasi, Workflow Management berkaitan dengan 

sekumpulan aturan dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang, akan tetapi tugas 

dapat diotomatisasi melalui sistem dengan upaya mengoptimalkan proses, melacak 

status atau progress, mengidentifikasi hambatan dan berbagi data hingga kolaborasi 

kapan dan dimana saja. Adapun proses bisnis secara umum yang dibuat untuk 

memperjelas alur berjalannya sistem bisa dilihat melalui gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Diagram proses bisnis. 

Sistem informasi ini akan memudahkan dalam memulai dan mengelola 

proyek dengan mendistribusikan dan menghubungkan dokumen-dokumen proyek 

kepada stakeholder, berbagi file, pembagian peran stakeholder dalam hak akses, 

mendefinisikan aktivitas proyek dalam menambah, memprioritaskan, 

menjadwalkan hingga membagikan tugas kepada stakeholder, memantau serta 
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mengelola penjadwalan dan perencanaan proyek melalui diagram visual, melacak 

hambatan dan kapasitas serta ketersediaan sumber daya, pencatatan dan pelaporan 

di setiap aktivitas proyek, mengelola setiap masalah dan keputusan pada proyek 

dengan teknik workflow management, menampilkan notifikasi atau daftar tugas 

pada setiap stakeholder,mempercepat proses peninjauan dan pekerjaan dengan 

feedback dalam form komentar.  

 

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen proyek di 

Universitas Internasional Semen Indonesia? 

b. Bagaimana mengukur kesesuaian software berdasarkan aspek 

functionality pada sistem informasi manajemen proyek di Universitas 

Internasional Semen Indonesia? 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, didapatkan tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Memenuhi kebutuhan divisi ICT UISI dalam menjalankan suatu proyek. 

b. Membangun sistem informasi manajemen proyek berbasis website di 

UISI. 

c. Memudahkan manajer proyek dalam mengelola dan mengorganisir 

kegiatan proyek. 

d. Memudahkan tim dalam berkordinasi dan berkolaborasi serta 

menjalankan proyek dengan baik. 

e. Membantu klien dalam memantau dan berkordinasi selama 

berlangsungnya proyek. 

 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem informasi yang akan dibangun hanya berbasis website. 

b. Metode manajemen proyek yang diterapkan pada sistem hanya model 

Kanban. 
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c. Sistem informasi ini hanya menangani aktivitas-aktivitas seperti login, 

manajemen inisiasi dan dokumen proyek, pengelolaan dan distribusi file, 

pembagian peran dan hak akses stakeholder, manajemen perencanaan 

dan penjadwalan, manajemen masalah dan keputusan, manajemen 

workflow, manajemen pekerjaan hingga laporan setiap proyek. 

d. Pengukuran kualitas perangkat lunak hanya berfokus pada aspek 

functionality. 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membantu manajer proyek untuk mengelola proyek agar sesuai dengan 

kesepakatan dan kebutuhan, mengambil keputusan dan memantau proyek 

serta kordinasi dengan tim maupun client. 

b. Membantu klien untuk memantau kemajuan proyek dan kordinasi serta 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

c. Membantu tim untuk kordinasi dan kolaborasi dengan seluruh 

stakeholder. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 


