
1. BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini  memberi  informasi  tentang  latar  belakang  dari  penelitian  yang

dilakukan, tujuan yang diharapkan akan dicapai dari penelitian ini,  pembatasan

ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Seiring  dengan  waktu  penggunaan  teknologi  informasi  semakin

berkembang pesat, membuat banyaknya proyek pengembangan perangkat lunak

yang  bermunculan  disemua  bidang,  termasuk  pada  bidang  pemerintahan.

Sebagian  besar  proyek  perangkat  lunak  mengalami  kegagalan  karena  estimasi

waktu, sumber daya manusia dan perkiraan biaya. Salah satu penentu keberhasilan

pengembangan aplikasi perangkat lunak adalah adanya estimasi biaya. Estimasi

biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek berjalan sesuai dengan

tahapan dan target yang dikendaki.

Umumnya permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan suatu

proyek  pada  perangkat  lunak  adalah  tidak  adanya  standar  dalam  perhitungan

estimasi effort (usaha) pengerjaan suatu proyek perangkat lunak dan biaya hanya

sebatas perkiraan atau  Guesstimate (angka perkiraan)  (Rizqi, Alnobeta, Saputra,

&  Dwi,  2018).  Dalam  proyek  fisik  seperti  pembangunan  jalan  lebih  realistis

karena  semua  material  dapat  diestimasikan  dengan  perkiraan  secara  fisik.

Sedangkan proyek pengembangan perangkat lunak diestimasi biaya mempunyai

tantangan tersendiri karena karakteristik perangkat lunak berbeda dengan proyek

yang  berbentuk  fisik.  Melihat  begitu  pentingnya  estimasi  biaya  dalam

pengembangan proyek perangkat lunak dalam mengadakan suatu proyek estimasi

biaya digunakan untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan untuk membangun

sebuah  perangkat  lunak.  Untuk  mendapatkan  akurasi  yang  akurat,  salah  satu

metode yang dapat digunakan adalah perhitungan metrik yang berorientasi pada

fungsi atau biasa di sebut Function Points (FP). Metode FP dapat digunakan 
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untuk estimasi upaya penentuan jadwal, biaya, dan jumlah pegawai dalam sebuah

proyek pengembangan perangkat lunak. 

Ada  beberapa  metode  dalam  mengestimasi  biaya  perangkat  lunak

diantaranya adalah FP pertama kali dicetuskan oleh Allan J. Albrecht pada tahun

1979,  Analysis,  Use  Case  Point (UCP)  oleh  Karner  tahun  1993,  Cost

Constructive  Model  (Cocomo)  I yang dikembangkan  oleh  Barrry  Boehm pada

Tahun  1981,  kemudian  muncul  suatu  model  yang  disebut  Cost  Constructive

Model (Cocomo) II dipublikasi oleh Barry Boehm pada Tahun 1990 kutipan dari

(Prayitno,  2017).  Namun dari  berbagai  metode,  penulis  telah  mengidentifikasi

beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menghitung estimasi biaya proyek

pengembangan perangkat  lunak pada  Dinas  Pekerjaan  Umum dan Tata  Ruang

Kabupaten Gresik. Ada beberapa hambatan diantaranya :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik belum memiliki

Use Case atau dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL);

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yang seringkali

terpaku  pada  vendor/konsultan  untuk  proses  proyek  pengembangan

perangkat lunak.

Berdasarkan 2 hambatan diatas, penulis menemukan metode yang sangat

sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menerapkan metode FP

untuk estimasi usaha dalam proyek pengembangan 4 (empat) aplikasi android di

bidang kepemerintahan. Salah satu faktor mengapa metode FP dianggap metode

estimasi  yang cukup baik  karena  mesin  pencari  google  menyatakan  lebih  dari

113,000 sitasi yang membahas tentang metode FP (Dewi, Andari, A. Rasyid, &

Candra A.P., 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat pokok permasalahan

tugas akhir ini, yaitu :

1. Apa saja yang termasuk inputan untuk menentukan bobot pada perangkat

lunak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ?
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2. Berapa  faktor  kompleksitas  relatif  dari  proyek  pengembangan  perangkat

lunak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ?

3. Metode  apa  yang  digunakan  dalam  menghitung  estimasi  ukuran  yang

dihasilkan proyek pengembangan perangkat lunak Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ?

4. Berapakah  effort  (usaha)  estimasi  biaya  dalam  proyek  pengembangan

perangkat lunak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  penulis  membantu  Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk mengestimasi

biaya proyek pengembangan perangkat lunak android khususnya 4 (empat)

perangkat lunak yaitu APALAN, MY BINAMARGA, GO-PLOONG, dan

GO-PUTAR, yang kemudian untuk menentukan nilai effort (usaha), yang

di  tentukan  terlebih  dahulu  nilai  bobot,  nilai  faktor  kompleksitas,  dan

estimasi ukuran tersebut dapat dijadikan acuan evaluasi dalam pembuatan

perangkat lunak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi instansi pemerintah

Diharapkan  sebagai  bahan  evaluasi  yang  sedang  dijalan  oleh  instansi

pemerintah  guna  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dan  dapat

dijadikan  acuan  evaluasi  dalam  pembuatan  perangkat  lunak  pada  Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik di masa mendatang.

3. Bagi peneliti lain

Sebagai rujukan untuk dijadikan bahan wacana bagi mahasiswa atau pihak

lain yang memiliki ketertarikan pada hasil karya ini.
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4. Bagi penulis

Hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  merupakan  aplikasi  ilmu  yang

diperoleh selama masa perkuliahan.

1.5 Batasan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup

penelitian ini, yaitu pada estimasi biaya proyek pengembangan perangkat

lunak  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang

Kabupaten  Gresik.  Ada  beberapa  perangkat  lunak  yang  dikembangkan

oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik  yang

ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Yang Dikembangkan Oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

No Aplikasi Deskripsi User

1 APALAN

Aplikasi  ini  untuk

memudahkan  masyarakat

dalam   mengadukan  terkait

adanya jalan  yang rusak dan

berlubang

Diakses oleh

masyarakat dan

admin

2 MY BINAMARGA

Aplikasi  ini  untuk kebutuhan

manajemen  pekerjaan

dilingkup  Dinas  PU

Kabupaten  Gresik.  Aplikasi

ini  mencakup  analisa  kinerja

pegawai  dengan  target  point

dan  mengatur  distribusi

pekerjaan

Diakses oleh

orang Dinas PU

3 GO-PLOONG Aplikasi  penyimpanan  data

pengangkutan  dan

pengecekan  UPTD  PAL

Kabupaten  Gresik  yang

Diakses oleh

masyarakat dan

admin
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No Aplikasi Deskripsi User
bertujuan untuk memudahkan

petugas  mengupdate  data

lapangan

4 GO-PUTAR

Aplikasi  ini  memberikan

kemudahan  bagi  masyarakat

Gresik  untuk  melakukan

proses  pelaporan  terhadap

hal-hal  yang  mengganggu,

atau  bermasalah  pada

penggunaan  lahan  industri

atau pabrik, perdagangan dan

jasa  termasuk  gudang,

perumahan  atau,  bangunan

liar, permukiman dan utilitas

Diakses oleh

admin dan umum

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, dibagi menjadi 5 bab

pembahasan yang ditampilkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan

masalah yang akan diteliti, pembatasan masalah,

tujuan  penelitian  dan  manfaat  penelitian  bagi

penulis,  peneliti  lain,  instansi  pemerintah,  dan

masyarakat, serta sistematika penulisan

BAB 2
TINJAUAN

PUSTAKA

Bab ini  berisi  tinjauan pustaka  bagi  teori-teori

yang  mendasari,  relevan  dan  terkait

permasalahan yang dilakukan oleh penulis
BAB 3 METODE

PENELITIAN

Bab  ini  berisikan  tentang  metode  penelitian

yang digunakan. Lokasi penelitian ini di Dinas

Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten

Gresik. Fokus pada penelitian ini adalah untuk
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mengestimasi  biaya  proyek  pengembangan

perangkat lunak menggunakan metode FP
BAB 4 HASIL DAN

PEMBAHASAN

Bagian ini berisi dari hasil pengolahan data dan

pembahasan terkait perhitungan estimasi biayaBAB 5

BAB 6 PENUTUP
Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari

hasil penelitian
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