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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Definisi Proyek : 

 

- Proyek adalah aktifitas yang menghasilkan suatu jasa atau produk. 

- Proyek yang berhubungan dengan komputer adalah yang berhubungan 

dengan sistem aplikasi lengkap yang terdiri dari modul-modul. 

- Proyek perangkat lunak dapat meliputi : 

o Pengembangan sistem besar 

o Progam modul tunggal 

o Dokumen hasil studi kelayakan atau analisis proyek 

o Konversi software/hardware 

o Kursus pelatihan 

 

Proyek selalu berawal dari suatu masalah 

 

Proyek yang telah selesai harus dievaluasi apakah telah terdapat empat elemen 

penting 

 

1. Apakah produk yang diselesaikan benar-benar memecahkan masalah user? 

 

2. Apakah user telah dicukupi dengan pengembangan proses? 

Produk yg dihasilkan bisa saja sempurna, tetapi jika user tdk puas dengan 

proses pengembangan atau metode penyampaian, mereka mungkin saja 

akan menolak hasilnya. Oleh karena itu user harus dilibatkan dalam 

proses. 

 

3. Apakan manajemen tertinggi dari tim proyek sudah puas dengan produk  

dan proses yang dihasilkan? 

Mereka perlu diinformasikan mengenai perkembangan proyek, keuntungan, 

user, dan kepuasan tim. 

 

4. Apakah tim proyek sudah puas? (sering terlewatkan) 

Jika proyek eksternal (secara formal dikontrak), maka tim proyek harus 

mendapatkan bayaran. 

Jika proyek internal, maka tim proyek hrs mendapatkan form pembayaran 

tambahan (kenaikan gaji, promosi, atau bentuk penghargaan lainnya). 

 

Ukuran proyek 

- Ukuran besar : > 100 orang-tahun, orientasi mainframe ukuran besar 

- Ukuran sedang : 5-7 orang-tahun, orientasi pengembangan mini 

computer / micro computer 

- Ukuran kecil : 1 orang-bulan atau kurang   
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Kegagalan proyek 

Kegagalan pada tahap awal : 

- Deskripsi tidak jelas dan tanpa perencanaan   

- Merasa tidak perlu menguraikan garis besar proyek secara jelas dan 

mendapatkan persetujuan user 

- Batas waktu dan anggaran tidak realistis 

 

Kegagalan pada tahap pengembangan : 

- Kesalahan interpretasi dpt muncul pada tahap pengembangan karena 

hasil analisis dan disain tidak didokumentasikan 

- Tanggung jawab masing-masing individu tidak dijelaskan secara 

spesifik 

- Tim tidak memahami tools pengambangan yang tersedia (sw, PERT, 

bagan Gantt) 

- Tidak merencanakan sumber daya dan penjadwalan  

- Pembuatan kode program secara prematur 

- Kurangnya penelusuran teknis (desain, program, dokumentasi) dan 

peninjauan ulang (proposal, anggaran, penjadwala) 

- Pergantian personel secara mendadak 

- Tidak mengacu pada suatu standar 

- Menambah personel karena keterlambatan jadwal  

 

Kegagalan pada tahap akhir : 

- Saat jatuh tempo (atau anggaran habis) tetapi segalanya tidak lengkap 

- Beberapa sistem tidak memberikan kinerja yang dijanjikan 

- Biaya pemeliharaan terlalu besar 

 

Perlakuan yang hanya sambil lalu (tidak serius) pada pengembangan sw dapat 

menyebabkan biaya membengkak dan padatnya jadwal.  

Pemakai yang kurang puas dapat merusak reputasi dan pemborosan 

bakat/kemampuan. 

Produk gagal mudak menghilang dan dilupakan, lainnya menjadi ’flaming 

disasters’, setiap orang mengetahuinya dan menjadikannya contoh yang buruk. 

 

Proyek yang berhasil : 

Adanya perencanaan dan pengontrolan yang baik. 

 Selama pengembangan dilakukan pengawasan yg ketat untuk 

memastikan bhw proyek berjalan sesuai dgn rencana. 

 Staff memiliki pengalaman yg cukup untuk memproduksi produk. 

 Membuat dokumentasi (aspek yang paling penting dlm pengembangan) 

 Melakukan tinjauan ulang (review) secara rutin 

 Ketika masalah terjadi, segera dicatat & diselesaikan. Jika masalah tdk 

dpt diselesaikan , maka jadwal & target akan disusun kembali. 

 Biaya yg dikeluarkan mendekati perkiraan sebelumnya. 
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Pendekatan yang profesional 

 

Ada 7 fase pada proyek software: 

- Definition 

- Analysis 

- Design 

- Programming 

- Sistem Test 

- Acceptance 

- Operation 

 

Analogi ’Membangun rumah’ untuk proyek perangkat lunak 

 

Fase definisi : 

- Membuat daftar seluruh permasalahan (requirement document) 

- Memperkiraan biaya dan waktu dalam bentuk proposal 

Fase analisis : 

- Mendata seperti apa rumah yang dibutuhkan user (spesifikasi 

fungsional) 

- Input, output dan antarmuka antara rumah dan user 

Fase desain 

- Tujuan merancang adalah membagi sistem ke dalam komponen-

komponen fungsioanal kemudian menghubungkannya secara efisien 

- Dibuat oleh arsitek dalam bentuk blueprint (spesifikasi desain) 

Fase penrograman 

- Membangun rumah sebenarnya (kontaraktor, tukang batu, tukang kayu, 

ahli litrik) 

- Bekerja sesuai blueprint (spesifikasi desain) 

Fase pengujian 

- Pengujian bertahap hingga menyeluruh 

Fase penerimaan  

- User melihat rumah yang lengkap dan menguji tiap peralatan/tombol 

bekerja baik 

- Jika user puas ia akan membayar biaya pembangunan tersebut. 

Fase operasi 

- Rumah ditempati dan diberi garansi satu periode tertentu 

- Fase ini tidak mengikutsertakan perawan berupa perubahan dan 

peningkatan 

 

Analogi di atas tidak akurat untuk alasan sbb: 

 

1. Sangat mudah mendeskripsikan rumah, tetapi berapa banyak pengguna 

sw yang dapat mendeskripsikan persyaratan secara akurat. 

2. Pembangunan rumah sudah ada standarisasi, sedangkan pembuatan 

software belum ada. 
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