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MANAJEMEN PROYEK 
 

Proyek 

Usaha formal yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu 

Karakteristiknya 

 Waktu mulai yang tertentu (awal) 

 Tujuan dan lingkup kerja telah ditentukan 

 Hasil/produknya telah ditentukan 

 Kriteria penyelesaian produk telah tetapkan 

 Waktu selesai yang tertentu (akhir) 

 

Proyek 

 Tugas yang dapat diukur besarnya 

 Harus diselesaikan dengan anggaran serta satuan waktu tertentu 

 Dikerjakan sekali dan tidak berulang 

 

Manajemen 

 Fungsi, disiplin, dan tugas yang harus dikerjakan dalam 

menjalankan fungsinya 

 Proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses 

penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan 

 

Manajemen proyek 

Sistem yang menyatukan dan mengoptimalkan sumber daya yang 

diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan berhasil 

 

Komponen manajemen proyek 

 Manajemen proses 

proses adalah kumpulan tugas yang bila dilaksanakan dengan baik 
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akan menghasilkan produk yang diinginkan. Meliputi 

o Pengelolaan/pengaturan pekerjaan 

o Pengelolaan waktu 

o Pengelolaan biaya 

o Pengeolaan resiko 

 Manajemen produk 

manajemen yang mengutamakan aspek kualitas. Kualitas harus 

dicapai, yang berkaitan dengan 

o Pemilihan proyek 

o Spesifikasi produk 

o Kebutuhan performasi operasi 

o Reaksi/respon pemakai 

 Manajemen orang 

tugas manajer adalah 

o Menetapkan obyektif dan gol 

o Mengorganisasikan 

o Memotivasi dan berkomunikasi 

o Menilai / mengukur 

o Mengembangkan orang, termasuk dirinya sendiri 

 

Kendala manajemen 
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proyek v.s. kegiatan operasional v.s. program 

 Proyek merupakan alat perubahan 

 Memiliki awal dan akhir yang dapat dikenali dengan jelas 

 Memiliki tujuan yang spesifik 

 Menghasilkan sesuatu yang dapat diserahkan 

 Menggunakan banyak jenis sumber daya serta keahlian 

Kegiatan operasional 

 kegiatan yang terus menerus dilakukan (rutin) 

 tujuannya adalah kelangsungan hidup organisasi itu sendiri 

 jika berhenti artinya organisasi tersebut bangkrut 

program 

 adalah bentuk proyek dalam jangka panjang (>10 th) 

 dapat dipecah-pecah menjadi proyek-proyek 

 

Sasaran Dan Kendala Proyek 

 waktu 

 biaya 

 kualitas 

 

Sumber Permintaan Proyek 

 rencana pemerintah 

 permintaan pasar 

 dari dalam perusahaan yang bersangkutan 

 dari kegiatan penelitian dan pengembangan 

 

Macam Proyek 

1. proyek engineering konstruksi 

kegiatan pengkajian, kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan 

konstruksi 

2. proyek engineering manufaktur 
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kegiatan desain engineering, pengembangan produk, pengadaan, 

manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan operasi produk 

3. proyek penelitian dan pengembangan 

o tujuannya untuk melakukan penelitian dan pengembangan 

dalam menghasilkan produk tertentu 

o menempuh cara yang berubah-ubah 

4. proyek pelayanan manajemen 

o tidak menghasilkan bentuk fisik 

o berbentuk laporan akhir 

o menjadi dasar tindakan manajer agar operasional perusahaan 

berjalan lancar 

5. proyek kapital 

o berkaitan dengan penggunaan dana kapital untuk invesatasi 

o meliputi pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian 

material, pabrikasi, dan konstruksi pembangunan fasilitas 

produksi 

 

Tahap-tahap dalam siklus proyek 

1. Tahap Konseptual 

a. Menyusun dan merumus gagasan 

b. Analisa pendahuluan dan studi kelayakan 

2. Tahap Perencanaan dan Pemantapan (Definisi) 

a. Menyusun rencana dan keputusan strategis 

i. Jenis kontrak yang akan dipakai 

ii. Bobot sasaran pokok 

iii. Komposisi pendanaan 

b. Pemilihan peserta proyek 

i. Konsultan 

ii. Kontraktor 

iii. Arsitek 
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c. Menyiapkan kelengkapan dokumen yang berisi penjabaran 

rencana tindakan dalam proyek 

3. Tahap Implementasi 

a. Pengkajian lingkup kerja proyek 

b. Membuat program implementasi 

c. Mengkomunikasikan kepada peserta proyek 

d. Melakukan desain engineering terinci 

e. Pengadaan material dan instalasi 

f. Perencanaan dan pengendalian aspek biaya, jadwal, dan mutu 

g. Kegiatan penutupan proyek yang meliputi 

i. Inspeksi akhir 

ii. Uji coba dan start up 

iii. Pembuatan laporan penutupan proyek 
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PERENCANAAN PROYEK 
 

 Proses yang diawali dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin 

dicapai 

 Berkaitan dengan pencapaian hasil proyek seperti yang diinginkan 

 Proses pengambilan keputusan 

Tidak hanya  

 memperkirakan dan memprediksi 

 menghilangkan resiko 

 

Perlunya perencanaan 

 menjabarkan pengertian umum dari obyektifitas dan pekerjaan 

proyek 

 meningkatkan komuniksi dengan baik di dalam proyek 

 sebagai acuan yang realistis dan sebagai dasar pengendalian 

 mengantisipasi lingkup resiko 

 dukungan dari manajemen atas 

 sumber daya yang terbatas  

 

penentangan terhadap perencanaan 

 membuang banyak waktu 

 biaya yang mahal 

 setiap proyek berbeda dan masing-masing tidak perlu rencana 

 tidak mendukung fleksibilitas 

 memadamkan kreatifitas 

 

perencanaan untuk sistem informasi 

 sistem informasi merupakan perwujudan dari kebutuhan yang sulit 

untuk dituliskan dengan tepat 

 perencanaan seringkali tidak lengkap 

 kriteria tidak dapat dipakai untuk pemilihan teknologi yang baik 
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perbandingan antara rencana umum dengan rencana proyek 

Rencana umum Rencana proyek 

Identifikasi dan misi Kegunaan dan lingkup proyek 

Tujuan  Obyektif proyek dan gol manajemen

Maksud Pengendalian, pemantapan proses 

proyek 

Sumber daya Uang, orang, peralatan, waktu 

Rencana kegiatan Jaringan kerja, jadwal, anggaran, 

rencana, pengujian, rencana 

konversi, penugasan kerja 

Rencana-aksi Rencana kontingensi, pengumpulan 

data, pelaporan, perencanaan 

ulang 

  

Siklus perencaan proyek 
Keinginan,kebutuhan,
kesempatan,

usulan proyek

sistem yang sudh terinstalasi

perawatan&
pengoperasian 

sistem

Pengusulan
Proyek

pembangunan
sistem

 
penjabaran siklus perencanaan 

 daftar acuan tugas untuk setiap tahapan 

 tentukan penanggung jawab setiap tugas 
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 estimasikan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan setiap tugas 

 tetapkan jaringan kerja untuk jadwal tugas baku 

 buat penjadwalan untuk tugas dan kepastian kelengkapan untuk 

tahapan 

 tentukan kebutuhan sumber daya setiap kategori 

 penyiapan anggaran 

 atur rencana untuk mengetahui kendala 

 buat pengujian secara independen untuk rencana yang dibuat 

 uji rencana dengan permasalahan yang potensial timbul 

 review rencana 

 

kontingensi (ketidak pastian) dalam perencanaan berkaitan dengan 

 performasi (kualitas) 

 jadwal 

 biaya 

 orang 

 

pekerjaan dalam perencanaan kontingensi mencakup 

 spesifikasi performasi 

 estimasi kesalahan 

 perubahan dalam upaya pengembangan 

 pelatihan orang baru 

 interface 

 dukungan dari grup lain 

 perubahan dalam proses pengembangan 

 perubahan dalam prioritas proyek 

panduan dalam perencanaan kontingensi 

 tambahkan ± 10 % di atas estimasi untuk setiap aktifitas 

 gunakan estimasi individual dan ketidaktentuan 

 tambahkan aktifitas yang tidak direncanakan dan dibutuhkan 

 analisis performasi proyek yang lalu 
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Gol dan Obyektif 

 Ditentukan pada tahap kebutuhan, mencakup  

 apa yang akan dilakukan 

 bagaimana ukuran kesuksesan 

 berapa lama waktu yang diperlukan  

 berapa banyak sumber daya yang diperlukan 

 

menghadapi perubahan kebutuhan dalam proyek 

 implementasikan produk dalam tahap-tahap kecil 

 setiap kenaikan tahap dipilih yang mendukung tahap selanjutnya 

 segarkan kebutuhan dalam tiap tahap sebelum memulai desain 

 jika kebutuhan berubah selama tahap implementasi, 

dokumentasikan untuk tahap berikutnya 

 jika tidak terdokumentasi, berhentilah bekerja, ubah kebutuhan, 

ulangi perencanaan dan mulai kembali dari desain 

 

beberapa pertimbangan utama pada fase kebutuhan 

 kebutuhan fungsional 

 kebutuhan sistem 

 identifikasi pelanggan 

 mengukur kesuksesan 

 validasi dan penerimaan 

 dukungan 

 

unsur-unsur perencanaan perangkat lunak 

1. gol dan obyektif → apa, untuk siapa, dan kapan 

 ditentukan pada tahap kebutuhan, pada saat periode negosiasi 

tentang  

o apa yang dikerjakan 

o ukuran kesuksesan 

o berapa lama waktu 
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o berapa banyak S.D. 

 masalah klasik yang dihadapi : perubahan kebutuhan 

diperlukan aturan sederhana 

o implementasi produk ke tahapan-tahapan kecil 

o tiap kenaikan diharapkan didukung dari tahap sebelumnya 

o refreshing sebelum desain setiap tahap 

o jika terdapat perubahan, catat untuk tahap berikutnya 

o jika tidak tercatat, berhenti bekerja dan ulangi perencanaan 

dan desain 

 beberapa pertimbangan utama 

o kebutuhan fungsional → fungsi produk, konstrain 

o kebutuhan sistem → konfigurasi, standar, kompatibilitas, 

atau konstrain lingkungan 

o identifikasi pelanggan → teknis penyetoran, acketing produk, 

dukungan instalasi, kebutuhan dokumentasi dan pelatihan 

o mengukur kesuksesan → biaya, jadwal, performa, kualitas, 

ukuran, dan ukuran-ukuran lain 

o validasi dan penerimaan → kriteria, garansi, konsekuensi 

o dukungan → kelanjutan : pelaporan dan koreksi 

2. work brakedown structure → teknik untuk 

 membagi proyek ke dalam komponen-komponen (sub-sub tugas) 

 memecahkan komponen ke level-level berikutnya, hingga unit yang 

mudah dikelola 

 direncanakan 

 dianggarkan 

 dijadwalkan 

 dikendalikan 

 menampilkan gambar/grafik hirarki proyek 

 melengkapi komunikasi antar personal proyek 

 menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan proyek 

 melengkapi tugas manajemen 
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manfaat WBS 

o mengurangi kompleksitas 

o menjadi dasar penjadwalan dan pengendalian 

3. mengestimasi besar produk  

→  pengukuran besar perangkat lunak 

→ perkiraan kode yang dibutuhkan secara kuantitatif untuk masing-

masing elemen produk (sub sistem dan modul) 

→ didasarkan pengalaman 

 dipakai untuk umpan balik bagi estimator 

 digunakan di awal proyek dan dibandingkan dengan pengukuran 

aktual 

 ukuran besar didasarkan 

o jumlah baris dari source code (line of code) 

 memfasilitasi penyimpanan dan pengambilan data ukuran 

yang dibutuhkan 

 berhubungan langsung dengan produk yang dibangun 

sehingga pengukuran dilakukan setelah ada fakta yang 

dibandingkan dengan rencana awal 

 kesulitannya : memperkirakan baris kode dari statemen 

kebutuhan level tinggi 

o perspektif user (function point) 

 berdasarkan pandangan eksternal pemakai terhadap 

sistem 

 untuk produktivitas 

 membangun pengukuran relatif dari nilai fungsi hasil yang 

akan diserahkan → terlepas dari teknologi atau 

pendekatan 

 perhitungan dari 

• eksternal input, output 

• logical internal file 

• eksternal interface file, eksternal inquiry 
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4. mengestimasi sumber daya 

     → didasarkan pengalaman, untuk produktifitas 

karakteristik estimasi 

 didasarkan pada model probabilitas 

 nilainya berada pada suatu range 

 kepercayaan pada estimasi tergantung pada ukuran range dari 

kuantitas yang diestimasi dan yang diukur 

 tersedianya informasi akan mempengaruhi range dan 

kepercayaan pada estimasi 

 informasi yang sangat relevan dipergunakan adalah dalam 

range yang kecil 

kemungkinan penyebab lemahnya estimasi 

 tidak mengembangkan kepakaran estimasi 

 tidak membuat cukup syarat untuk menggantikan akibat dari 

bias 

 tidak cukup memiliki pengertian tentang apa yang diestimasi 

 tidak mendasarkan estimasi pada data waktu yang lampau 

 

pemodelan estimasi empiris dengan COCOMO (constructive cost 

model) 

dengan satu persamaan untuk memprediksi 

 kemajuan proses pengembangan (satuan orang-bulan) 

 lamanya proyek 

 ukuran staf 

 jumlah baris kode program 

 

COCOMO merupakan model perhitungan PL secara hirarkis 

dikemukakan oleh Barry Boehm, dengan bentuk: 

 Model 1: Basic COCOMO 

model static single valued yang menghitung kemajuan dan biaya 

pengembangan PL sebagai fungsi dari ukuran program (dalam LOC) 
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 Model 2 : Intermediate COCOMO 

menghitung kemajuan pengembangan PL sebagai fungsi dari ukuran 

program dan kumpulan komponen biaya lainnya 

 Model 3 : Advance COCOMO 

menggabungkan semua karakteristik versi Intermediate COCOMO 

dengan tambahan penilaian komponen biaya yang berpengaruh pada 

tahapan pengembangan PL (analisis, desain, pengkodean, 

implementasi, dan pemeliharaan) 

 

COCOMO diaplikasikan pada 3 kelas proyek 

1. Mode Organic 

o diterapkan pada proyek pengembangan PL sederhana dan tidak 

terlalu besar berkisar 2 – 50 KLOC 

o tim kecil yang berpengalaman 

o PL yang dikembangkan biasanya bersifat fleksibel dengan 

tingkat inovasi rendah 

2. Mode Semi Detached 

o diterapkan pada proyek yang agak kompleks  berkisar 50 – 300 

KLOC 

o personil dan tim agak besar berasal dari berbagai bidang dan 

tingkatan pengalaman yang bervariasi 

o tingkat inovasi sedang 

3. Mode Embedded 

o diterapkan pada proyek yang rumit dengan jumah lebih besar 

dari 300 KLOC 

o memerlukan tim yang besar dan tingkat inovasi yang lebih baik 

o terdapat hubungan yang sangat kuat antara PL, PK dan 

batasan operasi yang harus dipenuhi sistem 

contoh PL pengatur lalulintas pesawat udara 
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ad.1. Persamaan model Basic COCOMO : 

E = a (KLOC) b 
D = c (E) d 

Di mana: 

E (effort)merupakan satuan usaha dalam orang-bulan 

D (development time) merupakan waktu pengembangan dalam bulan yang 

berurutan 

KLOC (kilo line of code) merupakan perkiraan jumlah baris kode program 

(dalam ribuan) 

a, b, c, dan d  adalah koefisien seperti pada tabel berikut : 

Proyek PL a b c d 

Organic 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semi detached 3,0 1,12 2,5 0,35 

Embedded 3,6 1,20 2,5 0,32 

 

Persamaan untuk estimasi rata-rata jumlah staf (SS, staff size) dengan Basic 

COCOMO: 

SS = E / D 

Di mana : 

SS adalah estimasi rata-rata jumlah staf 

Persamaan untuk estimasi Produktifitas dengan Basic COCOMO: 

P = LOC / E  

Di mana : 

P adalah estimasi Produktifitas 

 

ad.2. Persamaan model Intermediate COCOMO : 

E = a (KLOC) b  x C 

Di mana : 

E (effort)merupakan satuan usaha dalam orang-bulan 

C (cost drivers)adalah penggerak komponen biaya yang mempengaruhi satuan 

usaha  
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a dan b  adalah koefisien seperti pada tabel berikut : 

Proyek PL a b 

Organic 3,2 1,05 

Semi detached 3,0 1,12 

Embedded 2,8 1,20 

 

Model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kumpulan sifat-sifat 

penggerak komponen biaya yang dikelompokkan dalam kategori : 

1. sifat produk 

a. keandalan dari perangkat lunak yang dibutuhkan 

b. ukuran dari aplikasi database 

c. kompleksitas dari produk 

2. sifat perangkat lunak 

a. batasan performasi pada saat run-time 

b. batasan memori 

c. keseimbangan dari lingkungan virtual machine 

d. waktu perubahan yang diperlukan 

3. sifat personil 

a. kemampuan analisis 

b. kemampuan perekayasa PL 

c. pengalaman dalam pengembangan aplikasi 

d. pengalaman terhadap virtual machine 

e. pengalaman terhadap bahasa pemrograman 

4. sifat proyek 

a. penggunaan 

b. penerapan dari metode-metode dalam rekayasa PL 

c. jadwal pengembangan yang diperlukan 
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sifat produk 
sifat perangkat 

lunak 
sifat personil sifat proyek 

keandalan dari 

perangkat lunak yang 

dibutuhkan (RELY)  

batasan performasi 

pada saat run-time  

(TIME) 

kemampuan analisis  

(ACAP) 

Penggunaan 

(MODP) 

ukuran dari aplikasi 

database 

 (DATA) 

batasan memori 

 (STOR) 

kemampuan perekayasa 

PL 

(AEXP) 

penerapan dari metode-

metode dalam rekayasa 

PL 

(TOOL) 

kompleksitas dari 

produk (CPLX) 

keseimbangan dari 

lingkungan virtual 

machine (VIRT) 

pengalaman dalam 

pengembangan aplikasi 

(PCAP) 

jadwal pengembangan 

yang diperlukan 

(SCED) 

 

waktu perubahan yang 

diperlukan  

(TURN) 

pengalaman terhadap 

virtual machine 

(VEXP) 

 

  

pengalaman terhadap 

bahasa pemrograman 

(LEXP) 

 

 

C = RELY x DATA x CPLX x TIME x  STOR x VIRT x TURN x ACAP x AEXP x 

PCAP x VEXP x LEXP x MODP x TOOL  x  SCED 

Tabel nilai faktor penggerak biaya 

rating Faktor 
penggerak 

biaya 
Sangat 
kecil kecil nominal tinggi Sangat 

tinggi 
Tinggi 
sekali 

RELY 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

DATA  0.94 1.00 1.08 1.16  

CPLX 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

TIME   1.00 1.11 1.30 1.66 

STOR   1.00 1.06 1.21 1.56 

VIRT  0.87 1.00 1.15 1.30  

TURN  0.87 1.00 1.07 1.15  

ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  

AEXP 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

VEXP 1.21 1.10 1.00 0.90   

LEXP 1.14 1.07 1.00 0.95   

MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  
SCED 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10  
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Contoh intermediate COCOMO 

Sebuah proyek PL dengan 10 KLOC mode embedded, yang akan berfungsi 

untuk memroses komunikasi pada mikroprosesor komersial 

Faktor 

penggerak 

biaya 

Situasi rating 
Faktor 

pengali E

RELY 
Sistem lokal, tidak  ada recovery problem 

yang serius 
Nominal 1.00 

DATA 30.000 bytes Rendah 0.94 

CPLX Proses komunikasi Sangat tinggi 1.30 

TIME Menggunakan 70%  waktu yang tersedia Tinggi 1.11 

STOR 45K dari 64K (70%) Tinggi 1.06 

VIRT 
Berbasis perangkat keras mikroprosesor 

komersial 
Nominal 1.00 

TURN Rata-rata 2 jam Nominal 1.00 

ACAP Analis senior yang baik Tinggi 0.86 

AEXP 3 tahun Nominal 1.00 

PCAP Pemrogram senior yang baik Tinggi 0.86 

VEXP 6 bulan Rendah 1.10 

LEXP 12 bulan Nominal 1.00 

MODP 
Teknik yang digunakan dalam 1 tahun 

terakhir 
Tinggi 0.91 

TOOL Pada level peralatan mikrokomputer Rendah 1.10 

SCED 10 bulan Nominal 1.00 

 

5. Penjadwalan proyek 

→ didasarkan pada ketersediaan staf proyek, dan perkiraan 

sumber daya 

Penjadwalan proyek (time scheduling) dapat dilihat dari 2 sudut 

pandang 

1. membuat perkiraan waktu pengerjaan masing-masing kegiatan, 

kemudian memperkirakan tanggal penyelesaian proyek 

2. menentukan waktu penyelesaian proyek terlebih dahulu, kemudian 

mengatur pelaksanaan kegiatan proyek berdasarkan waktu yang 



 18

tersedia dengan menggunakan sistem notasi atau bahasa 

catatan 

 sudut pandang 1 dianggap terlalu lambat oleh pelanggan 

 kendala batas waktu dapat diatasi dengan mengelola urutan 

pekerjaan 

 

metode penjadwalan proyek 
1) Bagan Balok (bar chart / Gantt chart) 

1. Penemunya Henry L. Gantt 

2. Karakteristiknya 

i) Mudah dibuat dan dipahami 

ii) Skalanya berbanding langsung dengan waktu kalender 

iii) Dapat digunakan balok berwarna untuk variasi penggunaannya 

iv) Metode yang paling tua dan paling sering digunakan 

3. Keunggulannya 

i) Mudah dibuat dan dipahami 

ii) Sangat bermanfaat untuk alat perencanaan dan komunikasi 

4. Kelemahannya 

i) Tidak menunjukkan hubungan yang spesifik dari hubungan 

antar kegiatannya 

ii) Sukar untuk melakukan perbaikan atau pembaruan 

iii) Kurang mampu untuk menangani proyek dengan jumlah 

kegiatan yang banyak 

2) Bagan Tonggak Kilometer (Miles stone chart) 

1. Mirip dengan bagan balok dalam ukuran skala kegiatannya 

2. Menggunakan tanda mulai dan tanda selesai untuk setiap kegiatan 

3. Keunggulan dan Kelemahannya sama dengan metode bagan balok 

3) Analisa jaringan kerja (network analysis) 

1. metode CPA (critical path analysis) 

i) karakteristiknya 
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(a) mampu menangani kegiatan proyek yang jumlahnya banyak 

(b) menggunakan diagram panah yang tidak mengikuti skala 

linear 

(c) kegiatan digambar dengan panah atau disebut AOA (activity 

on arrow) atau ADM (arrow diagramming method) 

(d) diagram digambar saling berhubungan yang menunjukkan 

ketergantungan setiap kegiatan dengan kegiatan lainnya 

(e) sebuah kegiatan baru dapat dimulai jika kegiatan 

sebelumnya telah selesai 

 

1 2
 

 

 

 simpul (lingkaran/node) menunjukkan peristiwa/kondisi 

 simpul dapat diberi nomor yang dimulai dari 1 dan selanjutnya 

 penomoran simpul tidak boleh diberikan dari nomor yang besar ke 

nomor yang kecil 

 sebuah jaringan kerja proyek hanya dimulai dengan 1 simpul dan 

diakhiri dengan 1 simpul juga 

 panah digambar dari kiri ke kanan 

 panah menunjukkan kegiatan yang sudah berlangsung sebelum 

kegiatan selanjutnya 

 tidak menunjukkan skala ukuran tetapi berdasarkan pada skala 

waktu, misal menit, jam, hari, dan sebagainya 
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4

5

6

7 8

E

F

G

H
3

5

2

4

 
 

 kegiatan H tidak dapat dimulai sebelum simpul 7 dinyatakan 

selesai 

 simpul 7 dinyatakan selesai jika semua kegiatan yang menuju ke 

simpul tersebut telah selesai 

 

(f) Atribut lainnya 

 terdapat nilai x dan y pada setiap simpul 

 nilai x adalah waktu tercepat dimulainya kegiatan dari 

simpul tersebut menuju ke simpul berikutnya, atau dapat 

juga berarti waktu tercepat diselesaikannya kegiatan 

sebelum simpul tersebut 

 nilai y adalah waktu terlambat dimulainya kegiatan dari 

simpul tersebut menuju ke simpul berikutnya, atau dapat 

juga berarti waktu terlambat diselesaikannya kegiatan 

sebelum simpul tersebut 

X

y

1 X
Y1atau

 
 

(g) Tahap Analisisnya 
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1) menyusun kegiatan proyek dalam bentuk gambar jaringan 

kerja berdasarkan informasi kegiatan yang meliputi 

1. nomor simpul kegiatan 

2. nama kegiatan (dapat diinisialisasikan) 

3. durasi kegiatan 

2) analisa nilai x dari setiap simpul yang diperoleh dengan 

cara menjumlah nilai x dari simpul 1 dengan durasi 

kegiatan yang menuju ke simpul-simpul berikutnya 

3) hasil analisa nilai x akan menunjukkan perkiraan 

penyelesaian proyek tersebut 

4) analisa nilai y dari setiap simpul yang diperoleh dengan 

cara mengurangkan nilai y simpul terakhir (nilai y = nilai x) 

dengan durasi kegiatan yang menuju ke simpul-simpul 

sebelumnya 

5) kegiatan yang memiliki nilai x sama dengan nilai y 

mempunyai arti bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki 

tenggang waktu sehingga dikatakan sebagai kegiatan 

kritis  

6) jalur kegiatan yang memiliki nilai x sama dengan nilai y 

mempunyai arti bahwa jalur dari kegiatan-kegiatan 

tersebut tidak memiliki tenggang waktu sehingga 

dikatakan sebagai jalur kritis (critical path) 

 

contoh soal 

 

Simpul Kegiatan Waktu 

1 – 2 A 6 

1 – 4 B 1 

2 – 3 C 2 

2 – 5 Semu/dummy 0 

4 – 5 D 3 
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3 – 6 E 2 

5 – 6 F 5 

 

Analisa yang diminta 

1. gambarkan jaringan kerjanya 

2. tentukan waktu perkiraan penyelesaian proyek 

tersebut 

3. tentukan jarur kritisnya 
 

Tabel dapat disajikan dalam bentuk lain 

 kegiatan Kegiatan 

pendahulu 

Waktu 

A - 6 

B - 1 

C A 2 

D B 3 

E C 2 

F A, D 5 

  

7) Analisa yang lain 

a. jika pelanggan memiliki permintaan untuk 

mempercepat penyelesaian proyek dengan 

tambahan biaya 

b. berdasarkan tabel biaya yang telah disediakan, 

lakukan percepatan pada kegiatan-kegiatan 

yang kritis, dengan mepertimbangan biaya 

percepatan yang terendah 
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Waktu Biaya 

Kegiatan 
Kegiatan 

pendahulu Normal Dipercepat Normal Dipercepat 

A - 12 10 1000 2000 

B - 14 11 2000 3000 

C A 13 11 2000 6000 

D A 12 9 4000 7000 

E A 14 12 6000 9000 

F C 14 11 7000 16000 

G D 13 12 8000 9000 

H B, E 14 11 9000 12000 

 

(h) kelebihannya 

1) mampu menunjukkan hubungan antar kegiatan dalam 

proyek 

2) untuk melakukan perbaikan terhadap penjadwalan dapat 

dilakukan tanpa mengubah gambar jaringan kerjanya 

(i) kekurangannya 

1) suatu kegiatan baru dapat dimulai jika kegiatan 

sebelumnya telah diselesaikan 

2) untuk proyek dengan rangkaian kegiatan yang tumpang 

tindih (overlaping) dan berulang-ulang, gambar jaringan 

kerjanya memerlukan kegiatan semu yang banyak 

2. metode PERT (program evaluation and review technique) 

i) karakteristiknya 

(a) setiap kegiatan dilengkapi dengan 3 data waktu, yaitu waktu 

optimis, waktu yang paling mungkin, dan waktu pesimis  

(to, tm, tp) 

(b) digunakan rumus untuk menentukan waktu yang diharapkan 

dari suatu kegiatan 
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        to + (4 x tm)+ tp 

te = ——————— 

                 6 

(c) dengan cara manual selanjutnya lakukan analisa yang sama 

dengan metode CPA 

(d) dengan bantuan program komputer diperoleh nilai-nilai 

standart deviasi dan variannya 

ii) kelebihannya 

(a) mampu menangani kegiatan proyek yang memiliki tingkat 

ketidakpastian yang tinggi 

(b) menggunakan pendekatan statistic (probabilistic) 

iii) kelemahannya 

(a) hasil perhitungan dengan metode ini masih kasar 

(b) nilai waktu yang dihasilkan tidak selalu bulat 

contoh tabel data proyek untuk metode PERT 

 

Kegiatan 
Kegiatan 

pendahulu 

Waktu 

optimis 

Waktu yang 

paling 

mungkin 

Waktu 

pesimis 

A - 3 5 7 

B - 4 4 5 

C - 5 8 10 

D A 2 3 4 

E A 5 7 9 

F C 4 5 6 

G C 3 4 8 

H B, D 3 3 3 

I F, H 9 9 12 

J F, H 10 11 12 

K E, I 6 8 11 

L G, J 8 10 12 
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3. metode PDM (precedence diagramming method) atau metode 

jaringan pendahulu 

i) karakteristiknya 

(a) menggunakan jaringan kerja AON (activity on node) 

(b) kegiatan dituliskan di dalam node/simpul 

(c) node/simpul berbentuk segi empat yang dilengkapi dengan 

atribut-atribut di dalamnya 

(d) panah digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 

kegiatan-kegiatan 

(e) panah kegiatan semu tidak diperlukan 

ii) tahap perencanaannya 

(a) menguraikan proyek menjadi kegiatan-kegiatan 

(b) menentukan perkiraan waktu untuk kegiatan-kegiatan 

(c) menyusun diagram jaringan kerja proyek 

iii) beberapa atribut yang diperlukan 

(a) identitas kegiatan (nomor kegiatan dan nama kegiatan) 

(b) kurun waktu kegiatan (D) 

(c) waktu mulai dan selesainya kegiatan (ES, LS, EF, LF) 
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ES

LS

EF

LF
A D

1

garis start garis finish

 
 

iv) hubungan antar kegiatan ditandai dengan 

(a) konstrain 

(i) menunjukkan hubungan antar kegiatan 

(ii) satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua 

kegiatan 

(iii) terdapat 4 macam konstrain 

(i) konstrain FS (finish to start) 

 

(ii) konstrain FF (finish to finish) 
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(iii) konstrain SS (start to start) 

 

(iv) konstrain SF (strart to finish) 

 

(b) penulisan konstrain, misalnya FS(1-3)=2 

(i) FS adalah jenis konstrainnya 

(ii) (1-3) adalah keterangan arah konstrain dari kegiatan 1 

ke kegiatan 3 

(iii) 2 adalah waktu konstrain 

(c) waktu mendahului (lead) yang dicantumkan pada konstrain 

untuk menjelaskan hubungan kegiatan i yang mendahului j 
dengan satuan waktu tertentu 

(d) waktu tunda (lag) yang menjelaskan penundaan kegiatan 

sebelum dilanjutkan kegiatan berikutnya 

v) Tahap Analisisnya 

(a) Menggambar jaringan kerja yang diawali dengan membuat 

denah node sesuai dengan jumlah kegiatan 

(b) Hubungkan node dengan panah sesuai ketergantungan dan 

konstrainnya 

(c) Lengkapi atribut dan simbol yang diperlukan 

(d) Hitunglah ES, LS, EF, dan LF untuk mengidentifikasi waktu 
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penyelesaian proyek, kegiatan kritis, jalur kritis, dan float 

kegiatan proyek 

(e) Hitungan maju berlaku dan ditujukan untuk 

(i) Menghasilkan nilai ES dan EF masing-masing kegiatan 

serta perkiraan penyelesaian proyek 

(ii) Nilai ES diambil yang terbesar bila lebih dari 1 kegiatan 

bergabung 

(iii) Digunakan notasi i untuk kegiatan terdahulu 

(predecessor), dan notasi j untuk kegiatan yang sedang 

ditinjau 

(iv) Waktu awal dianggap 0 

(f) Hitungan mundur berlaku dan ditujukan untuk 

(i) Menentukan nilai LS dan LF, serta tenggang waktu 

kegiatan 

(ii) Nilai LF diambil yang terkecil bila lebih dari 1 kegiatan 

bergabung 

(iii) Digunakan notasi i untuk kegiatan yang sedang ditinjau, 

dan notasi j untuk kegiatan dibelakangnya 

(g) Jalur dan kegiatan kritis memiliki sifat yang sama dengan 

CPA 

(i) ES dan LS harus sama 

(ii) EF dan LF harus sama 

(iii) Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan selisih LF 

dengan ES 

(iv) Bila hanya sebagaian dari kegiatan bersifat kritis, maka 

kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis 
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contoh tabel data proyek untuk metode PDM 

Kegiatan Waktu konstrain 

A 5 3 

B 6 SS(1-2)=3 

C 6 FS(1-3)=2 

FF(2-3)=2 

D 7 SF(2-4)=11 

E 6 FS(2-5)=1 

SF(3-5)=9 

SS(4-5)=4 

F 8 SS(5-6)=5 
 

Analisa yang diminta 

1) gambarkan jaringan kerjanya 

2) tentukan waktu perkiraan penyelesaian proyek tersebut 

3) tentukan jarur kritisnya 
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ANALISA MANFAAT BIAYA 

AMB : alat manajemen untuk mendukung keputusan 

Keputusan tentang 

• alokasi sumber daya 

• mengevaluasi kelayakan 

• inisialisasi proyek 

• kelanjutan proyek 

 

Teknik AMB 

Payback Period 
Metode yang memperhitungkan peridodesasi pengembalian 

investasi serta memperkirakan manfaat yang diperoleh 

Dengan rumus 

    Bp 
PB = ————— ;    dengan nilai ekonomis n tahun 

Proceed   
 

Di mana 

PB= Payback Period 
Bp= Biaya pengembangan / investasi 
Proceed= manfaat yang diterima dalam satu periode 
Keputusannya : jika PB lebih kecil daripada nilai ekonomisnya, maka 

proyek tersebut layak untuk dikerjakan 

Kelebihannya 

1. Mudah dihitung 

2. Memberikan gambaran atas resiko dan likuiditas dari invesatasi 

3. Mengarahkan awal dari early return 

4. Berguna sebagai alat penyaringan 

Kelemahannya 

1. Mengabaikan perhitungan nilai waktu uang dalam periode 

pengembaliannya 
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2. Kriteria penerimaan investasi sangat subyektif 

Contoh: 

Sebuah proyek bernilai Rp 15.000.000,- dengan nilai ekonomis 4 tahun. 

Proceed setiap tahunnya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (sama), maka 

payback period-nya adalah 

  15000000 
——————  =  3  ¾  tahun 
   4000000 
atau dapat dikatakan PB proyek dengan 3 tahun 9 bulan  
keputusannya, proyek tersebut layak karena PB nya lebih kecil daripada 

nilai ekonomisnya 

 
Bila proceed tiap tahun tidak sama besarnya, maka perhitungannya 

dilakukan dengan cara mengurangkan satu persatu terhadap biaya 

pengembangannya. Misalnya nilai proyek adalah Rp 15.000.000,- 

dengan umur ekonomis 4 tahun, akan memperoleh proceed tiap 

tahunnya sebesar 

Th 1 Rp 5.000.000,- 
Th 2 Rp 4.000.000,- 
Th 3 Rp 4.500.000,- 
Th 4 Rp 6.000.000,- 
Maka PB dapat dihitung dengan cara berikut 

Nilai proyek Rp 15.000.000,- 

Proceed th 1 Rp 5.000.000,- maka sisa pengembalian investasi tinggal 

Rp 10.000.000,- 

Proceed th 2 Rp 4.000.000,- maka sisa pengembalian investasi tinggal 

Rp 6.000.000,- 

Proceed th 3 Rp 4.500.000,- maka sisa pengembalian investasi tinggal 

Rp 1.500.000,- 
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Proceed th 4 Rp 6.000.000,- maka terdapat surplus proceed sebesar 

Rp 4.500.000,-. Pada tahun ke 4 sebenarnya nilai investasi telah dapat 

dikembalikan sebelum periode tahun berakhir. Tepatnya adalah 

 1.500.000 
——————  x  12 bulan  =  3 bulan 
 6.000.000 

 
Jadi PB proyek tersebut adalah selama 3 tahun 3 bulan 
keputusannya, proyek tersebut layak karena PB nya lebih kecil daripada 

nilai ekonomisnya 

 

Net Present Value (NPV) 

Metode perhitungan untuk kelayakan yang memperhatikan nilai 

waktu dari uang. Metode ini mendasarkan pada suku bunga 

diskonto yang berlaku yang akan mempengaruhi proceed atau 

aliran kasnya 

Dengan rumus 

         proceed 1       proceed 2                  proceed n 
NPV = - nilai proyek +  —————  +  —————  + ….. +  ————— 
          ( 1 + i )1           

      ( 1 + i )2  
                               ( 1 + i )n 

 

keputusannya, jika nilai NPV positif maka proyek tersebut layak  

Kelebihannya 

1. mudah dihitung 

2. tidak ada masalah dengan beberapa nilai seperti dalam kasus laju 

pengembalian 

Kelemahannya 

1. Nilai i sulit diperoleh dan mungkin berdasarkan keyakinan saja 

2. Untuk investasi yang sangat besar maka laju i mungkin tidak 

konstan, sehingga tergantung konsiderasi investasinnya 

 

Return On Investment (ROI) 
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ROI digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang diperoleh dari 

proyek dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan 

Dengan rumus 

 

  Total manfaat – total biaya 
ROI  = ————————————— x 100% 

  Total biaya 
 

Di mana 

Total manfaat  =  jumlah manfaat yang diperoleh selama sekian periode 

Total biaya  = jumlah biaya yang dikeluarkan selama operasional 

termasuk dengan nilai investasi itu sendiri 

Nilai ROI yang diperoleh adalah berupa persentasi antara 0 hingga 100% 

Keputusannya, jika nilai ROI mendekati 100% (1) maka proyek tersebut 

layak 
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MANAJEMEN RESIKO 
Resiko adalah kemungkinan kejadian yang tidak pasti terjadi secara eksklusif 

dan dapat menimbulkan kerugian dan kegagalan/kerusakan pada suatu 

kegiatan yang telah direncanaka keberhasilannya 

Menyangkut 

 Waktu atau keadaan yang akan datang 

 Akibat buruk atau akibat yang merugikan 

Sumber resiko proyek 

 Sumber daya manusia 

 Struktur 

 Teknologi 

Menurut dunia informatika, sumber resiko proyek 

 Rekayasa produk 

 Lingkungan pengembangan 

 Kendala program 

Manajemen resiko adalah spesialisasi teknik manajemen yang dibutuhkan 

untuk menghadapi tantangan akibat meningkatnya kemajuan iptek, ekonomi, 

dan social 

Identifikasi resiko 

Tujuannya untuk mengetahui apa saja penyebab kegagalan 

Prosedurnya 

1. Membuat daftar pemeriksaan dan kuesioner 

2. Mendengarkan kolega institusi 

3. Review kemajuan dan review formal 

4. Bantuan dari pakar teknikal 

5. Eksploitatasi indicator perangkat lunak 

Pelakunya adalah  

 Semua pengembang perangkat lunak yang akan melakukan identifikasi 

resiko 

 Manajer proyek yang akan melakukan investigasi keseluruhan 

Tim proyek bertanggung jawab melakukan evaluasi dari resiko proyek. Hasilnya 

merupakan komitmen baru yang telah dinegosiasikan. 
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Resiko proyek dan resiko produk, berkaitan dengan 

 Jadwal 

 Biaya 

 SDM 

 Kualitas 

Komite proyek bertanggung jawab melakukan evaluasi resiko produk. Tim 

proyek melengkapi kebutuhan informasinya 
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MANAJEMEN KUALITAS 

Kualitas artinya memenuhi kebutuhan 

Produk berkualitas artinya produk yang sesuai atau memenuhi kebutuhan 

Kebutuhan adalah pernyataan tentang 

• atribut produk atau fungsi produk 

• standar performasi 

• proses pengukuran yang digunakan pada verifikasi standar 

produk cacat  

 produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

perbaikan proses 

 perubahan proses dengan sejumlah cara yang menyebabkan rata-rata 

kerusakan produk 

pengendalian kualitas 

 cara-cara untuk pencegahan dan penaksiran/penilaian aktifitas untuk 

mencegah cacat 

akreditasi 

 proses pemberian penghargaan formal terhadap kompetensi dari 

organisasi yang meminta/mendaftar 

manfaat akreditasi 

• memperbaiki kemampuan 

• manajemen menjadi lebih baik 

• memenangkan kompetisi pasar 

• mengurangi biaya pada uji ke 2 

memperbaiki kepakaran pihak intern untuk melakukan pengujian 
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PENGUJIAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI 

Pengujian 

 Proses untuk mendapatkan kesalahan pada eksekusi program 

Verifikasi 

 Kegiatan memeriksa dan mendapatkan kesalahan eksekusi program 

pada pengujian atau lingkungan yang disimulasikan 

Validasi 

 Kegiatan untuk mendapatkan kesalahan dari eksekusi program pada 

lingkungan sebenarnya 

Debugging 

 Diagnosa dari keadaan source program yang tepat untuk mengetahui 

kesalahan dan kemudian memperbaikinya 

 Merupakan aktivitas perbaikan, bukan pengujian 

 

Tim pengujian 

1. pengujian unit :   sehubungan dengan unit spesifikasi 

2. pengujian integrasi :   kombinasi beberapa unit yang terpadu 

3. pengujian sistem :  integrasi system untuk verifikasi sistem yang 

dibutuhkan (sudut pandang pemakai) 

4. pengujian penerimaan :  secara formal diterima atau tidak diterima 

oleh pemakai sesuai dengan kriteria yang telah disepakati 

 

apa yang diuji dan siapa yang melakukan pengujian? 

1. pengujian unit (modul) :  pengembang atau penguji independen 

2. pengujian integrasi :  pengembang atau penguji independen 

3. pengujian sistem :  penguji independen  

4. pengujian penerimaan :  pemakai atau pelanggan 

 

kapan pengujian dilakukan? 

1. pengujian unit (modul) :  bersamaan dengan pengembangan unit  

2. pengujian integrasi :  bersamaan dengan arsitektur sistem 

3. pengujian sistem :  bersamaan dengan pengembangan sistem 

4. pengujian penerimaan :  ketika disampaikan pada pemakai 
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PENUTUPAN PROYEK 

Terjadi masa penurunan kegiatan hingga penutupan proyek 

Perlu penanganan yang benar untuk menghindari inefisiensi dengan 

o mengapa jumlah TK yang tepat mengikuti jumlah kegiatan yang 

menurun 

o mempertahankan TK yang kualified untuk menangani rework atau 

perbaikan 

faktor non teknis 

o dampak psikologis 

o kepuasan pelanggan untuk 

 start up 

 suku cadang 

 pemeliharaan  

 garansi 

kegiatan teknis dalam penutupan proyek 

o penyerahan hasil fisik 

o penyelesaian petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan 

o pembuatan laporan untuk masa y.a.d. 

o demobilisasi 

implementasi program masa jaminan 

serifikat penyelesaian fisik dari pemilik setelah uji coba dan evaluasi 


