
 

 

  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

Menurut Sutabri (2012), dalam buku analisis sistem informasi, sistem 

informasi merupakan suatu sistem yang terdapat dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan yang mempertemukan kebutuhan pengolahan aktivitas harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi atau perusahaan tersebut yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut 

untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak 

tertentu.  

2.1.1 Sistem 

Sutabri (2012) menjelaskan pengertian dari sistem dalam buku analisis 

sistem informasi, dimana sistem adalah kumpulan komponen yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan. 

2.1.2 Informasi 

Definisi informasi menurut Sutabri (2012) adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan sistem informasi adalah 

suatu cara untuk pengelolaan untuk mengumpulkan, menginput dan memproses 

data lalu menyimpan data tersebut, mengontrol dan melakukan pelaporan 

sehingga dapat berperan sebagai pendukung bagi perusahaan atau instansi dalam 

mencapai tujuan. Sistem informasi terbagi kedalam 2 jenis yaitu formal dan non-

formal. Sistem informasi formal menghasilkan suatu informasi yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan sistem informasi non-formal berasal 

dari bagian-bagian organisasi yang secara tidak resmi menghasilkan informasi.   
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2.2 Perancangan Sistem Informasi 

Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem yang 

sudah tersedia, dimana kelemahan yang terdapat di sistem tersebut dapat teratasi 

dengan adanya sistem baru. Pada awal pengembangan perangkat lunak, para 

programmer langsung melakukan pengodean perangkat lunak tanpa 

memperhitungkan tahapan pengembangan perangkat lunak. Pada saat proses 

pengerjaan perangkat lunak ditemukan kendala-kendala seiring dengan 

perkembangan sistem-sistem perangkat yang semakin rumit. 

SDLC (Software Development Life Cycle) atau sering disebut juga System 

Development Life Cycle adalah proses mengembangkan suatu sistem perangkat 

lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang telah digunakan 

orang-orang terdahulu untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak. (S 

dan Shalahuddin, 2014)  

Tahapan-tahapan yang ada pada SDLC secara garis besar yakni sebagai 

berikut : 

1. Inisiasi (initiation) 

Tahap ini biasanya dimulai dengan pembuatan proposal proyek perangkat 

lunak. 

2. Pengembangan konsep sistem (system concept development) 

Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, 

analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan 

sistem. 

3. Perencanaan (planning) 

Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan  

lainnya.  

4. Analisis kebutuhan (requirements analysis) 

Menganalisis kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak (user) dan 

mengembangkan kebutuhan user. 

5. Desain (design) 

Mentransformasikan kebutuhan yang ingin dipenuhi terhadap sistem. 

Terdapat 2 jenis desain yaitu desain proses bisnis dan desain 
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pemrograman. Desain pemrograman terdiri dari design database, design 

screen layout, design diagram proses, design report layout. 

6. Pengembangan (development) 

Mengubah desain ke sistem informasi yang komplit termasuk melakukan 

instalasi lingkungan sistem yang diperlukan, merancang basis data dan 

mempersiapkan prosedur pengujian sistem, persiapan file pengujian, 

pengodean, pengompilasian, perbaikan program, dan peninjauan kembali 

hasil pengujian. 

7. Integrasi dan pengujian (integration and test) 

Melakukan demonstrasi sistem perangkat lunak yang menampilkan 

kebutuhan user sesuai dengan dokumen kebutuhan fungsional sistem. 

8. Implementasi (implementation) 

Melakukan penerapan  sistem informasi yang telah dibangun agar user 

dapat menggunakannya.  

9. Operasi dan pemeliharaan (operations and maintenance) 

Pengoperasian sistem yakni dimana sistem berjalan di lingkungan user. 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap sistem yang sudah 

diinstalasi yaitu pemeliharaan sistem, backup dan recovery, serta 

mengarsipkan data.  

10. Disposisi (disposition) 

Merupakan tahap akhir dari pengembangan sistem yang mendeskripsikan 

seluruh aktifitas. 

Metodologi adalah suatu langkah pendekatan formal untuk 

mengimplementasikan SDLC. Ada banyak cara untuk mengkategorikan sebuah 

metodologi tergantung dengan fokus pada proses bisnis atau data yang 

mendukung bisnis. Namun dalam pengerjaan penelitian ini menggunakan 

metodologi yang berorientasi pada objek untuk mencoba menyeimbangkan antar 

proses dan data dengan menggabungkan keduanya menjadi satu model.  
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Gambar 2.1 Model Rapid Application Development (RAD)  

Sumber: (Rosa dan Shalahuddin, 2014) 

Rapid Application Development (RAD) adalah model proses 

pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental terutama untuk 

waktu pengerjaan yang pendek. Model RAD adalah adaptasi dari model 

air terjun versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model air terjun 

untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak. 

Jika kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dan lingkup 

perangkat lunak dibatasi dengan baik sehingga tim dapat menyelesaikan 

pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek. Model RAD 

membagi tim pengembang menjadi beberapa tim untuk mengerjakan 

beberapa tim untuk mengerjakan  beberapa komponen masing-masing tim 

pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. Berikut ini adalah tahapan – 

tahapan dari model RAD: 
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1. Pemodelan bisnis 

Pemodelan yang dilakukan untuk memodelkan fungsi bisnis untuk 

mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis, informasi apa 

saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi itu, 

bagaimana alur informasi itu, proses apa saja yang terkait informasi  

itu. 

2. Pemodelan data  

Memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan 

bisnis dan mendefinisikan atribut-atributnya beserta relasinya 

dengan data-data yang lain. 

3. Pembuatan aplikasi 

Mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program. 

Model RAD sangat menganjurkan pemakaian komponen yang sudah 

ada jika dimungkinkan. 

4. Pengujian dan pergantian 

Menguji komponen-komponen yang dibuat. Jika sudah teruji maka 

tim pengembang komponen dapat beranjak untuk mengembangkan 

komponen berikutnya. 

Dari dasar konsep model RAD ini muncullah model-model yang berdasar 

atau memodifikasi model RAD. Salah satunya adalah pengembangan 

pemrograman ekstrim (extreme programming). Model pemrograman ekstrim 

mengijinkan tim pengembang untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan 

(customer) atau user maupun sesama pembuat program (programmer). Ciri khas 

dari model ini adalah komunikasi yang dilakukan setiap hari atau setiap 

ditemukan hal-hal yang kurang jelas. Model ini sangat mengandalkan adanya 

umpan balik (feedback) sehingga dibutuhkan anggota-anggota tim yang 

berkualitas. 

Model RAD cocok diterapkan apabila memenuhi kriteria proyek sebagai 

berikut: 

1. Anggota tim sudah berpengalaman mengembangkan perangkat 

lunak yang sejenis 
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2. Pengembang sudah memiliki komponen-komponen sistem yang 

bisa digunakan kembali dalam proyek tersebut. 

2.3 Pemodelan Unified Modeling Languange (UML) 

Pemodelan adalah gambaran dari realita yang simpel dan dituangkan 

dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Dunia perancangan suatu 

perangkat lunak sistem informasi juga diperlukan suatu pemodelan. Pemodelan 

perangkat lunak merupakan tahap selanjutnya dari pengembangan sebuah sistem 

informasi sehingga lebih terencana. Pemodelan perangkat lunak ini dapat 

memvisualisasikan perangkat lunak yang akan dibuat. 

Perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, terdapat sebuah 

standardisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu 

Unified Modeling languange (UML). UML muncul karena diperlukan suatu 

model yang dapat memvisualisasikan untuk menspesifikkan, menggambarkan, 

membangun dan mendokumentasikan dari sistem perangkat lunak. Unified 

Modeling Languange (UML) adalah bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks 

pendukung. Penggunaan UML tidak hanya terbatas pada metodologi tertentu, 

meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi 

berorientasi objek karena UML hanya berfungsi untuk pemodelan (Rosa dan 

Shalahuddin, 2014).  

UML terdapat sembilan diagram yang dikelompokkan ke dalam lima 

perspektif yang berbeda untuk memodelkan sebuah sistem informasi. Lima 

perspektif diagram tersebut yaitu : 

1. Use case diagram 

Diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

yang akan dibangun. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang terdapat dalam sistem informasi dan siapa saja yang dapat 

melakukan fungsi-fungsi tersebut. 
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2. Static structure diagrams  

Diagram yang ada dikelompok ini yaitu diagram kelas dan diagram objek. 

Diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat pada sistem. Pembuatan class diagram 

bertujuan supaya programmer membuat kelas-kelas sesuai rancangan di 

dalam diagram kelas agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat 

lunak sinkron. Object diagram menggambarkan objek instance yang 

aktual. 

3. Interaction diagrams 

Diagram interaksi berfungsi untuk menggambarkan sekumpulan urutan 

aktivitas. Interaction diagram adalah bentuk aktivitas yang setiap titik 

merepresentasikan diagram interaksi. Interaksi diagram dapat meliputi 

sequence diagram, communication diagram, interaction diagram, dan 

timing diagram. 

4. State diagrams 

Diagram yang termasuk kedalam kelompok ini yaitu chart diagram yang 

mengilustrasikan daur hidup objek dan activity diagram yang 

menggambarkan aliran dari sebuah use case. 

5. Implementation diagrams 

Diagram-diagram yang tergolong dalam kelompok implementasi adalah 

component diagram dan deployment diagram. Component diagram 

menggambarkan bagaimana code program dipecah kedalam komponen-

komponen dan ketergantungan diantara komponen tersebut. Deployment 

diagram menggambarkan arsitektur secara fisik dari perangkat keras dan 

perangkat lunak pada sistem. 

2.4 Manajemen Proyek 

Manajemen Proyek terdiri dari dua suku kata yakni “Manajemen” dan 

“Proyek”. Dikutip dari buku manajemen proyek berbasis teknologi informasi 

manajemen yang ditulis oleh Heryanto dan Triwibowo (2016) manajemen disebut 

sebagai “seni untuk merealisasikan pekerjaan melalui orang lain” yang dapat 
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diartikan sebagai seseorang yang ingin mencapai tujuan tertentu, namun untuk 

mencapai tujuan tersebut dia menggunakan tangan “tangan” orang lain.   

Proyek didefinisikan oleh PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) adalah “suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik”. Kata sementara yang dimaksud 

adalah setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu sedangkan 

unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa 

sejenis lainnya, tidak ada dua proyek yang 100% sama (Duncan, 2008). 

Manajemen proyek berdasarkan PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) sebagaimana yang didefinisikan oleh Project Management Institute – 

PMI  menerangkan bahwa : “Project management is the application of 

knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project 

requirements” (Institute, 2013). Definisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

“Manajemen proyek adalah implementasi dari pengetahuan, keterampilan, 

perangkat dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau 

tujuan suatu proyek”.  

Berdasarkan pengertian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa manajemen 

proyek adalah implementasi atau aplikasi dari pengetahuan, keahlian dan teknis-

teknis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas, untuk mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal 

kinerja biaya, mutu dan jadwal serta keselamatan kerja. 

2.5 Proses-Proses pada Manajemen Proyek 

Memanajemen sebuah proyek terdapat beberapa proses-proses yang harus 

dilaksanakan guna menyelesaikan suatu proyek. 

2.5.1 Definisi Proses  

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh PMI (Project Management 

Institute), “sebuah proses ialah sekumpulan tindakan yang saling berhubungan 

dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sebuah pra-spesifikasi dari produk, 

hasil, atau layanan” (Duncan, 2008).  
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Gambar 2.2 Proses Manajemen Proyek (Duncan, 2008) 

1. Input menunjuk pada dokumen-dokumen atau hal-hal yang 

didokumentasikan yang akan ditindak lanjuti. 

2. Tools adalah hal-hal yang bersifat tangible (nyata) yang digunakan untuk 

melaksanakan aktivitas guna menciptakan suatu hasil (contohnya : 

template). 

3. Techniques adalah prosedural yang dilakukan untuk melaksanakan 

aktivitas agar menghasilkan suatu tujuan (contohnya : estimasi). 

4. Output adalah sesuatu hal yang nyata dan dapat diukur (biasanya sebuah 

deliverable). Output dari suatu proses dapat menjadi input dari proses yang 

lain. 

2.5.2 Proses Interaksi di Manajemen Proyek 

Proses-proses manajemen proyek di perkenalkan sebagai elemen yang 

memiliki ciri-ciri tersendiri dengan interface yang sudah didefinisikan. Umumnya 

banyak para praktisi manajemen proyek menyadari masih banyak cara untuk 

memanajemen proyek. Berikut ini merupakan 5 hierarki kelompok proses-proses 

dalam manajemen proyek (Duncan, 2008): 
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Gambar 2.3 Proses Interaksi Pada Manajemen Proyek (Duncan, 2008) 

2.5.3 Kelompok Proses Manajemen Proyek 

Kelompok proses manajemen proyek ini mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan lima kelompok proses manajemen proyek yang diperlukan untuk 

setiap proyek. Kelima kelompok proses ini memiliki ketergantungan yang jelas 

dan biasanya dilakukan disetiap proyek dan sangat berpengaruh satu sama 

lainnya. Kelompok proses ini secara independen berdiri dari area aplikasi atau 

fokus industri. 

1. Kelompok Proses Initiating 

Kelompok proses inisiasi terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk 

menentukan sebuah proyek baru atau sebuah fase baru dari proyek yang 

sudah ada dengan mendapatkan otorisasi untuk memulai proyek atau fase. 

Ruang lingkup awal adalah menentukan dan inisialisasi sumber keuangan 

yang disepakati. Para stakeholder internal dan eksternal yang berinteraksi 

dan mempengaruhi hasil keseluruhan dari proyek sudah teridentifikasi. 
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Gambar 2.4 Proses inisiasi (Duncan, 2008) 

2. Kelompok Proses Planning 

Kelompok proses perencanaan terdiri dari proses-proses yang dilakukan 

untuk membangun ruang lingkup dari upaya, menetapkan dan menyaring 

tujuan, dan mengembangkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Proses planning membangun rencana manajemen proyek dan 

dokumen proyek yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan 

proyek. 
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Gambar 2.5 Proses Perencanaan (Duncan, 2008) 

3. Kelompok Proses Executing 

Proses eksekusi terdiri dari langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang didefinisikan dalam rencana manajemen 

proyek guna memenuhi spesifikasi proyek. Kelompok proses ini 

melibatkan mengkoordinasi orang-orang dan sumber daya, mengelola 

ekspektasi stakeholder, serta mengintegrasikan dan melakukan aktivitas-

aktivitas proyek sesuai dengan rencana manajemen proyek. 
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Gambar 2.6 Proses Eksekusi (Duncan, 2008) 

4. Kelompok Proses Monitoring and Controlling 

Proses pengendalian dan pemantauan adalah proses yang terdiri dari 

proses yang diperlukan untuk melacak, mengulas, dan mengatur kemajuan 

proyek, mengidentifikasi area-area mana saja yang berubah sesuai 

perencanaan dan melakukan perubahan yang sesuai. Manfaat utama dari 

proses ini adalah pelaksanaan proyek diukur dan dianalisis pada interval 

reguler, peristiwa-peristiwa yang tepat, atau kondisi pengecualian untuk 

mengetahui penyimpangan dari rencana manajemen proyek. 
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Gambar 2.7 Proses Pengendalian dan Pemantauan (Duncan, 2008) 

5. Kelompok Proses Closing 

Proses akhir dari suatu proyek terdiri dari proses-proses yang dilakukan 

untuk mengakhiri semua aktifitas-aktifitas melalui semua kelompok 

proses-proses manajemen proyek yang secara formal menyelesaikan 

proyek, tahapan, atau kewajiban kontraktual. Ketika kelompok proses ini 

selesai memverifikasi bahwa proses didefinisikan dalam semua kelompok 

proses untuk menutup proyek atau sebuah tahapan proyek, sewajarnya dan 

secara formal menetapkan bahwasanya proyek atau tahapan proyek sudah 

selesai. 
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Gambar 2.8 Proses Akhir (Duncan, 2008) 

2.5.4 Informasi Proyek 

Sepanjang siklus hidup proyek, jumlah yang signifikan dari data dan 

informasi yang dikumpulkan, dianalisa, ditransformasi, dan didistribusikan 

kedalam berbagai format ke anggota tim proyek dan stakeholder lainnya. Data 

proyek dikumpulkan sebagai hasil dari berbagai proses eksekusi dan dibagikan 

diantara tim proyek. Data yang dikumpulkan dianalisis dalam konteks, diprediksi 

dan ditransformasikan menjadi informasi proyek selama berbagai macam proses 

controlling (Duncan, 2008). 

2.5.5 Peran dari Knowledge Areas 

Proses-proses yang dimiliki oleh manajemen proyek yang berjumlah 47 

yang tertera di dalam PMBOK Guide lebih lanjutnya dipisahkan kedalam 10 

knowledge areas. Suatu knowledge areas merepresentasikan sekumpulan konsep 

yang lengkap, istilah-istilah, dan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat sebuah 

bidang profesional, bidang manajemen proyek, atau bidang spesialisasi. 10 

knowledge area ini digunakan pada kebanyakan proyek dimasa sekarang ini 

(Institute, 2013). 
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Gambar 2.9 Peran dari Knowledge Areas (Institute, 2013) 
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2.6 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) dikembangkan oleh 

Project Management Institute (PMI) yaitu sebuah organisasi di negara Amerika 

Serikat yang merupakan ahli  dari pengembangan proyek. PMBOK berisi tentang 

pengetahuan suatu manajemen proyek dan selalu diperbaharui sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi dalam jangka jadwal tertentu. 

Memanajemen suatu proyek terdapat metode yang biasa digunakan salah 

satunya adalah project triangle atau segitiga batasan yang terdiri dari ruang 

lingkup, jadwal dan biaya proyek. 

 

Gambar 2.10 Project Triangle (Smith dan Magnusson, 2015) 

 

Segitiga batasan proyek ini terdiri dari 3 pilar yaitu; time; durasi dari mulai 

dan berakhirnya proyek dalam memenuhi hasil yang sempurna, cost; sumber daya 

berupa uang, personil, material dll, dan scope; spesifikasi untuk hasil yang ingin 

dicapai. 

Ketika memulai suatu proyek harus dimulai dari proses inisiasi yang hanya 

terdapat dalam knowledge area manajemen integrasi proyek oleh karena itu dalam 

penulisan ini akan dibaahas mulai dari manajemen integrasi proyek, manajemen 

ruang lingkup proyek, manajemen jadwal proyek dan manajemen biaya proyek. 
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2.6.1 Manajemen Integrasi Proyek 

Manajemen integrasi proyek termasuk proses dan aktivitas-aktivitas untuk 

mengidentifikasi, menentukan, mengkombinasikan, menyatukan, dan 

mengkoordinasikan berbagai macam proses-proses dan aktivitas-aktivitas 

manajemen proyek dalam kemlompok proses manajemen proyek. Proses-proses 

yang terdapat dalam knowledge area project integration management yaitu 

(Duncan, 2008): 

 

1. Mengembangkan project charter (develop project charter) 

Proses pengembangan dokumen secara formal yang memuat kewenangan 

keberadaan proyek dan menetapkan manajer proyek dengan otoritas untuk 

menerapkan sumber daya organisasi pada aktivitas proyek. Berikut ini 

adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses develop 

project charter: 

 

Gambar 2.11 ITTO Proses Develop Project Charter (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Pernyataan pekerjaan proyek (project statement of work) 
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Project statement of work yang disingkat dengan SOW adalah deskripsi 

naratif dari produk, jasa, atau hasil yang akan dipaparkan oleh proyek. 

Berikut ini adalah beberapa acuan dari SOW : 

 Kebutuhan bisnis 

 Deskripsi lingkup produk 

 Rencana strategis 

ii. Kasus bisnis (business case) 

Kasus bisnis atau dokumen sejenisnya mendeskripsikan informasi penting 

dari sudut pandang bisnis guna menentukan apakah proyek bernilai 

investasi yang dibutuhkan. Kasus bisnis diciptakan sebagai hasil dari satu 

atau lebih hal-hal berikut ini : 

 Permintaan pasar 

 Kebutuhan organisasi 

 Permintaan customer 

 Kemajuan teknologi 

 Persyaratan hukum 

 Dampak ekologis 

 Kebutuhan sosial 

iii. Persetujuan (agreements) 

Persetujuan digunakan untuk menetapkan niat awal bagi proyek. 

iv. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

pengembangan project charter meliputi hal hal berikut: 

 Standar pemerintah, standar industri, atau peraturan (seperti: kode 

etik, standar kualitas, atau standar perlindungan pekerja). 

 Struktur dan budaya organisasi, dan 

 Kondisi pasar 

v. Aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses 

pengembangan project charter adalah hal-hal berikut ini: 
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 Standar proses organisasi, kebijakan-kebijakan, dan definisi proses. 

 Template, dan 

 Informasi sejarah dan pembelajaran yang diketahui dari basis 

pengetahuan. 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli sering digunakan untuk menilai input yang digunakan untuk 

mengembangkan project charter. Seperti keahlian yang disediakan oleh 

berbagai kelompok atau individual dengan pengetahuan khusus atau 

pelatihan dan tersedia dari banyak sumber, termasuk : 

 Unit lain dalam organisasi 

 Konsultan  

 Stakeholder, termasuk customer atau sponsor  

 Profesional dan asosiasi teknis 

 Kelompok-kelompok industri 

 Subject matter experts (SME), dan 

 Project management office (PMO) 

1. Teknik fasilitasi (facilitation techniques) 

Teknik fasilitasi memiliki aplikasi yang luas dalam proses-proses 

manajemen proyek dan panduan pada pengembangan project charter. 

c. Output 

i. Project Charter 

Project charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek 

atau sponsor yang secara formal disetujui keberadaan proyeknya dan 

memberikan manajer proyek otoritas untuk menerapkan sumber daya pada 

aktivitas proyek. Komponen-komponen Project charter yaitu: tujuan 

proyek atau justifikasi, tujuan atau target yang terukur, persyaratan tingkat 

tinggi, deskripsi proyek tingkat tinggi, karakteristik produk tingkat tinggi, 

ringkasan jadwal milestone, ringkasan anggaran, asumsi dan kendala awal, 

nama manajer proyek tanggung jawab dan tingkat otoritas, persyaratan 

persetujuan proyek (tanda tangan dan penerimaan). 
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2. Mengembangkan rencana manajemen proyek (develop project 

management plan) 

Mengembangkan rencana manajemen proyek adalah proses 

mendefinisikan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan semua cabang 

perencanaan dan mengintegrasikan itu semua kedalam rencana manajemen 

proyek secara menyeluruh. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and 

Techniques, Output) dalam proses develop project management plan: 

 

Gambar 2.12 ITTO Proses Develop Project Management Plan (Duncan, 

2008) 

a. Input  

i. Project charter 

Ukuran dari project charter bervariasi tergantung pada kompleksitas dari 

proyek dan informasi yang diketahui pada saat pembuatannya. 

ii. Output dari proses-proses lainnya (outputs from other processes) 

Output dari berbagai macam proses lainnya di jelaskan dalam bagian 5 

sampai 13 yang terintegrasi untuk membuat rencana manajemen proyek. 

iii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

pengembangan rencana manajemen proyek yaitu : 
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 Standar pemerintahan dan industri. 

 Dasar pengetahuan manajemen proyek untuk pasar vertikal. 

 Sistem informasi manajemen proyek. 

 Struktur organisasi, budaya, praktek manajemen, dan keberlanjutan. 

 Infrastruktur, dan 

 Administrasi kepegawaian. 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang mempengaruhi proses pengembangan 

rencana manajemen proyek antara lain : 

 Pedoman standar, instruksi kerja, proposal kriteria evaluasi, dan 

kriteria pengukuran kinerja; 

 Template rencana manajemen proyek 

 Prosedur pengontrolan perubahan, termasuk tata cara sesuai standard 

organisasi resmi, kebijakan, perencanaan, dan prosedur, atau berbagai 

macam dokumen proyek yang akan dimodifikasi dan bagaimana cara 

berbagai perubahan akan disetujui dan divalidasi. 

 File-file proyek dari proyek sebelumnya (contohnya: scope, cost, 

schedule dan baselines pengukuran kinerja, kalender proyek, diagram 

hubungan jadwal proyek, dan daftar resiko). 

 Konfigurasi dasar pengetahuan manajemen yang berisi versi dan 

baseline dari semua standar organisasi, kebijakan-kebijakan, prosedur, 

dan berbagai dokumen proyek lainnya. 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Ketika melakukan pengembangan rencana manajemen proyek, penilaian 

ahli digunakan untuk: 

 Menyesuaikan proses untuk memenuhi kebutuhan proyek. 

 Mengembangkan teknis dan rincian manajemen untuk dimasukkan 

kedalam rencana manajemen proyek. 
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 Menentukan sumber daya dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan proyek. 

 Menentukan tingkat manajemen konfigurasi untuk diterapkan pada 

proyek. 

 Menentukan dokumen proyek yang mana yang akan dijadikan subyek 

untuk proses pengontrolan perubahan. 

 Memprioritaskan pekerjaan pada proyek untuk memastikan sumber 

daya proyek dialokasikan ke pekerjaan yang tepat pada jadwal yang 

tepat pula. 

ii. Teknik fasilitasi (facilitation techniques) 

Teknik fasilitasi memiliki aplikasi yang luas dalam proses manajemen 

proyek dan digunakan untuk panduan dalam pengembangan rencana 

manajemen proyek. 

c. Output 

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang mendeskripsikan 

bagaimana proyek akan dieksekusi, dipantau, dan dikontrol. Maksud dari 

rencana manajemen proyek ini adalah : 

 Sebuah dokumen atau sekumpulan dokumen. 

 Dibuat oleh manajer proyek dengan input yang berasal dari 

stakeholder. 

 Sesuatu yang formal dan disetujui. 

Komponen-komponen rencana manajemen proyek antara lain: rencana 

manajemen perubahan, rencana manajemen komunikasi, rencana 

manajemen konfigurasi, rencana manajemen biaya, dasar kinerja biaya, 

rencana manajemen sumber daya manusia, rencana peningkatan proses, 

rencana manajemen pengadaan, dan rencana manajemen kualitas. 

3. Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek (direct and manage 

project work) 

Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek adalah proses 

pembimbingan dan melatih pekerjaan yang dilatih di rencana manajemen 
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proyek dan implementasi dari perubahan yang disetujui untuk mencapai 

tujuan proyek. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, 

Output) dalam proses direct and manage project work: 

 

Gambar 2.13 ITTO Proses Direct and Manage Project Work (Duncan, 2008) 

a. Input 

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek yang terdiri dari cabang-cabang perencanaan 

mengenai semua aspek proyek cabang-cabang tersebut berhubungan 

dengan pekerjaan proyek, tetapi tidak terbatas hanya pada hal-hal berikut : 

 Rencana manajamen ruang lingkup. 

 Rencana manajemen persyaratan. 

 Rencana manajemen penjadwalan. 

 Rencana manajemen biaya, dan 

 Rencana manajemen stakeholder. 

ii. Permintaan perubahan yang disetujui (approved change requests) 

Permintaan perubahan yang disetujui adalah output dari melakukan change 

control yang telah diintegrasikan, dan termasuk permintaan yang di review 

dan disetujui untuk diimplementasikan oleh change control board (CCB). 
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iii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Pada proses mengarahkan dan mengatur pekerjaan proyek dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lingkungan perusahaan seperti di bawah ini : 

 Organisasi, perusahaan, budaya customer dan struktur pelaksanaan 

kinerja atau sponsor organisasi 

 Infrastruktur 

 Administrasi pegawai  

 Toleransi resiko terhadap stakeholder, contohnya biaya yang 

dikeluarkan lebih dari yang diperkirakan. 

 Sistem informasi manajemen proyek. 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi dalam pengarahan 

dan pengaturan pekerjaan proyek adalah berikut ini : 

 Pedoman standar dan instruksi kerja. 

 Persyaratan komunikasi yang menentukan media komunikasi yang 

diperbolehkan untuk digunakan, retensi catatan, dan persyaratan 

keamanan. 

 Masalah dan gangguan pada prosedur manajemen yang 

mendefinisikan pengontrolan masalah dan gangguan, identifikasi 

masalah dan gangguan beserta resolusinya, dan tindakan pelacakan 

item. 

 Basis data pengukuran proses yang digunakan untuk mengumpulkan 

dan menyediakan pengukuran data pada pemrosesannya dan pada 

produk; 

 File-file proyek yang berasal dari proyek sebelumnya. 

 Masalah dan gangguan basis data manajemen yang berisi masalah 

terdahulu dan status gangguan, pengontrolan informasi, resolusi 

masalah dan gangguan, dan tindakan terhadap hasil item. 

  



 

 

 

II-26 

 

b. Tools and Techniques  

i. Penilaian ahli (expert techniques) 

Penilaian ahli digunakan untuk menilai inputan yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengatur eksekusi dari rencana manajemen proyek. 

Keahlian tambahan yang berasal dari berbagai sumber daya, termasuk hal-

hal seperti : 

 Unit lainnya dalam suatu organisasi. 

 Konsultan dan ahli subyek lainnya (internal dan eksternal). 

 Stakeholder, termasuk customer, supplier, atau sponsor; dan 

 Profesional dan asosiasi teknis. 

ii. Sistem informasi manajemen proyek (project management information 

system) 

Sebuah sistem informasi manajemen proyek, dimana merupakan bagian 

dari faktor-faktor lingkungan, menyediakan akses pada tools tersebut, 

seperti tools yang mengelola penjadwalan, sistem otorisasi kerja, sebuah 

sistem manajemen konfigurasi, sekumpulan informasi dan sistem 

distribusi, atau antarmuka dengan sistem otomatis lainnya. 

iii. Pertemuan (meetings) 

Pertemuan diadakan untuk mendiskusikan dan mengalamatkan topik yang 

bersangkutan dengan proyek ketika mengarahkan dan mengelola pekerjaan 

proyek. Pertemuan cenderung dilakukan dari 3 jenis ini, seperti : 

 Pertukaran informasi. 

 Brainstorming, evaluasi opsi, mendesain; atau 

 Pembuatan keputusan 

c. Output  

i. Pernyataan (deliverables) 

Deliverable adalah sesuatu yang unik dan produk yang diverifikasi, hasil 

atau kemampuan untuk melaksanakan layanan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sebuah proses, tahapan, atau proyek. 

ii. Data kinerja (work performance data) 
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Data kinerja merupakan observasi baku dan pengukuran yang 

diidentifikasi selama aktivitas pelaksanaan pekerjaan proyek. 

iii. Permintaan perubahan (change request) 

Permintaan perubahan adalah sebuah proposal resmi untuk memodifikasi 

berbagai dokumen, pernyataan, atau baseline. Permintaan untuk sebuah 

perubahan bisa secara langsung atau tidak langsung, dimulai secara 

eksternal atau internal, dan pilihan lainnya dapat secara hukum atau 

kontrak mandat, dan hal-hal berikut ini : 

 Tindakan perbaikan 

 Tindakan perubahan 

 Perbaikan gangguan 

 Pembaharuan 

iv. Pembaharuan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Hal-hal dari rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui adalah 

sebagai berikut ini : 

 Rencana manajemen ruang lingkup 

 Rencana manajemen keperluan 

 Rencana manajemen penjadwalan 

 Rencana manajemen biaya 

 Rencana manajemen kualitas 

 Rencana peningkatan proses 

 Rencana manajemen sumber daya manusia 

 Rencana manajemen komunikasi 

 Rencana manajemen resiko 

 Rencana manajemen pengadaan 

 Rencana manajemen stakeholder 

 Baseline proyek 

v. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang dapat diperbaharui antara lain : 
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 Dokumentasi persyaratan 

 Catatan proyek (masalah, asumsi, dll) 

 Daftar resiko 

 Daftar stakeholder 

4. Memantau dan mengontrol pekerjaan proyek (monitor and control 

project work) 

Memantau dan mengontrol pekerjaan proyek adalah proses pelacakan, 

peninjauan, dan melaporkan kemajuan proyek untuk mencapai tujuan yang 

telah didefinisikan pada rencana manajemen proyek.Berikut ini adalah 

ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses monitor and 

control project work: 

 

Gambar 2.14 ITTO Proses Monitor and Control Project Work (Duncan, 

2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Memantau dan mengontrol pekerjaan proyek meliputi semua aspek dari 

proyek. 

ii. Prediksi penjadwalan (schedule forecasts) 
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Prediksi penjadwalan adalah turunan dari kemajuan terhadap baseline 

penjadwalan dan estimasi perhitungan jadwal sampai penyelesaian (ETC). 

iii. Prediksi biaya (cost forecast) 

Prediksi biaya adalah turunan dari kemajuan terhadap baseline biaya dan 

perhitungan estimasi sampai penyelesaian (ETC). 

iv. Perubahan yang divalidasi (validated changes) 

Perubahan yang disetujui adalah hasil dari melakukan proses pengontrolan 

yang terintegrasi  pada validasi persyaratan untuk memastikan bahwasanya 

perubahan secara tepat sudah diimplementasikan. 

v. Informasi pelaksanaan pekerjaan (work performance information) 

Informasi pelaksanaan pekerjaan adalah data kinerja yang dikumpulkan 

dari berbagai proses pengontrolan, dianalisa berdasarkan konteksnya, dan 

terintegrasi berdasarkan hubungan bagiannya. 

vi. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi 

pemantauan dan pengontrolan pekerjaan proyek adalah sebagai berikut ini: 

 Standar pemerintah dan industri 

 Sistem otorisasi kerja organisasi 

 Toleransi resiko stakeholder 

 Sistem informasi manajemen proyek 

vii. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pemantauan 

dan pengontrolan pekerjaan proyek antara lain : 

 Kebutuhan komunikasi organisasi 

 Prosedur pengontrolan keuangan 

 Masalah dan gangguan prosedural manajemen dalam menentukan 

pengontrolan masalah dan gangguan, mengidentifikasi masalah dan 

gangguan, resolusi dan tindakan atas pelacakan item. 

 Prosedur kontrol perubahan, termasuk pada bagian ruang lingkup, 

penjadwalan, biaya, dan penyimpangan kualitas. 
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 Prosedur pengontrolan resiko termasuk kategori resiko, pendefinisian 

kemungkinan dan dampak, dan matriks kemungkinan dari dampak. 

 Proses pengukuran basis data yang digunakan untuk pengukuran data 

yang tersedia pada proses-proses dan produk; 

 Pembelajaran basis data. 

b. Tools and techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgmenet) 

Penilaian ahli digunakan oleh tim manajemen proyek untuk menafsirkan 

informasi yang disediakan pada saat proses monitoring dan controlling. 

ii. Teknik analisis (analytical techniques) 

Teknik analisis diterapkan di manajemen proyek untuk menaksir hasil 

potensial berdasarkan variasi proyek atau variabel lingkungan dan 

hubungan hal tersebut dengan variabel lainnya. 

iii. Sistem informasi manajemen proyek (project management information 

system) 

Salah satu bagian dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi 

perusahaan adalah sistem informasi manajemen proyek yang menyediakan 

akses pada tools otomatis. Seperti penjadwalan, biaya, dan tools sumber 

daya, indikator kinerja, basis data, catatan proyek, dan keuangan yang 

digunakan selama proses pemantauan dan pengontrolan proyek. 

iv. Pertemuan (meetings) 

Pertemuan yang dilakukan bisa saja secara langsung, melalui dunia maya, 

baik secara formal dan tidak formal. 

c. Output  

i. Permintaan perubahan (change request) 

Sebagai hasil perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan hasil 

yang nyata, permintaan perubahan bisa saja dibahas untuk 

memperpanjang, menyesuaikan, atau mengurangi ruang lingkup proyek, 

atau kebutuhan kualitas dan penjadwalan atau baseline biaya. 

ii. Laporan pelaksanaan pekerjaan (work performance reports) 
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Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan representasi fisik atau 

elektronik dari informasi pelaksanaan pekerjaan yang dihimpun dalam 

dokumen-dokumen proyek, yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

keputusan, tindakan, atau pengetahuan. 

iii. Pembaharuan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Perubahan diidentifikasi selama proses monitoring dan controlling proyek  

yang mungkin mempengaruhi keseluruhan rencana manajemen proyek. 

iv. Pembaharuan dokumen-dokuemn proyek (project documents updates) 

Dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbaharui adalah hal-hal berikut 

ini: 

 Prediksi penjadwalan dan pembiayaan 

 Laporan pelaksanaan pekerjaan 

 Daftar permasalahan 

5. Melakukan pengendalian perubahan terpadu (perform integrated 

change control) 

Melakukan pengendalian perubahan terpadu adalah proses peninjauan 

pada semua permintaan perubahan; menyetujui perubahan dan mengelola 

perubahan pada deliverable, aset-aset proses organisasi, dokumen proyek, 

dan rencana manajemen proyek, serta membahas disposisi mereka. Berikut 

ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses 

perform integrated change control: 
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Gambar 2.15 ITTO Proses Perform Integrated Change Control 

(Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Komponen-komponen dari rencana manajemen proyek yang digunakan 

bisa berupa hal-hal berikut ini : 

 Rencana manajemen ruang lingkup, dimana berisi tentang prosedur 

untuk perubahan ruang lingkup. 

 Baseline ruang lingkup, yang mana berisi tentang definisi produk. 

 Rencana manajemen perubahan, yang berisi tentang arahan untuk 

pengelolaan proses pengontrolan perubahan dan dokumen formal 

change control board (CCB). 

ii. Laporan pelaksanaan kerja (work performance reports) 

Laporan pelaksanaan kerja dari keterangan yang berkepentingan untuk 

melakukan proses change control yang terintegrasi pada ketersediaan 

sumber daya, jadwal dan data biaya, serta laporan earned value 

management (EVM), dan kurva tinggi-rendah. 

iii. Permintaan perubahan (change request) 
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Berdasarkan  semua proses monitoring dan controlling dan banyak proses 

eksekusi yang menghasilkan permintaan perubahan sebagai sebuah output. 

iv. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan berikut ini dapat mempengaruhi 

pelaksanaan proses kontrol perubahan yang terintegrasi: sistem informasi 

manajemen proyek. 

v. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi dapat mempengaruhi pelaksanaan proses 

kontrol perubahan yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut : 

 Prosedur kontrol perubahan, termasuk langkah-langkah yang dibuat 

oleh standard organisasi resmi, kebijakan-kebijakan, perencanaan, dan 

dokumen proyek lainnya yang akan diperbaiki, dan bagaimana 

perubahan akan disetujui, divalidasi, dan diimplementasikan. 

 Prosedur-prosedur dalam menyetujui dan pencanangan otorisasi 

perubahan. 

 Proses pengukuran basis data digunakan untuk mengumpulkan dan 

membuat pengukuran data yang tersedia pada proses-proses dan 

produk. 

 Dasar pengetahuan manajemen konfigurasi berisi tentang versi dan 

baseline dari semua standard organisasi resmi, kebijakan-kebijakan, 

dan berbagai dokumen proyek. 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Beberapa tambahan pada penilaian ahli pada tim manajemen proyek, yaitu 

para stakeholder bisa dimintai kesediannya untuk memberikan penjelasan 

keahlian mereka dan bekerja sama dalam pembahasan change control 

board (CCB). 

ii. Pertemuan (meetings) 

Pada pembahasan ini, pertemuan biasanya ditujukan sebagai pertemuan 

yang membahas pengontrolan perubahan. 

iii. Tools pengontrolan perubahan (change control tools) 
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Demi memfasilitasi konfigurasi dan manajemen perubahan, baik tools 

yang digunakan secara manual ataupun otomatis. 

c. Output 

i. Permintaan perubahan yang disetujui (approved change request) 

Permintaan perubahan yang diproses berdasarkan dengan sistem 

pengontrolan perubahan oleh manajer proyek, CCB, atau yang ditugaskan 

oleh anggota proyek. 

ii. Daftar perubahan (change log) 

Daftar perubahan digunakan pada dokumen perubahan yang terjadi selama 

pelaksanaan proyek. 

iii. Pembaharuan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Hal-hal dari rencana manajemen proyek yang dapat diperbaharui yakni 

sebagai berikut : 

 Sub-sub dari perencanaan. 

 Baseline yang sesuai dengan proses pengontrolan perubahan secara 

formal. 

iv. Pembaharuan dokumen-dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang diperbarui sebagai hasil dari proses pelaksanaan 

pengontrolan perubahan yang terintegrasi termasuk semua dokumen yang 

dispesifikasikan sebagai persoalan dalam proses pengontrolan perubahan 

proyek resmi. 

6. Menutup proyek atau tahapan (close project or phase) 

Penyelesaian proyek atau tahapannya adalah proses finalisasi semua 

aktivitas-aktivitas terhadap semua kelompok proses manajemen proyek 

yang secara resmi menyelesaikan proyek atau tahapan. Berikut ini adalah 

ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses close project or 

phase: 



 

 

 

II-35 

 

 

Gambar 2.16 ITTO dalam Proses Close Project or Phase (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek menjadi sebuah perjanjian antara manajer 

proyek dan sponsor proyek, mendefinisikan apa saja yang merupakan 

penyelesaian proyek. 

ii. Pernyataan yang disetujui (accepted deliverables) 

Pernyataan yang disetujui dapat berupa produk yang diakui spesifikasinya, 

tanda terima pengiriman, dan dokumen pelaksanaan pekerjaan. 

iii. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi penutupan proyek 

atau tahapannya adalah sebagai berikut : 

 Pedoman penutupan proyek atau tahapannya 

 Informasi terdahulu dan pengetahuan yang dipelajari dari dasar 

pengetahuan 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 
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Penilaian para ahli diterapkan ketika melaksanakan aktivitas penyelesaian 

administrasi. 

ii. Teknik analisis (analytical techniques) 

Contoh-contoh teknik analisis yang digunakan pada saat penutupan proyek 

adalah : 

 Analisis regresi 

 Analisis kecendrungan 

iii. Pertemuan (meetings) 

Pertemuan dapat dilakukan secara langsung, dunia maya, secara formal 

dan tidak formal. 

c. Output  

i. Produk akhir, layanan, hasil transisi (final product, service, or result 

transition) 

Hasil output ini mengarah kepada transisi dari produk akhir, layanan, atau 

hasil dari proyek yang telah disahkan untuk dihasilkan (atau pada saat 

penyelesaian tahapan, produk antara, layanan, atau hasil dari suatu 

tahapan). 

ii. Pembaharuan aset-aset proses organisasi (organizational process assets 

updates) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat diperbarui sebagai hasil dari 

penutupan proyek atau proses tahapan termasuk : 

 File-file proyek 

 Dokumen-dokumen penutupan proyek 

 Informasi terdahulu 

2.6.2 Manajemen Ruang Lingkup Proyek 

 Manajemen ruang lingkup proyek memuat proses-proses yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa proyek tersebut memuat semua pekerjaan yang 

dibutuhkan, dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan saja, untuk menyelesaikan 

proyek dengan sukses. Proses-proses yang terdapat dalam knowledge area project 

scope management yaitu (Duncan, 2008): 
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1. Merencanakan manajemen ruang lingkup (plan scope management) 

Merencanakan manajemen ruang lingkup adalah proses membuat sebuah 

rencana manajemen ruang lingkup yang dokumen tersebut berisi tentang 

bagaimana ruang lingkup proyek dibatasi, divalidasi, dan dikontrol. 

Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam 

proses plan scope management: 

 

Gambar 2.17 ITTO dalam Proses Plan Scope Management (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Bagian-bagian perencanaan yang disetujui dari rencana manajemen proyek 

yang digunakan untuk membuat rencana manajemen ruang lingkup dan 

mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam perencanaan ruang lingkup 

dan mengelola ruang lingkup proyek. 

ii. Project charter 

Project charter digunakan untuk menyajikan konteks proyek yang 

dibutuhkan untuk merencanakan proses-proses manajemen ruang lingkup. 

iii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors). 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses-

proses perencanaan manajemen ruang lingkup adalah sebagai berikut: 
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 Budaya organisasi 

 Infrastruktur 

 Administrasi kepegawaian 

 Kondisi pasar 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses rencana 

manajemen ruang lingkup yaitu : 

 Kebijakan dan prosedur 

 Informasi terdahulu dan pelajaran dari pokok pengetahuan. 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli merujuk kepada input yang diterima dari pihak-pihak yang 

berpengetahuan dan berpengalaman. 

ii. Pertemuan (meetings) 

Tim proyek dapat menghadiri pertemuan proyek untuk mengembangkan 

rencana manajemen ruang lingkup. 

c. Output  

i. Rencana manjemen ruang lingkup (scope management plan) 

Rencana manajemen ruang lingkup adalah komponen dari proyek atau 

program manajemen perencanaan yang mendeskripsikan bagaimana ruang 

lingkup proyek dibatasi, dikembangkan, dipantau, dikontrol, dan 

diverifikasikan. 

ii. Rencana pengelolaan persyaratan (requirements management plan) 

Rencana pengelolaan persyaratan adalah komponen dari rencana 

manajemen proyek yang memuat tentang bagaimana persyaratan akan 

dianalisa, didokumenasikan, dan dikelola. 

1. Pengumpulan persyaratan (collect requirements) 

Pengumpulan persyaratan adalah proses menetapkan, 

mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan stakeholder dan keperluan 

untuk mencapai tujuan proyek. 



 

 

 

II-39 

 

Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam 

proses collect requirements: 

 

Gambar 2.18 ITTO dalam Proses Collect Requirements (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen ruang lingkup (scope management plan) 

Rencana manajemen ruang lingkup memberikan kejelasan sebagaimana 

tim proyek akan memutuskan yang mana dari tipe persyaratan yang perlu 

dikumpulkan untuk proyek. 

ii. Rencana manajemen persyaratan (requirements management plan) 

Rencana manajemen persyaratan menyajikan proses-proses yang akan 

digunakan selama proses pengumpulan persyaratan untuk menetapkan dan 

mendokumentasikan kebutuhan stakeholder. 

iii. Rencana manajemen stakeholder (stakeholder management plan) 

Rencana manajemen stakeholder digunakan untuk memahami kebutuhan 

komunikasi para stakeholder dan tingkat keterlibatan stakeholder untuk 

menilai dan beradaptasi dengan tingkat partisipasi stakeholder dalam 

aktivitas-aktivitas persyaratan. 

iv. Project charter 
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Project charter digunakan untuk deskripsi tingkat tinggi dari produk, 

layanan, atau hasil dari proyek sehingga rincian persyaratan dapat 

dikembangkan. 

v. Daftar stakeholder (stakeholder register) 

Daftar stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder siapa 

saja yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan. 

b. Tools and Techniques  

i. Wawancara (interviews) 

Wawancara adalah sebuah pendekatan formal atau non formal untuk 

memperoleh informasi dari stakeholder dengan cara berbicara dengan 

mereka secara langsung. 

ii. Diskusi kelompok (focus group) 

Diskusi kelompok mempertemukan stakeholder dan ahli subjek bersama 

untuk mempelajari ekspektasi mereka dan sikap tentang yang diusulkan, 

layanan, atau hasilnya. 

iii. Lokakarya yang difasilitasi (facilitated workshops) 

Lokakarya yang difasilitasi adalah sesi yang difokuskan untuk 

mempertemukan stakeholder utama bersama untuk menentukan 

persyaratan produk. 

iv. Teknik kreativitas kelompok (group creativity techniques) 

Beberapa teknik kreativitas yang dapat dilakukan antara lain: 

 Brainstorming 

 Teknik kelompok nominal 

 Ide/pemetaan pikiraan 

 Diagram afinitas 

 Multi-kriteria analisis keputusan 

v. Teknik pembuatan keputusan kelompok (group decision-making 

techniques) 

Pembuatan keputusan secara berkelompok adalah teknik penilaian proses 

yang memiliki banyak alternatif dengan hasil yang diharapkan dalam 
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bentuk tindakan mendatang. Berikut ini adalah beberapa metode dalam 

pencapaian keputusan dalam sebuah kelompok, yaitu : 

 Kebulatan suara 

 Mayoritas  

 Kemajukan  

 Kediktatoran  

vi. Kuesioner dan survei (questionnaires and surveys) 

Kuesioner dan survei yang dituliskan sekumpulan pertanyaan yang 

dirancang untuk mengakumulasikan informasi secara cepat dari jumlah 

responden yang sangat banyak. 

vii. Observasi (observations) 

Observasi menyajikan langkah secara langsung melihat individu dalam 

lingkungan mereka dan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya atau 

tugas dan melaksanakan prosesnya. 

viii. Prototipe (prototype) 

Prototipe adalah sebuah metode mendapatkan umpan balik pada awal 

persyaratan dengan menyediakan model kerja dari perkiraan produk 

sebelum secara nyata membuat produk tersebut. 

ix. Perbandingan (benchmarking) 

Perbandingan yang dimaksud adalah membandingkan praktek yang nyata 

atau yang direncanakan, seperti kemajuan dan pengerjaan, dengan 

organisasi yang sebanding untuk mengetahui best practicenya, 

mengahasilkan ide-ide untuk perbaikan, dan menyediakan dasar untuk 

mengukur pekerjaan. 

x. Diagram konteks (context diagram) 

Diagram konteks adalah contoh dari model ruang lingkup. 

xi. Analisa dokumen (document analysis) 

Analisa dokumen digunakan memperoleh persyaratan dengan menganalisa 

dokumentasi yang telah ada dan mengidentifikasi informasi yang relevan 

dengan persyaratan. 
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c. Output  

i. Dokumentasi kebutuhan (requirements documentation) 

Dokumentasi kebutuhan membahas tentang bagaimana persyaratan 

individu memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek. Persyaratan dapat 

dimulai dari tingkat yang lebih tinggi dan selanjutnya menjadi lebih rinci 

sebagaimana kebutuhan yang diketahui. 

ii. Matriks persyaratan traceability (requirements traceability matrix) 

Matriks persyaratan traceability adalah jaringan yang menghubungkan 

kebutuhan produk dari yang asli ke deliverables yang memuaskan. 

2. Mendefinisikan ruang lingkup (define scope) 

Mendefinisikan ruang lingkup adalah proses mengembangkan deskripsi 

secara rinci dari suatu proyek atau produk. Berikut ini adalah ITTO (Input, 

Tools and Techniques, Output) dalam proses define scope: 

 

Gambar 2.19 ITTO dalam Proses Define Scope (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen ruang lingkup (scope management plan) 

Rencana manajemen ruang lingkup adalah komponen dari perencanaan 

manajemen proyek yang menetapkan kegiatan untuk pengembangan, 

pemantauan, dan pengontrolan ruang lingkup proyek. 
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ii. Project charter 

Sebuah project charter menyajikan level tingkat tinggi dari deskripsi 

proyek dan karakteristik produk. 

iii. Dokumentasi kebutuhan (requirements documentation) 

Pada dokumentasi ini akan digunakan untuk memilih kebutuhan yang akan 

dimasukkan ke dalam proyek. 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana ruang 

lingkup didefinisikan, berikut ini adalah beberapa contohnya : 

 Kebijakan, prosedur, dan template untuk laporan ruang lingkup 

proyek. 

 File-file proyek dari proyek-proyek terdahulu 

 Pengetahuan yang didapatkan dari fase atau proyek sebelumnya. 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisa informasi yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan pernyataan ruang lingkup proyek. 

ii. Analisis produk (product analysis) 

Bagi proyek-proyek yang mempunyai produk sebagai pernyataan, sebagai 

lawan dari layanan atau hasil, analisis produk dapat menjadi tool yang 

efektif. 

iii. Generasi alternatif (alternatives generation) 

Generasi alternatif adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan 

banyak pilihan potensial sebagai kemungkinan untuk mengidentifikasi 

pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melaksanakan 

pekerjaan proyek. 

iv. Lokakarya yang difasilitasi (facilitated workshops) 

Partisipasi dari pemain utama dengan berbagai harapan dan bidang 

keahlian pada sisi kerja intensif ini membantu untuk mencapai sebuah 

lintas fungsional dan pemahaman umum dari tujuan proyek dan 

batasannya. 
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c. Output 

i. Pernyataan ruang lingkup proyek (project scope statement) 

Pernyataan ruang lingkup proyek adalah deskripsi dari ruang lingkup 

proyek, point utama, asumsi dan batasan. 

ii. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen-dokuemn proyek yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut : 

 Daftar stakeholder 

 Dokumentasi kebutuhan 

 Matriks kebutuhan traceability 

3. Membuat WBS (create WBS) 

Membuat Work Breakdown Structure (WBS) adalah sebuah proses 

pengelompokan deliverable proyek dan pekerjaan proyek menjadi lebih 

kecil, dan komponen-komponennya lebih mudah untuk dikelola. Beberapa 

contoh breakdown structures lainnya yaitu : organizational breakdown 

structure (OBS), bill of materials (BOM), risk breakdown structure 

(RBS), dan resource breakdown structure. Berikut ini adalah ITTO (Input, 

Tools and Techniques, Output) dalam proses create WBS: 

 

Gambar 2.20 ITTO dalam Proses Create WBS (Duncan, 2008) 

a. Input  
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i. Rencana manajemen ruang lingkup (scope management plan) 

Rencana manajemen proyek menspesifikasikan bagaimana membuat WBS 

dari pernyataan ruang lingkup proyek yang terperinci dan bagaimana WBS 

akan dipertahankan dan disetujui. 

ii. Pernyataan ruang lingkup proyek (project scope statement) 

Pernyataan ruang lingkup proyek mendeskripsikan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dan pekerjaan yang ditiadakan. 

iii. Dokumentasi kebutuhan (requirements documentation) 

Rincian kebutuhan dokumentasi adalah sesuatu yang penting untuk 

memahami apa yang perlu diproduksi sebagai hasil dari proyek dan apa 

yang perlu diselesaikan untuk menyajikan proyek dan hasil akhir produk. 

iv. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Standar WBS industri-spesifik, relevan dengan sifat proyek, dapat 

dijadikan sumber acuan eksternal untuk kreasi dari WBS. 

v. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan 

WBS yaitu : 

 Kebijakan, prosedur, dan template untuk WBS 

 File-file proyek dari proyek sebelumnya 

 Pengetahuan yang dipelajari dari proyek sebelumnya. 

b. Tools and Techniques 

i. Penguraian (decomposition) 

Penguraian adalah teknik yang digunakan untuk membagi dan menjadikan 

ruang lingkup proyek ke bagian-bagian yang lebih rinci dan pernyataan 

proyek ke yang lebih kecil, sehingga bagian-bagian tersebut lebih mudah 

dikelola. 

ii. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisa informasi yang 

dibutuhkan untuk penguraian deliverable proyek ke bagian komponen 

yang lebih kecil untuk membuat WBS yang efektif. 
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c. Output  

i. Baseline ruang lingkup (scope baseline) 

Baseline ruang lingkup adalah pernyataan proyek yang sudah disetujui, 

Work Breakdown Structure (WBS), dan kamus WBS yang terkait, yang 

hanya bisa dirubah selama prosedur pengontrolan perubahan secara formal 

dan digunakan sebagai dasar dari perbandingan. 

ii. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen-dokumen proyek yang diperbarui bisa berupa dokumentasi 

kebutuhan, yang mana dapat diperbarui ke perubahan yang disetujui. 

4. Memvalidasi ruang lingkup (validate scope) 

Memvalidasi ruang lingkup adalah proses formalisasi penerimaan dari 

deliverable proyek yang selesai. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and 

Techniques, Output) dalam proses validate scope: 

 

Gambar 2.21 ITTO dalam Proses Validate Scope (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 
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Rencana manajemen proyek memuat perencanaan manajemen ruang 

lingkup dan baseline ruang lingkup. 

ii. Dokumentasi kebutuhan (requirements documentation) 

Daftar dokumentasi kebutuhan dari semua proyek, produk, dan jenis-jenis 

lainnya dari kebutuhan proyek dan produk, bersama dengan kriteria 

persetujuan mereka. 

iii. Matriks persyaratan traceability (requirements traceability matrix) 

Matriks persyaratan traceability menghubungkan persyaratan semula dan 

memantau hal tersebut melalui siklus hidup proyek. 

iv. Deliverable yang diverifikasi (verified deliverables) 

Deliverable yang diverifikasi adalah deliverables proyek yang diselesaikan 

dan dicek kebenarannya lewat proses pengontrolan kualitas. 

v. Data kinerja (work performance data) 

Data kinerja dapat mencakup tingkat kepatuhan dengan persyaratan, 

jumlah ketidaksesuaian, beratnya ketidaksesuaian, atau jumlah siklus 

validasi yang dilakukan dalam suatu jangka jadwal. 

b. Tools and Techniques 

i. Inspeksi (inspection) 

Inspeksi termasuk aktivitas-aktivitas seperti pengukuran, pengujian, dan 

validasi untuk menentukan apakah kerja deliverables memenuhi kebutuhan 

dan kriteria penerimaan produk. 

ii. Teknik pembuatan keputusan secara kelompok (group decision-making 

techniques) 

Teknik ini digunakan untuk mencapai sebuah kesimpulan ketika validasi 

dilakukan oleh tim proyek dan stakeholder lainnya. 

c. Output  

i. Deliverable yang disetujui (accepted deliverables) 

Deliverable yang memenuhi kriteria penerimaan secara formal 

ditandatangani dan disetujui oleh customer atau sponsor. 

ii. Permintaan perubahan (change requests) 
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Deliverables yang mana secara formal tidak disetujui didokumentasikan, 

bersama dengan alasan mengapa deliverable tersebut tidak disetujui. 

iii. Informasi pelaksanaan proyek (work performance information) 

Informasi pelaksanaan proyek termasuk informasi tentang kemajuan 

proyek, seperti deliverable yang mana yang telah dimulai, progresnya, 

deliverable yang mana telah selesai, atau yang mana yang telah disetujui. 

iv. Pembaruan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari proses validasi 

ruang lingkup termasuk berbagai dokumen yang menetapkan produk atau 

laporan status produk dalam penyelesaiannya. 

5. Mengontrol ruang lingkup (control scope) 

Mengontrol ruang lingkup adalah proses monitoring status dari proyek dan 

ruang lingkup proyek dan mengelola perubahan ke baseline proyek. 

Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam 

proses control scope: 

 

Gambar 2.22 ITTO dalam Proses Control Scope (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 
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Informasi berikut ini berasal dari rencana manajemen proyek yang 

digunakan untuk mengontrol ruang lingkup : 

 Baseline scope 

 Rencana manajemen ruang lingkup 

 Rencana manajemen perubahan 

 Rencana manajemen konfigurasi  

 Rencana manajemen persyaratan 

ii. Dokumentasi persyaratan (requirements documentation) 

Persyaratan seharusnya tidak ambigu (terukur dan dapat diuji), terlacak, 

lengkap, dan dapat diterima kepada stakeholder utama. 

iii. Matriks persyaratan traceability (requirements traceability matrix) 

Matriks persyaratan traceability membantu dalam mendeteksi dampak dari 

berbagai perubahan atau penyimpangan dari baseline ruang lingkup pada 

tujuan proyek. 

iv. Data kinerja (work performance data) 

Data kinerja bisa termasuk jumlah dari permintaan perubahan yang 

diterima, dan jumlah dari permintaan yang disetujui atau jumlah 

deliverables yang diselesaikan. 

v. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengontrolan 

ruang lingkup adalah sebagai berikut : 

 Ruang lingkup yang sudah ada baik formal dan tidak formal, 

kebijakan terkait pengendalian, prosedur, dan panduan. 

 Metode monitoring dan pelaporan serta template yang digunakan. 

b. Tools and Techniques  

i. Analisa penyimpangan (variance analysis) 

Analisa penyimpangan adalah teknik untuk menentukan penyebab dan 

tingkat perbedaan antara baseline dan pelaksanaan yang nyata. 

c. Output  

i. Informasi pelaksanaan pekerjaan (work performance information) 
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Informasi pelaksanaan pekerjaan yang dihasilkan termasuk informasi yang 

berkorelasi dan kontekstual atas bagaimana ruang lingkup proyek 

dilakukan dibandingkan pada baseline ruang lingkup. 

ii. Permintaan perubahan (change request) 

Analisa dari pelaksanaan ruang lingkup dapat mengakibatkan permintaan 

perubahan kepada baseline ruang lingkup atau komponen lainnya dari 

perencanaan manajemen proyek. 

iii. Pembaharuan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Pembaharuan dari rencana manajemen proyek antara lain : 

 Pembaruan baseline ruang lingkup 

 Pembaruan baseline lainnya 

iv. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui antara lain : 

 Dokumentasi persyaratan 

 Matriks persyaratan traceability 

v. Pembaruan aset-aset proses organisasi (organizational process assets  

updates) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat diperbarui antara lain : 

 Penyebab dari perbedaan 

 Tindakan korektif yang dipilih dan alasannya 

 Jenis-jenis pelajaran lainnya yang dipelajari dari pengontrolan ruang 

lingkup proyek. 

2.6.3 Manajemen Jadwal Proyek 

Manajemen jadwal proyek termasuk proses yang membutuhkan 

pengelolaan proyek supaya selesai tepat pada jadwalnya. Proses-proses yang 

terdapat dalam knowledge area project time management yaitu (Duncan, 2008): 

1. Merencanakan manajemen kegiatan  (plan schedule management) 

Merencanakan manajemen kegiatan adalah proses menetapkan kebijakan, 

prosedur, dan dokumentasi bagi perencanaan, pengembangan, 
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pengelolaan, menjalankan, dan pengontrolan kegiatan proyek. Berikut ini 

adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses plan 

schedule management: 

 

Gambar 2.23 ITTO dalam Proses Plan Schedule Management (Duncan, 

2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek memuat tentang informasi yang digunakan 

untuk mengembangkan rencana manajemen kegiatan yang meliputi : 

 Baseline ruang lingkup. 

Baseline ruang lingkup termasuk pernyataan ruang lingkup proyek 

Work Breakdown Structure (WBS) dan rinciannya digunakan untuk 

mendefinisikan aktivitas, mengestimasi durasi, dan manajemen 

kegiatan. 

 Informasi lainnya 

Penjadwalan lainnya terkait biaya, resiko, dan keputusan komunikasi 

yang berasal dari rencana manajemen proyek yang digunakan untuk 

mengembangkan kegiatan. 
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ii. Project charter  

Project charter menjelaskan ringkasan jadwal milestone dan persyaratan 

persetujuan proyek yang akan mempengaruhi manajemen dari 

penjadwalan proyek. 

iii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

rencana manajemen kegiatan yaitu : 

 Budaya organisasi dan keahlian yang dapat mempengaruhi 

perencanaan jadwal. 

 Ketersediaan sumber daya dan keahlian yang mempengaruhi 

perencanaan jadwal. 

 Software manajemen proyek yang menyediakan tool penjadwalan dan 

kemungkinan alternatif untuk pengelolaan jadwal. 

 Menerbitkan informasi komersial, seperti informasi produktivitas 

sumber daya, yang sering tersedia dari pelacakan database komersial. 

 Sistem otorisasi kerja organisasi. 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang mempengaruhi proses perencanaan 

manajemen kegiatan yakni : 

 Tools monitoring dan pelaporan yang digunakan. 

 Informasi terdahulu. 

 Tools pengontrolan jadwal. 

  Pengontrolan jadwal yang telah ada baik yang formal dan nonformal 

terkait kebijakan, prosedur, dan panduan. 

 Template. 

 Panduan penutupan proyek. 

 Prosedur pengontrolan perubahan. 

 Prosedur pengontrolan resiko termasuk kategori resiko, definisi 

probabilitas dan dampaknya, serta matriks kemungkinan dan dampak. 

b. Tools and Techniques 
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i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli yang dilakukan berdasarkan informasi terdahulu, 

menyajikan wawasan yang berharga tentang lingkungan dan informasi dari 

proyek serupa sebelumnya. 

ii. Teknik analisis (analytical techniques) 

Proses perencanaan manajemen kegiatan termasuk juga memilih pilihan 

strategis untuk mengestimasi dan menjdwalkan proyek seperti : 

metodologi penjadwalan, tools penjadwalan dan tekniknya, mengestimasi 

pendekatan, format, dan software manajemen proyek. 

iii. Pertemuan (meetings) 

Tim proyek dapat mengadakan pertemuan perencanaan untuk 

mengembangkan rencana manajemen kegiatan. 

c. Output  

i. Rencana manajemen kegiatan (schedule management plan) 

Komponen dari perencanaan manajemen proyek yang menetapkan kriteria 

dan kegiatan untuk mengembangkan. Monitoring, dan mengendalikan 

kegiatan. 

2. Menentukan aktifitas  (define activities) 

Menentukan aktifitas adalah proses mengidentifikasi dan 

mendokumentasikan tindakan yang lebih spesifik untuk dilakukan demi 

menghasilkan deliverable proyek. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools 

and Techniques, Output) dalam proses define activities: 
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Gambar 2.24 ITTO dalam Proses Define Activities (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen kegiatan (schedule management plan) 

Input utama  dari rencana manajemen kegiatan adalah meningkatkan 

tingkat dari rincian kepentingan untuk mengelola pekerjaan. 

ii. Baseline ruang lingkup (scope baseline) 

WBS proyek, deliverables, batasan, dan asumsi yang didokumentasikan 

dalam baseline ruang lingkup yang dianggap dengan jelas ketika 

mendefinisikan aktivitas. 

iii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

penentuan aktivitas termasuk : 

 Budaya organisasi dan strukturnya 

 Penerbitan informasi komersial dari database komersial 

 Sistem informasi manajemen proyek 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses penentuan 

aktivitas antara lain : 
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 Pelajaran dasar pengetahuan yang berisi tentang informasi terdahulu 

mengenai daftar kegiatan yang digunakan oleh proyek yang sama 

pada saat sebelumnya. 

 Proses-proses yang terstandardisasi. 

 Template yang memuat daftar aktivitas standar atau porsi daftar 

kegiatan dari daftar aktivitas proyek sebelumnya. 

 Kebijakan terkait perencanaan kegiatan formal dan informal yang ada, 

prosedur, dan panduan, seperti metodologi penjadwalan, yang 

dipertimbangkan dalam pengembangan pendefinisian aktivitas. 

b. Tools and Techniques  

i. Penguraian (decomposition) 

Penguraian adalah teknik yang digunakan untuk membagi dan menjadikan 

ruang lingkup proyek beserta deliverable proyek ke bagian-bagian yang 

lebih kecil lagi agar lebih mudah dikelola. 

ii. Perencanaan alur bergelombang (rolling wave planning) 

Perencanaan alur bergelombang adalah teknik perencanaan berulang yang 

mana pekerjaan harus diselesaikan dalam jadwal dekat yang sudah 

direncanakan secara rinci, sementara pekerjaan yang akan datang 

direncanakan pada tingkat yang lebih tinggi. 

iii. Penilaian ahli (expert judgment) 

Anggota tim proyek dan para ahli lainnya, yang telah berpengalaman dan 

ahli dalam pengembangan statement ruang lingkup proyek secara rinci, 

WBS, dan jadwal proyek, dapat menyediakan keahlian dalam 

mendefinisikan kegiatan. 

c. Output  

i. Daftar aktivitas (list activity) 

Daftar aktivitas yaitu daftar lengkap yang termasuk semua aktivitas proyek 

yang diperlukan pada proyek. 

ii. Kelengkapan aktivitas (activity attributes) 
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Aktivitas, berbeda dari milestone, memiliki durasi, selama pekerjaan dari 

aktivitas dilaksanakan, dan bisa saja memiliki sumber daya dan biaya yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

iii. Daftar milestone (milestone list) 

Milestone adalah titik atau peristiwa signifikan dalam sebuah proyek. 

3. Mengurutkan aktivitas  (sequence activities) 

Mengurutkan aktivitas adalah proses pengidentifikasian dan 

pendokumentasian hubungan antara kegiatan-kegiatan proyek. Berikut ini 

adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses 

sequence activities: 

 

Gambar 2.25 ITTO dalam Proses Sequence Activities (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen kegiatan (schedule management plan) 

Rencana manajemen proyek mengidentifikasi metode penjadwalan dan 

tool yang digunakan untuk proyek, yang mana akan memandu bagaimana 

aktivitas-aktivitas dapat diurutkan. 

ii. Daftar aktivitas (activity list) 

Daftar aktivitas berisi tentang semua jadwal kegiatan yang diperlukan 

proyek, yang mana akan diurutkan. 
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iii. Kelengkapan aktivitas (activity attributes) 

Kelengkapan proyek dapat mendeskripsikan urutan peristiwa yang penting 

atau menetapkan hubungan predecessor atau successor. 

iv. Daftar milestone (milestone list) 

Daftar milestone mungkin telah dijadwalkan tanggalnya untuk milestone 

yang lebih khusus, yang mana dapat mempengaruhi langkah aktivitas-

aktivitas diurutkan. 

v. Pernyataan ruang lingkup proyek (project scope statement) 

Pernyataan ruang lingkup proyek memuat tentang deskripsi ruang lingkup 

produk, yang mana termasuk karakteristik produk yang dapat 

mempengaruhi pengurutan aktivitas, seperti tata letak fisik dari tanaman 

yang akan dibangun atau antar muka susbsistem dalam sebuah software 

proyek. 

vi. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

pengurutan aktivitas antara lain : 

 Standar industri atau pemerintah 

 Sistem informasi manajemen proyek 

 Tools penjadwalan 

 Sistem otorisasi pekerjaan perusahaan  

vii. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengurutan 

aktivitas yaitu: file proyek dari basis pengetahuan perusahaan yang 

digunakan untuk metodologi penjadwalan, rencana aktivitas yang tersedia 

baik yang formal dan nonformal yang berhubungan dengan kebijakan, 

prosedur, dan panduan, seperti metodologi penjadwalan yang 

dipertimbangkan dalam mengembangkan hubungan logis, dan template 

yang bisa digunakan untuk memperlancar penyusunan jaringan aktivitas 

proyek. 

b. Tools and Techniques 

i. Precedence diagramming method (PDM) 
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Precedence diagramming method (PDM) adalah teknik yang digunakan 

untuk membangun model penjadwalan yang mana aktivitas-aktivitas 

direpresentasikan oleh node-node dan secara grafis terkait oleh satu atau 

lebih hubungan logis yang menunjukkan hubungan aktivitas yang mana 

yang akan dikerjakan. Terdapat 2 konsep suatu jaringan kerja yaitu : 

 Activity on Node (AON) 

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam pengaplikasian konsep kerja 

AON 

 

Gambar 2.26 Konsep Activity on Node (AON) (Duncan, 2008) 

Berikut ini adalah contoh AON lengkap dengan durasinya adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.27 Contoh Activity on Node (AON) (Duncan, 2008) 

Konsep kerja AON di atas juga mengimplementasikan apa yang dikenal 

sebagai Precedence Diagramming Method (Metode Diagram 

Pendahuluan). Di dalam PDM ini dikenal beberapa istilah-istilah berikut: 

1. Finish-to-start (FS): aktivitas “dari” harus selesai sebelum aktivitas 

“ke” boleh dimulai; 

 

2. Finish-to-finish (FF): aktivitas “dari” harus selesai sebelum aktivitas 

“ke” boleh selesai; 

 

3. Start-to-start (SS): aktivitas “dari” harus dimulai sebelum aktivitas 

“ke” boleh dimulai (dengan kata lain aktivitas “dari” dan “ke” boleh 

mulai); 
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4. Start-to-finish (SF): aktivitas “ke” tidak boleh selesai sampai aktivitas 

“dari” dimulai; 

 

 Activity on Arrow (AOA)  

Aktivitas yang digambarkan pada panah seperti di bawah: 

 

Gambar 2.28 Contoh Activity on Arrow (AOA) (Duncan, 2008) 

1. Ketergantungan penetapan (dependency determination) 

Ketergantungan dapat ditandai dengan beberapa hal berikut: yang 

diperintahkan atau disreksioner, internal atau eksternal. 

2. Kemajuan dan keterlambatan (leads and lags) 

Kemajuan adalah jumlah jadwal dimana aktivitas successor dapat 

dimajukan sehubungan dengan aktivitas predecessor.  

c. Output  

i. Diagram hubungan jadwal proyek (project schedule network diagrams) 

Diagram hubungan jadwal proyek adalah representasi grafis dari hubungan 

logis, juga merujuk kepada ketergantungan, antara aktivitas jadwal proyek. 

ii. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui antara lain : 

 Daftar aktivitas 

 Kelengkapan aktivitas 
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 Daftar milestone 

 Daftar resiko 

4. Mengestimasi sumber daya aktivitas (estimate activity resources) 

Mengestimasi sumber daya aktivitas merupakan proses memperkirakan 

jenis dan kuantitas dari material, sumber daya manusia, perlengkapan, atau 

persediaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Berikut 

ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses 

estimate activity resources: 

 

Gambar 2.29 ITTO dalam Proses Estimate Activity Resources (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen kegiatan (schedule management plan) 

Rencana manajemen kegiatan mengidentifikasi tingkat akurasi dan 

pengukuran unit untuk sumber daya yang akan diestimasi. 

ii. Daftar aktivitas (activity list) 

Daftar aktivitas mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mana akan 

memerlukan sumber daya. 
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iii. Kelengkapan aktivitas (activity attributes) 

Kelengkapan aktivitas menyajikan input data utama yang digunakan untuk 

mengestimasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas dalam 

daftar aktivitas. 

iv. Kalender sumber daya (resources calendars) 

Kalender sumber daya adalah kalender yang mengidentifikasi hari-hari 

kerja dan shift-shift yang mana sumber daya khusus tersedia. 

v. Daftar resiko (risk register) 

Kejadian resiko mungkin berdampak pada pemilihan dan ketersediaan 

sumber daya. 

vi. Estimasi biaya aktivitas (activity cost resources) 

Biaya sumber daya dapat berpengaruh pada pemilihan sumber daya. 

vii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

estimasi sumber daya aktivitas yaitu : lokasi sumber daya, ketersediaan, 

dan keahlian. 

viii. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses estimasi 

sumber daya aktivitas antara lain : 

 Kebijakan dan prosedur mengenai kepegawaian. 

 Kebijakan dan prosedur terkait untuk sewa dan pembelian persediaan 

dan peralatan. 

 Informasi terdahulu mengenai jenis sumber daya yang digunakan 

untuk pekerjaan yang sama pada proyek sebelumnya. 

b. Tools and Techniques 

i. Penialian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli sering diperlukan untuk menilai sumber daya terkait input 

pada proses ini. 

ii. Alternatif analisis (alternative analysis) 

Banyak jadwal aktivitas yang memiliki metode alternatif dari pencapaian. 

iii. Penerbitan data perkiraan (published estimating data) 



 

 

 

II-63 

 

Beberapa organisasi secara rutin mempublikasikan tingkat produksi 

terbaru dan biaya unit sumber daya untuk array yang luas dari 

perdagangan tenaga kerja, material, dan perlengkapan untuk negara yang 

berbeda dan lokasi geografis dalam negara. 

iv. Estimasi bottom-up (bottom-up estimating) 

Estimasi bottom-up adalah metode dari mengestimasi durasi proyek atau 

biaya dengan menggabungkan estimasi tingkat rendah dengan komponen 

WBS. 

v. Software manajemen proyek (project management software) 

Software manajemen proyek yang dimaksud seperti tool penjadwalan, 

yang memiliki kemampuan membantu perencanaan, mengatur, dan 

mengelola  kumpulan sumber daya dan mengembangkan estimasi sumber 

daya. 

c. Output  

i. Kebutuhan sumber daya aktivitas (activity resources requirements) 

Kebutuhan sumber daya mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya 

yang dibutuhkan untuk tiap aktivitas dalam paket pekerjaan. 

ii. Resources brekdown structure 

Merupakan suatu representasi hierarkis dari sumber daya dengan kategori 

dan tipenya. 

iii. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui antara lain : 

 Daftar aktivitas 

 Rincian aktivitas 

 Kalender sumber daya 

5. Estimasi durasi aktivitas (estimate activity durations) 

Estimasi durasi aktivitas adalah proses memperkirakan jumlah periode 

kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu dengan 

sumber daya yang diperkirakan. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and 

Techniques, Output) dalam proses estimate activity durations: 
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Gambar 2.30 ITTO dalam Proses Estimate Activity Durations (Duncan, 

2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen kegiatan (schedule management plan) 

Rencana manajemen kegiatan menjelaskan tentang metode yang 

digunakan dan level akurasi antara kriteria yang dibutuhkan untuk 

memperkirakan durasi aktivitas termasuk siklus pembaruan proyek. 

ii. Daftar aktivitas (activity list) 

Daftar aktivitas mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan memerlukan 

estimasi durasi. 

iii. Rincian aktivitas (activity attributes) 

Rincian aktivitas memuat tentang input data utama yang digunakan dalam 

mengestimasi durasi yang diperlukan untuk tiap aktivitas pada daftar 

aktivitas. 

iv. Persyaratan sumber daya aktivitas (activity resource requirements) 

Estimasi persyaratan sumber daya aktivitas akan memiliki dampak pada 

durasi aktivitas, karena di tingkat yang mana sumber daya ditugaskan 
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untuk aktivitas mencapai persyaratan yang secara signifikan 

mempengaruhi durasi dari sebagian besar kegiatan. 

v. Kalender sumber daya (resources calendar) 

Kalender sumber daya mempengaruhi durasi dari jadwal aktivitas karena 

ketersediaan sumber daya khusus, jenis sumber daya, dan sumber daya 

dengan kelengkapan khusus. 

vi. Pernyataan ruang lingkup proyek (project scope statement) 

Asumsi dan batasan dari pernyataan ruang lingkup proyek 

dipertimbangkan ketika mengestimasi durasi aktivitas. 

vii. Daftar resiko (risk register) 

Daftar resiko memuat daftar dari resiko-resiko, antar semua hasil dari 

analisis resiko dan rencana penanggulangan resiko. 

viii. Resource breakdown structure  

Resource breakdown structure memuat struktur hierarkis dari 

pengidentifikasin sumber daya dengan kategori sumber daya dan tipe 

sumber daya. 

ix. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

estimasi durasi aktivitas antara lain : 

 Database estimasi durasi dan data referensi lainnya 

 Metrik produktivitas 

 Informasi komersial yang diterbitkan 

 Lokasi dari anggota proyek 

x. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses estimasi 

durasi aktivitas yaitu : 

 Informasi durasi terdahulu 

 Kalender proyek 

 Metodologi penjadwalan 

 Pelajaran yang dipelajari 
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b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli dipandu dengan informasi terdahulu, dapat menjelaskan 

tentang informasi estimasi durasi atau durasi aktivitas maksimum yang 

disarankan dari proyek yang sama sebelumnya. 

ii. Memperkirakan analog (analogous estimating) 

Memperkirakan analog adalah teknik untuk mengestimasi durasi atau 

biaya dari aktivitas atau proyek menggunakan data sebelumnya dari 

aktivitas atau proyek yang sama. 

iii. Memperkirakan parametrik (parametric estimating) 

Memperkirakan parametrik adalah teknik estimasi yang mana algoritma 

yang digunakan untuk menghitung biaya atau durasi berdasarkan data 

sebelumnya dan parameter proyek. 

iv. Tiga titik estimasi (three-point estimating) 

Keakuratan dari satu titik estimasi aktivitas boleh saja ditingkatkan dengan 

mempertimbangkan ketidakpastian estimasi dan resiko. 

v. Teknik pembuatan keputusan kelompok (group decision-making 

techniques) 

Pendekatan berbasis tim, seperti brainstorming, teknik delphi dan teknik 

kelompok nominal, yang berguna untuk mempersatukan anggota tim untuk 

meningkatkan keakuratan estimasi dan komitmen untuk memperlihatkan 

estimasi. 

vi. Analisis cadangan (reserve analysis) 

Memperkirakan durasi dapat berupa kontingensi cadangan, terkadang 

merujuk pada sebagai cadangan jadwal atau jadwal tunggu, pada jadwal 

proyek untuk laporan ketidakpastian jadwal. 

c. Output  

i. Estimasi durasi aktivitas (activity duration estimates) 

Estimasi durasi aktivitas adalah penilaian kuantitatif dari kemungkinan 

jumlah periode jadwal yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas. 

ii. Pembaruan dokumen proyek (project documents updates) 
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Dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut : 

 Rincian aktivitas 

 Asumsi yang dibuat dalam mengembangkan estimasi durasi aktivitas, 

seperti tingkat keahlian dan ketersediaan, sebagaimana dasar dari 

estimasi durasi. 

6. Mengembangkan jadwal (develop schedule) 

Pengembangan jadwal adalah proses analisa urutan aktivitas, durasi, 

kebutuhan sumber daya, dan batasan kegiatan untuk membuat model 

penjadwalan proyek. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and 

Techniques, Output) dalam proses develop schedule: 

 

Gambar 2.31 ITTO dalam Proses Develop Schedule (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen kegiatan (schedule management plan) 
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Rencana manajemen kegiatan mengidentifikasi metode penjadwalan dan 

tool yang digunakan untuk membuat jadwal, dan bagaimana jadwal akan 

diperhitungkan. 

ii. Daftar aktivitas (activity list) 

Daftar aktivitas mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dimasukkan 

ke dalam model penjadwalan. 

iii. Rincian aktivitas (activity attributes) 

Rincian aktivitas menjelaskan rincian yang digunakan untuk membangun 

model kegiatan. 

iv. Diagram hubungan jadwal proyek (project schedule network diagrams) 

Diagram hubungan jadwal proyek berisi tentang hubungan logis dari 

predecessor dan successor yang akan digunakan menghitung jadwal. 

v. Kebutuhan sumber daya aktivitas (activity resources requirements) 

Kebutuhan sumber daya aktivitas mengidentifikasi jenis dan jumlah 

sumber daya yang diperlukan untuk tiap aktivitas digunakan membuat 

model kegiatan. 

vi. Kalender sumber daya (resource calendars) 

Kalender sumber daya berisi informasi ketersediaan sumber daya selama 

proyek. 

vii. Estimasi durasi aktivitas (activity duration estimates) 

Estimasi durasi aktivitas berisi tentang penilaian kuantitatif kemungkinan 

jumlah periode kerja  yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas 

yang digunakan menghitung jadwal. 

viii. Pernyataan ruang lingkup proyek (project scope statemnet) 

Pernyataan ruang lingkup proyek memuat asumsi dan batasan yang dapat 

berdampak perkembangan dari jadwal proyek. 

ix. Daftar resiko (risk register) 

Daftar resiko menjelaskan rincian semua resiko yang diidentifikasi dan 

karakteristik yang mempengaruhi model jadwal.  

x. Tugas staf proyek (project staff assignments) 
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Tugas staf proyek menentukan sumber yang ditugaskan untuk setiap 

kegiatan. 

xi. Resource breakdown structure  

Resource breakdown structure memberikan rincian dimana analisis 

sumber daya dan laporan organisasi yang dapat selesai. 

xii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dimaksud adalah : 

 Standar 

 Saluran komunikasi 

 Tool penjadwalan yang digunakan dalam pengembangan model 

penjadwalan. 

xiii. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset yang dapat mempengaruhi proses pengembangan jadwal, antara 

lain: metodologi penjadwalan dan kalender proyek. 

b. Tools and Techniques 

i. Analisa hubungan jadwal (schedule network analysis) 

Analisis hubungan jadwal adalah teknik menghasilkan model penjadwalan 

proyek. 

ii. Metode jalur kritis (critical path method) 

Metode jalur kritis yang mana metode yang digunakan untuk 

mengestimasi durasi proyek minimal dan menentukan jumlah fleksibelitas 

penjadwalan pada jalur jaringan logika dalam model penjadwalan. 

iii. Metode rangkaian kritis (critical chain method) 

Critical chain method (CCM) adalah metode penjadwalan yang 

memperbolehkan tim proyek untuk menggantikan jadwal tunggu pada 

setiap jalur jadwal proyek untuk menghitung sumber daya yang terbatas 

dan ketidakpastian proyek. 

iv. Teknik optimalisasi sumber daya (resource optimization techniques) 

Contoh-contoh teknik optimalisasi sumber daya yang digunakan untuk 

menyesuaikan model jadwal disebabkan oleh permintaan dan pasokan 

sumber daya yaitu : 
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 Perataan sumber daya 

 Pelancaran sumber daya 

v. Teknik pemodelan (modeling techniques) 

Berikut ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pemodelan : 

 What-if analisis skenario 

 Simulasi 

vi. Kemajuan dan keterlambatan (leads and lags) 

Kemajuan dan keterlambatan adalah perbaikan yang diterapkan selama 

analisa hubungan untuk meningkatkan kelayakan jadwal dengan 

meningkatkan jadwal mulai dari aktivitas successor. Berikut ini adalah 

contoh dari leads dan lags: 

 

vii. Pemapatan kegiatan (schedule compression) 

Teknik pemapatan kegiatan digunakan untuk memperpendek durasi 

kegiatan tanpa mengurangi ruang lingkup proyek, agar mencapai batasan 

kegiatan, memaksakan tanggal, atau tujuan kegiatan lainnya. 

viii. Tool penjadwalan (scheduling tool) 
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Tool penjadwalan otomatis berisi model jadwal dan mempercepat proses 

penjadwalan dengan membuat tanggal mulai dan akhir berdasarkan input 

aktivitas, diagram jaringan, sumber daya dan durasi aktivitas 

menggunakan analisa jaringan penjadwalan. 

c. Output  

i. Jadwal baseline (schedule baseline) 

Baseline jadwal adalah versi yang disetujui dari model jadwal yang dapat 

dirubah hanya dengan prosedur pengontrolan perubahan secara formal dan 

digunakan sebagai dasar untuk perbandingan pada hasil sebenarnya. 

ii. Jadwal proyek (project schedule) 

Output dari model jadwal adalah penyajian jadwal. 

iii. Data jadwal (schedule data) 

Data jadwal untuk model jadwal proyek adalah kumpulan informasi guna 

mendeskripsikan dan mengontrol jadwal. 

iv. Kalender proyek (project calendars) 

Kalender proyek mengidentifikasi hari kerja dan shift yang tersedia pada 

aktivitas yang dijadwalkan. 

v. Pembaharuan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Komponen-komponen rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui 

antara lain : 

 Baseline jadwal 

 Rencana manajemen jadwal 

vi. Pembaharuan dokumen proyek (project document updates) 

Dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut : 

 Kebutuhan sumber daya aktivitas 

 Rincian aktivitas 

 Kalender 

 Daftar resiko 
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7. Mengontrol jadwal (control schedule) 

Mengontrol jadwal adalah proses monitoring status aktivitas proyek untuk 

memperbarui kemajuan proyek dan mengatur perubahan pada baseline 

jadwal untuk mencapai perencanaan. Berikut ini adalah ITTO (Input, 

Tools and Techniques, Output) dalam proses control schedule: 

 

Gambar 2.32 ITTO dalam Proses Control Schedule (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek berisi tentang rencana manajemen jadwal dan 

baseline penjadwalan. 

ii. Jadwal proyek (project schedule) 

Jadwal proyek merujuk kepada versi terbaru pada umumnya dengan notasi 

untuk menunjukkan pembaruan, penyelesaian aktivitas, dan aktivitas yang 

dimulai sebagaimana tanggal data yang ditunjukkan. 

iii. Data pelaksanaan kerja (work performance data) 

Data pelaksanaan kerja merujuk pada informasi tentang kemajuan proyek 

seperti aktivitas yang dimulai, kemajuan aktivitas tersebut, (contohnya : 
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durasi sebenarnya, durasi yang tersisa, dan persentasi penyelesaian) dan 

aktivitas yang mana yang telah selesai. 

iv. Kalender proyek (project calendars) 

Model penjadwalan mungkin memerlukan lebih dari satu kalender proyek 

untuk memberikan periode kerja yang berbeda bagi beberapa aktivitas 

demi menghitung prediksi jadwal. 

v. Data jadwal (schedule jadwal) 

Data jadwal akan diulas dan diperbarui dalam proses pengontrolan jadwal. 

vi. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengontrolan 

jadwal antara lain : 

 Terdapat pengontrolan jadwal serupa yang formal dan nonformal 

 Tool pengontrolan jadwal 

 Metode monitoring dan pelaporan yang digunakan. 

b. Tools and Techniques 

i. Tinjauan pelaksanaan (performance reviews) 

Pengukuran tinjauan pelaksanaan, perbandingan dan analisa pelaksanaan 

jadwal seperti awal sebenarnya dan tanggal berakhir, persentasi 

penyelesaian, dan jadwal yang tersisa bagi kemajuan proyek. 

ii. Software manajemen proyek (project management software) 

Software manajemen proyek untuk penjadwalan menyajikan kemampuan 

untuk melacak tanggal yang direncanakan dengan tanggal sebenarnya, 

untuk melaporkan perbedaan dan membuat kemajuan proyek terhadap 

baseline jadwal, dan untuk memprediksi akibat dari perubahan pada model 

jadwal proyek. 

iii. Teknik optimalisasi sumber daya (resource optimization techniques) 

Teknik optimalisasi sumber daya termasuk penjadwalan aktivitas dan 

sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas yang sementara 

jadwal dipertimbangkan ketersediaan sumber dayanya dan jadwal proyek. 

iv. Teknik pemodelan (modeling techniques) 
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Teknik pemodelan digunakan untuk meninjau berbagai keadaan dipandu 

oleh pemantauan resiko untuk mengawasi model jadwal sesuai dengan 

rencana manajemen proyek dan baseline yang disetujui. 

v. Kemajuan dan keterlambatan (leads and lags) 

Menyesuaikan kemajuan dan keterlambatan yang terjadi selama analisa 

hubungan demi menemukan cara untuk membawa aktivitas proyek yang 

terlambat ke jajaran perencanaan proyek. 

vi. Pemapatan jadwal (schedule compression) 

Teknik pemapatan jadwal digunakan untuk menemukan cara 

melaksanakan aktivitas proyek yang tidak sesuai perencanaan dengan 

pelacakan atau pemajuan jadwal yang cepat bagi pekerjaan yang tersisa. 

vii. Tool penjadwalan (scheduling tool) 

Data jadwal yang diperbarui dan dihimpun kedalam model penjadwalan 

untuk mencerminkan kemajuan sebenarnya dan perkerjaan tersisa yang 

akan diselesaikan. 

c. Output  

i. Informasi pelaksanaan pekerjaan (work performance information) 

Perhitungan SV dan SPI indikator kinerja jadwal untuk komponen-

komponen WBS, khususnya paket pekerjaan dan pengontrolan akun, yang 

didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada stakeholder. 

ii. Prediksi penjadwalan (schedule forecasts) 

Prediksi penjadwalan adalah estimasi atau perkiraan kondisi dan peristiwa 

dalam masa depan proyek berdasarkan informasi dan pengetahuan yang 

ada pada saat prediksi. 

iii. Permintaan perubahan (change request) 

Analisa perbedaan jadwal, antara tinjauan dari kemajuan proyek, 

pengukuran hasil pelaksanaan, dan modifikasi pada ruang lingkup proyek 

atau jadwal proyek yang mungkin menghasilkan permintaan perubahan 

pada baseline jadwal, baseline ruang lingkup, atau komponen lainnya pada 

rencana manajemen proyek. 
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iv. Pembaruan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Hal-hal yang dapat diperbarui pada rencana manajemen proyek yaitu : 

 Baseline jadwal 

 Rencana manajemen jadwal 

 Baseline biaya 

v. Pembaruan dokumen proyek (project documents updates) 

Seperti hal-hal berikut ini : 

 Data jadwal 

 Jadwal proyek 

 Daftar resiko 

vi. Pembaruan aset-aset proses organisasi (organizational process assets 

updates) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat diperbarui yaitu : 

 Penyebab perbedaan atau penyimpangan. 

 Tindakan koreksi yang dipilih dan alasannya. 

 Pelajaran lainnya yang diketahui dari pengontrolan jadwal proyek. 

2.6.4 Manajemen Biaya Proyek 

Manajemen biaya proyek merupakan proses-proses yang terdiri dari 

merencanakan, memperkirakan, penganggaran, pembelanjaan, pendanaan, 

pengelolaan, dan pengontrolan biaya agar proyek dapat diselesaikan dalam budget 

yang disetujui. Proses-proses yang terdapat dalam knowledge area project cost 

management yaitu (Duncan, 2008): 

1. Merencanakan manajemen biaya (plan cost management) 

Merencanakan manajemen biaya adalah proses menetapkan kebijakan,  

prosedur, dan dokumentasi untuk perencanaa, pengaturan, perpanjangan, 

dan pengelolaan biaya proyek. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and 

Techniques, Output) dalam proses plan cost management :  
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Gambar 2.33 ITTO dalam Proses Plan Cost Management (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek berisi informasi yang digunakan untuk 

mengembangkan rencana manajemen proyek yang mana meliputi hal-hal 

berikut ini : 

 Baseline ruang lingkup 

 Baseline jadwal 

 Informasi lainnya 

ii. Project charter  

Project charter menyajikan ringkasan anggaran belanja dari rincian biaya 

proyek yang telah dikembangkan. 

iii. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environment factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

rencana manajemen proyek antara lain : 

 Budaya organisasi dan struktur yang dapat mempengaruhi manajemen 

biaya. 
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 Kondisi pasar yang mendeskripsikan produk apa, layanan, dan hasil 

yang tersedia pada pasar nasional dan internasional. 

 Pertukaran mata uang untuk biaya proyek yang berasal dari berbagai 

negara. 

 Informasi komersial yang dipubliksaikan sebagai informasi sumber 

biaya yang sering tersedia dari database komersial yang melacak biaya 

keahlian dan sumber daya manusia, dan menyediakan biaya standar 

untuk material dan perlatan. Daftar harga penjualan yang 

dipublikasikan adalah sumber informasi lainnya. 

 Sistem informasi manajamen proyek, yang mana menyediakan 

kemungkinann alternatif dalam mengelola biaya. 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses rencana 

manajemen proyek adalah hal-hal berikut ini : 

 Prosedur pengelolaan keuangan. 

 Informasi terdahulu dan pelajaran yang dipelajari berdasarkan dasar 

pengetahuan. 

 Database keuangan. 

 Estimasi biaya yang ada baik yang formal dan nonformal dan 

penganggaran terkait kebijakan, prosedur, dan panduan. 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli berdasarkan informasi terdahulu, menyediakan pengetahuan 

barang-barang yang berharga tentang lingkungan dan informasi dari 

proyek yang sama sebelumnya. 

ii. Teknik analisis (analytical techniques) 

Mengembangkan rencana manajemen biaya proyek yang dapat memilih 

opsi strategis untuk mendanai proyek seperti: pendanaan mandiri, 

pendanaan kewajaran, atau pendanaan dengan hutang. 

iii. Pertemuan (meetings) 
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Tim proyek dapat mengadakan pertemuan untuk membahas rencana 

manajemen biaya proyek.  

C. Output  

i. Rencana manajemen biaya (cost management plan) 

Rencana manajemen proyek adalah komponen dari perencanaan 

manajemen proyek dan mendeskripsikan bagaimana biaya proyek akan 

direncanakan, tersusun, dan terkontrol. 

2. Mengestimasi biaya (estimate costs) 

Estimasi biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber moneter 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Berikut ini adalah 

ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam proses estimate cost : 

 

 

Gambar 2.34 ITTO dalam Proses Estimate Cost (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen biaya proyek (cost management plan) 

Rencana manajemen proyek menetapkan bagaimana biaya proyek akan 

dikelola dan dikendalikan. 

ii. Rencana manajemen sumber daya manusia (human resource management 

plan) 
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Rencana manajemen sumber daya manusia menyediakan kelengkapan staf 

proyek, barang-barang berharga milik pribadi, dan terkait penghargaan, 

yang mana komponen-komponen penting untuk mengembangkan estimasi 

biaya proyek. 

iii. Baseline proyek (scope baseline) 

Baseline ruang lingkup proyek yang disepakati adalah sebagai berikut : 

 Pernyataan ruang lingkup proyek 

 WBS  

 Kamus WBS 

iv. Jadwal proyek (project schedule) 

Jenis dan kuantitas sumber daya dan jumlah jadwal yang mana sumber 

daya bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan proyek sebagai faktor 

terbesar dalam menentukan biaya proyek. 

v. Daftar resiko (risk register) 

Daftar resiko yang harus ditinjau untuk mempertimbangkan respons resiko 

proyek. 

vi. Faktor-faktor lingkungan perusahaan (enterprise environmental factors) 

Faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses 

estimasi biaya antara lain : 

 Kondisi pasar 

 Informasi komersial yang dipublikasikan. 

vii. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang mempengaruhi proses estimasi biaya 

adalah : 

 Kebijakan estimasi biaya 

 Template estimasi biaya 

 Informasi terdahulu 

 Pelajaran yang dipelajari 

b. Tools and Techniques 

i. Penilaian ahli (expert judgment) 
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Penilaian ahli yang berdasarkan informasi terdahulu, memberikan 

pengetahuan yang berharga tentang lingkungan dan informasi dari proyek 

serupa pada saat sebelumnya. 

ii. Estimasi analog (analogous estimating) 

Estimasi biaya analog menggunakan nilai-nilai seperti ruang lingkup, 

anggaran, dan durasi atau pengukuran skala seperti ukuran, berat, dan 

kerumitan dari proyek yang sama dan dasar dalam mengestimasi 

parameter yang sama dan pengukuran bagi proyek saat ini. 

iii. Estimasi parameter (parametric estimating) 

Estimasi parameter menggunakan hubungan statistik antara data histori 

yang relevan dan variabel lainnya (seperti : ukuran persegi dalam 

konstruksi) untuk menghitung estimasi proyek untuk pekerjaan proyek. 

iv. Estimasi bottom-up (bottom-up estimating) 

Estimasi bottom-up adalah metode estimasi komponen pekerjaan. 

v. Estimasi three-point (three-point estimating) 

Keakuratan estimasi biaya dengan aktivitas single-point dapat 

meningkatkan pertimbangan ketidakpastian estimasi dan resiko dan 

menggunakan perkiraan untuk menetapkan skala kira-kira bagi biaya 

aktivitas seperti : 

 Paling mungkin/most likely (cM) 

 Optimistis/optimistic (cO) 

 Pesimistis/pessimistic (cP) 

 Penyaluran bersegitiga 

 Penyaluran beta (berasal dari analisis PERT) 

Program Evaluation and Review Technique (PERT) adalah metode 

yang menggunakan urutan logis dalam jaringan kerja ditambahkan 

dengan hitungan probabilistik pada durasi setiap aktivitas. Pada PERT 

digunakan perhitungan distribusi rata-rata (mean distribution) untuk 

menghitung durasi setiap aktivitas. Berikut ini adalah rumus untuk 

menghitung PERT : 

Cp  = pessimistic 
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Cm = most likely 

Co  = optimistic 

Mean = 
Co + 4 Cm + Cp

6
 

Standard Deviation (σ) = 
 Cp− Co 

6
 

Variance = σ2 

vi. Analisa cadangan (reserve analysis) 

Estimasi biaya dapat termasuk kemungkinan cadangan (terkadang disebut 

kemungkinan yang diberikan kelonggaran) untuk pencatatan keuangan 

bagi keuangan yang belum pasti. 

vii. Biaya kualitas (cost of quality) 

Asumsi tentang biaya kualitas mungkin digunakan untuk mempersiapkan 

estimasi biaya aktivitas. 

viii. Software manajemen proyek (project management software) 

Aplikasi manajemen proyek, lembar kerja yang terkomputerisasi, simulasi, 

dan tool statistik yang digunakan untuk membantu mengestimasi biaya. 

ix. Analisa penawaran vendor (vendor bid analysis) 

Metode estimasi biaya dapat termasuk analisa dari proyek apa yang harus 

memerlukan biaya, berdasarkan respon tawaran dari vendor-vendor yang 

memenuhi syarat. 

x. Teknik pembuatan keputusan kelompok (group decision-making 

techniques) 

Pendekatan berbasis kelompok, seperti brainstorming, teknik kelompok 

nominal atau delphi, yang bermanfaat untuk menyatukan anggota tim guna 

meningkatkan keakuratan estimasi dan komitmen untuk memunculkan 

estimasi. 

c. Output  

i. Estimasi biaya aktivitas (activity cost estimates) 

Estimasi biaya aktivitas adalah penilaian kuantitatif dari kemungkinan 

biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. 

ii. Dasar estimasi (basis of estimates) 
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Jumlah dan tipe rincian tambahan yang mendukung estimasi yang 

berubah-ubah dari daerah aplikasi. 

iii. Pembaruan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen proyek yang dapat diperbarui seperti daftar resiko. 

3. Menetapkan anggaran belanja (determine budget) 

Menetapkan anggaran belanja adalah proses menggabungkan biaya 

estimasi aktivitas individu atau paket pekerjaan untuk menyusun baseline 

biaya yang disahkan. Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and 

Techniques, Output) dalam proses determine budget: 

 

Gambar 2.35 ITTO dalam Proses Determine Budget (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen biaya (cost management plan) 

Rencana manajemen biaya mendeskripsikan bagaimana biaya proyek akan 

dikelola dan dikendalikan. 

ii. Baseline ruang lingkup (scope baseline) 

 Pernyataan ruang lingkup proyek 

 WBS  

 Kamus dictionary 
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iii. Estimasi biaya aktivitas (activity cost estimates) 

Estimasi biaya untuk tiap aktivitas dalam paket pekerjaan yang prediksi 

untuk memperoleh estimasi biaya bagi setiap paket pekerjaan. 

iv. Dasar perkiraan (basis of estimates) 

Detail pendukung untuk estimasi terdapat dalam dasar estimasi yang harus 

menspesifikasikan asumsi dasar yang berhubungan dengan inklusi dan 

pengecualian tidak langsung atau biaya lainnya dalam anggaran biaya 

proyek. 

v. Jadwal proyek (project schedule) 

Jadwal proyek termasuk tanggal mulai dan akhir yang direncanakan untuk 

aktivitas-aktivitas proyek, milestone, paket pekerjaan, dan pengontrolan 

catatan keuangan. 

vi. Kalender sumber daya (resource calendars) 

Kalender proyek menyediakan informasi sumber daya yang mana yang 

ditugaskan pada proyek dan mengapa mereka ditugaskan. 

vii. Daftar resiko (risk register) 

Daftar resiko harus ditinjau untuk menyadari bagaimana memprediksi 

respons terhadap resiko biaya. 

viii. Persetujuan (agreements) 

Informasi perjanjian yang berlaku dan biaya terkait produk, layanan, atau 

hasil yang telah atau akan dibeli termasuk ketika menentukan anggaran 

biaya. 

ix. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses penetapan 

anggaran biaya adalah sebagai berikut : 

 Anggaran biaya yang formal dan nonformal terkait kebijakan-

kebijakan, prosedur, dan panduan 

 Tool penganggaran biaya 

 Metode pelaporan 

b. Tools and Techniques 

i. Agregasi biaya (cost aggregation) 
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Estimasi biaya yang diagregasi oleh paket pekerjaan yang sesuai dengan 

WBS. 

ii. Analisa cadangan (reserve analysis) 

Cadangan anggaran biaya dapat menetapkan kedua hal yaitu cadangan 

kemungkinan dan cadangan manajemen untuk proyek. 

iii. Penilaian ahli (expert judgment) 

Penilaian ahli, yang dibimbing oleh pengalaman pada wilayah aplikasi, 

knowledge area, displin ilmu, industri, atau proyek yang sama, bantuan 

dalam menentukan anggaran biaya. 

iv. Hubungan historis (historical relationship) 

Berbagai hubungan historis yang menghasilkan estimasi parametriks atau 

estimasi analog melibatkan penggunaan karakteristik (parameter)  proyek 

untuk mengembangkan model matematis untuk memprediksi total biaya 

proyek. 

v. Rekonsiliasi batas pendanaan (funding limit reconciliation) 

Pengeluaran dana harus dicocokkan dengan batasan pendanaan pada 

komitmen dana untuk proyek. 

c. Output  

i. Baseline biaya (cost baseline) 

Baseline biaya adalah versi yang disetujui dari anggaran biaya proyek 

yang bertahap, terkecuali berbagai cadangan manajemen, yang mana 

hanya bisa dirubah melalui prosedur formal pengontrolan perubahan dan 

digunakan sebagai dasar bagi perbandingan pada hasil yang nyata. 

ii. Kebutuhan pendanaan proyek (project funding requirements) 

Total pendanaan proyek dan kebutuhan pendanaan proyek adalah turunan 

dari baseline biaya. 

iii. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbaraui antara lain : 

 Daftar resiko 

 Estimasi biaya aktivitas 

 Jadwal proyek 
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4. Pengontrolan biaya (control cost) 

Pengontrolan biaya adalah proses monitoring status proyek untuk 

memperbarui biaya proyek dan mengelola perubahan pada baseline biaya. 

Berikut ini adalah ITTO (Input, Tools and Techniques, Output) dalam 

proses control cost : 

 

Gambar 2.36 ITTO dalam Proses Control Cost (Duncan, 2008) 

a. Input  

i. Rencana manajemen proyek (project management plan) 

Rencana manajemen proyek memuat informasi berikut ini yang digunakan 

dalam mengontrol biaya, yaitu : 

 Baseline biaya 

 Rencana manajemen biaya 

ii. Kebutuhan biaya proyek (project funding requirements) 

Kebutuhan biaya proyek termasuk pengeluaran yang diproyeksikan 

ditambah kewajiban yang diantisipasi. 

iii. Data pelaksanaan pekerjaan (work performance data) 

Data pelaksanaan pekerjaan termasuk informasi tentang kemajuan proyek, 

seperti aktivitas yang mana yang telah dimulai, kemajuannya, dan 
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deliverable yang mana yang telah diselesaikan. Informasi yang termasuk 

juga yang telah disahkan dan telah dibuat. 

iv. Aset-aset proses organisasi (organizational process assets) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengontrolan 

biaya termasuk : 

 Pengontrolan biaya terkait kebijakan baik secara formal dan 

nonformal, prosedur, dan panduan 

 Tool pengontrolan biaya 

 Metode monitoring dan pelaporan yang digunakan. 

b. Tools and Techniques 

i. Earned value management (EVM) 

Earned Value Management (EVM) adalah metodologi yang 

mengkombinasikan ruang lingkup, jadwal, dan pengukuran sumber daya 

untuk menilai pelaksanaan proyek dan kemajuannya. Berikut ini adalah 

rumus dari EVM: 

Earned Value = actual completion * budgeted cost of work to date 

Contoh : biaya kerja per jam $ 130 dan alokasi jam kerja 50 maka  

Earned value = 50 *  $ 130 = $ 6500 

ii. Peramalan (forecasting) 

Sebagai keberlangsungan proyek, tim proyek dapat mengembangkan 

ramalan dalam estimasi pada pemyelesaian/estimate at completion (EAC) 

yang dapat berbeda dari anggaran pada penyelesaian/budget at completion 

(BAC) berdasarkan pelaksanaan proyek. 

iii. To-Complete Performance Index (TCPI) 

To-Complete Performance Index (TCPI) adalah biaya kinerja yang 

diperlukan agar dapat dicapai dengan sumber daya yang tersisa sehingga 

mencapai tujuan manajemen yang lebih terperinci, dinyatakan sebagai 

perbandingan dari biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda 

pada anggaran biaya yang tersisa. Berikut ini adalah rumus untuk mencari 

TCPI: 

TCPI  = (Budget -  BCWP) / (EAC – ACWP) dimana, 
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Budget  = anggaran awal untuk proyek; 

BCWP  = budgeted cost work performed (anggaran biaya saat control); 

EAC = expected cost at completion (estimasi biaya pada saat selesai) 

besarnya EAC mungkin saja berbeda dengan anggaran awal 

setelah adanya penyesuaian dalam perhitungan; 

ACWP = actual cost work performed (biaya actual pada saat control); 

Contoh: anggaran keseluruhan proyek adalah $ 75,000; anggaran awal 

dalam rencana $ 5,000; biaya yang diperkirakan akan habis 

pada akhir proyek adalah $ 75,000; dan biaya yang telah 

dikeluarkan saat control $ 7,500. 

Maka:  TCPI = (75000 – 5000) / (75000 – 7500) = 1,037 

Dengan demikian kinerja harus ditingkatkan 1,037 kali. 

iv. Ulasan kinerja (performance reviews) 

Ulasan kinerja membandingkan biaya kinerja dari jadwal ke jadwal, 

aktivitas kegiatan atau paket pekerjaan yang menumpuk dan masih dalam 

tahap pengerjaan, dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dalam kemajuannya. 

v. Software manajemen proyek (project management software) 

Software manajemen proyek sering digunakan untuk memantau 3 dimensi 

EVM (PV, EV, and AC) untuk menampilkan tren grafis, dan untuk 

memprediksi berbagai kemungkinan akhir hasil proyek. 

vi. Analisis cadangan (reserve analysis) 

Selama pengawasan biaya, analisis cadangan digunakan untuk memantau 

status cadangan dan manajemen yang tersedia bagi proyek untuk 

menentukan apakah cadangan-cadangan tersebut masih dibutuhkan atau 

cadangan tambahan yang perlu diminta. 

c. Output  

i. Informasi pelaksanaan proyek (work performance information) 

Perhitungan nilai CV, SV, SPI, TCPI, dan VAC untuk komponen WBS, 

secara khususnya paket pekerjaan dan pengontrolan catatan keuangan, 

didokumentasikan dan dibicarakan kepada stakeholder. 
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ii. Ramalan biaya (cost forecast) 

Tiap-tiap perhitungan nilai EAC atau nilai tinggi-rendah EAC 

didokumentasikan dan dibicarakan kepada stakeholder. 

iii. Permintaan perubahan (change request) 

Analisis pelaksanaan proyek yang dapat menghasilkan permintaan 

perubahan terhadap baseline biaya atau komponen lainnya dari rencana 

manajemen proyek. 

iv. Pembaharuan rencana manajemen proyek (project management plan 

updates) 

Bagian-bagian rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui antara 

lain: 

 Baseline biaya 

 Rencana manajemen biaya. 

v. Pembaharuan dokumen proyek (project documents updates) 

Dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut : 

 Estimasi biaya 

 Dasar estimasi 

vi. Pembaharuan aset-aset proses organisasi (organizational process assets 

updates) 

Aset-aset proses organisasi yang dapat diperbarui termasuk hal-hal berikut 

ini: 

 Penyebab perbedaan 

 Pemilihan tindakan koreksi dan alasannya 

 Database keuangan 

 Jenis-jenis pelajaran yang dipelajari dari pengontrolan biaya proyek. 

2.6.5 Manajemen Kualitas Proyek 

Manajemen kualitas proyek memuat proses-proses dan aktivitas dari 

pelaksanaan organisasi yang menentukan kebijakan, tujuan, dan tanggung jawab 

agar proyek memenuhi kebutuhan untuk proyek yang dilakukan. Proses-proses 

yang terdapat dalam knowledge area project quality management yaitu : 
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1. Merencanakan manajemen kualitas (plan quality management) 

2. Melakukan penjaminan kualitas (perform quality assurance) 

3. Kontrol kualitas (control quality) 

2.6.6 Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek 

Manajemen sumber daya manusia proyek terdiri dari proses-proses yang 

mengorganisir, mengelola dan memimpin tim proyek. Proses-proses yang terdapat 

dalam knowledge area project human resource  management yaitu : 

1. Merencanakan manajemen sumber daya manusia (plan human resources 

management) 

2. Mengakuisisi tim proyek (acquire project team) 

3. Membina tim proyek (develop project team) 

4. Mengelola tim proyek (manage project team) 

2.6.7 Manajemen Komunikasi Proyek 

Manajemen komunikasi proyek termasuk proses-proses yang diperlukan 

untuk memastikan perencanaan dan jadwal yang tepat, pengumpulan, penciptaan, 

pendistribusian, penyimpanan, penemuan kembali, manajemen, kontrol, 

monitoring, dan disposisi akhir dari informasi proyek. Proses-proses yang terdapat 

dalam knowledge area project communication  management yaitu : 

1. Merencanakan manajemen komunikasi (plan communications 

management) 

2. Mengelola komunikasi (manage communications) 

3. Komunikasi kontrol (control communications) 

2.6.8 Manajemen Resiko Proyek 

Manajemen resiko proyek berisi tentang proses-proses mengadakan 

perencanaan manajemen resiko, pengidentifikasian, analisis, perencanaan respon, 

dan risiko pengendalian pada proyek. Proses-proses yang terdapat dalam 

knowledge area project risk  management yaitu : 

1. Merencanakan manajemen resiko (plan risk management) 

2. Mengidentifikasi resiko (identify risks) 

3. Melakukan analisis resiko kualitatif (perform qualitative risk analysis) 
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4. Melakukan analisis resiko kuantitatif (perform quantitative risk analysis) 

5. Rencana tanggapan resiko (plan risk responses) 

6. Mengendalikan resiko (control risks) 

2.6.9 Manajemen Pengadaan Proyek 

Manajemen pengadaan proyek termasuk proses-proses yang penting untuk 

memperoleh produk-produk yang dibutuhkan, layanan, atau hasil yang dibutuhkan 

dari luar tim proyek. Proses-proses yang terdapat dalam knowledge area project 

procurement management yaitu : 

1. Merencanakan manajemen pengadaan (plan procurement management) 

2. Melaksanakan pengadaan (conduct procurements) 

3. Mengontrol pengadaan (control procurements) 

4. Menutup pengadaan (close procurements) 

2.6.10 Manajemen Stakeholder Proyek 

Manajemen stakeholder proyek termasuk proses-proses yang diperlukan 

untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang bisa 

berdampak atau terkena dampak oleh proyek, untuk menganalisa ekspektasi 

stakeholder dan dampaknya pada proyek, dan untuk mengembangkan strategi 

manajemen yang cocok untuk secara efektif menarik stakeholder dalam keputusan 

dan eksekusi proyek. 

Proses-proses yang terdapat dalam knowledge area project stakeholder  

management yaitu : 

1. Mengidentifikasi stakeholder (identify stakeholder) 

2. Merencanakan manajemen stakeholder (plan stakeholder management) 

3. Mengelola keterlibatan stakeholder (manage stakeholder engagement) 

4. Mengontrol keterlibatan stakeholder (control stakeholder engagement) 

2.7 Penelitian Terkait Manajemen Proyek 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

sistem yang akan dibangun oleh penulis : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Judul Pengarang Tahun Kesimpulan 

Rancang 

bangun sistem 

informasi 

manajemen 

proyek 

kontraktor 

menggunakan 

pendekatan 

proses model 

PRINCE2 

(studi kasus 

CV. Bayan 

Mandiri 

Sejahtera) 

Sri 

Wahyuni 

Skripsi, 

2017 

- Sistem informasi yang dibangun 

adalah sebuah sistem yang 

mengelola laporan proyek yang 

berasal dari satu sumber dan 

disimpan kedalam server untuk 

memudahkan pencarian dan 

penyimpanan data.(Wahyuni, 2017) 

- Sistem informasi ini menggunakan 

metode manajemen proyek 

PRINCE2 yang dapat membantu 

dalam pengontrolan dan 

pengorganisasian proyek untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

- Dalam sistem belum tersedia fungsi 

seperti gantt chart atau kurva s yang 

berguna untuk perencanaan jadwal 

pemantauan kegiatan proyek. 

Pengembangan 

sistem 

informasi 

manajemen 

proyek 

berbasis 

website (studi 

kasus : 

pelaksanaan 

proyek 

konstruksi di 

kampus 

Yuliandri 

Priyo 

Nugroho 

Tesis, 

2012 

 

 

 

 

- Sistem informasi yang dibangun 

adalah sebuah database server 

proyek yang gunanya untuk 

penyimpanan data proyek lalu 

diolah menjadi laporan dan 

dokumen yang tersimpan di sistem 

sebagai backup. 

- Sistem informasi ini bersifat online 

yang diakses antara penyedia jasa 

dan pemilik proyek dalam hal 

kemajuan pekerjaan proyek dan 

penagihan serta pelaporan proyek. 
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UNDIP 

Tembalang) 

- Tidak adanya fitur chatting antar 

user dan notifikasi mengenai 

laporan atau penagihan proyek yang 

bersifat real-time. 

Perbandingan 

aplikasi 

program 

microsoft 

project, project 

libre dan gantt 

project dalam 

penjadwalan 

proyek 

konstruksi 

 

Benny 

Hidayat, 

Mutia Lisya 

Jurnal 

rekayas

a sipil, 

2017 

- Jurnal ini membahas tentang 

perbandingan penggunaan aplikasi 

microsoft project, project libre 

dengan gantt project pada proyek 

Supervisi Penataan Pelabuhan 

Dumai. Kemudian melakukan 

analisa kelebihan dan kelemahan 

aplikasi-aplikasi tersebut 

berdasarkan 12 kategori menurut 

J.D Witt. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwasanya dalam 

penginputan data dan hubungan 

antar aktivitas proyek tidak 

memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan. 

- Secara garis besar microsoft project 

lebih unggul dari segi fitur dan lebih 

mudah digunakan karena lebih user-

friendly baik dari penginputan 

aktivitas, mendefinisikan jadwal, 

mendefinisikan sumber daya, dan 

menampilkan report pada data 

proyek. 

- Dari segi pengaturan jadwal project 

project libre terlihat lebih kaku 

karena tidak bisa mendefinisikan 

hari libur tidak seperti gantt project 
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dan microsoft project dimana gantt 

project lebih mengkhususkan diri 

dalam hal penjadwalan proyek tetapi 

memiliki kekurangan dalam 

penampilan report data. 

- Dalam hal monitoring proyek ketiga 

aplikasi ini tidak jauh berbeda 

dengan menampilkan data dalam 

bentuk diagram. Perbedaan 

mendasar terletak pada microsft 

project merupakan aplikasi berbayar 

sedangkan aplikasi project libre dan 

gantt project merupakan aplikasi 

gratis dan membutuhkan sedikit 

ruang. 

Rancang 

bangun sistem 

informasi 

monitoring 

perkembangan 

proyek 

berbasis web 

(studi kasus: 

dinas bina 

marga dan 

pemantusan) 

Mudjahidin, 

Nyoman 

Dita Pahang 

Putra 

Jurnal 

teknik 

industri

,Vol.1, 

No.1, 

Februar

i 2010: 

75-83 

- Sistem informasi yang dibangun 

berguna untuk penyedia informasi 

tentang kemajuan proyek dalam 

bentuk data dan grafik yang dihitung 

berdasarkan periode harian. 

- Sistem informasi ini berbasis 

website dan dapat diakses secara 

online melalui PC dan gadget karena 

sudah menggunakan teknologi 

WAP. 

- Proyek yang dimonitoring adalah 

sebuah proyek tentang peningkatan 

dan pemeliharaan transportasi (jalan 

dan jembatan).(Mudjahidin & Putra, 

2010) 
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Manajemen 

proyek IT 

Hapnes 

Toba 

Diktat 

manaje

men 

proyek 

IT, 

Agustu

s 2003 

- Membahas tentang bagaimana 

mengelola dan memanajemen 

proyek TI. 

- Memaparkan fakta tentang 

manajemen proyek TI (Toba, 2003) 

Belajar dari 

kegagalan 

proyek-proyek 

teknologi 

informasi 

Leo Agung 

Cahyono, 

Eko 

Nugroho 

Jurnal 

teknolo

gi 

informa

si, 12 

agustus 

2014 

- Menyajikan fakta-faka tentang 

kegagalan proyek teknologi 

informasi meskipun perkembangan 

teknologi berkembang pesat. 

- Beberapa kesalahan yang terjadi 

pada proyek TI yang gagal terletak 

dari segi ruang lingkup, sumber 

daya, jadwal, perencanaan yang 

kurang matang dan faktor resiko 

proyek yang tidak teridentifikasi. 

(Nugroho, 2012) 

Perbandingan 

aplikasi 

program 

Microsoft 

Project dan 

Primavera 

dalam 

penjadwalan 

proyek 

konstruksi 

Icha Kristy 

Octavia, 

Elliot 

Caesar 

Tandoyo, 

Paulus 

Nugraha, 

Sandra 

Lukito 

Jurnal 

dimensi 

pratama 

teknik 

sipil, 

2013 

- Membahas tentang penggunaan 

aplikasi microsoft project dan 

primavera. Dimana hasilnya 

menunjukkan kemampuan aplikasi 

yang relatif sama. Hanya saja 

microsoft project sangat user 

friendly dan primavera lebih baik 

dalam penampilan grafik dan 

pengelolaan proyek skala 

menengah-besar.(Octavia et al., 

2013) 

Rancang Alex Slamet Jurnal - Sistem yang dibangun berguna 
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bangun 

aplikasi PPIC 

dalam 

manajemen 

biaya dan 

jadwal proyek 

sistem 

informasi 

(studi kasus 

STIKOM 

surabaya) 

Suhamto, 

M.J 

Dewiyani 

Sunarto, 

Tan Amelia 

JSIKA 

vol 1, 

no 2, 

2012 

untuk perhitungan biaya dalam 

pembuatan proyek sistem informasi 

dengan metode cost of quality dan 

pengelolaan jadwal yang efisisen 

dengan menggunakan metode 

critical path. 

- Sistem ini belum dapat 

menghasilkan laporan berupa 

kerugian dari keterlambatan 

pengerjaan proyek. (Suhamto, 

Sunarto, & Amelia, 2008)  

 


