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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Project adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan sebuah 

produk yang unik, jasa, atau hasil [1]. Setiap project memiliki Project Manager (PM) 

yang bertanggungjawab atas sebuah project. PM bertugas memastikan project bisa 

berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Setiap PM tentunya memiliki 

kemampuan untuk melihat project secara garis besar untuk menentukan alur berjalannnya 

sebuah project. Penerapan dari pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik ke dalam 

project disebut project management [1]. Penerapan project management dapat dibantu 

dengan project management tools. Salah satunya adalah Project Complexity Assessment 

and Management (PCAM). PCAM dapat membantu PM dalam menelaah sebuah project 

yang kompleks [2].  

 Ada berbagai macam project management tools, salah satunya adalah Asana. 

Asana merupakan project management tools yang berbasis website. Asana mampu 

memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat ditugaskan ke anggota tim. Setiap 

tugas yang ditambahkan, tugas tersebut dapat diberikan due date, orang yang 

mengerjakan, dan detail lainnya. Setiap anggota project juga dapat memberi komentar 

pada task tersebut dan dapat dilihat oleh seluruh anggota project. Fitur unggah foto juga 

didukung oleh Asana pada setiap tugas. Ketika tugas sudah selesai dikerjakan, orang yang 

mengerjakan dapat memberi tanda bahwa tugas sudah diselesaikan. Kemudian, seluruh 

anggota dapat melihat bahwa tugas tersebut sudah diselesaikan. Asana juga memiliki 

beberapa fitur premium seperti, laporan dari setiap project, menampilkan jadwal kerja 

melalui gantt-chart, dan lain-lain. 

 Pada saat ini, PT Compro Kotak Inovasi memiliki banyak project yang berjalan 

meskipun dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit. Hal ini mengakibatkan satu orang 

dapat terlibat dalam beberapa project sekaligus. Akibatnya, PM harus dapat mengatur 

pembagian tugas dengan baik agar jadwal kerja anggotanya tidak overlap dengan jadwal 

kerjanya di project lain. Apabila overlap terjadi, salah satu tugas akan dikesampingkan 

dan berpotensi keterlambatan. Jadwal yang tidak disusun dengan cermat dapat membuat 

sebuah project menjadi tertunda [3]. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah project 
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management tools yang dapat mencatat detail dari keseluruhan project untuk 

memudahkan PM dalam memimpin jalannya project. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat mengelola project yang sedang 

berjalan ataupun sudah selesai pada PT Compro Kotak Inovasi? 

b. Bagaimana membuat laporan terkait project yang sedang berjalan ataupun sudah 

selesai di PT Compro Kotak Inovasi secara berkala? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun sistem ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Perancangan sistem usulan berbasis web dan implementasi menggunakan 

framework laravel. 

b. Sistem mendapatkan input mengenai detail kegiatan project dan menampilkan 

dalam bentuk visual. 

c. Sistem tidak melakukan perhitungan cost yang ada dalam project. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola keseluruhan detail dari project yang sedang berjalan ataupun 

sudah selesai di PT Compro Kotak Inovasi. 

b. Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi project agar 

memudahkan project manager dalam memantau project. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. Memudahkan tim pada PT Compro Kotak Inovasi untuk mengerjakan task. 

b. Memudahkan project manager dalam memantau jalannya project. 

c. Memberi kemudahan dalam mengevaluasi performa kerja tim dalam sebuah 

project. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

literatur, observasi dan wawancara. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan 

teori yang dapat mendukung pembangunan sistem ini. Observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan di lapangan. Sedangkan wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan system requirement dari pihak perusahaan. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah prototyping. Metode ini digunakan karena metode ini cocok digunakan 

ketika membangun aplikasi untuk perusahaan start-up karena memudahkan proses 

pengembangan sistem ketika ada penambahan fitur. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, metodologi, serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berupa tinjauan pustaka, baik pengertian 

maupun definisi, yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai sistem yang sedang berjalan dalam 

perusahaan. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai perancangan sistem usulan untuk 

menyelesaikan masalah yang telah dikemukakan sesuai dengan batasan ditentukan. 

BAB V TESTING 

Bab ini berisi penjelasan mengenai tahap pemrograman, lapisan 

antarmuka, dan hasil testing dari sistem usulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 


