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BAB III 

PEMODELAN PROYEK 

 

3.1 Objective Project 

 Objektifitas proyek yaitu hal-hal yang berisi tentang tujuan pelaksanaan 

proyek, hal-hal yang melandasi terciptanya sebuah proyek serta  manfaat dari tujuan 

proyek secara rinci. Berikut adalah Objective Project aplikasi pemesanan menu di 

rumah  makan  berbasis android yang tempat risetnya di Rumah Makan Dayang  2 : 

a. Membangun aplikasi pemesanan makanan agar proses dalam pemesanan menu 

lebih cepat dan praktis 

b. Membantu para karyawan dirumah makan agar  dapat melakukan pelayanan lebih 

efisien 

c. Aplikasi  yang dibuat dapat diakses di rumah  makan tersebut 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi khususnya dibidang android. 

e. Melakukan perancangan agar  aplikasi lebih mudah dipahami oleh pihak Rumah 

Makan Dayang  2 serta juga untuk para pelanggan  di rumah  makan  tersebut 

  

3. 2  Identifikasi Stakeholder 

 Kondisi lembaga  tempat  penelitian dilakukan yaitu pada Rumah Makan 

Dayang 2 adalah sebagai  berikut : 

3.2.1 Profil Rumah Makan Dayang 2 

 Rumah Makan dayang 2 merupakan salah satu rumah makan yang cukup 

terkenal di Pangkalpinang. Rumah makan tersebut menyajikan makanan khas dari 

daerah Bangka sebagai Menu utama. Lokasinya sangat strategis di Jalan RE 

Martadinata No 1 (Depan Masjid Assalam) Pangkalpinang. Terdiri dari 2 lantai, 

rumah makan ini sangat mengutamakan kebersihan dan kualitas makanan yang 

disajikan. Rumah makan ini didirikan pada tanggal 19 juni 2012. Rumah makan ini 

didirikan karena meningkatnya jumlah pelanggan, Rumah makan dayang 1 yang telah 
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kewalahan. Itulah alasan Pemilik untuk membuka cabang baru yang diberi nama 

Rumah Makan Dayang 2.  

3.2.2  Struktur Organisasi  

 

Gambar 3.1   Struktur Organisasi 

 

Keterangan : 

 

1. Pemilik    : Bapak Amran dan Ibu Titin 

2. Pengelola     : Bapak Erman 

3. Kasir     : Fina Handayani dan Rezia  

4. Kepala Dapur       : Ibu Surip 

5. Kepala  Keamanan   : Arman  

6. Pelayan     : Riko , Amri , Edi , Ratna 
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3.2.3 Visi dan Misi Rumah Makan Dayang 2  

Visi dan Misi dari Rumah Makan Dayang 2, yaitu: 

a. Visi 

“Menjadikan Warung yang banyak disukai dan diminati semua kalangan dengan 

memberikan pelayanan yang baik, menyajikan makanan dan minuman yang fresh 

dan enak di lidah”. 

b. Misi 

1) Meningkatkan pelanggan dengan cita rasa yang baik melalui pemuasan  

      dan pelayanan yang diberikan. 

2) Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan makanan khas 

Bangka. 

3.2.4  Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Rumah Makan Dayang 2 

 Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum unit kerja yang ada pada Rumah 

Makan Dayang 2 Pangkalpinang. 

a. Pemilik 

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

1) Memimpin perusahaan 

b.  Pengelola 

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

1) Membantu Pemilik dalam memimpin perusahaan. 

2) Mengarahkan dan mengawasi pelayan,kasir,dan bagian dapur dalam 

memberikan pelayanan yang baik. 

3) Membantu Bagian Dapur dalam berbelanja ke pasar untuk mengetahui 

pengeluaran uang yang di butuhkan dan mengetahui barang-barang yang masih 

layak untuk di konsumsi oleh pelanggan. 

c. Bagian Kasir  

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab terhadap pemasukan uang setiap hari 
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2) Bertanggung jawab terhadap masalah pelanggan dalam hal kebersihan 

tempat,kebersihan penyajian,dan kepuasan tamu dalam makan dan minum di 

Rumah makan Dayang 2. 

3) Bertanggung Jawab terhadap pengiriman laporan setiap bulan yang meliputi 

stok dapur, stok bar, pemasukan dan pengeluaran. 

4) Memberi arahan bila pengelola berhalangan tidak masuk.  

a) Bagian Keamanan 

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

1) Bertanggung Jawab dalam Menjaga keamanan di Rumah Makan 

Dayang 2 

2) Menjaga Kebersihan dan mengumpulkan sampah ,agar wilayah sekitar 

Rumah makan Dayang 2 tetap terjaga kebersihannya. 

3) Jaga malam untuk memastikan Rumah makan Dayang 2 tetap aman.  

b)   Bagian Dapur 

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan makanan yang enak, fresh, dan tetap menjaga rasa dari 

makanan tersebut. 

2) Bekerja sama dalam membangun kekeluargaan agar pekerjaan dapat 

dikerjakan dengan baik bersama-sama. 

c)    Bagian Pelayan 

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

1) Menyajikan makanan dengan baik ke meja tamu. 

2) Memberikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan dapat kembali 

datang ke Rumah makan dayang 2. 

3) Selalu menjaga kebersihan disetiap tempat sekitar tamu makan. 

4) Memberikan kesan yang baik. 

3.2.5 Program Kerja 

a. Meningkatkan disiplin setiap pegawai dengan baik 

b. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu local maupun non local 
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c. Meningkatkan Kinerja pegawai dalam mengolah makanan dan minuman dengan 

baik dan menciptakan rasa khas dari Rumah makan Dayang2 sendiri 

3.2.6 Stakeholder 

Tabel 3.1 Stakeholder 

DAFTAR STAKEHOLDER 

NO

. 

Nama/Instansi Posisi Tugas/Tanggung 

Jawab 

 

1. Bapak Amran dan 

Ibu Titin 

Sponsor Proyek -Memberikan 

perizinan terhadap  

proyek yang 

dilakukan pada 

tempat riset yaitu 

Rumah Makan 

Dayang 2 

 

2. Bapak Erman Penanggung Jawab -Memfasilitasi 

proyek agar berjalan 

sebagaimana 

mestinya 

 

3. Risna Manajer Proyek -Merencanakan atau  

menjadwalkan  

proyek 

-Mengelola sumber 

daya 

-Mengkomunikasikan 

proyek 

-Mengontrol Kerja  

Tim 

 

4. Fina Handayani Sekretaris Proyek Bertanggung jawab   
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mempersiapkan rapat, 

mempersiapkan  

kebutuhan anggota  

tim proyek  seperti  

klain perjalanan atau 

lembur anggota tim. 

5. Aminun Admin Proyek Bertanggung jawab 

atas semua 

dokumentasi proyek. 

 

6. Kusniati Project Control Memastikan bahwa 

proyek masih sesuai 

dengan  tenggat 

waktu atau anggaran 

yang sudah ada. 

Dalam  proses ini 

manajer  proyek juga 

mengawasi semua  

aktivitas proyek 

(dengan cara 

membandingkan  

antara rencana  

dengan actual 

kemajuannya,  serta 

melakukan 

penyesuaian  yang 

dibutuhkan 

 

7. Marinati System  Analist -Mengumpulkan dan 

menganalisis 
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dokumen dan file-file 

yang berkaitan 

dengan sistem 

-Menyusun dan 

menyajikan laporan  

perbaikan 

(rekomendasi) 

-Merancang suatu 

sistem perbaikan  dan 

mengindetifikasi 

aplikasi 

-Menganalisis dan 

menyusun biaya-

biaya dari sistem 

-Mengawasi semua 

kegiatan dalam 

penerapan  sistem  

yang baru 

8. Aura Nara Elsanita Programer Membuat / 

menuliskan ke dalam 

bahasa pemrograman 

(Membuat 

produk/sistem) yang 

meliputi coding dan 

membangun  

database yang 

sebelumnya telah 

dirancang/desain. 

 

9. Lela Mujena  
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11. Apriani Designer Segala sesuatu  yang 

berkaitan  dengan 

desain/tampilandalam 

aplikasi, mencakupi: 

form, database, 

menu, serta objek-

objek lainnya dalam 

aplikasi. 

 

12. Muryati  

14. Nevri Warnis Technical Support -Melakukan 

pengamatan terhadap 

sistem yang dibuat. 

-Membantu mencari  

kelemahan sistem. 

-Memberi saran 

kepada develover 

dalam 

mengembangkan 

sistem dari hasil 

evaluasinya. 

 

 

3.3 Identifikasi Deliverables 

 Deliverables secara harfiah diartikan sebagi hasil kerja. Dalam hal ini dapat 

berarti Identifikasi /perkiraan dari hasil pekerjaan atau hasil proyek  bersangkutan 

seperti product /barang dan jasa yang dihasilkan dari proyek. Hasil pekerjaan proyek 

dapat berupa materi yang dapat dihitung ( tangible ) ataupun berupa hasil yang tidak 

dapat dihitung ( Intangible ) seperti kemasyhuran, kebanggaan dan lain sebagainya. 

Adapun Deliverables pada  penelitian ini yaitu: 
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a. Aplikasi pemesanan menu di rumah makan berbasis android yang tempat risetnya 

di Rumah Makan Dayang 2. 

b. Aplikasi yang dihasilkan diperuntuhkan kepada customer dalam pemesanan 

makanan dan mempermudah pelayanan bagi rumah makan tersebut. 

c. Aplikasi yang dihasilkan adalah berupa sistem yang dapat selalu diupdate dan 

membutuhkan admin  untuk mengelola   databasenya. 

d. Aplikasi yang dihasilkan memungkinkan untuk dikembangkan oleh pengembang 

nantinya. 

e. Aplikasi yang  diimplementasikan di Rumah Makan Dayang 2 adalah aplikasi 

berbasis android dan juga memungkinkan untuk dipakai pada sekolah-sekolah 

lainnya, dan tentu  membutuhkan pengembangan untuk mengembangkan aplikasi. 

3.4 Penjadwalan Proyek 

 Pada poin ini dicantumkan antara lain: Work Breakdown Structure (WBS), 

Milestone Proyek, Grant Chart Proyek, dan Jadwal Proyek. 

3.4.1 Work Breakdown Structure (WBS)  
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Gambar 3.2 Work Breakdown Structure (WBS) 
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3.4.2 Rangkuman Jadwal Milestone 

Tabel 3.2 Rangkuman Jadwal Milestone 

TANGGAL KEGIATAN PENJELASAN 

KEGIATAN 

 Perencanaan Membuat perencanaan 

kegiatan yang terstruktur 

yang mencakup: 

1. Mengumpul data : 

wawancara, 

kuisioner, dan 

studi pustaka 

2. Analisis Sistem:  

activity diagram, 

analisa masukan 

sistem berjalan, 

analisa  keluaran 

sistem  berjalan, 

use case diagram, 

deskripsi use case, 

dan analisa 

kebutuhan. 

 Perancangan Bagian-bagian  pada 

kegiatan ini antara lain: 

1. Membuat ERD 

2. Membuat 

Transformasi 

ERD ke LRS 
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3. Membuat LRS 

4. Membuat 

Transformasi LRS 

ke Relasi/Tabel 

5. Membuat 

Rancangan 

Dokumen 

Masukan 

6. Membuat 

Rancangan 

Dokumen 

Keluaran 

7. Membuat 

Rancangan Layar 

8. Membuat 

Flowchart 

9. Membuat  Class  

Diagram 

 Pembangunan Pembuatan aplikasi yang 

mencakup: 

1. Membangun 

Databasae 

2. Tahap Koding 

3. Tahap Compile 

 Implementasi Tahap  akhir  proyek  

yaitu 

mengimplementasikan 

aplikasi pada  tempat  
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riset, yaitu: instalasi  

aplikasi,   demo aplikasi, 

pleatihan admin, dan 

pelatihan pemeliharaan 

aplikasi. 

 

3.4.3 Jadwal  Proyek 

Jadwal proyek  yang ditampilkan berupa gantt chart adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.3 Gantt Chart 
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3.5  RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

Perkiraan biaya yang kami butuhkan untuk me njalankan proyek ini adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.3  Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

 

1. Biaya  Persiapan  Proyek : 

Nama Spesifikasi Harga Satuan 

Software -Adobe Photoshop CS3 

-Macromedia Dreamweaver 8 

-Microsoft  Office  2007 

Rp.4000.000 

Rp.4.000.000,- 

Rp.2.000.000,- 

Hardware -Paket Komputer dengan spesifikasi  

Core 2 Duo, 2048MB RAM 

-Printer  Canon  MG2570 

Multifunction 

-Paket Internet 

-Paket internet  3 bulan 

Rp.5.000.000,- 

 

Rp.4.000.000,- 

 

Rp   .400.000,- 

 

Jumlah  Rp. 

19.400.000,- 

 

2. Biaya Pengerjaan  Proyek  : 

 

Nama Harga  Satuan 

Manajer Proyek Rp. 7.000.000,- 

Sekretaris Proyek Rp. 4.000.000,- 

System Analist Rp. 16.000.000,- 

Construction Rp. 10.000.000,- 

Designer Rp.2.000.000,- 

Biaya mengumpulkan data Rp. 800.000,- 
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Pengujian aplikasi Rp. 2.500.000,- 

Biaya rapat Rp.1.500.000,- 

Biaya Hosting Web Bisnis Tahunan Rp. 1.000.000,- 

Biaya Pelatihan Aplikasi Rp. 1.000.000,- 

Total Rp. 45.800.000,- 

 

 

Total biaya keseluruhan =  Biaya persiapan + Biaya Pengerjaan 

=  Rp. 19.400.000,- + Rp. 45.800.000,- 

 

= Rp. 65.200.000 
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3.6  Struktur Perencanaan Tim Proyek 

 

Manager Proyek

(Risna)

Sekretaris  Proyek

(Fina Handayani)

Admin Proyek

(Aminun)

Project Control

(Kusniati)

System Analyst

(Marinati)

Technical Support

(Nevri Warnis)

Programmer 1 

(Aura Nara 
Elsanita)

 Programmer 2

(Lela Mujena)

Designer 1

(Apriani)

Designer 2

(Muryati)

 

 

Gambar 3.4  Struktur Perencanaan Tim Proyek 


