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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Setelah Melakukan riset pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang dan 

melakukan perbandingan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang 

dirancang atau diusulkan saat ini, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

a. Dengan adanya sistem pembelajaran dan penilaian yang 

terkomputerisasi guru bisa lebih fokus dalam mengajar tanpa berpikir 

untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai siswa, karena 

perhitungan nilai sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer. 

b. Dengan sistem yang telah terkomputerisasi maka dapat mengurangi 

kesalahan pencatatan dan perhitungan yang dilakukan oleh manusia 

(human error), jika dibandingkan dengan sistem manual, serta 

keamanan data lebih terjamin. 

c. Pengolahan data pada sistem yang diusulkan lebih terjamin 

kebenarannya, karena adanya pengontrolan yang lebih baik dan data 

yang masuk telah diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. 

d. Kesulitan-kesulitan dalam pembuatan laporan dengan sistem yang 

sebelumnya, dapat dipermudah dan dipercepat dengan sistem yang 

diusulkan.    

e. Dengan seiring kemajuan teknologi komputer dan informasi serta telah 

tersedia komponen-komponen yang menunjang pemakaian teknologi 

tersebut, maka sangatlah tepat jika SMA Negeri 4 Pangkalpinang  

menggunakan sistem ini untuk mempermudah proses kinerja suatu 

sistem sehingga akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi 

sarana pendidikan. 
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5.2.  Saran 

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas, untuk dapat 

meningkatkan keberhasilan sistem informasi pembelajaran dan 

pembayaran ini, maka langkah yang diperlukan dalam membangun sistem 

komputerisasi sangatlah penting, untuk kemudahan proses belajar 

mengajar di masa sekarang dan di masa yang akan datang. 

Maka berikut adalah beberapa saran agar sistem ini dapat berjalan 
dengan baik : 

a. Disediakan hardware yang mumpuni atau spesifikasi yang sesuai untuk 

aplikasi pembelajaran dan pembayaran ini.  

b. Sumber Daya Manusia yang dapat mengoperasikan sistem ini agar 

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

c. Diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai sistem komputer kepada 

guru-guru dan bagian-bagian yang menjalani sistem komputerisasi ini. 

d. Melakukam perawatan terhadap komputer baik untuk perangkat fisik 

maupun perangkat lunaknya. Sehingga komputer dapat beroperasi 

dengan baik sehingga menghasilkan apa yang diharapkan sebelumnya. 

e. Perlu adanya back up data guna mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

f. Update antivirus setiap saat agar terhindar dari serangan virus yang 

memungkinkan mengganggu proses aplikasi ini. 
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LAMPIRAN-A 

ANALISA KELUARAN 
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LAMPIRAN A-1 

JADWAL 
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LAMPIRAN A-2 

RAPORT 
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LAMPIRAN A-3 

BUKTI PEMBAYARAN SPP 
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LAMPIRAN A-4 

LAPORAN NILAI SISWA 
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LAMPIRAN-B 

ANALISA MASUKAN 
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LAMPIRAN B-1 

DATA GURU 



 
 

192 
 

 
LAMPIRAN B-2 

DATA SISWA 
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LAMPIRAN B-3 

ABSENSI 
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LAMPIRAN-C 

RANCANGAN KELUARAN 
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LAMPIRAN C-1 

JADWAL 
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LAMPIRAN C-2 

BUKU RAPORT 
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LAMPIRAN C-3 

BUKTI PEMBAYARAN  
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LAMPIRAN C-4 

LAPORAN NILAI SISWA 
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LAMPIRAN C-5 

LAPORAN PEMBAYARAN 
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RANCANGAN MASUKAN 
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Nis

DATA SISWA

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Siswa

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

: X-10-X

Nama Siswa : X-30-X

Tempat Lahir : X-35-X

Tgl. Lahir : dd/mm/yyyy

Jenis Kelamin : X-10-X

Agama : X-20-X

Alamat : X-35-X

Nama Ayah : X-30-X

Nama Ibu : X-30-X

Pekerjaan Ayah : X-20-X

Pekerjaan Ibu : X-20-X

Alamat Ortu : X-35-X

No. Hp : X-12-X

Nama Wali : X-30-X

Alamat Wali : X-35-X

 

 

LAMPIRAN D-1 

DATA SISWA 
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Tahun Ajaran

DATA KELAS

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Kepala Sekolah

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

: X-7-X Semester : X-10-X

Kelas : X-15-X Jumlah : 99

Nis

X-10-X

X-10-X

Nama Siswa

X-30-X

X-30-X

Jenis Kelamin

X-15-X

X-15-X

Agama

X-20-X

X-20-X

Alamat

X-35-X

X-35-X

Tempat 
Lahir

X-35-X

X-35-X

Tgl. Lahir

Dd/mm/yyyy

Dd/mm/yyyy

 

LAMPIRAN D-2 

DATA KELAS 
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LAMPIRAN D-3 

DATA MATA PELAJARAN 
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LAMPIRAN D-4 

DATA GURU 
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DATA IURAN

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Kepala Sekolah

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

Kode Iuran

X-5-X

X-5-X

Nama Iuran

X-15-X

X-15-X

Biaya

9.999.999

9.999.999

 

 

 

 

 

LAMPIRAN D-5 

DATA IURAN 
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Tahun Ajaran

DATA ABSEN

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Guru

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

: X-7-X
Semester : X-10-X
Tgl. Absen : dd/mm/yyyy

Nis

X-10-X

X-10-X

Nama Siswa

X-30-X

X-30-X

Jenis Kelamin

X-15-X

X-15-X

Keterangan

X-7-X

X-7-X

 

 

 

LAMPIRAN D-6 

DATA ABSEN 
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Tahun Ajaran

DATA NILAI HARIAN

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Guru

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

: X-7-X
Semester : X-10-X

Kode Mata Pelajaran

X-5-X

X-5-X

Nama Mata Pelajaran

X-20-X

X-20-X

Nilai Harian

999

999

Nis : X-10-X
Nama Siswa : X-30-X
Kelas : X-15-X

 

LAMPIRAN D-7 

DATA NILAI HARIAN 
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Tahun Ajaran

DATA NILAI UTS

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Guru

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

: X-7-X
Semester : X-10-X

Kode Mata Pelajaran

X-5-X

X-5-X

Nama Mata Pelajaran

X-20-X

X-20-X

Nilai UTS

999

999

Nis : X-10-X
Nama Siswa : X-30-X
Kelas : X-15-X

 

LAMPIRAN D-8 

DATA NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 
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Tahun Ajaran

DATA NILAI UAS

Pangkalpinang, dd/mm/yyyy

Guru

(………………….)

SMA N 4 PANGKALPINANG
Jln. A.Hundani, Kel Gabek, Kec. Pk Balam, Pangkalpinang

: X-7-X
Semester : X-10-X

Kode Mata Pelajaran

X-5-X

X-5-X

Nama Mata Pelajaran

X-20-X

X-20-X

Nilai UAS

999

999

Nis : X-10-X
Nama Siswa : X-30-X
Kelas : X-15-X

 

LAMPIRAN D-9 

DATA NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E 

BUSINESS CASE 
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BUSINESS CASE 
 

[Zulkipli] 

Proyek Sistem Informasi Administrasi Pembelajaran dan 
Administrasi Keuangan Pada SMA N 4 Pangkalpinang 

Kota Pangkalpinang 

 

 

 

 

 

 

 

Persetujuan dari Business Case  menunjukan pemahaman tentang tujuan dan 
konten yang dijelaskan dalam dokumen ini. Persetujuan dari Business Case merupakan 
persetujuan dari hasil analisis business case yang telah disertifikasi dengan akurat 
secara keseluruhan, kelangsungan hidup, dan defensibility dari isi dan pikiran. Dengan 
menandatangani dokumen ini, setiap individu yang terlibat setuju dengan solusi bisnis 
yang di usulkan karenan telah dianalisis secara efektif seperti yang dijelaskan disini. 
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Section 1. Executive Summary 

1.1 Issue 

Kendala yang dihadapi SMA N 4 Pangkalpinang saat ini yaitu masalah 

pengelolaan Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran yang masih 

menggunakan  sistem manual dan belum terkomputerisasi, sehingga manajemen 

mengalami kesulitan dalam mengontol data Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran.  

Perkembangan teknologi yang semakin kompetitif dan persaingan bisnis 

yang semakin kompleks telah menghadirkan tantangan baru bagi setiap organisasi 

atau perusahaan. Kecepatan menjadi masalah yang patut diperhatikan bagi 

perusahaan terutama cara perusahaan tersebut mendapatkan dan mengevaluasi 

informasi yang tersedia dengan cepat dan real time.  

Untuk itu  dibutuhkan suatu Sistem Informasi  berbasis komputer sehingga 

kendala tersebut dapat teratasi. Dengan adanya sistem informasi ini, maka 

diharapkan mempercepat proses transaksi Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran dan mengurangi kesalahan selama proses transaksi, 

sehingga arus data dan uang dapat dikendalikan dengan baik. Tentunya dengan 

implementasi dari sistem ini diharapkan tingkat keuntungan meningkat, karena 

Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran dapat lebih terkendali, 

sehingga dapat mengurangi pemborosan dan loss sales.  

 

1.2 Anticipated Outcomes 

Dengan adanya penyelesaian permasalahan terhadap IT perusahaan ini dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pada perusahaan yang mana dapat membantu 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja dari sebuah pekerjaan. 

 

1.3 Recommendation 

Proyek yang disarankan akan berimigrasi dari sistem manual menjadi 

berbasis komputerisasi hal ini memiliki tingkat keefektifan yang tinggi.  Dengan 

memilih sistem berbasis komputer maka akan mencapai tujuan peningkatan 
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efisiensi, keakuratan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang tentunya 

berdampak pada kemajuan proses bisnis. 

 

1.4 Justification 

Migrasi dari sistem manual ke sistem berbasis komputer merupakan pilihan 

yang tepat karena dengan sistem terkomputerisasi akan mempercepat dan 

mempermudah proses transaksi. Mengurangi kesalahan  dalam pencatatan proses 

transaksi. Mempercepat proses pengambilan keputusan  oleh kepala sekolah. 

 

1.5 Assumptions 

Dalam proyek pembangunan sistem informasi sering  ada asumsi yang 

berkembang bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sebuah sistem 

informasi tekomputerisasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

 Pembagunaan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan terutama bagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran 

dan semua pihak yang berkaitan dengan penggunaan sistem ini.  Sistem Informasi 

ini harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak manajemen 

perusahaan dalam hal kemudahan pengelolaan Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran sehingga kepala sekolah dapat mengambil keputusan 

dengan cepat.  Oleh karena itu, sistem harus memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengelolaan Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran. 

Sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis 

maupun personal (human error).  
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Section 2. Business Case Analys Team 

2.1 Business Case Analys Team Members 

Role Responsibility 

Project Manager 
 

 Membuat rencana kerja proyek 

 Menugaskan pekerjaan kepada anggota tim proyek 

 Memonitor jalanya proyek dan kerja tim proyek 

 Bertanggung jawab mulai dari merekrut anggota tim 

sampai di distribusikan. 

 Bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek 

 Mengadakan meeting proyek secara berkala 

 Membuat progress report 

 Melaporkan setiap kemajuan proyek hasil dan akhir 

proyek kepada project director 

Sistem Analis 
 

 Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan 

cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk 

 Membuat activity diagram, ERD,  Squence diagram 

dan yang berkaitan dengan analisa system. 

 Bertanggung jawab atas  hasil analisa yang dibuat. 

 Bertanggung jawab mulai awal identifikasi sistem 

DBA 

(Data Base 

Administrator) 

 Membuat data base 

 Bertanggung jawab atas rancangan data base yang 

dibuat 

Desainer 
 

 Membuat desain aplikasi (bentuk menu aplikasi, 

bentuk form, bentu report dan sebagainnya) 

 Berdiskusi dengan system analis tentang desain 

aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan. 

 Berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk 

desain yang dibuat. 

Bertanggung jawab atas hasil desain yang dibuat 

 

Programmer  Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisa 
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 dan desain yang ditentukan. 

 Berdiskusi dengan desainer dan analis agar program 

yang dibuat sesuai dengan yang ditentukan. 

 Memberikan usulan kepada desainer dan analis bila 

memang diperlukan. 

 Memperbaiki program berdasarkan investigasi 

 Bertanggung jawab atas hasil program yang dibuat. 

Teknisi 
 

 Instalasi software 

 Pemasangan hardware 

 Memperbaiki jika perangkat komputer mengalami 

kerusakan 

 Bertanggung jawab mengatasi masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perangkat keras (hardware) serta 

peralatan-peralatan penunjang komputer. 

Trainer 

 

 Bertugas dan bertanggung jawab memberikan 

pelatihan kepada user pemakai aplikasi. Selama waktu 

yang telah ditentukan. 

Perlengkapan 

 

 Menyelidiki kebutuhan-kebutuhan yang berhubungn 

dengan proyek yang dikerjakan mulai dari awal sampai 

akhir. 

 Bertanggung jawab membantu perlengkapan pekerjaan 

proyek.  
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Section 3. Problem Definition 

3.1 Problem Statement 

Sistem manual/konvensional terkadang menyisakan berbagai permasalahan, 

seperti kesalahan pencatatan, lamanya waktu pengecekan data siswa , dan guru, 

kesulitan mengolah arus data, dan seterusnya. Semua kelemahan tersebut dapat 

diminimalisasi dengan penerapan Sistem Informasi yang terkomputerisasi yang 

dapat mengintegrasikan semua komponen dari proses transaksi dan dapat 

menyimpan, mengolah, dan menyajikan data transaksi tersebut secara cepat dan 

tepat. 

Manfaat dari pengembangan sistem informasi ini yaitu: 

 Mempercepat dan mempermudah proses transaksi. 

 Mempercepat proses pengambilan keputusan berkaitan dengan arus data 

dan uang. 

 Mengurangi resiko kesalahan pencatatan. 

 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kinerja CV.Zul Aplication. 

 Meningkatkan produktifitas perusahaan. 

 

Section 4. Project Overview 

Tinjauan proyek ini dibuat menyediakan detail bagaimana proyek ini akan 

membahas masalah bisnis pada SMA N 4 Pangkalpinang yang terdiri dari proyek 

deskripsi, tujuan dan sasaran untuk proyek ini. 

4.1 Project Description 

Proyek ini akan menganalisa data-data yang ada serta, akan menganalisa 

tentang sistem yang baru dimana sistem yang baru apakah sudah sesuai dengan 

perusahaan itu, jika belum akan dilakukan sampai dengan pemimpin proyek 

merasa puas denga sistem yang baru yang dapat membantu perusahaan.  
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4.2 Goals and Objectives 

4.2.1 Goal 

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan  Administrasi 

Keuangan dan Administrasi Pembelajaran yang terdiri dari  beberapa modul 

antara lain : mengelola data siswa, mengelola data guru, mengelola data absen,  

mengelola jadwal, mencetak raport, mencetak bukti Keuangan,  mencetak laporan 

nilai, mencetak laporan Keuangan. Sehingga diharapkan proses transaksi dan 

pengecekan dapat berjalan dengan lebih dan dapat mengurangi kesalahan selama 

pencatatan transaksi. 

 

4.2.2 Objective 

 Mempercepat dan mempermudah proses Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran. 

 Mengurangi kesalahan  dalam pencatatan proses transaksi. 

 Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Administrasi 

Keuangan dan Administrasi Pembelajaran. 

 Memudahkan dalam mengontrol data masukan maupun keluaran dalam 

penyajian informasi tentang proses Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan 

akurat. 

 Menghindari kehilangan data transaksi Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran  

 Meningkatkan efektifitas & efisiensi dalam pengolahan data agar dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, akurat 

serta relevan dengan kebutuhan. 

 Membantu memudahkan dalam pembuatan laporan Administrasi 

Keuangan dan Administrasi Pembelajaran kepada kepala sekolah  

 Memberdayakan perkembangan teknologi yang ada saat ini. 
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4.3 Project Assumptions 

 Staff yang terkait akan dilatih sampai betul-betul menguasai. 

 Pendanaan yang tersedia untuk pelatihan 

 Pendanaan yang tersedia untuk Administrasi Keuangan dan Administrasi 

Pembelajaran peranti keras / lunak untuk pembagunan sistem ini 

 Semua stakeholder akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk 

penyelesaian proyek. 

 

4.4 Project Constraints 

 Minimnya pengetahuan Stakeholder tentang proyek teknologi informasi 

 Terbatasnya anggaran biaya proyek yang dibutuhkan 

 Project manager harus selalu sigap atas adanya permasalahan yang 

mengganggu kinerja sistem. 

 Inteface sistem informasi harus di desain agar user friendly sehingga 

memudahkan staff menggunakanya. 

 Dokumentasi tidak lengkap 

 Pelaksanaan teknis yang sering berubah. 

 Keterbatasn SDM pada Pyoyek IT 

 Terjadinya human error 

 Diperlukan perawatan peranti keras 

 Peranti lunak yang dipasang bisa terinfeksi virus. 
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4.5 Major Project Milistones 

 

Pelaksanaan pekerjaan suatu proyek harus sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik 

jika sebelumnya dibuat rencana penjadwalan dari setiap jenis pekerjaan yang akan 

dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk itu pada setiap proyek selalu 

dibuat rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan atau lebih dikenal istilah time 

schedule.   

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Milestone/Deliverales Planned Completion Date 

1 Mulai Proyek 1 April 2013 

2 Perencanaan Proyek 8 April 2013 

3 Pelaksanaan Proyek 6 Mei 2013 

4 Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran Data 

Proyek 

12 Juni 2013 

5 Pengendalian Hasil Proyek 25Juni 2013 

6 Penutupan Proyek 28 Juni 2013 
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Section . 5 Project Evaluation 

5.1 Financial Analysis 

Untuk membangun Sistem Informasi berbasis komputer, manajemen SMA 

N 4 Pangkalpinang menganggarkan biaya sebesar Rp. 52.950.000,-  dengan 

rincian sebagai berikut : 
No. NAMA BIAYA Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 

Total Biaya Pengadaan 13.000.000 0 0 

Total Biaya Perancangan 

Perangkat Lunak 

11.000.000 0 0 

Tota biaya tahap analisis    4.000.000 0 0 

Total biaya tahap desain sistem    3.750.000 0 0 

Total biaya tahap penerapan 

sistem 

8.200.000 0 0 

Total Biaya Proyek  26.950.000 0 0 

Total Biaya Operasi dan 

Perawatan  

0 6.850.000 6.200.000 

Total Biaya – Biaya  39.900.000 6.850.000 6.200.000 

TOTAL 52.950.000 
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5.2 Initial Risk Consideratioan 

Terdapat beberapa resiko pada pengelolaan proyek. Resiko yang sering terjadi 

adalah waktu penyelesaiaan proyek tidak sesuai dengan time line yang telah 

ditetapkan dikarenakan suatu hal yang menyebabkan proyek menjadi terhambat, 

Kehilangan data karena rusaknya sistem / aplikasi yang disebabkan virus. 

Kurangnya kedisiplinan user dengan tidak menggunakan aplikasi sesuai panduan 

sehingga menyebabkan sistem bekerja tidak makasimal. 
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Persetujuan dari Business Case  menunjukan pemahaman tentang tujuan dan 
konten yang dijelaskan dalam dokumen ini. Persetujuan dari Business Case merupakan 
persetujuan dari hasil analisis business case yang telah disertifikasi dengan akurat 
secara keseluruhan, kelangsungan hidup, dan defensibility dari isi dan pikiran. Dengan 
menandatangani dokumen ini, setiap individu yang terlibat setuju dengan solusi bisnis 
yang di usulkan karenan telah dianalisis secara efektif seperti yang dijelaskan disini. 
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Section 1. Project Overview 

1.1 Problem Statement 

Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi, karena 

ketersediaan informasi yang cepat dan akurat makin penting dalam mendukung 

upaya menciptakan sistem yang efisien dan kompetitif. 

Proyek pembangunan sistem informasi ini adalah proyek untuk membangun 

sebuah sistem informasi Administrasi Pembelajaran dan Administrasi Keuangan 

Siswa pada SMA N 4 Pangkalpinang.  Tujuan proyek ini adalah membangun 

sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran, penyelesaian masalah ini 

dibuat secara otomatis oleh sistem dengan demikian akan memberikan kemudahan 

serta keuntungan baik pegawai maupun sekolah 

 

1.2 Project Description 

Proyek pembangunan  sistem informasi Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran pada SMA N 4 Pangkalpinang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas sistem informasi ini sehingga dapat meningkatkan kualitas 

daya saing perusahaan dan diharapkan dapat membantu kelancaran proses bisnis 

terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran.  

 

1.3 Project Goal and Objectives 

Tujuan membuat aplikasi sistem informasi Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran adalah untuk membantu pengelolaan data 

Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran. 

 Yang diharapkan dari proyek ini adalah : 

-  membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan 

dengan permasalahan Administrasi Keuangan dan Administrasi 

Pembelajaran,  
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- penyelesaian masalah pengelolaan Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran dibuat secara otomatis oleh sistem dengan 

demikian akan memberikan kemudahan serta keuntungan baik pegawai 

maupun pihak sekolah. 

- Pemanfaatan teknologi yang ada saat ini untuk dapat bersaing di era 

global. 

 

1.4 Project Scope 

Proyek ini menghasilkan aplikasi system informasi yang mampu mengelola 

data Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran, 

Sistem informasi tersebut dapat : 

1. Mengelola data Siswa 

2. Mengelola data Guru 

3. Mengelola data Kelas 

4. Mengelola data Mata Pelajaran 

5. Mengelola data Iuran 

6. Cetak jadwal matapelajaran 

7. Mengelola data Absen 

8. Mengelola data nilai harian 

9. Mengelola data nilai UTS 

10. Mengelola data nilai UAS 

11. Mencetak Buku Raport 

12. Mencetak Bukti Keuangan  

13. Mencetak laporan nilai siswa 

14. Mencetak laporan Keuangan 

 

1.5 Critical Success Factor 

Berdasarkan pengalaman dan data yang ada, kebayakan proyek teknologi 

informasi mengalami kegagalan karena kurang diperhatikan tahap pre 

conditioning dan tahap managing transition, bukan pada tahap project 

management itu sendiri. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pimpinan perusahaan 
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merupakan kunci penanggung jawab dari setiap inisiatif dan pelaksanaan proyek 

yang ada di dalam perusahaan. Setiap keputusan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan proyek teknologi informasi pasti memiliki tujuan yang sejalan 

dengan strategi perusahaan. Jika tujuan tersebut bersifat jangka pendek dan 

manfaat teknologi informasi tersebut dapat diukur, maka hal ini tidak menjadi 

masalah. Namun jika tujuan yang ingin dicapai memiliki proyeksi waktu jangka 

menengah dan panjang, maka komitmen pimpinan perusahaan merupakan syarat 

mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan, dalam hal adalah komitmen 

pimpinan CV. Zul Aplication, komitmen tersebut tidak saja berarti yang 

bersangkutan harus memiliki semangat dan keinginan untuk secara sungguh 

sungguh berperan dalam merencanakan dan memonitor proyek yang ada, 

komitmen ini juga berpengaruh dalam rupa persetujuan untuk mengalokasikan 

sejumlah sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan oleh 

proyek teknologi informasi terkait. Kondisi inilah yang harus dimengerti oleh 

seluruh stakeholder sebelum sebuat proyek teknologi informasi secara formal 

dinyatakan dimulai. 

 

1.6 Assumptions 

Dalam Proyek Pembangunan sistem informasi sering  ada asumsi yang 

berkembang bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sebuah sistem 

informasi terkomputerisasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Pembagunan system informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pegawai terutama bagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran 

dan semua pihak yang berkaitan dengan penggunaan sistem ini.  Sistem Informasi 

ini harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak manajemen 

perusahaan dalam hal kemudahan pengelolaan data Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan 

dengan cepat.  Oleh karena itu, sistem harus memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengelolaan data Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran. 

Sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis 

maupun personal (human error).  
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1.7 Constraints 

 Minimnya pengetahuan Stakeholder tentang proyek teknologi 

informasi 

 Terbatasnya anggaran biaya proyek yang dibutuhkan 

 Project manager harus selalu sigap atas adanya permasalahan yang 

mengganggu kinerja sistem. 

 Inteface sistem informasi harus di desain agar user friendly sehingga 

memudahkan staff menggunakanya. 

 Dokumentasi tidak lengkap 

 Pelaksanaan teknis yang sering berubah. 

 

Section 2. Project Authority and Milestones 

2.1 Funding Authority 

Untuk membangun Sistem Informasi berbasis komputer dalam proyek ini 

dibiayai oleh manajemen perusahaan CV. Zul Aplication yang pengerjaannya 

dilakukan oleh “Pengembang Software” sebagai “out-sourcing” (tenaga lepas) 

sedangkan Keuangan personil dari Pengembang Software diserahkan sepenuhnya 

kepada Manajer Proyek. 

 

2.2 Project Oversight Authority 

Proyek ini dikontrol oleh dan diawasi langsung oleh manajemen CV. Zul 

Aplication dan pihak yang terkait dengan proyek ini. 
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2.3 Major Project Milestones 

 

Section 3. Project Organization 
3.1 Project Structure 

   Struktur organisasi proyek : 

a. Project Manager 

b. Sistem Analis 

c. DBA (Data Base Administrator) 

d. Desainer 

e. Programmer 

f. Teknisi 

g. Trainer 

h. Perlengkapan 

 

3.2 Role and Responsibilities 

1. Project Manager 

 Membuat rencana kerja proyek 

 Menugaskan pekerjaan kepada anggota tim proyek 

 Memonitor jalanya proyek dan kerja tim proyek 

NO Milestone/Deliverales Planned Completion Date 

1 Mulai Proyek 1 April 2013 

2 Perencanaan Proyek 8 April 2013 

3 Pelaksanaan Proyek 6 Mei 2013 

4 Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran Data 

Proyek 

12 Juni 2013 

5 Pengendalian Hasil Proyek 25Juni 2013 

6 Penutupan Proyek 28 Juni 2013 
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 Bertanggung jawab mulai dari merekrut anggota tim sampai di 

distribusikan. 

 Bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek 

 Mengadakan meeting proyek secara berkala 

 Membuat progress report 

 Melaporkan setiap kemajuan proyek hasil dan akhir proyek kepada 

project director 

 

2. Sistem Analis 

 Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara 

wawancara dengan pihak yang ditunjuk 

 Membuat activity diagram, ERD,  Squence diagram dan yang 

berkaitan dengan alasisa system. 

 Bertanggung jawab atas  hasil analisa yang dibuat. 

 Bertanggung jawab mulai awal identifikasi sistem 

 

3. DBA (Data Base Administrator) 

 Membuat kamus data 

 Membuat data base 

 Bertanggung jawab atas rancangan data base yang dibuat 

 

4. Desainer 

 Membuat desain aplikasi (bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentu 

report dll) 

 Berdiskusi dengan system analis tentang desain aplikasi agar sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 Berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain yang 

dibuat. 

 Bertanggung jawab atas hasil desain yang dibuat. 
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5. Programmer 

 Membuat program pplikasi sesuai dengan hasil analisa dan desain 

yang ditentukan. 

 Berdiskusi dengan desainer dan analis agar program yang dibuat sesuai 

dengan yang ditentukan. 

 Memberikan usulan kepada desainer dan analis bila memeang 

diperlukan. 

 Memperbaiki program berdasarkan investigasi 

 Bertanggung jawab atas hasil program yang dibuat. 

 

6. Teknisi 

 Instalasi software 

 Pemasangan hardware 

 Memperbaiki jika perngkat komputer mengalami kerusakan 

 Bertanggung jawab mengatasi masalah-masalah yang berhubungan 

dengan perangkat keras (hardware) serta peralatan-peralatan 

penunjang komputer. 

 

7. Trainer 

 Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada user 

pemakai aplikasi. Selama waktu yang telah ditentukan. 

 

8. Perlengkapan 

 Menyedikan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungn dengan proyek 

yang dikerjakan mulai darai awal sampai akhir. 

 Bertanggung jawab membantu perlengkapan pekerjaan proyek.  
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3.3 Project Facilities and Resources 
 

Resource Requirenment Responsibility 

Fasilitas ruang kantor Adanya ruang kantor memudahkan 
kerja anggota tim proyek 

Peralatan komputer Membantu menunjang team proyek 
membuat sistem informasi  

Peralatan kantor dan alat tulis  Untuk membantu dokumentasi 
proyek 

Koneksi jaringan internet Mencari reverensi yang berhubungan 
dengan proyek 

Proyektor Meeting presentasi  laporan proyek 
 

Section 4. Point of Contact  

 

 

 

 

Section . 5 Glossary 

 Komputerisasi pada sistem Administrasi Keuangan dan Administrasi 

Pembelajaran SMA N 4 Pangkalpinang dapat membantu staff 

Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembelajaran bekerja lebih cepat 

dan akurat. 
 Penyimpanan data dalam database memudahkan dalam penyimpanan dan 

pemeliharaan data, sehingga kita tidak perlu menyimpan data didalam 

media kertas yang mudah hilang dan rusak. 
 Sistem komputerisasi dapat membantu pimpinan dalam mengambil 

keputusan dengan menyajikan informasi yang akurat, relevan dan tepat 

waktu. 
 Dengan adanya sistem baru yang telah terkomputerisasi diharapkan dapat 

menghemat waktu kerja, mempermudah proses kerja,  

Name Organization Phone 

Zulkifli CV. Zul Aplication 081929090000 



Page | 9 

 Perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem 

informasi ini, supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan 

dan perawatan sistem informasi ini. 
 Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem 

ini, perlu dilakukan perawatan (maintenance) secara rutin. Pengontrolan 

data merupakan cara perawatan yang terbaik untuk menghindari berbagai 

kesalahan. 
 Secara rutin memback-up data-data yang ada untuk menghindari 

kerusakan data atau kehilangan data. 
 Staff yang menangani sistem yang baru diharapkan mentaati dan 

melaksanakan prosedur sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Disiplin 

kerja dari semua staff yang terkait sangat diharapkan dalam menjalankan 

sistem  ini, sehinggga sistem dapat diterapkan secara optimal. 
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Proyek Sistem Informasi Administrasi Pembelajaran dan 
Administrasi Keuangan Siswa di SMA N 4 Pangkalpinang 

Kota Pangkalpinang 

 Executive Summary 

Proyek ini adalah proyek Aplikasi Desktop sistem informasi Administrasi 

Pembelajaran dan Administrasi Keuangan Siswa di SMA Negeri 4 

Pangkalpinang. Proyek ini merupakan proyek yang diprakarsai  oleh pihak 

manajemen sebagai bentuk peningkatan kualitas sistem Administrasi 

Pembelajaran dan Administrasi Keuangan Siswa. Proyek pengembangan  sistem 

informasi Administrasi Pembelajaran dan Administrasi Keuangan Siswa dari 

system manual / konvensional menjadi sistem terkomputerisasi berawal dari 

motivasi pihak manajemen SMA N 4 Pangkalpinang yang berniat meningkatkan 

kualitas sistem informasi Administrasi Pembelajaran dan Administrasi Keuangan 

Siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas daya saing sekolah di era 

globalisasi saat ini dan diharapkan dapat membantu kelancaran proses bisnis 

terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Administrasi Pembelajaran dan 

Administrasi Keuangan Siswa. Mengingat pentingnya sistem informasi yang 

terkomputerisasi saat ini untuk itu sudah selayaknya pihak menajemen SMA N 4 

Pangkalpinang mengganti sistem yang masih manual menjadi sistem 

terkomputerisasi demi keefektifan proses bisnis saat ini. 

Proyek ini dipimpin oleh Zulkifli sebagai Project Director dan Kabau 

sebagai Project Manager. Proyek ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, 

dimulai tanggal 01 April 2013 dengan pertemuan awal proyek (kick-off meeting) 

dan ditutup pada tanggal 28 Juni 2013. dengan total anggaran yang dikeluarkan 

sebesar Rp52.950.000. Proyek ini menghasilkan beberapa serahan. Ada serahan 

proyek yang berbentuk produk,/software aplikasi desktop dan ada serahan 

berbentuk dokumen terkait manajemen proyek.  
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Project Deliverables 
Serahan hasil proyek ada yang berbentuk produk/software dan yang 

berbentuk dokumen terkait manajemen proyek.  Berikut adalah serahan utama 

proyek yang berbentuk produk : 

1. Software sistem informasi Administrasi Pembelajaran dan Administrasi 

Keuangan Siswa  

2. Sistem operasi yang telah di install/berupa setup 

3. CD back up yang berisi software sistem informasi Administrasi 

Pembelajaran dan Administrasi Keuangan Siswa dan sistem operasinya 

serta manual book dari aplikasi tersebut. 

4. Hardware dan peralatan penunjang sistem informasi Administrasi 

Pembelajaran dan Administrasi Keuangan Siswa 

Sedangkan berikut ini adalah serahan proyek terkait dokumen manajemen 

proyek : 

1. Business Case 

Business Case (sebagai kerangka kerja / framework dari  methodology 

proyek manajemen teknologi informasi yang akan terintegrasi dengan 

sistem informasi). 

 

2.  Project Charter   

Project Charter adalah dokumen persetujuan antara sponsor proyek dan 

tim proyek. 

 

3. Sistem informasi yang diimplementasikan,  

Sistem informasi yang diimplementasikan adalah hasil dari tahap tahap 

pengembangan sistem dengan metode berorientasi objek (Object Oriented 

Analysis and Design). Pada metode pengembangan sistem beroreintasi 

objek ini bahasa yang digunakan adalah diagram – diagram yang ada 

dalam Unified Modelling Language (UML). 
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4. Final Project Report  

Final Project Report adalah laporan untuk sponsor proyek bahwa proyek 

sudah diselesaikan sesuai rencana proyek dan pihak sponsor atau klien 

secara formal menerima hasil proyek dan secara formal juga mengakhiri 

proyek.  

5. Project Evaluation and Lesson Learned 

Project Evaluation and Lesson Learned adalah laporan keberhasilan 

proyek yang dilakukan bersama dengan sponsor proyek dan tim proyek.  

 

Project Management Effectiveness 
Manajemen proyek yang efektif diukur dan dilihat dari beberapa indikator 

standar. Umumnya yang menjadi rujukan mengukur efektifitas manajemen proyek 

adalah semua elemen yang ada dalam PMI Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) yang diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan proyek. Kunci 

dari serahan manajemen proyek dan activitas didalamnya tercantum dalam : 

 Project Charter 

 Business Case 

 Project Management Plan 

 Laporan awal proyek 

 Laporan progress proyek 

 Final Project Report  
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Schedule 
Setiap proyek memiliki target waktu yang harus dicapai, dimana pada saat-

saat tertentu output tersebut diharapkan dapat diperoleh oleh pihak yang 

membiayainya. Untuk dapat memperkirakan durasi pengerjaan sebuah proyek, 

biasanya didefinisikan terlebih dahulu langkah – langkah atau task apa saja yang 

harus dilakukan. Kemudian terhadap masing – masing langkah tersebut dapat 

diperkirakan berapa lama durasi waktu yang diperlukan secara normal dengan 

melihat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kemudian ditentukan 

interdependensi atau hubungan keterkaitan diantaranya, untuk melihat langkah – 

langkah apa saja yang harus dilakukan lebih dahulu, hal – hal apa yang dapat 

dilakukan secara simultan, hal – hal apa saja yang harus menunggu tersedianya 

input tertentu dan lain sebagainya. Dalam proyek digital library ini, manajer 

proyek menggunakan Gantt Chart yang dibuat dengan perangkat lunak pendukung 

Microsoft Project 2007 untuk membantu melakukan pengelolaan terhadap waktu 

pengerjaan proyek tersebut.  

Prosedur untuk memelihara jadwal proyek dilakukan dengan mengikuti 

Project Time Management (PMBOK) yang mengelompokkan pengelolaan waktu 

dalam proyek menjadi 5 kelompok. Dari kelima kelompok pengelolaan waktu 

proyek tersebut, manajer proyek menggunakan dua kelompok diantaranya untuk 

proyek sistem informasi CV. Zul Aplication ini. Kelompok pertama adalah 

mendefinisikan aktivitas atau task berdasarkan WBS dan pernyataan cakupan. 

Teknik yang digunakan adalah dekomposisi.  Kelompok kedua adalah pengurutan 

aktivitas, aktivitas atau task yang telah didefiniskan kemudian  disusun 

berdasarkan ketergantungan dengan aktivitas lain. 

Berdasarkan rencana cakupan proyek, maka produk dari sistem informasi 

Administrasi Pembelajaran dan Administrasi Keuangan Siswa ini adalah 

Perangkat Lunak aplikasi sistem informasi yang mampu : mengelola data siswa, 

mengelola data kelas, mengelola data mata pelajaran, mengelola data guru, 

mengelola data iuran, cetak jadwal mata pelajaran, entry absen, entry nilai harian, 

entry nilai uts, entry nilai uas, cetak buku raport, cetak laporan nilai siswa, dan 
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cetak laoran Keuangan. Sehingga diharapkan proses transaksi dan pengecekan 

dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat mengurangi kesalahan selama 

pencatatan transaksi. Secara umum, waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan 

pembangunan sistem ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Work Breakdown Structure 

No. Kegiatan Durasi 

1. 1. Mulai proyek  
2.      1.1.   Kickoff meeting 2 h 
3.      1.2.   Menyusun project charter 4 d 
4.       1.3.   Project charter ditandatangani 0 d 
5. 2.  Perencanaan  
6.       2.1.   Menyusun rencana proyek 1 d 
7.       2.2.   Mengidentifikasi dan merekrut anggota tim proyek 3 d 
8.       2.3.   Mengangkat kepala pengembangan profesional 1 d 
9.       2.4.   Mengembangkan dan melaksanakan rencana    

                keterlibatan pemangku kepentingan 
2 d 

10.       2.5.   Mereview rencana proyek  2 d 
11.       2.6.   Rencana proyek disetujui 1 d 
12. 3.   Pelaksanaan  
13.       3.1.    Analisis system  1 mo 
14.       3.2.    Memilih pemasok content 3 d 
15.       3.3.    Mengkonversi materi cetak menjadi  

                content digital 
3 w 

16.        3.4.    Content digital di setujui 1 w 
17.        3.5.    Merancang tampilan yang berbasis Aplikasi Desktop  5 d 
18.        3.6.    Desain tampilan disetujui 2 d 
19.        3.7.    Memasukkan data  3 w 
20.        3.8.    Melakukan pengujian sistem 5 d 
21.        3.9.    Implementasi desain 3 w 
22        3.10. Training operator / Tata usaha 3 d 
23. 4.    Pembelian Barang  
24.        4.1.   Memilih pemasok hardware dan software  1 d 
25.        4.2.   Pembelian hardware dan software  disetujui 2 d 
26.        4.3.   Instalasi jaringan   1 w 
27.        4.4.   Instalasi software dan hardware  2 d 
28. 5.    Pengendalian    
29.        5.1.   Pengawasan  1 d 
30.        5.2.   Memperbarui data 3 d 
31.        5.3.   Pelaporan kinerja 2 d 
32.        5.4.   Pengawasan perubahan  2 d 
33. 6.    Penutupan Proyek  
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34.        6.1.   Penyiapan laporan akhir proyek 1 w 
35.        6.2.   Presentasi akhir proyek 1 d 
36.        6.3.   Proyek selesai  1 d 
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Milestone 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Milestone/Deliverales Planned Completion Date 

1 Mulai Proyek 1 April 2013 

2 Perencanaan Proyek 8 April 2013 

3 Pelaksanaan Proyek 6 Mei 2013 

4 Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Pembelajaran Data 

Proyek 

12 Juni 2013 

5 Pengendalian Hasil Proyek 25Juni 2013 

6 Penutupan Proyek 28 Juni 2013 
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Gant Chart
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Resource Utilization 

Dalam proyek sistem informasi CV. Zul Aplication membutuhkan 

beberapa sumber daya  seperti : 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh proyek ini adalah pemimpin 

dan anggota proyek yang berpengalaman dibidangnya.  

 

2. Sumber Daya  Financial dan Peralatan Pendukung   

Untuk memigrasi system manual kesistem komputerisasi memerlukan 

anggaran biaya yang khusus dialokasikan untuk proyek tersebut, adapun 

sumber daya peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam system 

komputerisasi diantaranya PC, Printer, dan peralatan pendukung lainya. 

Finances 
Alokasi terhadap sejumlah sumber daya pada proyek akan bermuara pada 

kebutuhan uang atau biaya. Oleh karena itu didalam proyek perlu direncanakan 

anggaran yang dibutuhkan dan pengawasan alokasi biaya tersebut dalam 

pelaksanaannya. Penyusunan anggaran biaya project dilakukan berdasarkan acuan 

dari Project Cost Management (PMBOK). Penyusunan anggaran biaya proyek ini 

terkait dengan manajemen biaya  adalah memenuhi keinginan sponsor untuk 

mengetahui analisa biaya manfaat atau cost benefit analysis terhadap proyek yang 

akan dikerjakan, untuk menjamin bahwa uang dikeluarkan sesuai dengan manfaat 

atau value yang diperoleh dari hasil proyek.  

Prosedur untuk memelihara anggaran biaya proyek dilakukan dengan 

mengikuti Project Cost Management (PMBOK, 2000) yang membagi manajemen 

biaya kedalam 4 kelompok kegiatan. Dari keempat kelompok manajemen biaya 

tersebut, pada proyek digital library ini, manajer proyek hanya menggunakan tiga 

kelompok diantaranya.  
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Kelompok pertama adalah merencanakan sumber daya yang didapat dari 

WBS, teknik yang dipakai untuk merencanakan sumber daya adalah expert 

judgment dan alternative identification untuk menghasilkan resource 

requirements. Kelompok kedua adalah estimasi biaya yang juga didapat dari 

WBS, salah satu teknik yang dipakai untuk melakukan estimasi biaya adalah 

bottom up estimating untuk menghasilkan estimasi biaya dan detil pendukungnya. 

Kelompok ketiga adalah membuat budget biaya  berdasarkan WBS, teknik yang 

digunakan adalah cost estimating tools and techniques untuk menghasilkan 

estimasi biaya  

Anggaran Biaya Proyek 

No. NAMA BIAYA Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 

1.  Biaya Pengadaan    

a. Biaya pembelian perangkat keras 8.000.000 0 0 

b. Biaya instalasi perangkat keras   3.000.000  0 0 

c. Biaya manajemen dan staff   2.000.000 0 0 

Total Biaya Pengadaan 13.000.000 0 0 

2.  Biaya Proyek     

a. Biaya Perancangan Perangkat 
Lunak 

   

1) Analisis (2.000.000/0rg x 1 bln) 1.000.000 0 0 

2) IT Programmer(2.000.000/org x 
1 bln) 

 1.000.000 0 0 

3) Information 
Specialist(2.000.000/org x 
1bln) 

2.000.000 0 0 

4) Form Designer(1.500.000/org x 
1 mg) 

  1.500.000 0 0 

5) Database 
Administrator(1.500.000/org x 
1 bln) 

  1.500.000 0 0 

6) Teknisi(1.500.000/org x 1 bln) 1.500.000 0 0 
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7) Biaya perjalanan dan 
akomodasi 

 2.500.000 0 0 

Total Biaya Perancangan Perangkat 

Lunak 

11.000.000 0 0 

b. Tahap Analisis Sistem    

1) Biaya pengumpulan data     500.000 0 0 

2) Biaya dokumentasi (kertas, 
fotocopy) 

     500.000 0 0 

3) Biaya rapat      1.000.000 0 0 

4) Biaya manajemen dan rapat     2.000.000 0 0 

Tota biaya tahap analisis     4.000.000 0 0 

c. Tahap desain sistem    

1) Biaya dokumentasi (kertas, 
fotocopy) 

        750.000 0 0 

2) Biaya rapat     500.000 0 0 

Total biaya tahap desain sistem    3.750.000 0 0 

d. Tahap penerapan sistem    

1) Biaya dokumentasi hasil uji 
coba 

200.000 0 0 

2) Biaya uji coba 500.000 0 0 

3) Biaya evaluasi      1.000.000 0 0 

4) Biaya perbaikan sistem     2.500.000 0 0 

5) Biaya latihan personil      2.500.000 0 0 

6) Biaya rapat      500.000 0 0 

7) Biaya manajemen dan staff   1.000.000 0 0 

Total biaya tahap penerapan sistem 8.200.000 0 0 

Total Biaya Proyek  26.950.000 0 0 

3.  Biaya Operasi dan Biaya Perawatan    

1) Biaya personil (operator, 
bag.operasional) 

0 600.000 0 
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2) Biaya overhead (listrik, supplies) 0 1.500.000 1.200.000 

3) Biaya perawatan perangkat keras 0 2.000.000 2.000.000 

4) Biaya manajemen yang terlibat 
dalam operasi 

0 2.750.000 3.000.000 

Total Biaya Operasi dan Perawatan  0 6.850.000 6.200.000 

Total Biaya – Biaya  39.900.000 6.850.000 6.200.000 

TOTAL 52.950.000 

 

Communications 

Prosedur untuk memelihara rencana komunikasi proyek disusun 

berdasarkan Project Communication Management (PMBOK), yang 

mengelompokkan rencana komunikasi proyek dalam 4 kelompok, yaitu : 

1. Kelompok pertama adalah rencana komunikasi yang dilakukan 

berdasarkan communication requirement dan communication technology. 

Rencana komunikasi dilakukan dengan teknik stakeholder analysis untuk 

menghasilkan communication management plan. 

2. Kelompok kedua adalah distribusi informasi yang dilakukan berdasarkan 

work result, communication management plan, serta project plan. 

Distribusi informasi dilakukan dengan teknik communication skills, serta 

information distribution system yang menghasilkan project records.  

3. Kelompok ketiga adalah laporan kinerja yang dilakukan berdasarkan 

project plan, work result, dan other project record. Laporan kinerja 

dilakukan dengan teknik variance analysis dan trend analysis untuk 

menghasilkan Performance Reports dan Change request.   

4. Kelompok keempat adalah penutupan administrasi yang dilakukan 

berdasarkan Performance Measurements Documentation. Teknik yang 

digunakan adalah Performance reporting tools and techniques untuk 

menghasilkan Project archives.   
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Quality 

Mutu proyek yang dimaksud disini adalah mutu yang memiliki keterkaitan 

sangat erat dengan sejumlah standar internasional, seperti contohnya adalah 

memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu (misalnya dalam 

pembuatan aplikasi diperhatikan kaidah baku software engineering yang 

memenuhi software quality assurance). Dalam berbagai konteks, kualitas kerap 

pula diartikan sebagai totalitas output yang diharapkan oleh sponsor proyek. 

Prosedur untuk memelihara rencana mutu proyek dilakukan berdasarkan 

Project Quality Management (PMBOK, 2000) yang mengelompokkan beberapa 

kegiatan dalam rencana mutu proyek menjadi 3 kelompok besar. Kelompok 

pertama adalah Quality Planning (rencana mutu)  yang dilakukan berdasarkan 

kebijakan mutu dan pernyataan cakupan, salah satu teknik yang digunakan untuk 

membuat rencana mutu adalah  benefit / cost analysis untuk mendapatkan Quality 

Management Plan.  Kelompok kedua adalah Quality Assurance (asuransi mutu) 

yang dilakukan berdasarkan Quality Management Plan, salah satu teknik yang 

digunakan untuk membuat asuransi mutu adalah Quality Audits untuk 

menghasilkan Quality Improvements.  Langkah ketiga adalah Quality Control 

(pengawasan mutu) yang dilakukan berdasarkan Quality Management Plan dan 

Checklist, salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan pengawasan mutu 

adalah inspeksi untuk menghasilkan completed checklist dan Process adjustments. 
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Rencana Mutu Proyek 

Rencana Mutu Proyek 

Rencana Mutu Asuransi Mutu Pengawasan Mutu 
Input 
- Kebijakan Mutu 
- Penyataan Cakupan 
- Deskripsi Produk 
- Proses Output lain 

 
Teknik yang digunakan : 
- Analisa Biaya 
- Membandingkan 

dengan produk lain 
 
Output yang dihasilkan : 
- Rencana Mutu 

Proyek 
- Definisi Operasional 
- Check List 
- Input Untuk Proses 

lain 

Input 
- Rencana Manajemen 

Mutu 
- Hasil dari 

pengawasan 
 
Teknik yang digunakan : 
- Perangkat dan teknik 

membuat rencana 
mutu 

- Audit mutu 
 

Output yang dihasilkan: 
- Peningkatan mutu 
 

Input 
- Hasl Kerja 
- Rencana 

manajemen mutu 
- Definisi operasi 
- Checklist 

 
Teknik yang digunakan  
- Inspeksi 
- Bagan Control 

 
Output yang dihasilkan: 
- Peningkatan 

kualitas 
- Penerimaan 

keputusan 
- Pengerjaan ulang 
- Checklist komplit 

 

Technical Solution Effectiveness 

Perkembangan penyelesaian proyek ini setahap demi setahap sesuai 

dengan Project Life Cycle (PLC) dan memenuhi sembilan area pengembangan 

proyek menurut panduan di PMBOK, maka secara teknik didapatkan kemajuan 

hasil proyek sebagai berikut : 

1. Tahap inisiasi dan perencanaan proyek yang menghasilkan serahan proyek 

business case sebagai gambaran umum mengenai proyek yang akan 

diajukan kepada pihak sponsor. 

2. Tahap persetujuan proyek yang menghasilkan project charter. 

3. Sitem informasi yang telah diimplementasikan. 

4. Laporan akhir proyek. 
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Leassons Learned 

a. The project’s biggest successes 

Description Factors that Promoted this Success 
1. Ketepatan waktu 

pelaksanaan (Time) 
- Kedisiplinan team proyek dan pihak yang 

terkait 
- Pengawasan yang baik 
- Keterlibatan User 
- Dapat Memprioritaskan urutan Pekerjaan 

 
2. Kesesuian anggaran 

biaya (Cost) 
- Kemampuan manajer proyek dalam 

mengelola dan menentukan anggaran Biaya 
(Cost) 
 

3. Kejelasan ruang 
lingkup pekerjaan 
(Scope) 

- Kejelasan area kerja/ruang lingkup 
pekerjaan yang dibuat atau produk yang 
dihasilkan 

- Sasaran Proyek yang jelas 
 

4. SDM - Manajer dan team proyek yang 
berpengalaman 
 

 

b.  Areas of potential improvement to be considered for future projects 

 

 

Description Factors that would help Promote Future Success 

1. Pengembangan 
sistem yang lebih 
luas dan terintegrasi  

- Dukungan dari pihak manajemen tingkat 
atas  

- Memaksimumkan nilai investasi TI 
perusahaan dimasa yang akan datang 
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