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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini menjelaskan masalah yang menjadi latar belakang untuk 

pembuatan tugas akhir ini, serta tujuan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, 

dalam bab ini juga menjelaskan batasan dalam ruang lingkup, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Proyek merupakan suatu usaha kerja keras yang dilakukan sementara untuk 

menciptakan sebuah produk, layanan, ataupun hasil yang unik (Schwalbe, 2015). 

Dalam suatu proyek terdapat waktu kapan proyek tersebut dimulai dan target kapan 

proyek selesai dimana dalam selang waktu tersebut terdapat berbagai kegiatan atau 

pekerjaan yang perlu dilakukan supaya proyek dapat selesai sesuai tujuan. Berbagai 

hal yang telah disepakati dan direncanakan pada awal dapat mengalami perubahan 

dimana perencanaan dapat menjadi semakin detil dan spesifik karena bertambahnya 

informasi yang diperoleh dan berbagai faktor lain seiring dengan berjalannya suatu 

proyek. Agar proyek dapat berjalan sesuai dengan harapan maka perlu adanya 

manajemen proyek yang mengatur perencanaan dan pengawasan pada kegiatan 

atau pekerjaan yang terdapat di dalam suatu proyek.  

Manajemen Proyek merupakan proses mengarahkan suatu proyek dari awal 

melalui beberapa tahapan yang dimulai dari inisiasi untuk mengetahui kelayakan 

suatu proyek, perencanaan proyek secara keseluruhan dengan menentukan cakupan 

dan tujuan sesuai waktu dan sumber daya yang tersedia, eksekusi rangkaian 
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pekerjaan yang telah direncanakan, pengawasan berbagai pekerjaan yang 

mengetahui kemajuan proyek, dan kemudian semua aktivitas dalam proyek 

dihentikan setelah suatu proyek dinyatakan telah selesai (Portny, 2017). Seseorang 

atau pihak yang menangani suatu proyek harus dapat memastikan berbagai 

rangkaian kegiatan atau tahap pekerjaan dalam suatu proyek dapat diselesaikan 

sesuai sumber daya yang tersedia, jadwal serta batas waktu dan batasan yang telah 

disepakati. 

Penanganan proyek dapat dilakukan secara digital dengan menggunakan 

aplikasi manajemen proyek seperti Podio, Asana, Trello, dan Basecamp yang dapat 

diakses dari berbagai perangkat, baik itu desktop maupun mobile. Beberapa aplikasi 

tersebut memiliki banyak fitur yang berguna terutama bagi perusahaan besar seperti 

perencanaan, penjadwalan, pembagian dokumen, chatting dalam proyek, 

manajemen tugas dalam gannt chart serta pada aplikasi manajemen proyek tertentu 

dapat terintegrasi dengan layanan lain seperti Dropbox dan Google Drive (Fearn, 

2017).  

Sebuah aplikasi manajemen proyek yang kuat pada umumnya memiliki 

sangat banyak fitur yang dapat diintegrasikan pada berbagai area bisnis dan dapat 

sangat membantu untuk mengelola sumber daya, waktu, dan bahkan akuntasi 

namun kelengkapan fungsi yang sangat banyak tersebut menyebabkan aplikasi 

tersebut menjadi susah untuk dimanfaatkan (Comella, 2014). Akan tetapi, aplikasi 

manajemen proyek tersebut dapat dikembangkan dengan hanya menyertakan fitur 

yang penting untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan dalam proyek, 

sehingga mudah untuk digunakan oleh pengguna yang bekerja secara individu dan 
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pengguna yang termasuk dalam perusahaan atau tim kecil yang mengerjakan 

proyek skala kecil. Hal itu diperkuat dengan kuisioner yang disebarkan peneliti 

kepada 40 responden dimana 82,5% mengalami kesulitan dalam menangani proyek 

atau pekerjaan, 17,5% masih merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi 

manajemen proyek yang tersedia, serta 87,5% membutuhkan atau tertarik dengan 

aplikasi untuk manajemen proyek skala kecil. Selain itu, aplikasi manajemen 

proyek tersebut dapat dikembangkan secara khusus untuk perangkat mobile agar 

manajemen pekerjaan dapat lebih cepat dan mudah melalui genggaman tangan 

dengan menggunakan sebuah framework yang memungkinkan pengembangan 

aplikasi yang berjalan secara native sesuai target platform, seperti perangkat dengan 

sistem operasi Android.  

React Native merupakan sebuah framework Javascript untuk 

mengembangkan aplikasi mobile yang dapat berjalan secara native pada sistem 

operasi mobile seperti Android. React Native merupakan turunan dari React yang 

diperuntukkan khusus untuk membangun antar muka website. Artinya, React 

Native memungkinkan pengembang website untuk menulis aplikasi mobile yang 

terlihat dan terasa native sesuai sistem operasi dimana aplikasi itu berjalan dengan 

menggunakan bahasa Javascript (Einsenman, 2017). Aplikasi yang dikembangkan 

dalam React Native dapat diintergrasikan dengan development platform atau API 

lain seperti Google Firebase untuk menambah fungsi dalam aplikasi. 

Google Firebase merupakan API yang dapat dijadikan sebagai back-end 

untuk membuat database dan mengambil langsung data dari database tersebut 

dengan hanya beberapa baris kode. Dalam Google Firebase itu sendiri terdapat 
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berbagai komponen, seperti Storage untuk penyimpanan data aplikasi dan Real-

time Database  untuk keperluan database aplikasi (Khedkar & Thube, 2017).  

Berdasarkan peluang yang tersedia dengan kemampuan teknologi jaman 

sekarang yang tersedia berdasarkan tulisan diatas, akan dirancang dan dibangun 

sebuah aplikasi manajemen proyek yang diperuntukkan bagi penggunaan individu 

serta pengguna yang terlibat dalam perusahaan atau tim dengan skala kecil. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dirumuskan masalah, yaitu bagaimana cara merancang bangun sebuah aplikasi 

manajemen proyek untuk penggunaan individu dan perusahaan atau tim dengan 

skala kecil untuk perangkat mobile dengan React Native? 

 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari rancang bangun aplikasi ini adalah mengembangkan aplikasi 

manajemen proyek dan pekerjaan bagi pengguna individu dan pengguna yang 

terlibat dalam sebuah tim skala kecil untuk membantu mereka mengerjakan proyek 

secara efektif dan efisien. 

 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Bagi pengguna: 

• Hasil dari rancang bangun aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

memudahkan pengguna yang bekerja secara individu maupun yang 
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memiliki perusahaan atau tim kecil dalam melakukan organisasi 

pekerjaan terhadap proyek yang dikerjakan dan juga bagi yang 

mengerjakan proyek skala kecil. 

• Hasil dari rancang bangun aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

pengguna agar pekerjaan terhadap proyek yang mereka lakukan 

menjadi lebih efisien. 

Bagi peneliti: 

• Hasil dari rancang bangun aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

peneliti dalam memahami proses pengembangan aplikasi mobile 

dengan menggunakan framework React Native. 

• Hasil dari rancang bangun aplikasi ini diharapkan dapat menjadi 

sebagai fondasi untuk pengembangan lebih lanjut pada aplikasi 

manajemen proyek ini. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, terdapat batasan masalah yang menjadi 

ruang lingkup agar penelitian tidak melebar ke berbagai aspek antara lain sebagai 

berikut. 

1. Fitur yang dibuat dalam aplikasi ini adalah membuat proyek baru, 

membuat tasklist, membuat task dalam tasklist, berbagi file dalam 

proyek, mengundang teman ke dalam proyek, komunikasi dengan 

anggota proyek, dan mencari profil pengguna lain.  



 

6 
 

2. Aplikasi yang dirancang dan dibangun merupakan aplikasi untuk 

perangkat mobile yang berjalan pada sistem operasi Android. 

3. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan React Native. 

4. Aplikasi diintegrasikan dengan Google Firebase sebagai back-end. 

 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah 

metode Software Development Life Cycle (SDLC) dimana model yang digunakan 

adalah Waterfall Model dengan tahapan antara lain sebagai berikut. 

• Requirements: Pada tahap ini dilakukan studi dan analisa kebutuhan sistem 

yang diperlukan untuk membangun aplikasi, dimana dalam penelitian ini 

akan dianalisa kebutuhan fitur yang diperlukan dalam aplikasi serta 

mempelajari kelayakan development tools yang akan digunakan. 

• System Design: Pada tahap ini dilakukan perancangan desain sistem untuk 

pengembangan aplikasi mobile yang berjalan pada sistem operasi Android 

serta terintegrasi dengan database dari Firebase. 

• Implementation. Pada tahap ini dilakukan pengembangan aplikasi sesuai 

rancangan desain sistem yang telah dibuat. 

• Testing: Pada tahap ini pengguna melakukan uji coba aplikasi yang telah 

dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berfungsi dengan 

semestinya. Selain itu, tahap ini juga dilakukan untuk memperoleh 

masukan berupa kritik dan saran dari pengguna yang melakukan uji coba 

aplikasi. 
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• Maintenance: Pada tahap ini dilakukan pembenahan dan penyempurnaan 

pada aplikasi sesuai masukan yang diterima dari pengguna. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini memiliki sistematika antara lain sebagai 

berikut. 

Bab 1: Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dari pembuatan tugas akhir ini 

sampai metodologi pelaksanaan tugas akhir. 

Bab 2: Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan berbagai teori yang digunakan untuk 

merancang dan mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk penelitian tugas 

akhir. 

Bab 3: Analisa dan Desain Sistem 

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai perancangan dan 

pengembangan aplikasi manajemen proyek untuk perangkat mobile dan 

integrasinya dengan Google Firebase. 

Bab 4: Implementasi 

Pada bab ini menjelaskan implementasi dari aplikasi yang dirancang dan 

dibangun. 
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Bab 5: Hasil Pengujian 

Pada bab ini menjelaskan hasil dari pengujian aplikasi yang telah dibuat 

serta pembahasannya. 

Bab 6: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tugas 

akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


