BAB III
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM
Pada bab ini menjelaskan analisa dan desain sistem dari aplikasi yang
dikembangkan. Analisa sistem menjelaskan tentang kebutuhan dari aplikasi yang
akan dikembangkan dan desain sistem menjelaskan tentang arsitektur dan fitur dari
aplikasi yang dirancang berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selain itu,
bab ini juga menjelaskan berbagai nilai yang terdapat dalam aspek
entrepreneurship aplikasi ini.
3.1

Analisis Sistem
Sebelum memulai pengembangan aplikasi, perlu adanya analisa sistem

dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi.
Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui fitur apa saja yang
diperlukan dalam aplikasi yang akan dibuat sehingga dapat menyelesaikan
permasalahan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisa dari permasalahan
yang ingin diselesaikan, solusi yang ditawarkan, serta analisis kebutuhan sistem
untuk rancang dan bangun aplikasi.
3.1.1

Analisis Permasalahan

Sebelum dilakukan pengembangan aplikasi manajemen proyek
yang cocok untuk skala kecil, penulis perlu memahami masalah yang
dialami oleh sebuah tim yang mengerjakan suatu proyek, serta
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permasalahan yang dialami pengguna pada aplikasi manajemen proyek
yang telah ada.
Dari sisi masalah yang dialami oleh tim yang terlibat dalam suatu
proyek, Flint (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah umum
yang terjadi pada kerja tim ketika mengerjakan proyek, yaitu kurang
kepercayaan antar sesama anggota, tidak mampu dalam mengendalikan
konflik, ada beberapa anggota yang tidak mau membagikan informasi
kepada tim mereka sendiri, kurangnya komitmen dan pemikiran yang tidak
sejalan. Agar dapat mengetahui kebutuhan pengguna berupa fitur yang perlu
disertakan, penulis melakukan survei kepada 36 responden mengenai
masalah yang mereka hadapi dalam kerja tim, terutama ketika mengerjakan
proyek. Hasil dari survei dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran B.
Berdasarkan survei tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan
penulis selesaikan.
• Sulitnya untuk mengetahui sejauh mana kemajuan project atau
perubahan yang terjadi secara detil.
• Responden tidak memahami tugas yang harus dikerjakan atau
merasa memiliki peran yang tidak jelas dalam tim.
• Anggota tim tidak memahami peran atau tugas mereka dengan
jelas.
• Pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
• Sulitnya komunikasi dengan sesama anggota dalam tim atau ada
anggota tim kurang terbuka dengan tim mereka sendiri.
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Dalam

masalah

penggunaan

aplikasi

manajemen

proyek,

Christensen dan Ray (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah
yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi atau layanan manajemen proyek
yang tersedia oleh 517 responden yang berpartisipasi dalam survei yang
dilaksanakan pada studi tersebut seperti fitur kolaborasi dalam aplikasi tidak
dimanfaatkan oleh rekan mereka dan keinginan untuk menggunakan
aplikasi serupa yang lebih mudah digunakan. Sebagian besar responden
yang terlibat menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Project
untuk melakukan manajemen pekerjaan mereka, sedangkan aplikasi Trello,
ProjectManager.com dan BaseCamp merupakan aplikasi yang bukan dari
Microsoft yang paling umum digunakan. Adapun beberapa poin
permasalahan yang diambil oleh penulis dari laporan survei tersebut.
•

33% dari 517 responden merasa aplikasi manajemen proyek yang
mereka gunakan memakan banyak waktu dalam pemanfaatannya.

•

26% dari 517 responden mengatakan bahwa tim mereka tidak mau
menggunakan aplikasi manajemen proyek yang mereka gunakan.

•

13% dari 517 responden merasa aplikasi manajemen proyek yang
mereka gunakan cukup rumit.

•

12% dari 517 responden merasa aplikasi manajemen proyek yang
mereka gunakan membutuhkan waktu yang lama untuk dimengerti.

•

84% dari 517 responden tidak menggunakan aplikasi manajemen
proyek dengan perangkat mobile, sedangkan hanya 13% responden
yang menggunakan.
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3.1.2

Solusi

Berdasarkan

analisa

permasalahan

yang

telah

dilakukan

sebelumnya, terdapat beberapa solusi untuk memenuhi kebutuhan
pengguna berupa implementasi fitur ke dalam aplikasi manajemen proyek
untuk sistem operasi Android yang penulis rancang dan bangun.
Implementasi fitur tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis
kepada 36 responden mengenai masalah yang mereka alami ketika berada
dalam suatu tim untuk mengerjakan proyek. Implementasi fitur juga dibuat
berdasarkan beberapa permasalahan yang dialami pengguna pada
pengunaan aplikasi manajemen proyek yang telah ada. Permasalahan
tersebut telah disebutkan berdasarkan temuan penulis dari laporan survei
yang telah diterbitkan.
Berikut solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna berdasarkan masalah yang dialami oleh sebuah tim ketika mereka
mengerjakan suatu proyek. Masalah yang ingin diselesaikan dengan solusi
yang ditawarkan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3. 1 Masalah dari sisi kerja tim dan Solusi yang ditawarkan

No.
1.

Masalah
Sulitnya

untuk

Solusi
mengetahui Fitur MyUpdate dimana pengguna dapat

sejauh mana kemajuan project mengetahui
secara detil.

setiap

kemajuan

atau

perubahan yang dilakukan anggota tim
lain ataupun mereka sendiri pada proyek
dimana pengguna terlibat. Fitur ini serupa
dengan News Feed pada Facebook.

2.

Responden

tidak

memahami Fitur Assign Member pada task dan fitur

tugas yang harus dikerjakan atau MyWork dimana pengguna dapat melihat
merasa memiliki peran yang daftar pekerjaan mereka
tidak jelas dalam tim.
3.

Anggota tim / rekan responden Fitur Assign Member pada task dan fitur
tidak memahami peran atau tugas MyWork dimana pengguna dapat melihat
mereka dengan jelas.

4.

daftar pekerjaan mereka

Pekerjaan tidak berjalan sesuai Fitur untuk menetapkan tenggak waktu
dengan rencana.

5.

Sulitnya

komunikasi

pada task.
dengan Fitur Chat Room pada setiap Project yang

sesama anggota dalam tim atau dibuat.
ada anggota tim / rekan dari
responden yang kurang terbuka
dengan tim mereka sendiri.
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Berikut solusi yang ditawarkan berdasarkan masalah yang dialami
pengguna pada aplikasi manajemen proyek yang telah ada. Solusi tersebut
dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3. 2 Masalah dari aplikasi yang telah ada dan Solusi yang ditawarkan

No.
1.

Masalah

Solusi

Pengguna tidak menggunakan

Fitur MyUpdate dimana pengguna dapat

aplikasi manajemen proyek pada

mengetahui setiap kemajuan atau

perangkat mobile.

perubahan yang dilakukan anggota tim
lain ataupun mereka sendiri pada proyek
dimana pengguna terlibat. Fitur ini serupa
dengan News Feed pada Facebook.

2.

Aplikasi manajemen proyek

Fitur Request For Evaluation, untuk

yang ada memakan banyak

memberitahukan bahwa task telah selesai

waktu dalam pemanfaatannya.

atau perlu evaluasi kepada admin Project
atau ketua tim.

3.

Aplikasi manajemen proyek

Fitur Quick Guide, sebuah tutorial non-

yang ada membutuhkan waktu

interaktif singkat untuk pengguna baru.

yang lama untuk dimengerti.
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3.1.3

Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam rancang dan bangun aplikasi ini terdapat beberapa
kebutuhan spesifik agar sistem dalam aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai
dengan harapan. Selain itu, kebutuhan yang diperlukan untuk setiap bagian
aplikasi berbeda. Adapun kebutuhan untuk setiap bagian aplikasi antara lain
sebagai berikut.
3.1.3.1

Mobile Application
Pada bagian ini merupakan aplikasi yang dipasang pada

perangkat pengguna yang berjalan pada sistem operasi Android. Agar
aplikasi ini dapat berjalan terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi
antara lain sebagai berikut.
•

Sistem operasi Android minimal versi 4.4 KitKat atau versi
lebih baru.

•
3.1.3.2

Akses internet yang memadai.
Server
Pada

bagian

ini,

server

merupakan

back-end

yang

dimanfaatkan untuk penyimpanan data dimana pengguna dapat
melakukan mengakses, membuat, serta mengubah data dari aplikasi
mobile. Back-end yang digunakan adalah Google Firebase.
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3.2

Desain Sistem
Dalam proses pengembangan aplikasi, penulis menggunakan bahasa UML

atau Unified Model Language untuk menjelaskan desain skema atau rancangan dan
proses aplikasi. Pada bagian desain sistem ini akan dijelaskan desain sistem dalam
beberapa bagian, yaitu desain arsitektur, desain basis data, desain proses, dan desain
tampilan atau user interface.
3.2.1

Desain Arsitektur
Arsitektur yang digunakan untuk rancang bangun adalah client-

server. Arsitektur client-server memungkinkan pengguna terhubung ke
dalam server untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia dalam server
tersebut dengan menggunakan aplikasi yang terpasang pada perangkat
mereka. Dalam arsitektur client-server, aplikasi yang penulis rancang dan
bangun ini terbagi dalam dua sisi, yaitu:
•

Sisi client dimana pengguna dapat melakukan manajemen proyek
dengan aplikasi yang terpasang pada perangkat Android mereka.
Pada sisi client ini, pengguna dapat membuat proyek baru dan
mengundang pengguna lain untuk bergabung menjadi anggota.
Dalam proyek tersebut, pengguna yang memiliki hak dapat
membuat berbagai task dengan tenggak waktu yang harus
dikerjakan oleh anggota. Selain itu, semua anggota dapat saling
berkomunikasi

pada

ruangan

chat

yang

tersedia

serta

mengunggah file untuk dibagikan. Setiap informasi yang dibuat
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dan diubah oleh pengguna pada kegiatan yang dilakukan dalam
aplikasi akan selalu disimpan pada sisi server.
•

Sisi server dimana semua informasi yang dibuat dan diubah oleh
pengguna dari sisi client disimpan ke dalam server melalui API
yang disediakan oleh Firebase. Selain untuk menyimpan
informasi, sisi server ini juga memungkinkan pengguna untuk
mengakses kembali informasi

yang telah mereka buat

sebelumnya serta berbagai informasi yang dibuat oleh pengguna
lain.
Bentuk desain arsitektur sistem yang digunakan pada aplikasi ini
dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Desain Arsitektur Aplikasi
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3.2.2

Desain Basis Data
Dalam rancang dan bangun aplikasi ini, sebuah basis data

digunakan untuk menyimpan berbagai data yang dibuat dan diubah oleh
pengguna. Basis data yang digunakan adalah Firebase dengan komponen
Realtime Database yang merupakan basis data NoSQL. Berbeda dengan
SQL pada umumnya, basis data NoSQL tidak memiliki struktur berupa
tabel data dan relasi sehingga penyimpanan data dapat fleksibel. Untuk
menggambarkan desain basis data, penulis menggunakan JSON Tree.
Desain basis data untuk aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.

AppDB
|_Account
|
|
|
|_idAccount: String
|
|_name: String
|
|_email: String
|
|_password: String
|
|_accountAvatar: String
|
|_accountFriendList
|
|
|
|
|
|_idFriend: String
|
|
|_friendName: String
|
|
|_friendEmail: String
|
|
|
|_projectJoined
|
|
|
|_idProjectJoined: String
|
joinedProjectName: String
|
|_Project
|
|
|
|_idProject: String
|
|_projectName: String
|
|_projectDesc: String
|
|_numOfTasks: int
|
|_completedTasks: int
|
|_numOfMembers: int
|
|_projectAvatar: String
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|
|_memberList
|
|
|
|_idMember: String
|
|_memberName: String
|
|_admin: boolean
|
|_ProjectChat
|
|
|
|_idProject: String
|
|
|
|_idMsg: String
|
|_nameSender: String
|
|_msg: String
|
|_dateSent: String
|
|_ProjectTaskList
|
|
|
|_idProject: String
|
|
|
|_idTasklist: String
|
|_tasklistName: String
|
|_Task
|
|
|
|_idTask: String
|
|_taskName: String
|
|_duedate: String
|
|_isCompleted: boolean
|
|_numOfAssigned: int
|
|
|
|_Assigned
|
|
|
|_idAssigned: String
|
|_name: String
|
|_AssignedTask
|
|
|
|_idAccount: String
|
|
|
|_idTask: String
|
|_projectName: String
|
|_duedate: String
|
|_taskName: String
|
|_SharedFile
|
|
|
|_idTask: String
|
|
|
|_idShared: String
|
|_fileUrl: String
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|
|_fileName: String
|
|_ProjectFeed
|
|
|
|_idLog: String
|
|_idProject: String
|
|_idCreator: String
|
|_projectName: String
|
|_feedMsg: String
|
|_logDate: String
|
|_NotifyForProjectAdmin
|
|
|
|_idAdmin: String
|
|
|
|_idNotify: String
|
|_msg: String
|
|_ProjectInvitation
|
|_idInvitation: String
|_idProjectInvite: String
|_idInvitedMember: String
|_asAdmin? : boolean
|_invMsg: String
|_nameSender: String
|_accepted?: boolean

Gambar 3. 2 Desain Basis Data Aplikasi
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3.2.3

Desain Proses
Pada aplikasi ini terdapat beberapa proses utama yang dirancang

sesuai dengan analisa permasalahan yang telah dilakukan. Dalam
perancangan proses aplikasi ini, penulis menggunakan beberapa jenis
diagram UML atau Unified Model Language. Diagram yang digunakan
dalam perancangan aplikasi ini adalah Use Case Diagram, Activity
Diagram, dan Sequence Diagram.
3.2.3.1

Use Case Diagram
Pada aplikasi ini terdapat tujuh aksi utama yang dapat

dilakukan oleh pengguna. Aplikasi ini memiliki sepuluh aksi
utama, yaitu membuat proyek baru, menambahkan anggota ke
dalam proyek, membuat tasklist dalam proyek, membuat task
dalam tasklist, menghapus task, assign anggota ke dalam task,
chatting dengan seluruh anggota proyek, membagikan file ke
dalam proyek, request task untuk dievaluasi, dan menambah
teman. Akan tetapi, hanya pengguna dengan tipe Admin Project
yang dapat melakukan semua aksi diatas, sedangkan pengguna
dengan tipe Anggota Project hanya dapat melakukan dua aksi. Use
case diagram dapat dilihat pada Gambar 3.3.
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Gambar 3. 3 Use case diagram aplikasi

3.2.3.2

Activity Diagram
Diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja

dari sistem aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat beberapa activity
diagram yang dirancang berdasarkan use case diagram yang telah
dibuat sebelumnya antara lain sebagai berikut.
•

Activity Diagram membuat Project baru
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor, yaitu pengguna,
aplikasi, dan Firebase Realtime Database. Pengguna
membuat sebuah proyek baru dengan mengisi nama proyek
yang akan dibuat pada aplikasi, kemudian aplikasi akan
membuat data Project baru dan mengirimkan data proyek
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baru yang telah dibuat tersebut ke dalam Firebase untuk
disimpan. Selanjutnya, pengguna akan masuk ke halaman
proyek yang baru dibuat. Diagram aktivitas ini dapat dilihat
pada Gambar 3.4.

Gambar 3. 4 Activity Diagram Membuat proyek baru

•

Activity Diagram mengundang pengguna lain ke dalam
Project
Aktivitas ini melibatkan empat aktor, yaitu pengguna
yang mengundang, pengguna yang menerima undangan
untuk bergabung, aplikasi, dan Firebase Realtime Database.
Aktivitas ini diawali dengan pengguna mengirimkan
undangan untuk bergabung kepada pengguna lain, kemudian
aplikasi akan membuat data undangan baru yang selanjutnya
disimpan ke dalam Firebase. Pengguna yang menerima
undangan nantinya akan membuka halaman Invitation
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dimana Firebase akan mengirimkan daftar undangan yang
diperuntukkan untuk pengguna tersebut. Kemudian, aplikasi
akan menampilkan daftar undangan dimana pengguna dapat
memilih untuk bergabung atau tidak. Jika bergabung, maka
Firebase akan menambahkan pengguna tersebut sebagai
anggota. Jika pengguna memilih untuk tidak bergabung,
maka undangan dihapus dari Firebase. Diagram aktivitas ini
dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3. 5 Activity Diagram Menambahkan anggota ke dalam proyek

•

Activity Diagram membuat tasklist dalam Project
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor, yaitu pengguna,
aplikasi, dan Firebase Realtime Database. Pada awalnya
pengguna membuat Tasklist baru di dalam halaman Project.
Setelah itu aplikasi akan membuat data Tasklist baru untuk
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selanjutnya disimpan ke dalam Firebase. Tasklist yang baru
dibuat akan ditampilkan ke dalam aplikasi. Diagram
aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3. 6 Activity Diagram Membuat tasklist dalam proyek

•

Activity Diagram membuat task dalam tasklist
Aktivitas ini melibatkan empat aktor, yaitu pengguna
yang membuat Task, pengguna yang ditugaskan, aplikasi,
dan Firebase Realtime Database. Aktivitas ini diawali
dengan pengguna membuat sebuah Task dalam Tasklist
ketika berada di halaman Project. Selanjutnya, aplikasi
membuat data Task baru untuk disimpan ke dalam Firebase.
Setelah itu, Task yang baru dibuat akan muncul didalam
Tasklist. Jika ada anggota yang di assign ketika pembuatan
Task, maka anggota tersebut akan menerima tugas tersebut.
Diagram untuk aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.7.
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Gambar 3. 7 Activity Diagram Membuat task dalam tasklist

•

Activity Diagram menghapus task
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor, yaitu pengguna
yang berperan sebagai Admin Project, aplikasi, dan Firebase
Realtime Database. Aktivitas ini diawali dengan pengguna
yang berwenang dalam suatu Project masuk ke halaman
detail sebuah Task dan menekan tombol Delete. Setelah itu,
aplikasi akan meminta tindakan untuk menghapus Task dari
database. Setelah proses penghapusan selesai, pengguna
akan menerima pesan Task yang telah dihapus. Diagram
aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.8.
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Gambar 3. 8 Activity Diagram menghapus task

•

Activity Diagram assign anggota ke dalam task
Aktivitas ini melibatkan empat aktor, yaitu pengguna
yang memberikan tugas, pengguna yang ditugaskan,
aplikasi, dan Firebase Realtime Database. Aktivitas ini
diawali dengan pengguna yang memiliki hak masuk ke
halaman detil Task dan kemudian ke halaman Assign More
melalui halaman Project, setelah itu pengguna memilih
anggota yang ditugaskan ke dalam Task. Kemudian, aplikasi
akan mengirimkan perubahan data untuk diperbaharui oleh
Firebase. Selanjutnya, anggota yang telah dipilih akan
menerima tugas. Diagram aktivitas ini dapat dilihat pada
Gambar 3.9.
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Gambar 3. 9 Activity Diagram Menugaskan anggota ke dalam task

•

Activity Diagram chatting dengan seluruh anggota Project
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor, yaitu pengguna,
aplikasi, dan Firebase Realtime Database. Aktivitas ini
diawali dengan pengguna memasuki halaman chat room
Project, kemudian aplikasi akan meminta semua pesan yang
ada di dalam database untuk ditampilkan pada aplikasi. Jika
pengguna membuat pesan baru, maka pesan tersebut
dikirimkan ke database dan selanjutnya aktivitas diulangi
dari tahap meminta semua pesan. Diagram aktivitas ini dapat
dilihat pada Gambar 3.10.

38

Gambar 3. 10 Activity Diagram Chatting dengan seluruh anggota proyek

•

Activity Diagram membagikan file ke dalam proyek
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor, yaitu pengguna,
aplikasi, Firebase Realtime Database, dan Firebase Storage.
Aktivitas ini diawali dengan pengguna memasuki salah satu
halaman Task yang diakses dari halaman Project, kemudian
pengguna memilih file yang diupload. Aplikasi akan
melakukan proses pengunggahan file. Jika berhasil, maka
keterangan file dimasukkan ke dalam database dan file
disimpan dalam storage. Diagram aktivitas dapat dilihat
pada Gambar 3.11.
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Gambar 3. 11 Activity Diagram Membagikan file ke dalam proyek

•

Activity Diagram menambah teman
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor, yaitu Pengguna,

Aplikasi, dan Firebase Realtime Database. Aktivitas ini diawali
dengan pengguna memasukkan email pengguna lain yang ingin
ditambahkan

sebagai

teman.

Kemudian,

aplikasi

akan

mengirimkan input dari pengguna dan selanjutnya mencari
pengguna yang sesuai pada database. Jika pengguna lain
ditemukan, maka pengguna tersebut muncul di layar dan dapat
ditambahkan sebagai teman oleh pengguna yang mencari. Jika
pengguna lain tidak ditemukan, maka tidak ada pengguna yang
muncul dan muncul pesan pengguna tidak ditemukan. Aktivitas
diagram ini dapat dilihat pada Gambar 3.12.
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Gambar 3. 12 Activity Diagram menambah teman

•

Activity Diagram request task untuk dievaluasi
Aktivitas ini melibatkan empat aktor, yaitu Pengguna

sebagai anggota, Aplikasi, Firebase Realtime Database, dan
Pengguna sebagai admin project. Aktivitas ini diawali dengan
pengguna melakukan request pada suatu task yang mereka
anggap telah selesai pada halaman MyWork. Selanjutnya,
aplikasi membuat data request baru untuk disimpan ke dalam
database. Admin project dengan task yang terkait akan
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menerima notifikasi permintaan evaluasi. Aktivitas diiagram ini
dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3. 13 Activity Diagram request task untuk dievaluasi

3.2.3.3

Sequence Diagram
Diagram ini digunakan untuk menggambarkan proses

interaksi antar berbagai komponen terdapat di dalam sistem. Dalam
aplikasi ini terdapat tujuh sequence diagram yang dirancang
berdasarkan use case diagram yang telah dibuat sebelumnya antara
lain sebagai berikut.
•

Sequence Diagram membuat Project baru
Diawali dengan pengguna memasukkan informasi

Project baru yang akan dibuat pada HomeScreen. Layar
HomeScreen ini dapat berupa halaman MyWork, halaman
MyProject atau halaman MyUpdate pada aplikasi. Selanjutnya,
function makeNewProject(project) akan dijalankan untuk
melakukan set project ke node Project pada database Firebase.
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Setelah itu, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa
Project baru telah berhasil dibuat. Sequence diagram dari
proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3. 14 Sequence Diagram membuat Project baru

•

Sequence Diagram mengundang pengguna lain ke dalam
Project
Dimulai dengan pengguna mengirimkan undangan

untuk bergabung ke dalam suatu Project kepada pengguna lain
yang diundang. Selanjutnya, function sendInvitation(project,
receiver, isAdmin) akan dijalankan untuk melakukan set
invitation ke node ProjectInvitation pada database Firebase.
Setelah itu, pengguna yang diundang akan memperoleh
undangan pada halaman Invitation mereka.
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Ada dua kemungkinan yang terjadi setelah pengguna
yang diundang memperoleh undangan untuk bergabung. Jika
pengguna

menerima

undangan,

maka

function

addMember(project, user) akan dijalankan untuk melakukan
update data pada node Project serta melakukan remove
undangan dari node ProjectInvitation. Jika pengguna menolak
untuk bergabung, maka function reject(invite) akan dijalankan
untuk melakukan remove invitation undangan dari node
ProjectInvitation. Sequence diagram dari proses ini dapat
dilihat pada Gambar 3.15.

Gambar 3. 15 Sequence Diagram mengundang pengguna lain ke dalam Project
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•

Sequence Diagram membuat tasklist dalam Project
Dimulai dengan pengguna memasukkan informasi

Tasklist baru yang akan dibuat ke dalam suatu Project.
Selanjutnya, function addTasklist(project, tasklist) akan
dijalankan untuk melakukan set tasklist ke node Project pada
database Firebase. Setelah itu, Tasklist yang baru dibuat akan
muncul di halaman Project. Sequence diagram dari proses ini
dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Gambar 3. 16 Sequence Diagram membuat tasklist dalam Project

•

Sequence Diagram membuat task dalam tasklist
Dimulai dengan pengguna yang berperan sebagai

Admin Project membuat Task baru. Kemudian, function
addTask(project,

tasklist,

task)

akan

dijalankan

untuk
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melakukan set task ke node Tasklist pada database Firebase.
Selanjutnya, jika terdapat anggota yang ditugaskan atau di
assign pada saat pembuatan Task maka dalam waktu bersamaan
pengguna yang ditugaskan akan menerima Task tersebut dan
Task yang baru saja dibuat muncul di halaman Project. Jika
tidak ada anggota yang ditugaskan, maka Task akan langsung
muncul di halaman Project. Sequence diagram dari proses ini
dapat dilihat pada Gambar 3.17.

Gambar 3. 17 Sequence Diagram membuat task dalam tasklist
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•

Sequence Diagram menghapus task
Dimulai dengan pengguna yang memiliki wewenang

sebagai Admin Project masuk ke dalam halaman Task untuk
menghapus sebuah task dengan menekan tombol Delete.
Setelah

pengguna

melakukan

aksi

tersebut,

function

removeTask(task) akan dijalankan untuk melakukan proses
penghapusan dari node Task pada database Firebase. Setelah
dihapus dari database, task akan menghilang dari halaman detail
Task dan pengguna menerima pesan Task telah dihapus.
Sequence diagram untuk proses ini dapat dilihat pada Gambar
3.18.

Gambar 3. 18 Sequence Diagram menghapus task
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•

Sequence Diagram assign anggota ke dalam task
Diawali dengan pengguna yang berperan sebagai

Admin Project masuk ke halaman Task untuk melakukan
assign pada anggota yang ingin ditugaskan. Function
assign(task, member) akan dijalankan setiap ada anggota yang
di assign oleh Admin Project. Function tersebut dijalankan
untuk melakukan update task ke node Task pada database
Firebase. Setelah itu, pengguna yang di assign akan menerima
tugas mereka dan pengguna tersebut akan ditandai sebagai
Assigned pada halaman Task. Sequence diagram dari proses ini
dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3. 19 Sequence Diagram assign anggota ke dalam task
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•

Sequence Diagram chatting dengan seluruh anggota Project
Diawali dengan pengguna masuk ke dalam chat room

Project. Setelah itu, function requestAllMsg(project) akan
dijalankan untuk meminta semua pesan dari database dan
kemudian ditampilkan ke dalam chat room. Selanjutnya,
pengguna menulis dan mengirimkan pesan dimana nantinya
function sendMsg(project, msg) akan dijalankan untuk
menyimpan pesan dan set message ke node Project pada
database Firebase. Pada akhirnya, pesan yang dibuat akan
muncul pada chat room. Sequence diagram dari proses ini dapat
dilihat pada Gambar 3.20.

Gambar 3. 20 Sequence Diagram chatting dengan seluruh anggota Project
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•

Sequence Diagram membagikan file ke dalam Project
Diawali dengan pengguna memilih file yang akan
diunggah.

Kemudian,

function

uploadFile(task,

file)

dijalankan untuk mengunggah file. Jika upload berhasil,
maka informasi file akan disimpan ke dalam node SharedFile
dan file baru ditampilkan. Jika upload gagal, maka pengguna
menerima pesan upload gagal. Sequence diagram dari proses
ini dapat dilihat pada Gambar 3.21.

Gambar 3. 21 Sequence Diagram membagikan file ke dalam proyek
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•

Sequence Diagram menambah teman
Diawali dengan pengguna memasukkan email pengguna

lain. Kemudian, searchUser(email) dijalankan untuk mencari
pengguna lain berdasarkan email di dalam database. Jika
ditemukan, maka hasil pencarian ditampilkan dan pengguna
dapat

menambahkan

addFriend(user)

pengguna

dijalankan

untuk

lain

tersebut.

Function

menyimpan

informasi

pengguna lain tersebut ke dalam database. Jika tidak ditemukan,
maka hasil pencarian kosong dan muncul pesan tidak ditemukan.
Sequence diagram proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.22.

Gambar 3. 22 Sequence Diagram menambahkan teman
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•

Sequence Diagram request task untuk dievaluasi
Diawali dengan pengguna menekan tombol request pada

halaman

MyWork

mereka.

Selanjutnya,

function

notifyTaskHasBeenDone(task) akan dijalankan untuk membuat
data permintaan evaluasi dan menyimpan data tersebut ke dalam
node NotifyForProjectAdmin. Setelah itu, pengguna akan
menerima pesan permintaan evaluasi telah diterima oleh admin
Project. Sequence Diagram dari proses ini dapat dilihat pada
Gambar 3.23.

Gambar 3. 23 Sequence Diagram request task untuk dievaluasi
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3.2.4

Desain User Interface
User Interface merupakan tampilan antarmuka dimana pengguna dapat

berinteraksi dengan sistem aplikasi. Hal-hal ditampilkan oleh sistem aplikasi sesuai
dengan aksi yang dilakukan oleh pengguna pada user interface aplikasi. Pada
bagian ini akan dijelaskan setiap rancangan desain user interface yang digunakan
pada aplikasi dan skema alur user interface.
3.2.4.1

Prototype Tampilan Antarmuka
Dalam merancang tampilan antarmuka atau user interface

aplikasi ini, penulis menggunakan low-fidelity prototype sebagai desain
dasar tampilan. Low-fidelity prototype digunakan sebagai acuan karena
mudah dan cepat dalam perancangannya. User interface yang didesain
untuk aplikasi meliputi halaman login, halaman register, halaman
MyWork, halaman MyProject, halaman MyUpdate, halaman main menu,
halaman profile, halaman create new project, halaman Project, halaman
chat room Project, halaman create new tasklist, halaman create new task,
halaman assign more, halaman invite friends to project, halaman invite
other to project, halaman invitation, halaman friendlist, dan halaman add
friend.
•

Halaman Login
Halaman ini merupakan halaman pertama yang

ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi dan belum
melakukan login. Agar dapat masuk ke dalam aplikasi,
pengguna harus memasukkan email dan password akun profil

53

mereka dan kemudian menekan tombol Login. Jika pengguna
belum membuat akun profil, mereka dapat masuk ke dalam
halaman Register dengan menekan tombol Register New
Account. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.24.

Gambar 3. 24 Halaman Login

•

Halaman Register
Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan registrasi

untuk membuat akun profil baru. Agar dapat membuat akun
baru, pengguna harus memasukkan nama asli mereka, email
yang digunakan, dan password. Setelah itu, pengguna menekan
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tombol Register untuk mendaftar. Email dan password ini
nantinya digunakan untuk login ke dalam aplikasi. Pengguna
juga dapat kembali ke halaman login dengan menekan tombol
Back yang menyerupai panah. Desain user interface halaman ini
dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3. 25 Halaman Register

•

Halaman MyWork
Halaman ini merupakan halaman yang diakses oleh

pengguna setelah mereka melakukan login. Pada halaman ini,
pengguna dapat melihat Task yang ditugaskan oleh ketua atau
atasan mereka dan harus mereka kerjakan. Daftar task diurutkan
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berdasarkan

tenggak

waktu

dan

jika

pengguna

telah

menyelesaikan task, mereka dapat memberitahukan kepada
admin atau ketua tim dari Project yang berhubungan dengan task
dengan menekan tombol “Done? Notify”. Selain itu, pengguna
dapat melihat request dari anggota Project jika mereka telah
menyelesaikan

suatu

Task

sehingga

pengguna

dapat

menandakan task tersebut sebagai Complete pada halaman Task
Detail. Dari halaman ini, pengguna dapat berpindah ke halaman
Main Menu dengan menekan tombol panah di kiri atas, halaman
Create New Project dengan menekan tombol ‘+’ di kanan atas,
halaman MyProject dan halaman MyUpdate. Desain user
interface halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.26.

Gambar 3. 26 Halaman MyWork
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•

Halaman MyProject
Halaman ini adalah halaman untuk melihat daftar

Project dibuat oleh pengguna atau diikuti pengguna sebagai
anggota yang dapat diakses dari halaman MyWork dan
MyUpdate. Pengguna dapat melihat jumlah anggota, jumlah
task yang telah diselesaikan, dan jumlah total task setiap Project.
Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada Gambar
3.27.

Gambar 3. 27 Halaman MyProject
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•

Halaman MyUpdate
Pada halaman ini, pengguna dapat mengetahui setiap

perkembangan Project. Setiap perkembangan atau perubahan
yang dilakukan oleh pengguna dan anggota tim dapat dilihat
pada halaman ini. Dari halaman ini, pengguna dapat berpindah
ke halaman MyWork, halaman MyProject, halaman Main Menu
dengan menekan tombol panah di kiri atas, dan halaman Create
New Project dengan menekan tombol ‘+’ di kiri atas. Desain
user interface halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3. 28 Halaman MyUpdate
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•

Halaman Main Menu
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat nama dan

email mereka, berpindah ke halaman MyWork, MyProject, dan
MyUpdate dengan menekan tombol Home, halaman Invitation
untuk melihat undangan bergabung ke dalam Project, halaman
Friendlist dengan menekan tombol Friends, halaman Profile
untuk mengubah pengaturan akun, dan keluar dari akun dengan
menekan tombol Log Out. Desain user interface halaman ini
dapat dilihat pada Gambar 3.29.

Gambar 3. 29 Halaman Main Menu
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•

Halaman Profile
Halaman ini merupakan halaman yang diakses oleh

pengguna dari halaman Main Menu untuk mengubah pengaturan
pada akun profil mereka. Pengaturan yang dapat diubah oleh
pengguna adalah profile picture atau avatar, email, dan
password. Untuk melakukan perubahan, pengguna cukup
mengubah isi form dan setelah itu menekan tombol Update
Profile. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.30.

Gambar 3. 30 Halaman Profile
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•

Halaman Create New Project
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan

untuk membuat Project baru. Agar dapat membuat Project,
pengguna harus mengisi nama dan deskripsi Project. Setelah
mengisi kedua form tersebut, pengguna dapat menekan tombol
Create. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.31.

Gambar 3. 31 Halaman Create New Project

•

Halaman Project
Setiap Project yang dibuat dalam aplikasi memiliki

halaman tersendiri. Halaman ini berperan sebagai halaman
utama Project dimana pengguna dapat melihat Tasklist dan
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berbagai Task didalamnya. Pada halaman ini, pengguna dapat
mengetahui jumlah anggota yang diassign dan tenggak waktu
pada setiap Task yang telah dibuat. Halaman ini juga memiliki
dua tombol, yaitu Tombol Chat dan Tombol New Tasklist.
Tombol Chat digunakan untuk mengakses ruangan chat Project
dan Tombol New Tasklist digunakan untuk membuat Tasklist
baru. Selain itu, pengguna juga dapat mengundang pengguna
lain untuk menjadi anggota Project dengan menekan tombol
yang terdapat di kanan atas. Desain user interface halaman ini
dapat dilihat pada Gambar 3.32.

Gambar 3. 32 Halaman Project
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•

Halaman Chat Room Project
Halaman ini merupakan ruangan chat yang tersedia

pada setiap Project. Pada halaman ini, pengguna dapat
mengirimkan pesan berupa tulisan kepada seluruh anggota
Project. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.33.

Gambar 3. 33 Halaman Chat Room Project

•

Halaman Task Detail
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail Task

yang telah dibuat dan harus dikerjakan. Informasi yang dapat
dilihat adalah nama Task, anggota yang ditugaskan, tenggak
waktu, dan file yang dibagikan untuk Task. Pengguna yang
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memiliki wewenang dapat menugaskan anggota lain dengan
mengakses halaman Assign More melalui tombol di kanan atas.
Semua anggota yang ditugaskan pada Task yang bersangkutan
serta admin Project dapat melakukan upload file dengan
menekan tombol Add New File.
Tampilan halaman detil Task untuk admin Project dan
anggota memiliki perbedaan yang minimal. Perbedaan yang
signifikan adalah admin Project dapat mengakses halaman
Assign More melalui halaman ini. Desain user interface
halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.34.

Gambar 3. 34 Halaman Task Detail
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•

Halaman Assign More
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan

untuk menungaskan anggota lain ke dalam suatu Task. Hal itu
dapat dilakukan dengan menekan tombol Assign pada anggota
yang ingin dimasukkan. Halaman Assign More hanya dapat
diakses oleh admin Project melalui halaman Task Detail yang
bersangkutan. Desain user interface halaman ini dapat dilihat
pada Gambar 3.35.

Gambar 3. 35 Halaman Assign More
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•

Halaman Create New Tasklist
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan

untuk membuat Tasklist baru. Tasklist yang telah dibuat ini
nantinya dapat diisi dengan berbagai Task. Untuk membuat
Tasklist, pengguna cukup memasukkan nama Tasklist dan
setelah itu menekan tombol Create. Desain user interface
halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.36.

Gambar 3. 36 Halaman Create New Tasklist
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•

Halaman Create New Task
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan

untuk membuat suatu Task dalam Tasklist. Pada halaman ini,
pengguna wajib memasukkan nama atau penjelasan singkat
Task, menugaskan anggota dengan menekan tombol Assign
pada daftar anggota, dan menentukan tenggak waktu kapan Task
harus selesai. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol
Create. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.37.

Gambar 3. 37 Halaman Create New Task
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•

Halaman Invite Friends to Project
Pada halaman ini, pengguna dapat mengirimkan

undangan untuk bergabung ke dalam Project kepada pengguna
lain yang ada di dalam Friendlist mereka. Untuk mengirimkan
undangan, pengguna menekan tombol Send pada teman yang
ingin diajak untuk bergabung dan setelah itu pengguna
mendapatkan notifikasi yang menunjukkan undangan telah
dikirimkan. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.38.

Gambar 3. 38 Halaman Invite Friends to Project
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•

Halaman Invite Other to Project
Pada halaman ini, pengguna dapat mengirimkan

undangan untuk bergabung ke dalam Project kepada pengguna
lain yang tidak ada di dalam Friendlist mereka. Untuk
mengirimkan undangan, pengguna harus mencari pengguna lain
dengan memasukkan alamat email pengguna lain. Jika pengguna
ditemukan, maka pengguna yang mengundang menekan tombol
Send untuk mengirimkan undangan. Desain user interface
halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.39.

Gambar 3. 39 Halaman Invite Other to Project
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•

Halaman Invitation
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh

pengguna untuk melihat undangan yang dikirimkan oleh
pengguna lain. Pengguna dapat melihat informasi siapa yang
mengirimkan undangan dan nama Project. Jika pengguna ingin
bergabung, maka mereka menekan tombol Join pada undangan
dan sebaliknya, pengguna dapat menekan tombol Delete untuk
menghapus undangan. Desain user interface halaman ini dapat
dilihat pada Gambar 3.40.

Gambar 3. 40 Halaman Invitation

70

•

Halaman Add Friend
Halaman ini digunakan untuk menambah teman ke

dalam Friendlist. Untuk menambahkan teman, pengguna harus
memasukkan email pengguna lain yang ingin ditambahkan dan
kemudian menekan tombol Search. Jika ditemukan pengguna
yang terasosiasi dengan email yang dimasukkan maka pengguna
lain tersebut akan ditampilkan. Pengguna yang mencari dapat
menekan tombol Add jika pengguna lain tersebut belum ada di
dalam Friendlist. Desain user interface halaman ini dapat dilihat
pada Gambar 3.41.

Gambar 3. 41 Halaman Add Friend
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•

Halaman Friendlist
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar

pengguna lain yang telah ditambahkan sebagai teman. Untuk
menambahkan teman, pengguna dapat berpindah ke halaman
Add Friend dengan menekan tombol ‘+’ yang terdapat di kanan
atas. Desain user interface halaman ini dapat dilihat pada
Gambar 3.42.

Gambar 3. 42 Halaman Friendlist

•

Halaman Quick Guide
Halaman ini merupakan halaman tutorial yang diakses

oleh pengguna baru setelah mereka melakukan registrasi.
Tujuan utama halaman ini adalah agar pengguna baru dapat
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mengerti penggunaan fitur yang terdapat di dalam aplikasi.
Setiap fitur utama dijelaskan dengan singkat dan jelas agar
pengguna tidak jenuh. Dalam halaman ini terdapat tombol Next
dan Previous sehingga tutorial dapat dibaca selama pengguna
membutuhkan. Pengguna dapat pindah dari halaman ini dengan
menekan tombol Skip the Introduction pada bagian awal dan
Let’s Get Started pada bagian akhir. Pada Gambar 3.43, dapat
dilihat desain user interface halaman ini.

Gambar 3. 43 Halaman Quick Guide
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3.2.4.2

Skema Alur Tampilan Antarmuka
Skema alur digunakan untuk menggambarkan user experience

pengguna dengan pemetaan berbagai tampilan antarmuka atau user
interface dalam aplikasi. Dalam skema alur ini, dapat dilihat bagaimana alur
navigasi dari suatu user interface ke dalam user interface lainnya. Skema
alur user interface aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.44.

Gambar 3. 44 Skema Alur Tampilan Antarmuka
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3.3

Aspek Entrepreneurship
Dalam

rancang

dan

bangun

aplikasi

ini,

penulis

tidak

hanya

mengembangkan aplikasi berdasarkan analisa permasalahan yang telah dilakukan
namun juga perlu memikirkan model bisnis yang dapat digunakan dan potensi nilai
bisnis yang ada. Untuk menjelaskan nilai bisnis yang terdapat pada aplikasi ini,
penulis menggunakan BMC atau Business Model Canvas. Selain itu, dijelaskan
juga Opportunity Creation, Sensitivity Market, serta Creation and Innovation dari
aplikasi ini.
3.3.1

Business Model Canvas
Pada Business Model Canvas terdapat pembagian untuk

menjelaskan model bisnis yang digunakan. Bagian-bagian tersebut adalah
Value Proposition, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Channels,
Customer Relationships, Customer Segments, Cost Structure, dan Revenue
Streams. Pada bagian ini akan dijelaskan model bisnis aplikasi ini pada
setiap bagian yang telah disebutkan sebelumnya. BMC dari aplikasi ini
dapat dilihat pada Gambar 3.45.
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Gambar 3. 45 Business Model Canvas

3.3.1.1 Value Proposition
Ada empat nilai utama yang ditawarkan aplikasi ini, yaitu
membantu individu atau tim untuk mengatur pekerjaan dalam
proyek mereka sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai
rencana dari awal sampai akhir, membantu mereka untuk tahu
dengan

perkembangan

proyek

mereka

dengan

jelas,

memungkinkan ketua tim tahu dengan kemajuan anggota mereka
dan memungkinkan untuk komunikasi dengan seluruh anggota tim.
3.3.1.2 Key Activites
Kegiatan utama yang dilakukan pada aplikasi ini adalah
task management dimana perencanaan pekerjaan dilakukan dan
selanjutnya anggota proyek yang memiliki wewenang membuat
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pekerjaan, kemudian menugaskan anggota mereka. Kegiatan
utama lain adalah komunikasi dengan seluruh anggota proyek
melalui sebuah ruangan chat khusus yang disediakan.
3.3.1.3 Key Resources
Diperlukan beberapa hal sebagai sumber daya agar
aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Dari sisi sumber daya
manusia,

aplikasi

ini

memerlukan

developer

untuk

mengembangkan dan merawat aplikasi dan customer support untuk
membantu pengguna aplikasi yang mengalami masalah. Pada sisi
lain, diperlukan server agar dapat menyimpan data pengguna dan
berbagai data aplikasi lainnya.
3.3.1.4 Key Partners
Dalam menjalankan bisnis, pihak yang dijadikan sebagai
rekan adalah perusahaan kecil dan perusahaan startup. Tujuan dari
kerja sama ini adalah untuk membantu mengembangkan bisnis
mereka. Selain bertujuan untuk membantu mereka, dengan adanya
kerja sama ini secara tidak langsung dapat membantu
mempromosikan aplikasi agar dapat digunakan oleh lebih banyak
calon pengguna.
3.3.1.5 Channels
Penulis memanfaatkan layanan Google Play sebagai alat
untuk mendistribusikan aplikasi agar dapat diperoleh pengguna
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perangkat mobile dengan sistem operasi Android. Selain itu,
layanan sosial media digunakan untuk mengenalkan aplikasi ke
banyak orang dan sebagai pusat komunitas bagi pengguna.
3.3.1.6 Customer Relationships
Penggunaan aplikasi tidak akan selalu mudah untuk
dimergerti, sehingga penulis menggunakan customer support.
Peran mereka adalah untuk membantu pengguna aplikasi yang
mengalami masalah. Selain itu, pengguna juga dapat menghubungi
customer support untuk memberikan saran dan kritik sehingga
masukan

mereka

dapat

dijadikan

sebagai

acuan

untuk

penyempurnaan terhadap aplikasi.
3.3.1.7 Customer Segments
Target pengguna aplikasi ini adalah seorang manajer
proyek atau ketua tim yang memimpin pekerjaan dalam suatu
proyek. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh semua
orang yang menjadi anggota ataupun yang terlibat dalam proyek
serta individu yang hanya mengerjakan proyek seorang diri.
3.3.1.8 Cost Structure
Dalam menjalankan bisnis pada aplikasi ini terdapat dua
jenis pengeluaran, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost
merupakan biaya yang diperlu dikeluarkan secara berkala dan
nilainya tidak berubah. Fixed cost pada bisnis ini mencakup biaya
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untuk gaji customer support, yang bertanggung jawab dalam
membantu pengguna aplikasi yang mengalami masalah dan mobile
developer, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan
merawat aplikasi. Variable cost merupakan biaya yang dapat
berubah sesuai dengan kebutuhan. Variable cost pada bisnis ini
mencakup biaya untuk fasilitas server sebagai tempat penyimpanan
data pengguna dan data aplikasi lainnya.
3.3.1.9 Revenue Streams
Pendapatan yang diperoleh untuk bisnis ini berasal dari
penjualan aplikasi yang didistribusikan melalui Google Play. Hal
ini berarti, sebelum dapat menggunakan aplikasi, pengguna harus
mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli aplikasi tersebut
terlebih dahulu. Pendapatan dari hasil penjualan ini nantinya
digunakan untuk penyempurnaan layanan pada aplikasi serta untuk
membayar tenaga kerja, fasilitas yang digunakan, dan pemasaran.
3.3.2

Opportunity Creation
Telah banyak aplikasi serupa untuk manajemen proyek yang

sebagian besar menyediakan fitur atau fungsi yang lengkap. Akan tetapi,
berdasarkan masalah yang ditemukan pada analisis permasalahan dimana
banyak pengguna merasa kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi serupa
yang telah ada. Sehingga, kesederhaan fitur yang dibandingkan aplikasi
serupa menjadikan kelebihan aplikasi ini, terutama untuk manajemen suatu
proyek yang dikerjakan oleh individu dan tim skala kecil.
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3.3.3

Market Sensitivity
Pada tahun 2017, penetrasi pengguna Internet di Indonesia

mencapai 143,26 juta dimana kebanyakan menggunakan perangkat
smartphone atau tablet untuk mengakses internet (Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia, 2018). Hal ini menjadi alasan utama untuk
mengembangkan aplikasi ini untuk perangkat mobile karena pengguna
dapat dengan mudah mengakses aplikasi, terutama untuk mengetahui
perkembangan dan mengawasi proyek yang dikerjakan serta selalu
terhubung dengan rekan kerja.
3.3.4

Creativity and Innovation
Aplikasi ini pada dasarnya dapat membantu sebuah tim dalam

manajemen proyek dimana mereka dapat melakukan perencanaan dan
pengawasan pekerjaan, serta komunikasi dengan seluruh anggota tim.
Namun, agar dapat bersaing dengan aplikasi serupa, perlu adanya inovasi
yang dapat membedakan aplikasi ini dengan yang lainnya. Untuk itu,
terdapat fitur MyUpdate dimana pengguna dapat mengetahui perkembangan
proyek yang telah dilakukan oleh rekan dan mereka sendiri. Fitur MyUpdate
ini menyerupai News Feed pada layanan sosial media Facebook. Selain itu
juga terdapat fitur Request For Evaluation untuk memberitahukan ketua tim
bahwa suatu pekerjaan telah selesai atau perlu dievaluasi secara instan.
Fitur-fitur inilah yang menjadi inovasi pada aplikasi ini.
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