
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1. Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan penerapan dan pengujian sistem serta merupakan 

tahap dimana sistem dioperasikan secara simulasi. Seluruh kebutuhan sistem akan 

diketahui secara pasti, serta kelebihan maupun kekurangan sistem. 

Bab ini merupakan hasil implementasi dari perancangan yang dilakukan 

pada bab III serta penjelasan tentang tahapan penggunaan sistem Aplikasi 

Manajemen Proyek Berbasis Metode Agile Berbasis Scrum Framework.  

4.1.1 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi sistem ini terbagi menjadi dua yaitu lingkungan 

yaitu lingkungan perangkat keras dan lingkungan perangkat lunak 

1. Lingkungan Perangkat Keras 

Sistem ini di implementasikan pada komputer dengan spesifikasi 

perangkat keras sebagai berikut: 

a. 2.4 GHz Intel Core i5 Processor 

b. 8 GB RAM 

c. 500 GB Hardisk 

2. Lingkungan Perangkat Lunak 

Sistem ini di implementasikan pada platform dan beberapa konfigurasi 

sebagai berikut: 

a. Bahasa Pemrograman Ruby versi 1.9.3 

b. Framework Ruby on Rails versi 3.2.13 

c. Sistem Operasi Mac OSX 10.10 Yosemite 

d. Sublime Text 2 

e. Sqlite3 

f. MySQL Database 

g. MySQL Workbench 

h. Web & Application Server ( Passenger & Apache ) 
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i. Web Browser ( Firefox, Chrome, Safari, etc ) 

 

 

4.1.1 Batasan Impelementasi 

Implementasi pada sistem memiliki batasan sebagai berikut: 

1. Konfigurasi sistem disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada 

mata kuliah Pengembangan Perangkat Lunak Agile.  

1.2. Hasil Implementasi Sistem 

Implementasi Aplikasi Manajemen Proyek Agile Berbasis Scrum 

Framework difokuskan kepada proses-proses yang ada pada Scrum Framework.  

4.2.1 Implementasi Pada Halaman Project Workbench 

Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali dilihat pada saat 

setelah pengguna melakukan Log in. Seperti pada gambar 4.1, halaman ini adalah 

halaman pemilihan proyek dimana pengguna selain Product Owner hanya dapat 

terlibat dalam satu proyek dalam satu waktu.  

 

Gambar 4.1 Halaman Project Workbench dari perspektif Product Owner 

Hanya Product Owner dapat membuat beberapa proyek dan memberikan 

undangan kepada Team dan menentukan proyek yang akan diselesaikan. 
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Sedangkan Team akan melihat halaman kosong yang memberikan informasi 

untuk menunggu undangan jika Product Owner belum menentukan proyek apa 

yang akan diberikan kepada Team seperti yang terlihat pada gambar 4.2.  

Gambar 4.2 Halaman Project Workbench dari perspektif Team 

4.2.2 Proses Pembuatan User Story 

Informasi yang diperoleh Team tentang gambaran besar proyek yang 

dikerjakan kemudian dituangkan dalam bentuk user stories. Gambar 4.3 

menunjukan form pembuatan serta atribut yang dimilki user story. 

Gambar 4.3 Form pembuatan user story 
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Terdapat tiga atribut dalam form pembuatan user story yaitu story name 

yang harus diisi dengan kata yang sederhana dan mudah dimengerti kemudian 

atribut point yang menandakan usaha yang diperlukan oleh Team dalam 

menyelesaikan user story dan yang terakhir adalah atribut deskripsi tentang 

informasi detail tentang fungsi user story. Kemudian setelah pembuatan, user 

story akan masuk kedalam halaman sandbox untuk menunggu konfirmasi Product 

Owner untuk menerima ataupun menolak user story yang akan dikerjakan. 

Gambar 4.4 menunjukan aktifitas pengambilan keputusan oleh Product Owner 

pada halaman sandbox. 

 

Gambar 4.4 Proses konfirmasi penerimaan user story oleh Product 

Owner 

4.2.3 Prioritize User Story 

 Ketika product backlog telah terisi banyak user story, maka Product 

Owner dapat melakukan prioritas terhadap seluruh user story seperti pada gambar 

4.5. Prioritas dilakukan secara terurut dari posisi kanan ke kiri.  
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Gambar 4.5 Proses memprioritaskan user story dengan cara 

memindahkan posisi secara terurut 

4.2.4 Sprint Planning 

Proses menentukan pekerjaan yang dilakukan oleh Team dalam satu 

sprint. Terdapat dua tahap dalam sprint planning yaitu menentukan sprint goal 

dan membuat daftar user story yang akan dikerjakan dalam sprint. Tahap awal 

adalah membuat sprint dengan menentukan batas waktu dan tujuan yang harus 

dicapai dalam satu sprint atau disebut sprint goal. Gambar 4.6 menunjukan proses 

pembuatan sprint.  

 
Gambar 4.6 Proses membuat serta menentukan batas waktu dan tujuan 

sprint 
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Setelah membuat sprint, kemudia Team akan menentukan daftar item yang 

akan dikerjakan dan diselesaikan dalam satu sprint dengan cara memindahkan 

user story dari product backlog menuju sprint yang telah tersedia. Gambar 4.7 

menunjukan proses penentuan daftar user story yang akan dikerjakan dalam satu 

sprint. 

 

Gambar 4.7 Proses menentukan daftar user story yang akan dikerjakan 

dalam satu sprint. 

4.2.5 Sprint Backlog dan Task Handle 

Output dari sprint planning adalah sprint backlog yang dapat dilihat pada 

bagian scrum task board. User story berubah menjadi beberapa sprint backlog 

dan setiap sprint backlog terdiri dari beberapa pekerjaan atau tasks yang 

merupakan tahapan detail dalam menyelesaikan user story. Dalam aplikasi ini, 
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terdapat lima kolom pada scrum board yang menandakan sprint backlog status 

atau keadaan dari pekerjaan yaitu:  

1. Story, kolom untuk menandakan posisi user story atau sprint backlog. 

2. To do, kolom untuk setiap pekerjaan yang belum dikerjakan atau baru 

dibuat. 

3. Doing, menandakan bahwa pekerjaan dalam status sedang dikerjakan 

4. Verify, Setalah pekerjaan selesai dikerjakan, kemduian Team 

memindahkan pekerjaan dari kolom doing verify. setiap task pada 

kolom ini akan melewati proses verifikasi yang dilakukan Product 

Owner  bergantung dari definition of done atau tes yang dilakukan oleh 

Product Owner. 

5. Done, seluruh pekerjaan yang ada pada kolom ini menandakan 

pekerjaan benar-benar telah selesai sepenuhnya. 

Setiap pekerjaan diberikan tanggung jawab sepenuhnya pada satu orang 

didalam tim. Sebelum melakukan handle pada task, Team diharuskan untuk 

terlebih dahulu berpartisipasi dalam user story agar kinerja Team dapat dilacak 

sebagai indikator penilaian. Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa Team 

melakukan follow pada user story untuk dapat menangani pekerjaan di sprint 

backlog. 

Gambar 4.8 Follow user story 
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Kemudian setelah terdaftar sebagai team yang terlibat pada dalam sprint 

backlog, maka Team dapat menangani dan mulai melakukan pekerjaan setelah 

saat sprint diaktifkan seperti pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Team menangani pekerjaan 

4.2.6 Sprint Burndown Chart 

Dalam satu sprint tim dapat melihat kinerjanya dengan menggunakan sprint 

burndown chart. Selama sprint berlangsung, burndown chart akan memperbarui 

grafiknya berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Team. 

Contoh sprint burndown chart dapat dilihat pada gambar 4.10 

 
 

Gambar 4.10 Sprint burndown chart 

Pada sumbu-x menunjukan jumlah hari yang ada pada sprint sedangkan 

pada sumbu-y menunjukan jumlah jam yang ada pada sprint. Kurva yang 

berwarna biru menunjukan total jam yang ideal yang dikerjakan perharinya, 
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sedangkan kurva hitam menunjukan pergerakan Team saat menyelesaikan 

pekerjaan dalam sprint. Kinerja tim yang bagus menunjukan posisi kurva hitam 

berada dibawah kurva biru dan sebaliknya kinerja tim yang kurang optimal 

menunjukan posisi kurva hitam berada diatas kurva biru sehingga  tim segera 

langsung melakukan indentifikasi masalah dan mengambil keputusan untuk 

memperbaiki kinerja Team. 

4.2.7 Project Summary 

Ketika proyek telah berjalan, tim dapat melihat gambaran besar kinerja tim 

melalui halaman dashboard. Beberapa informasi yang tersedia tab pertama dalam 

halaman ini yaitu project summary, current sprint, dan team summary seperti 

yang terlihat pada gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Project Summary 
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Sedangkan untuk tab kedua yaitu burndown chart. Berbeda dengan sprint 

burndown chart yang menggunakan remaining hours , burndown chart yang 

terdapat pada dashboard digunakan sebagai alat pengukur kinerja berdasaran 

jumlah user story point yang telah diselesaikan seperti yang terlihat pada gambar 

4.12. 

Gambar 4.11 Project Burndown Chart 

1.3. Pengujian Sistem dengan User Acceptance Test 

User Acceptance Test (UAT) merupakan pengujian  yang dilakukan oleh 

pengguna untuk mengetahui apakah sistem yang telah dikembangkan telah sesuai 

dengan kebutuhan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab III, pengujian 

dilakukan melalui kuisioner dari 15 responden mahasiswa jurusan Teknik 

Informatika. Hasil dari user acceptace test terdapat dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Tabel Hasil user acceptance test dari 15 responden  

No Pertanyaan 
JUMLAH 

Ya Cukup Kurang 

A. TAMPILAN / INTERFACE 

1 Apakah tampilan sistem user friendly ? 12 3 0 

2 Apakah tampilan sistem sudah sesai dengan tema 
penelitian ? 

13 2 0 

3 Apakah tampilan sistem memberikan informasi yang 
cukup ? 

7 8 0 

4 Apakah sistem mudah digunakan ? 12 3 0 

5 Apakah tampilan sistem menarik ? 12 3 0 

B. FUNGSIONAL 

6 Apakah fitur sistem telah memenuhi kebutuhan 
pengguna ? 

12 3 0 

7 Apakah sistem sudah memenuhi standart sebagai tools 
manajemen proyek scrum? 

10 5 0 

8 Apakah sistem telah menerapkan konsep scrum? 11 4 0 

9 Apakah sistem efektif dan efisien sebagai  tools 
manajemen proyek scrum? 

10 5 0 

C. PERFORMA 

10 apakah sistem memberikan respon yang cepat ketika 
diakses ? 

14 1 0 
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Gambar 4.12 Bar chart hasil user acceptance test  


