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Kali ini kami akan menjelaskan mengenai Software Development Project dan System Migration Project 

baik dari pengertian awal, tantangan proyek, hingga studi kasus yang telah kami analisa. 
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Software Development Project 

Pengertian Software Development Project 

Software development project merupakan serangkaian proses membangun dan mengembangkan 

perangkat lunak yang dilakukan oleh sebuah tim dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk 

menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan spesifikasi tertentu untuk diterapkan dan digunakan oleh 

pelanggan. 

 Software development project memiliki karakteristik sebagai berikut: 

• Merupakan salah satu tahapan SDLC (Software Development Life Cycle) yaitu struktur kerja 

dalam pengembangan perangkat lunak 

• Memiliki banyak kesamaan dengan proyek jenis lain dalam hal manajemennya 

Tahapan Software Development Project 

Secara umum tahapan pengembangan perangkat lunak adalah: 

1. Planning 

Merupakan tahap perencanaan yang bertujuan untuk: 

• Menggali dan mendefinisikan keinginan pelanggan dengan jelas 

• Menghilangkan ambiguitas keinginan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan 

dibangun 

• Melakukan analisa kebutuhan 

• Membuat desain database ataupun gambaran fungsionalitas sistem (use case) 

• Menghasilkan scope document  yang disetujui oleh pihak developer dan pelanggan. 

Dokumen ini berupa sebuah perjanjian kontrak tentang kapan dan apa saja yang diminta 

oleh pelanggan dan akan dilaksanakan oleh developer beserta anggarannya. Dokumen 

ini berfungsi sebagai alat klarifikasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 

pembuatan perangkat lunak. 

2. Implementation, testing, dan documenting 

• Implementasi adalah proses dimana developer membuat perangkat lunak sesuai analisa 

kebutuhan (melakukan programming). 

• Testing adalah proses pengujian untuk menemukan kesalahan – kesalahan dan 

kecacatan dari perangkat lunak yang dibangun. 

• Documenting adalah pembuatan dokumentasi proyek yang memuat detil proyek untuk 

keperluan pengembangan dan pemutakhiran. Sehingga, developer yang ke depannya 

akan mengembangkan perangkat lunak yang dibangun dapat memahami proyek dengan 

jelas. 

3. Deployment dan maintenance 

• Deployment adalah proses penyebaran atau pelemparan hasil proyek pengembangan 

perangkat lunak ke pasar. Adapun syaratnya antara lain: 

� Perangkat lunak telah melalui tahapan pengujian 



� Perangkat lunak telah disetujui untuk release

� Perangkat lunak telah memiliki paket instalasi dan kostumisasi yang lengkap. 

Kostumisasi diperlukan untuk menyesuaikan perangkat l

pelanggan

� Memiliki 

• Maintenance diperlukan untuk mengatasi temuan kesalahan 

perangkat lunak. Sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Adapun tahapan tersebut di atas dapat digambarkan dalam model 

Gambar 

Tantangan Software Development Project

Adapun tantangan yang dapat dihadapi dalam proyek pengembangan perangkat lunak antara lain:

• Konstruksi proyek ini bersifat 

proses analisa kebutuhan

• Konstruksi proyek ini bersifat 

• Kesulitan yang dialami oleh pelanggan

dengan jelas (tidak ambigu

kebutuhan si pelanggan 

• Over budget, sering terjadi pengeluaran yang berlebihan dan tidak sesuai rencana. Disebabkan 

munculnya temuan kebutuhan di tengah pengerjaan proyek, yang

awal (saat perencanaan)

• Bila diterapkan dalam bisnis, maka terjadi kesulitan dalam 

logika pemrograman, begitu pula sebaliknya

• Product complexity, sulitnya mengatasi kompleksitas produk yang rumit, terkait hal 

operasional. Seperti perijinan, sinkronisasi berbagai 

• Product visibility, kecacatan pada produk perangkat lunak sulit dideteksi. Sebab bisa jadi ia 

muncul saat sudah digunakan

Requirements

Perangkat lunak telah disetujui untuk release 

Perangkat lunak telah memiliki paket instalasi dan kostumisasi yang lengkap. 

Kostumisasi diperlukan untuk menyesuaikan perangkat l

pelanggan 

Memiliki software training and support 

diperlukan untuk mengatasi temuan kesalahan 

perangkat lunak. Sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Adapun tahapan tersebut di atas dapat digambarkan dalam model waterfall berikut:

mbar 1 Tahapan software development - Waterfall model 

ngan Software Development Project 

Adapun tantangan yang dapat dihadapi dalam proyek pengembangan perangkat lunak antara lain:

bersifat intangible, sehingga menyulitkan developer untuk melakukan 

proses analisa kebutuhan 

Konstruksi proyek ini bersifat abstrak, sehingga sulit digambarkan dengan jelas

n yang dialami oleh pelanggan dalam mendeskripsikan keinginan dan kebutuhannya 

ambigu) menyebabkan business analyst sulit untuk menerjemahkan 

 

sering terjadi pengeluaran yang berlebihan dan tidak sesuai rencana. Disebabkan 

munculnya temuan kebutuhan di tengah pengerjaan proyek, yang mana belum te

awal (saat perencanaan) 

Bila diterapkan dalam bisnis, maka terjadi kesulitan dalam menyesuaikan logika bisnis dengan 

, begitu pula sebaliknya 

ulitnya mengatasi kompleksitas produk yang rumit, terkait hal 

operasional. Seperti perijinan, sinkronisasi berbagai platform, license, dan sebagainya

kecacatan pada produk perangkat lunak sulit dideteksi. Sebab bisa jadi ia 

muncul saat sudah digunakan, sehingga perlu maintenance yang lebih ketat

Requirements

Design

Implementation

Verification

Maintenance

Perangkat lunak telah memiliki paket instalasi dan kostumisasi yang lengkap. 

Kostumisasi diperlukan untuk menyesuaikan perangkat lunak dengan kebutuhan 

diperlukan untuk mengatasi temuan kesalahan – kesalahan baru pada 

perangkat lunak. Sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. 

berikut: 

 

Adapun tantangan yang dapat dihadapi dalam proyek pengembangan perangkat lunak antara lain: 

menyulitkan developer untuk melakukan 

, sehingga sulit digambarkan dengan jelas 

dalam mendeskripsikan keinginan dan kebutuhannya 

sulit untuk menerjemahkan 

sering terjadi pengeluaran yang berlebihan dan tidak sesuai rencana. Disebabkan 

mana belum terdefinisi di 

menyesuaikan logika bisnis dengan 

ulitnya mengatasi kompleksitas produk yang rumit, terkait hal – hal 

, dan sebagainya 

kecacatan pada produk perangkat lunak sulit dideteksi. Sebab bisa jadi ia 

ketat 



• Sulit mengatasi masalah yang terjadi saat pergantian personil yang mengerjakan proyek. Perlu 

adanya proses untuk studi kasus lebih lanjut bagi si personil baru 

• Perubahan teknologi yang sangat cepat, mengharuskan developer untuk bekerja secara cepat 

dan mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga perangkat lunak yang dihasilkan tidak basi di 

pasaran 

Contoh Implementasi Software Development Project 

Salah satu contoh software development project yang berhasil di Indonesia adalah Rhapsody. Rhapsody 

adalah perangkat lunak untuk sistem terintegrasi untuk perhotelan, resorts, dan aparatemen. Software 

ini dikembangkan oleh perusahaan lokal Indonesia yaitu PT. Realta Chakradarma yaitu perusahaan yang 

didirikan oleh Hidayat G. Tjokrodjojo pada tahun 1983. Sebelum muncul Rhapsody, awalnya perangkat 

lunak perhotelan yang dikeluarkan oleh PT. Realta adalah RHS (Realta Hotel System) yang berbasis DOS. 

Kemudian Realta mengembangkan lagi software semacam ERP untuk perhotelan ini, sehingga 

muncullah Rhapsody. Rhapsody memiliki kemampuan sebagai berikut: 

• Sistem yang lengkap untuk mengintegrasikan seluruh operasi perhotelan: 

Mengintegrasikan front – office, back – office, logistic functions, finance and accounting, dan 

point of sales serta mampu menghasilkan laporan pendapatan dan biaya yang dapat digunakan 

untuk analisa operasional. 

• Fitur baru untuk mengakomodasi model bisnis perhotelan yang baru: 

Rhapsody didesain untuk mengikuti trend baru dalam bisnis perhotelan. Yang awalnya hanya 

mengintegrasikan fungsi bisnis ini dari perhotelan, kini Rhapsody dapat mengintergrasikan 

fungsi bisnis tambahan seperti golf, catering, dan sebagainya. Rhapsody juga dapat 

menghasilkan laporan penjualan yang dapat digunakan untuk analisa manajemen. 

• Integrasi dengan sistem perhotelan lain: 

Front – system dari sistem perhotelan di seluruh dunia dapat diitegrasikan dengan sistem back – 

office dan logistic milik Rhapsody. 

• Kostumisasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan spesifik perhotelan 

Modul – modul pada Rhapsody dapat disesuaikan dengan kebutuhan hotel yang menggunakan. 

• Membantu operasi hotel dengan built – in Security Control 

Mengontrol keamanan sistem termasuk mengontrol akurasi transaksi. 

• Mengintegrasikan berbagai properti dan berbagai lokasi: 

Rhapsody mampu mengintegrasikan hotel dengan banyak cabang di berbagai lokasi tanpa 

mengurangi performa dari sistem. 

• Mampu mengelola perubahan, tim building, dan business system re-engineering 

Hasil Studi Kasus 

Berdasarkan studi kasus mengenai Rhapsody’s software development, maka beberapa hal yang perlu 

digaris bawahi antara lain adalah: 

Terjadi beberapa masalah dalam proses pengembangan dan pengimplementasian Rhapsody: 



• Rhapsody memiliki kelemahan dari segi pemasaran, banyak yang memandang sebelah mata 

terhadap perangkat lunak buatan lokal Indonesia, terbukti butuh banyak waktu untuk 

menghasilkan perangkat lunak yang benar – benar handal dan mampu memenuhi 

perkembangan kebutuhan perhotelan 

• Sulitnya melakukan pemenuhan SDM (programmer)  yang mumpuni 

• Sulitnya melakukan penetapan harga, akibat rencana anggaran yang masih abstrak 

• Pemenuhan keinginan pelanggan seperti harga murah, spesifikasi relatif memadai, tidak 

menuntut spesifikasi hardware yang terlalu tinggi, dan support yang memadai. 

Adapun solusi untuk me-manage sebuah software development project adalah dengan: 

• Menerapkan metode “Agile” yaitu sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak 

berdasarkan pengembangan secara iteratif dan incremental (dibahas lebih detil pada Chapter 6). 

• Menerapkan tahapan “Best Practices” yang meliputi: 

� Development process 

Memilih metode SDLC (Software Development Life Cycle) yang tepat sesuai kebutuhan 

� Requirements 

Developer memahami benar perangkat lunak seperti apa yang akan dibangun 

� Architecture 

Memilih arsitektur yang tepat sesuai kebutuhan 

� Design 

Mengoptimalkan desain sehingga menghasilkan desain yang simple namun bisa meng-

cover semua kebutuhan 

� Consultant for application design 

Adanya kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan untuk mendapat 

feedback, saran, dan kritik selain dari pelanggan 

� Construction of the code 

Penggunaan framework akan memperkuat konstruksi program 

� Peer reviews 

Melakukan survey pada proyek lain sebagai pembanding dan evaluasi 

� Testing 

Dilakukan pengujian sebelum, saat, dan sesudah software dibuat 

� Performance testing 

Menemukan kecacatan software dengan segera 

� Configuration management 

Mengelola keseluruhan komponen pembangun sistem dengan baik 

� Quality and defects management 

Menentukan tolok ukur keberhasilan software sejak dini untuk dapat mengontrol 

kualitas software 

� Deployment 

Gunakan deployment checklist untuk mendokumentasikan error pasca release 

� System operation and support 



Support area 

menggunakan software kita

� Data migration 

Pemutakhiran data diperlukan untuk kasus 

lama akan diimplementasikan ke aplikasi yang baru

� Project management

Dibutuhkan seorang project manager yang handal dan harus melakukan hal 

berikut: 

� Pendekatan dengan customer untuk meninjau 

memahami 

� Pengembangan kemampuan interpersonal dan 

� Measuring success

Kesuksesan software dapat diukur dengan standar seperti menggunakan 

Maturity Model (CMM)

Pembahasan Soal 

Adapun perbedaan mendasar dari software development project dengan package implementation 

project adalah pada analisa kebutuhan. 

dilakukan secara menyeluruh untuk pembuatan software dari awal. Sedangkan pada package 

implementation project, analisa kebutuhan digunakan untuk menyesuaikan diri dengan so

sudah ada. Jadi, software yang sudah ada dikostumisasi sesuai kebutuhan.

Gambar 

Gambar 

 

Software

 diperlukan untuk membantu menangani permasalahan 

menggunakan software kita 

 

Pemutakhiran data diperlukan untuk kasus system enhancement

lama akan diimplementasikan ke aplikasi yang baru 

Project management 

seorang project manager yang handal dan harus melakukan hal 

Pendekatan dengan customer untuk meninjau dan melakukan negosiasi untuk 

memahami spesifikasi yang dibutuhkan customer dengan jelas 

Pengembangan kemampuan interpersonal dan stakeholder management

Measuring success 

Kesuksesan software dapat diukur dengan standar seperti menggunakan 

Maturity Model (CMM) 

Adapun perbedaan mendasar dari software development project dengan package implementation 

adalah pada analisa kebutuhan. Pada software development project, analisa kebutuhan 

dilakukan secara menyeluruh untuk pembuatan software dari awal. Sedangkan pada package 

implementation project, analisa kebutuhan digunakan untuk menyesuaikan diri dengan so

sudah ada. Jadi, software yang sudah ada dikostumisasi sesuai kebutuhan. 

 

Gambar 2 Analisa kebutuhan pada Software Development 

Gambar 3 Analisa Kebutuhan pada Package Implementation 
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Kebutuhan

Pembuatan 
Software

Software
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Kebutuhan
Kostumisasi 

Software

erlukan untuk membantu menangani permasalahan user yang 

system enhancement, dimana semua data 

seorang project manager yang handal dan harus melakukan hal – hal 

dan melakukan negosiasi untuk 

spesifikasi yang dibutuhkan customer dengan jelas  

stakeholder management  

Kesuksesan software dapat diukur dengan standar seperti menggunakan Capability 

Adapun perbedaan mendasar dari software development project dengan package implementation 

Pada software development project, analisa kebutuhan 

dilakukan secara menyeluruh untuk pembuatan software dari awal. Sedangkan pada package 

implementation project, analisa kebutuhan digunakan untuk menyesuaikan diri dengan software yang 

 



System Migration Project 

Pengertian System Migration Project 

Migrasi adalah perpindahan. Dalam konteks TI/SI Migrasi system (system migration) merupakan proses 

perpindahan dari ingkungan system yang lama ke lingkungan system yang baru. Yang tentunya 

diharapkan system yang baru lebih baik dari system sebelumnya. Hal ini dikarenakan system yang lama 

sudah tidak sesuai lagi atau dikarenakan system yang baru dapat mengoptimalkan kinerja. Misalnya 

adalah perpindahan dari windows NT server menuju windows 2000 server.  

Migrasi tidak hanya berlaku pada framework yang sama misalnya perpindahan dari windows NT ke 

UNIX. Migrasi juga dapat melibatkan perpindahan ke hardware ataupun software yang baru atau 

keduanya. Migrasi dapat dilakukan pada skala yang kecil ataupun dalam skala besar yang mana 

melibatkan banyak system, aplikasi yang baru, atau mendesain ulang jaringan. Migrasi juga dapat 

berupa perpindahan data dari media penyimpanan yang lama ke media penyimpanan baru (old 

database to new database) yang mana terdapat perbedaan format penyimpanan files-nya. 

(techtarget Corporate, 2000) 

Tahapan System Migration Project 

Menurut salah satu perusahaan penyedia IT, SYNTEL, dalam salah satu white paper-nya terdapat enam 

langkah untuk melakukan proyek migrasi. Adapun enam langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1. Penilaian Aplikasi (Application Assesment) 

Ketika suatu bisnis menghendaki migrasi, harus dilakukan penilaian terhadap aplikasi yang 

digunakan saat ini. Apakah aplikasi yang saat ini digunakan telah mencukupi bagi bisnis tersebut 

ataukah tidak. Jika dirasa masih mampu menangani bisnis tersebut maka disarankan tidak 

melakukan migrasi, namun jika aplikasi yang digunakan saat ini dirasa tidak mampu lagi 

mendukung bisnis maka beralih pada tahap berikutnya. 

2. Persiapan Aplikasi (Application Preparation) 

Pengumpulan dokumentasi mengenai teknologi baru yang akan digunakan sebagai bahan 

rujukan dilakukan pada tahap ini. Pemahaman tim yang menangani proyek migrasi juga 

dimantapkan pada tahap ini. Selain itu, rencana secara matang mengenai anggaran dana dan 

sebagainya juga harus siap pada tahap ini. 

3. Migrasi (Application Migration) 

Melakukan proses migrasi ke lingkungan yang baru. 



4. Pasca Migrasi (Post-Migration Changes) 

Terkadang tidak semua aplikasi atau sistem yang dapat dimigrasi dengan mulus. Maka pada 

tahap ini, tim yang menangani migrasi harus melakukan proses migrasi dengan cara-cara 

alternative untuk menanganinya. 

5. Testing Aplikasi Baru (Application Testing) 

Pada tahap ini lakukan test case pada aplikasi atau sistem yang baru. Dan lakukan penilaian 

terhadap performa dan ketahanan aplikasi atau sistem yang baru. Jika performasi dan uji 

kelayakan telah terlewati maka aplikasi yang baru siap diimplementasikan. 

6. Post Migration Support 

Setelah diimplementasikan maka user-user yang baru harus diberi pengetahuan mengenai 

penggunaan atau aturan main aplikasi atau sistem yang baru ini. Selain itu, tim yang menangani 

migrasi juga harus memastikan transisi yang halus (smooth transition). 

(SYNTEL, 2006) 

Tantangan migrasi system : 

• Mampu memastikan fitur-fitur yang baru dapat digunakan (di-ekploitasi) secara optimal 

• Mampu memastikan old setting tidak ikut berubah 

• Mampu memastikan hasil kerja di system yang lama dapat dilanjutkan pada system yang baru 

• Harus men-training SDM yang terlibat dengan sistem yang baru, hal ini dikarenakan agar SDM 

dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. 

Keberhasilan dan Kegagalan Proyek Migrasi 

Proyek migrasi dikatakan berhasil jika transisi ke sistem yang baru tidak kasar (smoothness trasition) dan 

proses migrasi tidak menghambat kelanjutan kinerja yang dilakukan pada sistem yang lama.  

Dan berikut merupakan alasan-alasan mengapa proyek migrasi sistem dapat gagal. 

• Rencana migrasi yang kurang mendetail. Rencana yang dimaksud adalah termasuk mengenai 

teknologi kedepan yang akan digunakan. Teknologi ini haruslah mampu mendukung proses 

bisnis yang telah ada dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi yang berkaitan 

dengannya, misalnya teknologi wireless dan sebagainya. Kemudian area cakupan (scope) juga 

harus dipastikan, semakin luas memang semakin baik namun teknologi yang baru juga harus 

dipastikan apakah mumpuni dengan scope tersebut. Belum lagi masalah penganggaran dana 

yang menjadi masalah paling krusial. 

• Kurangnya pertimbangan akan hal-hal lain yang berkaitan yang bersifat intangible. Hal-hal yang 

bersifat intangible namun memiliki kaitan terhadap sistem tersebut juga harus dipertimbangkan. 

Jika tidak, akan terjadi kecacatan terhadap sistem yang baru. 

• Interface dan perangkat third-party yang sulit. Hal ini menjadi masalah utama ketika perangkat 

atau interface yang mendukung migrasi ke lingkungan yang baru dirasakan sulit digunakan. 

Bagaimana akan melakukan migrasi jika tidak menguasai jembatan yang akan digunakan untuk 

berpindah?? 

 (James, 2009) 

 



Studi Kasus – Asyst sukses migrasi sistem layanan penumpang 

 

PT Aero Systems Indonesia (ASYST) merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang 

menangani mengenai layanan teknologi untuk transportasi dan perjalanan Garuda Indonesia. Pada 

tahun 2011 ASYST melakukan migrasi pusat pengendali komputer-nya. Pusat pengendali komputer 

(mainframe) yang sebelumnya menggunakan teknologi IBM System R26 untuk solusi pelayanan 

penumpang saat ini telah di-migrasikan ke IBM system z10. Migrasi ini merupakan rencana ASYST untuk 

meningkatkan kinerja sistem solusi pelayanan penumpang COMPASS (Computerized Passenger Service 

Soution). COMPASS adalah sistem manajemen meneyeluruh untuk penumpang penerbangan yang 

digunakan oleh ASYST untuk mengurangi biaya distribusi dan mempertahankan keandalan sistem. 

Rencana migrasi telah dipersiapkan dengan matang mulai teknologi yang akan digunakan, 

lingkup cakupan (scope) hingga penganggaran dana-nya (cost). Tahap inilah yang menghabiskan waktu 

cukup lama dikarenakan rencana migrasi haruslah matang agar kegagalan yang terjadi pada proyek 

Integrated Operational Control System (IOCS) yang dilakukan di PT Garuda Indonesia tidak kembali 

terjadi. Dan salah satunya dikarenakan rencana yang matang, ASYST mampu menjalankan semua 

tahapan migrasi dari tahap persiapan, instalasi, pembelian, pengujian hingga periode implementasi 

hanya dalam tenggang waktu 2 bulan, lebih cepat 4 bulan dari pengerjaan migrasi pada umumnya. 

Setelah melakukan migrasi, ASYST mampu meningkatkan kecepatan kinerja sistem COMPASS 

secara signifikan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada pelanggan. 

Kapasitas tinggi dari tenaga besar IBM z10 memungkinkan Central Processing Unit (CPU) menjangkau 

jumlah penumpang pesawat dalam lingkup lebih besar. Sehingga hal ini dapat meningkatkan 

pendapatan dari pelanggan ASYST di sektor maskapai penerbangan. IBM z10 mampu mengakomodasi 

pertumbuhan transaksi pelanggan ASYST minimal dalam lima tahun ke depan. Kapasitas unit pusat 

prosesor komputer (CPU) ekstra tersebut tersimpan dan dapat setiap saat diaktifkan sesuai rencana 

pertambahan berkala ataupun pertambahan sementara untuk periode tertentu dalam mengantisipasi 

masa sibuk (peak season) atau situasi khusus lainnya. Hal ini menjamin kenyamanan pelanggan ASYST 

untuk tetap berkonsentrasi dalam bisnisnya tanpa perlu khawatir kapasitas IT Infrastruktur sekarang dan 

di masa depan serta menjadi lebih kompetitif di industri penerbangan. 

(RH, 2011) 
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