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Gantt Chart

• Alat perencanaan memberikan cara visual untuk 
menggambarkan urutan aktivitas proyek



Kualitas Hasil Proyek

Manfaat menentukan kualitas proyek

• Definisi formal menyelesaikan pekerjaan 

• Titik referensi bagi anggota tim proyek

• Sebagai jembatan antara pelanggan dan pemasok

• Disiplin bagi manajer proyek



Cakupan rencana kualitas

• Ringkasan proyek

• Daftar istilah

• Persyaratan produk 

• Organisasi dan tanggung jawab proyek 

• Ketersediaan, keandalan dan kemampuan pemeliharaan 

• Tanggung jawab manajemen mutu

• Metode pengendalian mutu 

• Pengujian

• Metode dan standar teknis



• Konfigurasi manajemen

• Change control (kontrol perubahan)

• Dokumentasi dan pengisian

• Pembelian

• Manajemen sub kontraktor

• Penanganan, penyimpanan dan pengiriman pekerjaan 

• Alat pendukung

• Item yang tidak sesuai

• Risiko proyek



Ruang Lingkup Proyek

• Menjelaskan dengan tepat hasil yang diharapkan.

• Dikembangkan dengan arahan manajer proyek dan 
pelanggan.

• Ditetapkan dalam sebuah dokumen.

• Dokumen diterbitkan dan digunakan oleh pelanggan 
dan orang-orang yang terlibat dalam proyek untuk 
perencanaan dan mengukur keberhasilan proyek. 

• Menjelaskan harapan yang diberikan kepada 
pelanggan apabila proyek sudah selesai. 



OBJEKTIF 2

Mengelola Lingkungan Internal dan Eksternal

1. Peralatan yang Digunakan Dipersiapkan 

2. Informasi Mengenai Kemajuan Proyek 

kepada Pelanggan Diberikan sesuai Standar 

Prosedur



Peralatan Yang Digunakan

• Peralatan yang digunakan dapat dilakukan dengan 
cara pengadaan atau pembelian. 

• Pembelian peralatan yang tidak diperlukan dihindari. 

• Beberapa cara dapat dilakukan dengan

- Proses daur ulang

- Memanfaatkan kemampuan yang tidak terpakai

- Peningkatan ketersediaan

- Sewa peralatan

- Memanfaatkan garansi peralatan



Spesifikasi Peralatan

• Peralatan yang dibutuhkan ?

• Kapasitas peralatan ?

• Tingkat redundansi dan toleransi kesalahan ?

• Adakah prasyarat menggunakan peralatan ?

• Alat yang dibutuhkan untuk memberikan layanan ?

• Adakah alat spesifik dibutuhkan ?  

• Adakah alat atau peralatan khusus yang diperlukan 
untuk mendukung layanan ?



Kontrol Proyek 

• Membandingkan rencana dan kenyataan 

• Mengukur penyimpangan dan menentukan aksi 
yang diperlukan 

• Aksi perbaikan 

• Tindakan yang dilakukan untuk membawa 
kembali jalannya proyek ke rencana semula



Informasi Kemajuan 

Ada 3 hal agar sistem kontrol proyek dapat berfungsi

• Data apa yang dikumpulkan : bagaimana, kapan dan siapa 
yang mengumpulkan data ?

• Analisis data

• Laporan status saat ini

Kontrol  proyek yang efektif 

• Membuat rencana baseline

• Menyediakan elemen pengukuran yang diturunkan dari 
Work Breakdown Structure (WBS) untuk rencana awal. 

• Mengukur kemajuan dan kinerja



Laporan Kemajuan 

• Tujuan utama dari laporan kemajuan adalah 
mendapatkan perbedaan yang sifatnya negatif 
terhadap rencana sedini mungkin untuk 
menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

• Penerima laporan kemajuan proyek terdiri dari

- Atasan langsung manajer proyek. 

- Pelanggan

- Pengguna 

- Bagian penjaminan mutu



OBJEKTIF 3

Mendukung Aktifitas Proyek
1. Peran Dilakukan Sesuai Dengan 

Standar Prosedur Proyek
2. Pengelolaan Proyek Dilaporkan 
3. Permasalahan Diidentifikasi



Peran Sesuai Standar 

• Mekanisme pemantauan ditinjau dari batasan waktu, 
biaya dan kualitas  

• Batasan waktu

anggota melaporkan pemanfaatan waktu 

• Batasan biaya

Manajer proyek memiliki catatan biaya staff, biaya 
overhead operasional, biaya pengadaan barang 
proyek

• Batasan kualitas 

Manajer proyek dapat menciptakan suasana yang 
tepat agar kontrol kualitas bekerja dengan baik



Pelaporan Pengelolaan Proyek

• Persyaratan pelaporan ditetapkan pada awal proyek yaitu 
saat kontrak disepakati atau rencana proyek sedang 
dikembangkan. 

• Manajer proyek dapat memasukkan penyusunan laporan 
dalam rencana kegiatan. 

• Kesepakatan format dan struktur laporan dan 
pendokumentasian. 

• Sistem pelaporan hanya menyoroti kegiatan yang karena 
satu atau lain alasan tidak sesuai dengan rencana.

• Laporan diberikan secara tertulis



Pemecahan Masalah Didiskusikan 

• Ditinjau dan dievaluasi menggunakan pendekatan 
pertanyaan 'bagaimana ini bisa ditangani?' untuk 
masing-masing subjek. 

• Penggabungan solusi menghasilkan desain awal.

• Desain awal dievaluasi untuk mendapatkan 
gambaran biaya dan nilai proyek. 

• Perbandingan biaya / manfaat akhir yang dapat 
digunakan untuk menentukan daftar pilihan 
untuk dikembangkan secara lebih rinci.



Studi Kasus 

NO DESKRIPSI AKTIVITAS
DURASI 

(Minggu)

AKT

SBLM

1 Spesifikasi sistem 3 0

2 Desain tingkat atas 2 1

3 Desain detail 2 2

4 Pembuatan program dan pengujian modul utama 7 3

5 Pembuatan program dan pengujian modul

database

6 3

6 Pembuatan program dan pengujian modul user

interface

3 3

7 Menyusun rencana pengujian 2 3

8 Pengujian sistem (integrasi) 5 4,5,6,7

9 Menyusun manual book 2 8

10 Membuat manual book 1 8,9


