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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2015 belanja TI (teknologi infomasi) di 

Indonesia telah meningkat menjadi Rp 176,3 T, naik 15,1% dari tahun 2014 (BMI 

research, 2015). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a, 

bahwa untuk setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan 

perangkat lunak perlu untuk dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri yang merupakan 

hasil perkiraan (estimasi) harga suatu pekerjaan (barang/jasa) yang akan diadakan. 

Adapun maksud dan tujuan disusunnya HPS adalah supaya harga atau nilai 

proyek tersebut dalam batas kewajaran dan untuk menetapkan besaran tambahan 

nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah. 

HPS merupakan total harga yang diperkirakan cukup untuk membiayai 

pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa yang ditetapkan 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (Perpres No 70 tahun 2012). Dalam 

penyusunannya, HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh 

berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan 

mempertimbangkan informasi yang ada. Jika penentuan HPS terjadinya kesalahan 

maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik sehingga menyebabkan 

kegagalan proyek. Kesalahan dalam menentukan HPS sering terjadi karena 

adanya aktivitas yang tidak atau belum dimasukan kedalam komponen penentuan 
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HPS, dimana aktivitas tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai HPS akibatnya 

ketika barang sudah diperoleh, barang tidak bisa dioperasikan karena HPS yang 

disusun tidak mencakup kegiatan yang mendukung beroperasinya barang tersebut. 

Oleh karena itu, PPK harus menyusun HPS berdasarkan sumber data yang valid 

sehingga menghasilkan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 

menjadi acuan dalam penentuan HPS untuk pengadaan barang/jasa khususnya 

pengadaan perangkat lunak (Fatimah, 2014).  

Penentuan HPS untuk proyek perangkat lunak selama ini masih 

berpedoman pada Perpres No 70 tahun 2012, dimana hanya menjelaskan HPS 

untuk pengadaan barang, proyek konstruksi, jasa konsultasi, dan pengadaan jasa 

lainnya. Didalam Perpres tersebut tidak menjelaskan mengenai penentuan HPS 

untuk proyek perangkat lunak secara lebih khusus. Sehingga dalam hal ini 

pemerintah kesulitan dalam menentukan HPS proyek perangat lunak. Dalam studi 

literatur, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian mengenai penentuan HPS 

untuk proyek perangkat lunak, akan tetapi output yang didapat hanya sampai pada 

pembuatan model saja. Dimana model tersebut menggunakan metode Use Case 

Point (UCP) dalam penerapannya.  

UCP adalah metode yang mempunyai kemampuan untuk memberikan 

estimasi effort yang diperlukan untuk membuat suatu proyek berdasarkan jumlah 

dan kompleksitas use case yang dimiliki oleh proyek perangkat lunak tersebut 

(Karner, 1993). Studi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti membuktikan 

bahwa metode UCP lebih baik dari perkiraan para ahli, seperti berikut: 
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1. Perbandingan estimasi effort dengan upaya yang sebenarnya menggunakan 

metode UCP memiliki deviasi sebesar 19%, Sementara estimasi para ahli 

memiliki deviasi sebesar 20% (Anda, 2002). 

2. Penelitian lain menunjukkan terjadi deviasi sebesar 6% (Nageswaran, 2001). 

3. Pendapat terakhir menunjukkan terjadi deviasi sebesar 9% (Carroll, 2005). 

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa metode UCP merupakan 

metode yang tepat untuk melakukan estimasi effort. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti mengajukan 

pembuatan aplikasi penentuan harga perkiraan sendiri untuk proyek 

pengembangan perangkat lunak berbasis web khususnya untuk proyek perangkat 

lunak kepemerintahan dengan menggunakan metode UCP. Tujuan dari pembuatan 

aplikasi berbasis web adalah agar aplikasi dapat di akses atau digunakan oleh 

seluruh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aplikasi 

adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 

komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna 

(Hartono, 2001). 

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini berupa 

aplikasi penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang nantiya dapat membantu 

PPK dalam menetapkan HPS untuk proyek perangkat lunak kepemerintahan 

dimasa mendatang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dituliskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat 
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aplikasi penentuan Harga Perkiraan Sendiri untuk proyek pengembangan 

perangkat lunak kepemerintahan berbasis web? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini, antara lain:  

1. Aplikasi ini hanya menentukan estimasi nilai HPS terhadap proyek 

pengembangan perangkat lunak skala kecil menengah tidak untuk 

pengembangan perangkat lunak skala atas.  

2. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai estimasi effort pada aplikasi 

ini adalah Use Case Point (UCP). 

3. Aktivitas pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi ini 

mengacu pada 3 kelompok aktivitas utama yaitu Ongoing Activity, Software 

Development, Quality & Testing. 

4. Penentuan standart gaji dan biaya langsung personil yang dipakai mengacu 

pada kelly service dan Inkindo 2016.  

1.4. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai adalah menghasilkan aplikasi penentuan HPS untuk proyek perangkat 

lunak kepemerintahan berbasis web. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 

dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan 

permasalahan dan teori yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yaitu pengertian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 

Pengertian Use Case Point (UCP) serta konsep aplikasi yang akan 

dibangun. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini dijelaskan tentang uraian permasalahan, analisis 

permasalahan dan perancangan sistem yang dijabarkan dengan 

menggunakan Documen Flow, System Flow, Data Flow Diagram 

(DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data dan 

desain input/output. 

BAB IV  EVALUASI DAN IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini dijelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan dan memberikan penjelasan dari rancangan input 

dan output serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat 

untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan setelah program aplikasi selesai 

dibuat dan saran untuk proses pengembangan selanjutnya. 

 


