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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, seiring dengan perkembangan perangkat keras 

komputer, perangkat lunak juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Dengan meningkatnya kebutuhan dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk 

mendukung produktifitas menggunakan perangkat lunak, banyak perusahaan atau 

developer yang membuat dan mengembangkan berbagai macam aplikasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. Banyaknya perangkat lunak dengan tingkat 

kompleksitas yang tinggi dalam pengembangannya pun membutuhkan 

programmer yang tidak sedikit. Pengembangan perangkat lunak pun dilakukan 

dalam suatu kelompok / tim agar dapat meminimalisir waktu pengembangan 

perangkat lunak. 

Banyaknya fitur yang dikembangkan dan programmer yang banyak pula 

dalam sebuah proyek, membuat sulitnya mengatur pembagian pengerjaan fitur, 

jadwal pengerjaan, dan status pengerjaan per fitur. Anggota tim suatu proyek pun 

kerap kali kesulitan dalam berkomunikasi mengenai progres pengerjaan proyek, 

sehingga adanya aplikasi web untuk mengelola suatu proyek perangkat lunak akan 

sangat membantu.  

Sejak dahulu kala, teknologi untuk mengembangkan aplikasi web masih 

belum terlalu banyak perkembangan. Salah satu konsep aplikasi web yang selama 

ini umum digunakan yaitu konsep multi page, dimana setiap kali pengunjung 
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ingin membuka suatu halaman tertentu, browser akan mengirimkan permintaan ke 

server, lalu server akan memberikan respon berupa dokumen HTML, yang 

kemudian browser akan mengunduh dan memuat tampilan yang didapatkan dari 

server tersebut. Freedcamp merupakan salah satu aplikasi web manajemen proyek 

perangkat lunak dengan konsep multi page yang telah ada saat ini dan mempunyai 

berbagai fitur mulai dari pembuatan data proyek, data fitur, penjadwalan proyek, 

dan pendelegasian pekerjaan.  

Single page application atau biasa disingkat SPA saat ini ramai 

diperbincangkan karena beberapa perusahaan besar seperti Google, Twitter, dan 

Tinder telah menggunakannya pada aplikasi berbasis web mereka karena 

kebutuhan web saat ini tidak hanya sekedar membuat halaman website saja, tetapi 

juga semakin fokus dalam meningkatkan pengalaman pengguna ketika 

menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan SPA dimanfaatkan untuk 

membangun suatu aplikasi web dimana dalam satu dokumen HTML yang telah 

diunduh, pengguna aplikasi web dapat melakukan navigasi halaman secara penuh 

melalui dokumen HTML tersebut tanpa harus mengunduh dokumen HTML lain 

lagi setiap kali berpindah halaman. Hal ini dapat dilakukan karena menggunakan 

teknologi JavaScript, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan 

cepat tanpa perlu menunggu browser mengunduh dan memuat dokumen HTML 

setiap berpindah halaman. Sejalan dengan berkembangnya teknologi SPA, banyak 

library dan framework bermunculan untuk membantu membuat aplikasi web 

berbasis SPA.  
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ReactJS saat ini merupakan salah satu library yang paling banyak 

digunakan oleh perusahan-perusahan besar untuk mengembangkan aplikasi web 

berbasis SPA, karena ReactJS mengusung konsep aplikasi yang sebagian besar 

terdiri dari banyak komponen, dimana komponen yang dibuat dapat digunakan 

secara berulang-ulang dengan hanya mengganti atribut komponennya saja 

sehingga pembuatan aplikasi web berbasis SPA dapat lebih cepat, efisien dan 

struktur kodenya bisa lebih sederhana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana merancang dan membuat sebuah aplikasi web untuk mengelola proyek 

yang dapat mengatur pembagian pengerjaan fitur, mengatur jadwal pengerjaan, 

melihat status pengerjaan fitur, dan monitoring progres proyek berbasis SPA 

menggunakan ReactJS sehingga dapat meningkatkan kecepatan aplikasi dan 

pengalaman pengguna saat menggunakannya. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka ruang lingkup yang dibuat 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pembuatan aplikasi web berbasis SPA menggunakan library ReactJS sebagai 

frontend dan menggunakan NodeJS sebagai backend yang menghubungkan 

aplikasi web dengan database MySQL. 

b. Terdiri dari 2 jenis pengguna yaitu project manager dan programmer. Kedua 

jenis pengguna tersebut wajib login untuk dapat menggunakan aplikasi. 

c. Adanya fasilitas untuk mengelola data programmer. 
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d. Terdapat fasilitas untuk membuat data proyek baru beserta daftar fitur di 

dalamnya. Fitur-fitur yang ada dalam sebuah proyek juga dapat dapat 

ditentukan tanggal target selesai, programmer yang bertanggung jawab 

mengerjakan, dan juga skala prioritas fitur tersebut mulai dari low, medium, 

dan high. 

e. Terdapat fasilitas untuk menetapkan programmer yang bertanggung jawab 

mengerjakan suatu fitur ke dalam sebuah proyek. 

f. Adanya fasilitas untuk memperbarui status pengerjaan fitur proyek. 

g. Adanya fasilitas untuk melihat progres pengerjaan proyek. 

h. Adanya fasilitas untuk mendiskusikan sebuah fitur. 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi web yang dapat 

digunakan untuk mengelola proyek perangkat lunak berbasis SPA yang dibuat 

menggunakan library ReactJS. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

a. Project manager dapat memantau progres pengerjaan suatu proyek. 

b. Membantu project manager dalam memantau kinerja programmer. 

c. Dapat membantu programmer dalam melihat pekerjaan yang harus dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II Tinjuan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi tinjauan pustaka yang 

terdiri atas 3 referensi dan 1 usulan penelitian dari penulis. Selain tinjuan pustaka, 

terdapat pula dasar teori yang menjelaskan tentang manajemen proyek, single 

page application, dan ReactJS. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi analisis kebutuhan bahan/data, 

kebutuhan peralatan penelitian, prosedur kerja, serta perancangan sistem yang 

meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Relasi Tabel, 

dan rancangan antarmuka. 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan Sistem Aplikasi, bab ini berisi 

implementasi aplikasi manajemen proyek berbasis single page application dengan 

ReactJS, sekaligus pembahasan hasil pengujian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan dan saran 

penelitian yang dilakukan. 


