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Abstract

PT. XYZ Semarang has implemented System Application and
Product – Order to Cash (SAP-OTC). The software is expensive, and
its implementation needs the complicated infrastructure and organizational
function. However by doing project management, its implementation has
achieved the project scope, the condition of the project cost is on cost,
and the quality of system is significantly satisfying, although the time of
project is over from target. By the main of knowledge areas, the company
has accomplished the implementation of SAP-OTC successfully.

Keywords: Project Management, Project Scope, Project Time, Project
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1. Pendahuluan

Banyak perusahaan telah menggunakan sistem informasi untuk menunjang
aktivitas operasional perusahaannya. Secara umum sistem informasi ada yang
sederhana dan ada yang rumit. Salah satu contoh sistem informasi yang tergolong
rumit adalah System Applications and Products (SAP) karena SAP merupakan
sistem informasi yang terintegrasi dan melibatkan banyak fungsi. Sampai saat ini,
belum banyak perusahaan yang menggunakan SAP karena biayanya mahal,
membutuhkan infrastruktur yang lengkap dan juga karena kerumitan SAP itu sendiri.
Oleh karena itu, banyak perusahaan belum siap untuk menerapkannya.

PT. XYZ Semarang merupakan salah satu cabang dari perusahaan yang
berkantor pusat di Jakarta dan merupakan sebuah perusahaan manufaktur di industri
kertas. Perusahaan ini telah menerapkan SAP untuk mengolah data transaksi
perusahaan menjadi informasi. Salah satu modul SAP yang diimplementasikan di
PT. XYZ Semarang adalah Order to Cash, sehingga produk sistem informasi ini
disebut SAP – OTC. Sistem informasi ini merupakan sistem informasi terintegrasi
antara kantor pusat Jakarta dan kantor cabang Semarang untuk penanganan
pemesanan produk hingga penerimaan kas yang melibatkan seluruh departemen di
perusahaan.
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Pengadaan teknologi informasi ini harus melewati beberapa tahap agar sistem
informasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan-tahapan secara umum
yaitu tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi hingga
tahap penggunaan. Tahapan-tahapan ini bertujuan agar suatu proyek teknologi
informasi bisa diterapkan dan dijalankan dengan lancar. Selain itu, tahapan-tahapan
tersebut juga berfungsi sebagai pengontrol proyek. Berbagai penyimpangan yang
akan terjadi pun bisa dicegah sedini mungkin sehingga resiko kegagalan dalam
pengadaan teknologi informasi dapat dihindari. Dengan demikian, keberhasilan
implementasi sistem informasi dapat mengindikasikan keberhasilan sistem informasi
itu sendiri.

Implementasi proyek sebuah sistem perlu diselesaikan dengan manajemen
yang baik supaya tujuan dari sistem itu dapat tercapai. Yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana manajemen proyek dari implementasi
proyek SAP-Order to Cash di PT. XYZ Semarang berdasarkan area utama
manajemen proyek, (2) apakah implementasi proyek ini berhasil atau tidak.

2. Kajian Pustaka

Menurut Schwalbe [1], Project management is the application of
knowledge, skills, tools, and techniques to project activities in order to meet
project requirements. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sebuah proyek
dikerjakan dalam suatu cakupan knowledge area (area manajemen proyek) tertentu
dalam sebuah proses manajemen. Hubungan antara area manajemen proyek dan
prosesnya digambarkan pada Tabel 1, dimana area dari integrasi proyek (Project
Integration) hingga pengadaan proyek (Project Procurement) akan diselesaikan
dalam proses manajemen dari inisiasi (Initiating) hingga penutupan (Closing).

Area Manajemen Proyek (Knowledge Area)
Area utama dari manajemen proyek yaitu ruang lingkup proyek (Project

Scope), waktu proyek (Project Time), biaya proyek (Project Cost), dan kualitas
proyek (Project Quality), sedangkan area pendukung manajemen proyek yaitu
sumber daya manusia proyek (Project Human Resource), komunikasi proyek
(Project Communication), resiko proyek (Project Risk), dan pengadaan proyek
(Project Procurement).

Area utama pertama adalah manajemen untuk ruang lingkup proyek (Project
Scope management) dimana area ini meliputi proses yang membatasi dan mengontrol
apakah yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek [1]. Hal-hal kunci yang
terkait adalah Project charter, Deliverable, dan Work Breakdown Structure
(WBS).

Area utama kedua adalah manajemen untuk waktu proyek (Project Time
Management). Area ini meliputi proses yang menjamin dan mengawasi waktu mulai
dan selesai proyek [1]. Hal-hal kunci yang terkait adalah metode yang digunakan
untuk menggambarkan aktivitas proyek yaitu Activity-on-arrow (AOA) atau Arrow
Diagram Method (ADM) dan Precedence Diagramming Method (PDM); tipe
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hubungan dari aktivitas proyek yang meliputi Finish-to-start, Start-to-start, Finish-
to-start dan Start-to-finish; serta jenis format yang digunakan untuk menggambarkan
jadwal proyek antara lain Project network diagrams, Bar charts yang biasa disebut
Gantt dan Milestone.

Area utama ketiga adalah manajemen untuk biaya proyek (Project cost
management). Area ini meliputi proses pengawasan terhadap pelaksanaan proyek
dalam menyelesaikan proyek sesuai biaya yang disetujui [1]. Hal-hal kunci yang
terkait adalah : Cost variance (CV), Schedule variance (SV), Cost performance
index (CPI), dan Schedule performance index (SPI).

Sedangkan area utama keempat atau terakhir adalah manajemen untuk kualitas
proyek (Project quality management). Area ini meliputi proses untuk menjamin
apakah proyek bisa memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan yang diinginkan [1].

Kualitas dari proyek dikatakan baik apabila tujuan proyek sesuai dengan
harapan dan kepuasan pengguna akhir. Kegagalan dalam penyampaian jasa bisa
disebabkan oleh beberapa kesenjangan yaitu (i) Kesenjangan antara harapan
pengguna dan persepsi manajemen yaitu manajemen tidak selalu memahami secara
tepat apa yang diinginkan pengguna, (ii) Kesenjangan antara persepsi manajemen
dan spesifikasi mutu jasa yaitu manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan
pengguna tetapi tidak menetapkan satu kumpulan standar kinerja tertentu, (iii)
Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa yaitu para petugas
mungkin kurang terlatih, tidak mampu atau tidak mau memenuhi standar, (iv)
Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal yaitu harapan
pengguna dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat para petugas perusahaan dan
iklan perusahaan, (v) Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan
yaitu kesenjangan itu terjadi bila pengguna memiliki persepsi yang keliru tentang
mutu jasa tersebut [3].

Hal-hal penentu mutu jasa adalah (1) Daya tanggap yaitu kemauan untuk
membantu pengguna dan memberikan jasa dengan cepat; (2) Kehandalan yaitu
kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat;
(3) Kepastian yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka
untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan; (4) Empati yaitu kesediaan untuk
peduli, memberi perhatian pribadi kepada pengguna; dan (5) Berwujud yaitu
penampilan fasilitas fisik, peralatan, petugas, dan materi komunikasi [3]. Dalam
beberapa penelitian, survei kepuasan pengguna dianggap efektif karena dapat
melibatkan banyak pengguna, dapat dilakukan secara berkala, dan relatif lebih mudah
dilakukan. Salah satu cara dalam survei kepuasan pelanggan adalah Importance-
Performance Analysis, dimana responden diminta untuk meranking berbagai atribut
dari penawaran berdasarkan derajat kepentingan dan kinerja dalam atribut tersebut.
Dalam hal ini atribut yang dimaksud adalah atribut untuk sistem informasi.

System Application and Product
System Application and Product (SAP) merupakan suatu software yang

dikembangkan untuk membantu suatu organisasi/perusahaan dalam menjalankan
kegiatan bisnis dan operasionalnya secara efisien dan efektif. SAP merupakan
software Enterprise Resources Planning (ERP) yang dikembangkan oleh
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perusahaan Jerman SAP AG [4]. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang
mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu
perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya.
Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu
dengan lainnya.

Produk SAP terdiri dari tiga jenis yang dikelompokkan berdasarkan segment
market, SAP R/3 atau saat ini dikenal dengan nama MySAP ditujukan untuk pangsa
pasar enterprise, kemudian level kedua dikenal dengan SAP All In One ditujukan
untuk medium sampai dengan enterprise market, dan SAP Business One (SBO)
ditujukan untuk small sampai dengan medium market.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari penelitian deskriptif
yakni menggambarkan fenomena yang sesungguhnya terjadi pada suatu peristiwa
ataupun populasi, dan penelitian eksploratif yakni menemukan fenomena yang
sesungguhnya terjadi. Sedangkan untuk pengambilan data, cara yang digunakan
adalah observasi untuk pendekatan dengan perusahaan khususnya bagian
Information Technology di PT. XYZ Semarang, metode wawancara mendalam
(indepth interview) dengan pimpinan dan pelaksana proyek implementasi SAP-
OTC di PT. XYZ Semarang, dan metode dokumentasi yakni mengumpulkan dan
mendokumentasi dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi SAP-OTC.

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode berperan pasif, maka proses
analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis kawasan dan analisis komponen. Kemudian data yang
diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan
yang ada dan mengambil kesimpulan. Proyek implementasi SAP-OTC menggunakan
hari kerja normal PT. XYZ Semarang, dimulai pada tanggal 15 Januari 2008 dan
berakhir pada tanggal 25 April 2008. Oleh karena itu pengumpulan data dan analisis
dilakukan pada selang waktu tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Management)
Project charter ini merupakan langkah awal untuk menjalankan sebuah

proyek. Project charter digunakan perusahaan sebagai hasil dari perencanaan yang
telah diputuskan bersama. PT. XYZ Semarang akan mengimplementasikan sebuah
sistem yaitu SAP -OTC dimana Project manager dari proyek ini adalah Manager
IT PT. XYZ.

Pengimplementasian SAP-OTC bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
bisnis dengan cara menyatukan sistem dari pesanan pelanggan hingga invoicing
Customer. Caranya yaitu dengan mengintegrasikan OTC (sales order processing,
outbound delivery, shipment, customer invoicing, A/R Collection, commission
system, shipment cost), mengintegrasikan production planning and tracking serta
mengintegrasikan Qualitiy Management (finish goods).

Kajian Manajemen Proyek (Haryani)
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Tujuan lain dari pengimplementasian SAP-OTC yaitu adanya konsolidasi antara
kantor pusat dengan cabang. Jadi, kantor pusat bisa mengambil data yang ada di
cabang kapan saja tanpa datang ke cabang. Pendekatan yang dilakukan yaitu (1)
Mengumpulkan data yang berhubungan dengan desain sistem yaitu dari marketing,
A/R collection, PPC, accounting, dan produksi serta logistik; (2) Data yang telah
dikumpulkan, kemudian dianalisa dan dicari kesesuaiannya di SAP; dan (3) Apabila
terdapat perbedaan maka akan dicari jalan tengah atau solusi yang tepat. Caranya
yaitu dengan meng-interface atau mengimplementasikan modul baru.

Agar proyek ini berjalan lancar dan terkoordinasi, maka dibentuklah project
team yang terdiri dari Project sponsor, Executive support, Project Manager,
Project Leader, Business Process Analyst Sales and Distribution, Business
Process Analyst PPC and Production, Business Process Analyst Finish Goods,
Business Process Analyst IT, Change Management, Business Process Analyst
Quality Management, dan Product Catalogue and Custodian. Adapun
Organizational Breakdown Structure (OBS) khusus untuk proyek ini dapat dilihat
pada Gambar 1.

Business Process 
Analyst Finish 

Goods

Change 
Management

Business Process 
Analyst 

PPIC&Production

Product 
Catalogue&Custo

dian

Business Process 
Analyst IT

Business Process 
Analyst Quality 
Management

Business Process 
Analyst 

Sales&Distribution

Project Leader 

Project Manager

Gambar 1 OBS dari SAP-OTC

Tim proyek menyusun ruang lingkup proyek seperti pada Gambar 2 yang
menunjukkan bahwa implementasi SAP membutuhkan infrastruktur yang lengkap.
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam SAP adalah ABAP 4. ABAP (Advanced
Business Application Programming) yaitu bahasa pemrograman pertama yang
memasukkan konsep Logical Database (LDBs) yang memberikan abstraksi tingkat
tinggi dari database tingkat dasar (dikenal pada manajemen sistem database). ABAP
4 berguna sebagai dasar pembuatan aplikasi client-server SAP R/3.
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PROJECT SCOPE STATEMENT 
IMPLEMENTASI SAP-OTC 

Project Title  : implementasi SAP-OTC 
Deliverables: 
 Pengaksesan menggunakan leased line Indosat. 
 Terdapat 3 server, 69 client (termasuk 36 WTS-Windows Terminal 

Server). 
 SAP-OTC. 
 SAP menggunakan SQL database dan bahasa program ABAP/4. 
 Operating System yang digunakan adalah Windows XP. 
 Kabel jaringan menggunakan FO (Fiber Optic) 10/100 mbps. 
 Ethernet untuk sub jaringan. 
 Router digunakan sebagai penghubung LAN (Local Area Network).  
 Pentium 4, memory 512 MB, monitor XGA 1024x760, SAGUI ver 640 

with patch min 23 
Technical Requirement: 
 Sistem jaringannya menggunakan swicthing hub. 
 Sistem operasinya mampu menjalankan fungsi gateway dan proxy 

 

Gambar 2 Ruang Lingkup Proyek (Project Scope) dari Implementasi SAP-OTC

Setelah tim proyek terbentuk dan menyusun ruang lingkup proyek, maka tim
proyek menyusun langkah-langkah untuk mengimplementasi SAP-OTC dalam
bentuk Work Breakdown Structure (WBS) yaitu:
1. Kick Off
2. Collect As Is Data
3. Design To Be

a. Master Data
b. Transaction Data
c. Unit Testing
d. Integration Testing

4. Expert User Training
a. Master Data
b. Transaction Data
c. Form and Reporting

5. Trial Conversion
6. End User Training

a. Master Data
b. Transaction Data
c. Form and Reporting

7. Conversion
8. Go Live
9. Backlog and Support
10. Change Management

a. User Profile
b. User ID/Authorization

11. Closing

Kajian Manajemen Proyek (Haryani)
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Dari WBS tersebut, tim proyek mendefinisikan setiap aktivitas dalam waktu
seperti dalam Tabel 2., dimana nantinya akan digunakan dalam manajemen waktu
proyek.

Tabel 2 Activity Definition Implementasi SAP-OTC

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tim proyek implementasi SAP-
OTC telah membuat batch target setiap bulan. Untuk batch yang pertama pada
bulan Januari yaitu kick off, collect data as is, dan design to be. Pelaksanaan
design to be hanya mencakup master data dan transaction data. Untuk batch
yang pertama mampu dilaksanakan dengan sukses dalam arti mampu dicapai 100%.
Untuk batch  yang kedua pada bulan Februari mancakup design to be (unit testing
dan integration testing), expert user training hingga trial conversion. Akan tetapi,
batch yang kedua hanya mampu diselesaikan hingga 90%. Kegagalan terjadi pada
tahap trial conversion. Ini dikarenakan di tahap trial conversion kekurangan
resources/personal dari SAP-OTC. Beberapa personal CIT masih ada proyek
berjalan yang lain (outstanding project). Dengan demikian proyek implementasi
SAP-OTC mencapai ruang lingkup (scope) yang telah ditentukan.

Manajemen Waktu Proyek (Project Time Management)
Penjadwalan proyek (project schedule) implementasi SAP-OTC dibuat

berdasarkan WBS, yang dapat dilihat pada Gambar 3, sedangkan PDM dari proyek
impelementasi SAP-OTC terlihat pada Gambar 4.

Penjadwalan proyek berguna untuk mengontrol pengerjaan proyek. Format
yang digunakan adalah Gantt Charts. Metode yang digunakan untuk
menggambarkan aktivitas proyek yaitu PDM. Apabila garis penghubungnya
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merupakan critical path maka aktivitas sebelumnya harus selesai dan langsung
mengerjakan aktivitas yang selanjutnya. Aktivitas ini tidak boleh ditunda. Misalnya,
setelah Kick off maka Collect as is data harus dilaksanakan.

 PROJECT TIME 
IMPLEMENTASI SAP-OTC 

 
 

 
 

Gambar 3 Gantt Chart Implementasi SAP-OTC

Aktivitas proyek dalam PDM diawali dengan aktivitas Kick off. Kick off
paling cepat dilaksanakan di hari pertama. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari
ke-2. Kick off ke Collect as is data menggunakan metode Finished to Start (FS)
dan merupakan critical path. Jadi, sebelum Kick off selesai dikerjakan maka Collect
as is data belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas kedua adalah Collect as is data. Collect as is data paling cepat
dilaksanakan di hari ke-3. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-5. Collect as
is data ke Master data menggunakan metode FS dan merupakan critical path.
Jadi, sebelum Collect as is data selesai dikerjakan maka Master data belum bisa
dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas ketiga adalah Master data-design to be. Master data-design to
be paling cepat dilaksanakan di hari ke-6. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari

Kajian Manajemen Proyek (Haryani)
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ke-10. Master data-design to be ke Transaction data-design to be menggunakan
metode FS dan merupakan critical path. Jadi, sebelum Master data-design to be
selesai dikerjakan maka Transaction data-design to be belum bisa dikerjakan.
Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas keempat adalah Transaction data-design to be. Transaction data-
design to be paling cepat dilaksanakan di hari kesebelas. Aktivitas ini paling lambat
selesai di hari ke-15. Transaction data-design to be ke Unit testing-design to be
menggunakan metode FS dan merupakan critical path. Jadi, sebelum Transaction
data-design to be  selesai dikerjakan maka Unit testing-design to be belum bisa
dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas kelima adalah Unit testing-design to be. Unit testing-design to
be paling cepat dilaksanakan di hari ke-16. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari
ke-20. Unit testing-design to be ke Integration testing-design to be menggunakan
metode FS dan merupakan critical path. Jadi, sebelum Unit testing-design to be
selesai dikerjakan maka Integration testing-design to be belum bisa dikerjakan.
Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas keenam adalah Integration testing-design to be. Integration
testing-design to be paling cepat dilaksanakan di hari ke-21. Aktivitas ini paling
lambat selesai di hari ke-23. Integration testing-design to be ke Master data
expert user training  menggunakan metode FS dan merupakan critical path. Jadi,
sebelum Integration testing-design to be selesai dikerjakan maka Master data
expert user training  belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas ketujuh adalah Master data-expert user training. Master data-
expert user training  paling cepat dilaksanakan di hari ke-24. Aktivitas ini paling
lambat selesai di hari ke-28. Master data-expert user training ke Transaction
data-expert user training  menggunakan metode FS dan merupakan critical path.
Jadi, sebelum Master data expert user training selesai dikerjakan maka Trans-
action data-expert user training  belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak
boleh ditunda.

Aktivitas kedelapan adalah Transaction data-expert user training.
Transaction data-expert user training paling cepat dilaksanakan di hari ke-29.
Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-33. Transaction data-expert user
training ke Form and Reporting- expert user training menggunakan metode FS
dan merupakan critical path. Jadi, sebelum Transaction data-expert user training
selesai dikerjakan maka Form and reporting-expert user training belum bisa
dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas kesembilan adalah Form and reporting-expert user training. Form
and reporting-expert user training paling cepat di hari ke-33 dan paling lambat
dilaksanakan di hari ke-34. Aktivitas ini paling cepat di hari ke-34 dan paling lambat
selesai di hari ke-35. Form and reporting-expert user training ke Trial
conversion  menggunakan metode FS. Jadi, sebelum Form and reporting-expert
user training selesai dikerjakan maka Trial conversion belum bisa dikerjakan.
Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.
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Aktivitas kesepuluh adalah Trial conversion. Trial conversion  paling cepat
dilaksanakan di hari ke-33. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-35. Trial
conversion ke Master data-end user training menggunakan metode FS dan
merupakan critical path. Jadi, sebelum Trial conversion  selesai dikerjakan maka
Master data-end user training belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak
boleh ditunda.

Aktivitas kesebelas adalah Master data-end user training. Master data-
end user training paling cepat dilaksanakan di hari ke-36. Aktivitas ini paling lambat
selesai di hari ke-37. Master data-end user training ke Transaction  data-end
user training menggunakan metode FS dan merupakan critical path. Jadi, sebelum
Master data-end user training dan trial conversion selesai dikerjakan maka
Transaction data-end user training belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak
boleh ditunda.

Aktivitas keduabelas adalah Transaction data-end user training.
Transaction data-end user training paling cepat dilaksanakan di hari ke-38.
Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-40. Transaction  data-end user training
ke Conversion menggunakan metode FS dan merupakan critical path. Jadi,
sebelum Transaction data-end user training selesai dikerjakan maka Conversion
belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas ketigabelas adalah Conversion. Conversion paling cepat
dilaksanakan di hari ke-44. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-48.
Conversion ke Go live menggunakan metode FS dan merupakan critical path.
Jadi, sebelum Conversion selesai dikerjakan maka Go live belum bisa dikerjakan.
Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas keempatbelas adalah Go live. Go live paling cepat dilaksanakan di
hari ke-48. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-49. Go live  ke Backlog
and support menggunakan metode FS dan merupakan critical path. Jadi, sebelum
Go live selesai dikerjakan maka Backlog and support belum bisa dikerjakan.
Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas kelimabelas adalah Backlog and support. Backlog and support
paling cepat dilaksanakan di hari ke-50. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari
ke-64. Backlog and support ke Closing  menggunakan metode FS dan merupakan
critical path. Jadi, sebelum Backlog and support selesai dikerjakan maka Closing
belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas keenambelas adalah User profile. User profile paling cepat
dilaksanakan di hari ke-6. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-25. User
profile ke User ID/Authorization menggunakan metode FS dan merupakan critical
path. Jadi, sebelum User profile selesai dikerjakan maka User ID/Authorization
belum bisa dikerjakan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditunda.

Aktivitas ketujuhbelas adalah User ID/Authorization. User ID/
Authorization  paling cepat dan paling lambat dilaksanakan di hari ke-26. Aktivitas
ini paling cepat di hari ke-45 dan paling lambat di hari ke-48. User ID/Authorization
ke Closing  menggunakan metode FS dan bukan merupakan critical path. Jadi,
aktivitas tersebut bisa dikerjakan sampai hari ke-48.

Aktivitas terakhir adalah Closing. Closing paling cepat dilaksanakan di hari
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ke-65. Aktivitas ini paling lambat selesai di hari ke-67. Closing merupakan aktivitas
terakhir dari implementasi SAP-OTC.

Waktu pelaksanaan implementasi SAP-OTC dimulai pada tanggal 15 Januari
2008 hingga 24 April 2008. Akan tetapi, dengan adanya kegagalan di batch yang
kedua maka waktu pelaksanaan mengalami kemunduran hingga tanggal 5 Mei 2008.
Dengan demikian project time dari implementasi SAP-OTC adalah over time.

Manajemen Biaya Proyek (Project Cost Management)
Dalam pengimplementasian SAP-OTC, kantor pusat Jakarta menanggung

biaya dinas pegawai. PT. XYZ Semarang hanya mengeluarkan biaya untuk
pemasangan leased line Indosat sebagai jaringan penghubung antar cabang.
Pemasangan ini mengeluarkan biaya Rp 16.000.000,00 setiap bulan. Selain itu, PT.
XYZ Semarang juga mengeluarkan biaya penggunaan printer masing-masing Rp
900.000,00. Biaya ini dikeluarkan pada tahun ketiga. Biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk implementasi SAP-OTC besarnya sama dengan biaya yang telah dianggarkan.
Dengan demikian biaya proyek dari implementasi SAP-OTC adalah on cost.

Manajemen Kualitas Proyek (Project Quality Management)
Salah satu cara untuk mengukur kualitas SAP-OTC bisa dilakukan dengan

melihat nilai dan pendapat pengguna terhadap SAP-OTC. SAP-OTC dinilai baik
apabila SAP-OTC bisa memuaskan bagi pengguna. Oleh karena itu, untuk mengukur
kualitas/nilai SAP, penelitian ini menggunakan kuesioner kepuasan oleh pengguna.
Variabel yang digunakan untuk menilai kualitas SAP ini mencakup tiga hal yaitu (1)
Reliability (Kehandalan dalam Pelayanan), yang menjelaskan tentang pelayanan
SAP-OTC dapat dipercaya dan memberikan informasi penjualan kredit dan pelunasan
piutang yang akurat; (2) Assurance (Jaminan dalam Pelayanan), yang menjelaskan
tentang pelayanan SAP-OTC untuk mempermudah kegiatan operasional yang
mencakup penjualan kredit hingga pelunasan piutang; dan (3) Tangibles, yang
menjelaskan tentang tampilan dari SAP-OTC bagi pemakai.

Kualitas proyek ini diukur menggunakan kuesioner yang mengukur kepuasan
dari pengguna. Kuesioner dibagikan dan diisi oleh expert user sebagai pengguna
akhir. Hasil dari kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, analisis
dari sudut pandang variabel kehandalan dalam pelayanan (Reliability) menunjukkan
bahwa SAP-OTC sudah bebas/minim error, SAP-OTC juga mudah digunakan,
SAP-OTC sudah memberikan informasi pesanan penjualan sampai pelunasan piutang
dengan benar, SAP-OTC juga sudah memudahkan penarikan data pesanan penjualan
sampai pelunasan piutang. Secara keseluruhan kehandalan dan pelayanan SAP-
OTC sudah cukup memuaskan tetapi belum mencapai harapan pengguna.

Analisis dari sudut pandang variabel kedua yaitu jaminan dalam pelayanan
(Assurance) menunjukkan bahwa SAP-OTC sudah memberikan data dan mengolah
data transaksi pesanan penjualan sampai pelunasan piutang dengan benar. Dalam
hal ini pengguna akhir menilai bahwa SAP-OTC sudah cukup memuaskan tetapi
belum mencapai  harapan pengguna. Hal lain adalah alur SAP-OTC sudah sesuai
dengan alur transaksi sehingga pengguna akhir menilai bahwa SAP-OTC sudah
memuaskan meskipun sebenarnya belum mencapai harapan pengguna.

Kajian Manajemen Proyek (Haryani)
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Tabel 3 Hasil Kuesioner Kualitas Proyek Implementasi SAP-OTC

Analisis dari sudut pandang variabel yang ketiga yaitu fisik (Tangibles)
menunjukkan bahwa tampilan SAP-OTC sederhana/mudah dipahami, struktur menu
SAP-OTC sederhana/mudah dipahami, dan Report SAP-OTC sudah sesuai dengan
kebutuhan pesanan penjualan sampai pelunasan piutang. Pengguna akhir menilai
bahwa secara fisik, SAP-OTC sudah cukup memuaskan tetapi belum mencapai
harapan pengguna. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, pengguna akhir menilai
bahwa kualitas SAP-OTC sudah cukup memuaskan walaupun belum mencapai
harapan pengguna.

5. Simpulan

Proyek implementasi SAP-OTC di PT. XYZ Semarang mencapai scope yang
telah ditentukan,  waktu proyek implementasi SAP-OTC adalah over time, biaya
proyek dari implementasi SAP-OTC pada kondisi on cost. Untuk kualitas SAP-
OTC diukur dari kuesioner yang telah dibagi dan diisi oleh expert user menunjuk-
kan bahwa implementasi  SAP-OTC cukup memuaskan pengguna tetapi belum
mencapai harapan pengguna. Secara keseluruhan implementasi SAP-OTC PT. XYZ
Semarang dapat disimpulkan BERHASIL.
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