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Abstrak – Faia Art merupakan perusahan di
bidang fotografi dan videografi. Faia Art memiliki kru
yang sangat profesional di bidang wedding moments.
Selama kegiatan proyek wedding moments, Faia Art
membutuhkan manajemen proyek yang tepat dan
benar dalam mengelola proyek dari awal hingga akhir
proyek. S elama ini manajemen proyek yang dilakukan
Faia Art masih manual, menyebabkan kurang efisien
dari segi biaya, waktu, sumber daya, sehingga
diperlukan aplikasi manajemen proyek video editing
menggunakan metode PRINCE2. Berdasarkan hasil
pengujian dengan metode PRINC E2 dapat membantu
dan memudahkan user dalam melakukan manajemen
proyek video editing.
Kata Kunci :Faia Art, Manajemen Proyek, PRINCE2,
Video Editing

I.

PENDAHULUAN

Faia Art merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang fotografi dan videografi. Faia Art
mempunyai kru yang sangat profesional di bidang
kegiatan wedding moments. Arti dari bidang
wedding moments adalah bidang yang menangani
serangkaian prosesi pernikahan, mu lai dari lamaran,
ijab kabul dan resepsi pernikahan. Demi lancarnya
sebuah proyek prosesi pernikahan dibutuhkan
manajemen yang tepat dan benar untuk mengelola
proyek dari awal hingga akhir berupa manajemen
proyek.
Perkembangan manajemen proyek dimulai
dari bagaimana cara mengkoordinasikan berbagai
bagian dari pekerjaan secara menyeluruh dan
ko mpleks sehingga dapat mempercepat proyek
selesai[1]. Pada manajemen proyek, mempunyai
waktu kerja yang dibatasi dengan jadwal yang sudah
ditentukan[2]. Perubahan kondisi di lapangan sangat
cepat, sehingga pimpinan proyek menyusun
tindakan yang diperlukan di lapangan. Sehingga
diperlukan konsep perencanaan yang sangat matang
berdasarkan data, informasi, kemampuan, dan
pengalaman [3].
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Kegiatan video editing adalah suatu kegiatan
untuk memilih atau menyunting beberapa gambar
dari hasil shooting dengan cara memotong gambar
ke gambar (cut to cut)[4]. Ibarat video editing
merupakan gabungan dari beberapa gambar-gambar
dengan cara menyisipkan sebuah transisi[5].
Dalam pembuatan manajemen proyek,
diperlukan metode yang dapat digunakan. Salah
satunya adalah metode PRINCE2. PRINCE2
merupakan metode yang terstruktur dan efektif
dalam pengelolaan manajemen proyek, serta
menawarkan panduan praktik terbaik non-eklusif
secara internasional[6]. PRINCE2 juga menyediakan
berbagai prosedur untuk melakukan koordinasi
sumber daya dalam merancang dan mengatur
aktivitas, serta memberikan acuan apa yang harus
dilakukan, bahkan membagi proyek untuk dikelo la
pada setiap tahapan yang dapat dikontrol[7].
II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faia Art
Faia Art Photography and Videography
berdiri sejak 2013, merupakan perusahaan bergerak
di bidang fotografi dan videografi. Faia Art
mempunyai crew yang sangat profesional di bidang
fotografi dan sudah menjalankan banyak proyek
yang dikerjakan di bidang videografi dan fotografi.
Faia Art mempunyai visi misi dalam men ingkatkan
kualitas perusahaan dan menjaga kualitas produksi.
B. Video Editing
Pembuatan film terdiri dari lebih dari satu
shot, sehingga diperlukan editing yang mempunyai
peranan penting dalam pembuatan film. Pada proses
editing dapat melakukan manipulasi waktu dalam
film, sehingga waktu yang dibuat menjadi lebih
singkat atau lebih lambat. Tahap editing yang
dikerjakan seorang editor mulai dari proses
pengambilan gambar, pemikiran editing (editing
thinking)hingga materi siap untuk diubah.
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Editing
merupakan
proses
untuk
menyambung beberapa gambar dari banyak shot
men jadi satu cerita utuh [8]. Seorang editor
menyusun shot menjadi sebuah scene, lalu penyusun
scene disusun hingga tercipta sequence menjadi
akhir dari sebuah film utuh[9].
Di dalam pengerjaan, editing terbagi men jadi
2 jenis yaitu [8]:
1) Linear Editing
Editing disusun berdasarkan gambar satu per satu
secara berurutan dari awal hingga akhir. Editor
wajib mengulang kembali proses editing yang
telah dilakukan.
2) Non-Linear Editing
Editing disusun berdasarkan gambar secara acak
(random). Editor tidak perlu mengulang dari
awal, berurutan hingga akhir. Ed itor bisa
melakukan dari akhir, awal, maupun tengah,
tergantung dari materi yang telah siap terlebih
dahulu.

proyek dan kebutuhan. Kunci sukses pada metode
PRINCE2 adalah adaptasi dan penyesuaian sesuai
dengan kebutuhan proyek. Pada Gambar 1
menggambarkan 7 prinsip dari metodologi
PRINCE2.
Melanjutka
n Justifikasi
Bisnis
Disesuaikan
Dengan
Lingkungan

Fokus Pada
Produk

Belajar Dari
Pengalaman

7 Prinsip
Metodologi
PRINCE2

Dikelola
Dengan
Pengecualian

Peran dan
tanggung
jawab yang
ditentukan

Dikelola
Secara
Bertahap

Gambar 1. Esensi Metode Manajemen Proyek

C. Manajemen Proyek
Manajemen
proyek
merupakan
pengaplikasian dari ilmu pengetahuan, keterampilan,
peralatan, dan teknik untuk kegiatan proyek yang
memenuhi persyaratan proyek [10]. Pengelo la
proyek tidak harus berusaha mengenalkan ruang
lingkup yang spesifik, b iaya, waktu, dan kualitas
proyek, juga sebagai fasilitasi semua kebutuhan
melalui ko munikasi yang terlibat dalam proyek.
Proyek merupakan usaha dalam mengerjakan
sesuatu untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan
unik[11]. Proyek melibatkan beberapa orang yang
bekerja dalam akt ivitas yang saling berhubungan.
D. PRINCE2
Aplikasi
manajemen
proyek
dengan
metodologi PRINCE2 didasarkan pada pengalaman
manajer proyek profesional[12]. Keuntungan dari
metodologi PRINCE2 dalam manajemen proyek
dengan penekanan pada kualitas dari proyek[13].
PRINCE2 menawarkan pendekatan standar
untuk manajemen proyek, u mu mnya digunakan oleh
pemerintah dan organisasi global. PRINCE2
mengimp lementasikan
manajemen
proyek
berdasarkan 4 pilar yaitu Prinsip, Tema, Proses, dan
Adaptasi PRINCE2[13].
Prinsip merupakan elemen wajib yang
men jamin manajemen proyek. Tema menunjuk pada
aspek filosofi proyek, diwujudkan berdasarkan
proses di awal, selama imp lementasi, dan akhir
proyek.
Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada
pengalaman dari proyek-proyek sebelu mnya (baik
sukses maupun gagal). Jika proyek didukung oleh
PRINCE2, perlu d idefin isikan sebagai universal,
dapat diterapkan pada proyek dan dukungan, serta
menawarkan untuk beradaptasi dengan manajemen
JURNA L M ULTINETICS VOL. 5 NO. 1 M EI 2019

Mengelola secara bertahap memungkinkan
penilaian secara berkala dari tahap akhir dan
melanjutkan ke tahap berikutnya. Keuntungannya
adalah dimungkin kan untuk memecah proyek
men jadi beberapa potongan yang dapat dikelola.
Jumlah tahapan bergantung pada ukuran proyek dan
risiko yang terkait [14].
Pada Gambar 2 menggambarkan proses
manajemen proyek dengan metodologi PRINCE2.

Gambar 2. Proses manajemen proyek dengan PRINCE2

Berikut tahapan proses manajemen proyek
dengan metode PRINCE2 [15] :
1. Starting Up a Project (Memu lai Sebuah Proyek)
Membahas penyusunan suatu proyek dimulai.
2. Planning (Perencanaan)
Memu lai mengidentifikasi produk dan analisis
proyek
3. Initiating a Project (Menginisiasi Proyek)
Memberikan perbaikan dari proyek yang
dikerjakan
4. Directing a Project (Mengarahkan Proyek)
Memberikan perhatian terhadap aspek controller.
5. Controliing a Stage (Mengontrol Stage)
2
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Mendefinisikan prosedur untuk mengendalikan
atau mengontrol setiap tahapan sebelumnya yang
sudah dilakukan.
6. Managing
Product Delivery
(Mengelola
Pengiriman Produk)
Menyelesaikan aspek penerimaan, eksekusi, dan
pengiriman paket kerja.
7. Managing Stage Boundaries (Mengelola Tahap
Batas)
Mendefinisikan tugas-tugas yang harus ada pada
setiap tahap, termasuk mendefinisikan tahapan
akhir selanjutnya.
8. Closing a Project (Menutup Proyek)
Proyek secara resmi selesai dan membebaskan
sumber daya proyek yang tersisa.
III.

ANALISIS DAN PERANCANGAN S ISTEM

A.

Desain Alur Kerja Sistem Dengan Metode
PRINCE2
1.
Starting Up A Project
Pada tahap starting up a project, membahas
awal mu lai proyek video editing yang diberikan oleh
ketua tim berupa file video dari cameraman yang
diterima. Ketua tim memberikan tugas ke masingmasing anggota tim yang sudah mempunyai jobdesc
masing-masing.
2.

Planning
Pada tahap Planning, menentukan tema,
biaya proyek, anggota tim, dan membuat jadwal
pengerjaan proyek. Pada awal pengerjaan proyek,
dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan customer
untuk mengetahui tema yang diinginkan dan besaran
biaya tema yang sudah ditentukan sebelumnya.
Selanjutnya melaku kan penjadwalan proyek
video editing.Lama pengerjaan proyek tergantung
dari tema yang diingin kan oleh customer dan
menentukan anggota proyek.
3.

Initiating A Project
Pada tahap Initiating A Project dilakukan
hampir sama dengan tahap Starting Up A Project,
hanya saja memberikan rate plus atau memperbaiki.
Di tahap ini, anggota tim proyek memu lai pekerjaan
yang diberikan oleh ketua tim sesuai jobdesc
masing-masing.

Pada
tahap
controlling
a
stage,
mendefinisikan prosedur untuk mengendalikan atau
mengontrol setiap tahapan sebelumnya yang telah
dilakukan pada proses video editing. Pada proses
controllling untuk manajemen proyek adanya
warning jika sudah mendekati dateline proyek.
6.

Managing Product Delivery
Pada tahap managing product delivery, hasil
video yang telah dilaku kan proses editing
dijalankan, d isampaikan, dan diterima o leh ketua tim
video editing untuk dibandingkan dengan rencana
awal proyek. Ketu tim juga memeriksa hasil laporan
dari anggota proyek dan apabila ada ketidakcocokan
maka anggota tim harus memperbaiki hasil video
editing.
7.

Managing Stage Boundaries
Pada tahap managing stage boundaries,
anggota tim memeriksa hasil v ideo editing dari ketua
tim pada tahap sebelumnya managing product
delivery. Jika tidak terjadi kecocokan, maka anggota
tim harus memperbaiki hasil v ideo editing dan
melakukan laporan ulang ke ketua tim h ingga
disetujui.
8.

Closing A Project
Pada tahap closing a project, secara resmi
mengakh iri proyek dan menyelesaikan sumber daya
yang tersisa. Mengukur tingkat kesuksesan proyek
dan catatan laporang produksi untuk analisis proyek
pada proyek video editing berikutnya.
B.

Perancangan Output Menggunakan UML
(Unified Modelling Language)
Saat ini Faia Art masih melakukan proses
manajemen proyek secara manual. Seh ingga sistem
yang dibangun diharapkan dapat membantu proses
manajemen proyek pada Faia Art dan dapat diakses
melalui PC desktop agar lebih mudah mengontrol
proyek video editing.
Dalam perancangan aplikasi dengan metode
PRINCE2, menggunakan pemodelan UM L (Unified
Modelling Language) antara lain :
A)

Use Case Diagram
Pada Gambar 3 merupakan use case diagram
dalam proyek video editing.

4.

Directing A Project
Pada tahap directing a project dilakukan
kontrol awal apabila terjadi ket idakcocokan dari
rencana awal maka dilaku kan perubahan rencana
untuk kemungkinan resiko yang terjadi selama
proses video editing.
5.

Controlling A Stage
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sistem menamp ilkan data user. Kemudian admin
memasukkan data user dari proyek dan sistem
menyimpan data user.

Gambar 5. Activity diagram tambah datauser
Gambar 3. Use case diagram proyek video editing

Pada Gambar 3 men jelaskan bahwa admin
melakukan login ke sistem, kemudian ad min
menambah user, menambah biaya, dan ad min dapat
melihat proyek yang sudah dilaksanakan. Ketua tim
video editing melaku kan login ke sistem, kemudian
menentukan tema dari video yang akan dilakukan
proses editing.
Langkah selanjutnya, ketua t im video editing
menghitung besaran biaya yang diperlukan selama
proyek berlangsung, merencanakan penjadwalan
proyek, dan menentukan anggota tim proyekvideo
editing. Masing-masing anggota tim video editing
melaporkan progress kerja kepada ketua tim.
B)

Activity Diagram
Terdapat beberapa activity diagram yang
dilakukan pada proyek video editing. Pada Gambar 4
menggambarkan activity diagram login user.User
memasukkan username dan password, lalu
melakukan autentifikasi. Jika username dan
passwordbenar, maka user dapat melanjutkan tahap
selanjutnya. Jika username dan password salah,
maka user kembali memasukkan username dan
password dengan benar.

Pada
Gambar
6
menamp ilkanactivity
diagram data proyek video editing. Admin memilih
menu data proyek, lalu sistem menampilkan data
proyek.

Gambar 6.Activity diagram tampil data proyek

Pada Gambar 7 menggambarkan activity
diagram tambah tema dari proyek video editing.
Ketua tim memilih menu tambah tema, lalu sistem
menamp ilkan menu tambah tema. Kemud ian ketua
tim menambahkan tema video editing dari proyek
dan sistem menyimpan data tema video editing.

Gambar 7. Activity diagram tambah tema

Pada Gambar 8 menggambarkan activity
diagram tambah biaya proyek video editing dan
pada Gambar 9 menggambarkan activity diagram
tambah jadwal proyek.

Gambar 4. Activity diagram proses login user

Pada Gambar 5 menggambarkan activity
diagram tambah user.Admin memilih data user, lalu
JURNA L M ULTINETICS VOL. 5 NO. 1 M EI 2019
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Pada Gambar 12 menggambarkan sequence
diagram tambah
biaya dan
Gambar
13
menggambarkan sequence diagram ketua tim
tambah proyek video editing.

Gambar 8. Activity diagram tambah biaya proyek

Gambar 12. Sequence diagram tambah biaya

Gambar 9 Activity diagram tambah jadwal proyek

C)

Sequence Diagram
Pada Gambar 10 menggambarkan sequence
diagram proses login dan pada Gambar 11
menggambarkan sequence diagram tambah user.
Gambar 13.Sequence diagram ketua tim tambah proyek

D)

Class Diagram
Class diagram dari manajemen proyek video
editing, dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 10. Sequence diagram proses login

Gambar 14. Class diagram manajemen proyek video editing

Gambar 11. Sequence diagram tambah user

JURNA L M ULTINETICS VOL. 5 NO. 1 M EI 2019

Berikut penjelasan pada Gambar 14. Sebagai
contoh Faia Art menerima proyek dari customer
yang ingin dilakukan doku mentasi pre-wedding
dengan membuat film pendek untuk ditayangkan
pada saat resepsi customer. Tahap awal yang
dilakukan adalah meeting dengan klien dari pertama
kali yang dibicarakan sesuai dengan tema yang
diinginkan o leh customer.
Customer menginginkan tema “Love at The
First Sight”, dimana cerita awal pertemuan customer
5
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dengan pasangan. Lokasi sesuai dengan pengalaman
customer. Kemud ian pihak Faia Art melakukan
perhitungan biaya yang menjadi dasar dalam
penentuan harga untuk ditawarkan ke customer.
Ketua tim menentukan ju mlah o rang yang akan
mengerjakan proyek yaitu 4 orang terdiri dari
cameraman, sinematografi, effect editor, dan audio
editor.
Ketua tim membuat jad wal pengerjaan
proyek film pendek dengan batas waktu 15 hari.
Proyek film d imulai 2-17 April 2018. Pada Tabel 1
menunjukkan rincian jadwal pengerjaan proyek film
pendek.
TABEL1JADWAL PENGERJAAN P ROYEK
Jadwal Pengerjaan Proyek
Effect
Audio
Cameraman
Sinematografi
Editor
Editor
2-3 April
7-9 April
10-12 April
4-6 April 2018
2018
2018
2018

Jadwal pengerjaan proyek pada Tabel 1
dibuat dengan batas maksimal dikarenakan hasil
pengerjaan proyek ditunjukkan terlebih dahulu ke
ketua tim.Kemudian d ilakukan evaluasi bersama
dengan customer. Jika ada hasil yang kurang sesuai
dengan keinginan customer, maka masih ada waktu
untuk memperbaiki p royek film pendek.
IV.

menggunakan metode PRINCE2. Halaman Login
terdapat kolom username dan password beserta
tombol sign in. User harus melakukan proses login
dengan memasukkan username dan password yang
dimiliki oleh masing-masing user.

Gambar 16. Halaman Data User Pada Admin

Pada Gambar 16 merupakan halaman admin
yang dapat melihat data semua user dan dapat
menambahkan user. Di sebelah kiri terdapat pilihan
menu data user, data kota, dan data proyek.
Pada Gambar 17 tampilan halaman data biaya
dan pada Gambar 18 tampilan data proyek.

IMPLEMENTASI S ISTEM

A.

Implementasi Metode PRINCE2 Pada
Antarmuka Sistem
1.
Starting Up A Project(Memu lai Proyek)
Pada tahap ini membahas tentang proyek
video editingdimu lai pada user bertindak sebagai
admin. Pada Gambar 15 tampilan Halaman Login
dan Gambar 16 tampilan Halaman Data User pada
Admin.

Gambar 17 Halaman data biaya

Pada halaman data biaya (Gambar 17), admin
dapat melihat semua data biaya dan juga dapat
menambahkan biaya. Pada halaman data proyek
(Gambar 18), ad mn dapat melihat data semua
proyek video editing yang sudah dikerjakan dan
sedang dikerjakan.

Gambar 18 Halaman data proyek

2.

Pada Gambar 15 merupakan halaman login
dari aplikasi manajemen proyek video editing

Planning (Perencanaan)
Ketua proyek melakukan penentuan tema,
perhitungan biaya, penentuan anggota tim yang akan
mengerjakan proyek, serta menentukan jadwal
pengerjaan proyek. Pada Gambar 19 merupakan
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beranda dari ketua proyek video editing. Ketua
proyek dapat melihat daftar proyek yang berjalan
dan laporan yang harus diperhatikan dari anggota
proyek. Pada daftar proyek yang sedang berjalan,
terdapat beberapa menu pilihan mulai to mbol edit,
detail anggota proyek beserta deadline anggota
dalam pengerjaan proyek.
Gambar 21. Warning pada Halaman Proyek User

6.

Gambar 19. Halaman beranda ketua proyek

3.

Initiating A Project(Memu lai Sebuah Proyek)
Pada tahap initiating a project yang berperan
adalah user sinematografi, effect editor, dan audio
editor. Setelah menerima proyek dari ketua proyek,
maka setiap user melakukan jobdesc-nya masingmasing dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Pada Gambar 20 merupakan halaman beranda dari
sinematografi, effect editor, dan audio editor.

Managing Product Delivery (Mengontrol
Pengiriman Hasil Produk)
Pada tahap managing product delivery, ketua
proyek video editing menerima p rogress dari
sinematografi, effect editor, dan audio editor. Ketua
proyek memeriksa hasil pekerjaan dari anggota tim
proyek. Jika hasil sudah sesuai maka ketua proyek
dapat menyetujui laporan, tetapi jika harus
diperbaiki maka anggota tim melalukan perbaikan
dan laporan ulang hingga batas waktu yang sudah
ditentukan. Pada Gambar 22 merupakan tampilan
laporan yang disetujui.

Gambar 22. Tampilan laporan yang disetujui

7.
Gambar 20. Halaman beranda sinematografi, effect editor, dan
audio editor

4.

Directing A Project(Mengarahkan Proyek)
Pada tahap directing a project, ketua proyek
melakukan
kontrol
awal
sehingga
ada
ketidakcocokan dapat langsung diproses dengan
melakukan perubahan rencana (reauthorized) untuk
memin imalkan terjad inya resiko selama proses video
editing.

Managing Stage Boundaries (Mengelola
Batas Tahapan)
Pada tahap managing stage boundaries,
anggota tim memeriksa status laporan dari ketua
proyek. Jika status laporan disetujui, maka anggota
tim dapat memilih opsi selesai, seperti terlihat pada
Gambar 23.

5.

Controlling A Stage (Mengontrol Tahapan)
Pada tahap controlling a stage berupadefinisi
prosedur untuk mengendalikan atau mengontrol
pada proses video editing. Pada Gambar 21 berupa
warning yang muncul 2 hari sebelum deadline data
proyek anggota tim proyek video editing.

Gambar 23. Tampilan status laporan selesai dan disetujui

8.

Closing A Project (Menutup Proyek)
Pada tahap closing a project, status proyek
yang berganti dari proyek berjalan menjadi selesai

JURNA L M ULTINETICS VOL. 5 NO. 1 M EI 2019
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setelah memasuki tanggal berakhirnya proyek,
seperti pada Gambar 24.

Gambar 24. Tampilan status proyek selesai

Hasil Kuesioner
Pada Tabel 2 merupakan tabel presentasi nilai
menggunakan skala likert. Terdapat 5 item
presentasi nilai, d imana memilikik batas skala
menunjukkan respon alternatif.

B.

Saran
Berdasarkan imp lementasi sistem yang
dilakukan pada palikasi manajemen proyek video
editing menggunakan metode PRINCE2, terdapat
beberapa saran yaitu :
i.
Perlu adanya evaluasi untuk menambah ruang
lingkup data yang diolah dalam manajemen
proyek
video
editing
sesuai
dengan
perkembangan ilmu teknologi sehingga aplikasi
bisa menjad i lebih baik dari sebelumnya.
ii. Dalam pengembangan selanjutnya, aplikasi
man jemen proyek video editing diharapkan
mengala mi perkembangan dengan menguji
dengan metode lain dan menjadikan aplikasi
manajemen proyek yang lebih baik.

B.

TABEL2TABEL P RESENTASI NILAI SKALA LIKERT
Presentasi Jawaban
Keterangan
0% - 19,99%
Sangat tidak setuju
20% - 39,99 %
Tidak Setuju
40% - 59,99%
Netral
60% - 79,99%
Setuju
80% - 100%
Sangat Setuju

Berdasarkan perhitungan rata-rata awal
adalah responden menilai setuju dengan presentasi
sebesar 74,44%. Secara kemudahan dalam
penggunaan responden menilai presetasi sebesar
77,78%. Responden menilai setuju secara aktualitas
dan keandalan masing-masing presentasi sebesar
81,67% dan 72,22%. Hasil rata-rata akhir
menunjukan dengan jumlah 6 orang yang
merupakan pegawai dari Faia Art men ilai setuju
dengan presentasi penilaian 76,08%.
V.

KESIMPULAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari tahap analisis,
perancangan, implementasi, dan uji coba dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1) Aplikasi manajemen proyek video editing
menggunakan
metode
PRINCE2
dapat
membantu dan memudahkan user untuk
melakukan manajemen proyek video editing.
2) Berdasarkan hasil pengujian dengan jumlah 6
orang pegawai Faia Art, mendapatkan hasil
secara informat if dengan presentasi masingmasing sebesar 74,44%; secara kemudahan
dalam penggunaan pressentasi sebesar 77,78%;
secara aktualitas dan kehandalan dengan
presentasi masing-masing sebesar 81,67% dan
72,22%.
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