
Sejarah Rahasia 
Inovasi Agile

Disusun oleh: Elly Shofia Nurrochmah
Disunting oleh: Sukma Nurjagat Khasanah



Sebelum Masuk ke history-nya, kita 
bahas dulu yuk,
Apa itu Agile Innovation?
Agile merupakan model 
pengembangan yang dilakukan 
secara iteratif,
berulang–ulang dan
dapat mengalami
perubahan apabila
diperlukan.



Lalu, kenapa sih 
menggunakan Agile ?

Agile digunakan agar pengembangan perangkat lunak 
dapat disesuaikan dengan pengguna, tim bisa dengan 
cepat merespon kebutuhan yang diinginkan pengguna 
sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak 
bisa dikontrol.



Nah, ini Secret History-nya

� 1930-an, fisikawan dan ahli statistik Walter 
Shewhart  dari Bell Labs mulai menerapkan 
siklus Plan-Do-Study-Act (PDSA) untuk 
perbaikan produk dan proses.

� W. Edwards Deming (pengikut Walter 
Shewhart) memanfaatkan metode interaktif 
dari Shewhart untuk mengembangkan sistem 
produksi Toyota di Jepang. Metode ini juga 
bertahap berkontribusi dalam pembuatan Jet 
Hypersonic X-15 pada 1950-an.



� 1986, penulis Ikujiro Nonaka menerbitkan 
sebuah artikel di Harvard Business Review 
yang disebut "The New Development Game.“ 

Dimana perusahaan seperti mesin mobil 
Honda dan kamera Canon menggunakan 
pendekatan “rugby”. Yaitu, sebuah tim 
mencoba melakukan seluruh jarak sebagai 
satu unit, mengoper bolak-balik untuk 
mengubah proses desain pengembangan 
produk. 

Selanjutnya



� 1993, Sutherland menciptakan cara baru 
untuk mengembangkan perangkat lunak 
terinspirasi dari rugby yang disebut “Scrum”, 
yaitu sebuah metode yang memungkinkan 
menyelesaikan proyek tepat waktu dan 
dibawah anggaran.

Selanjutnya



� 2001, ada 17 pengembang bertemu di 
Snowbird, Utah (diantaranya ada Sutherland 
dan pendukungnya) untuk mengembangkan 
gagasan mereka. Disitulah disetujui nama 
“Agile”. Dimana ada prinsip-prinsip dan 
nilai-nilai  disepakati yang selanjutnya dikenal 
sebagai Teknik Agile.

� Setelah pertemuan di Snowbird, gerakan 
Agile menyebar dengan cepat. Lalu dibentuk 
organisasi nirlaba “Agile Alliance“ untuk 
mendukung gerakan Agile. Hingga hari ini, 
aliansi Agile memiliki hampir 30.000 anggota 
dan pelanggan.



Nah, sekarang sudah tahu kan History 
Secret of Agile. Kita perjelas lagi, ya!

Jadi, secara konkret, Agile ada di sekumpulan 
metode, prinsip, bingkai kerja manajerial. Mulai 
dari manajemen tim kecil sampai manajemen 
inovasi.



Postulate 1. All chance 
system of causes are not 

alike in the sense that they 
enable us to predict the 

future in terms of the past

Walter A. Sewhart

Postulat 1. Semua sistem penyebab yang kebetulan tidak 
sama dalam arti bahwa mereka memungkinkan kita untuk 
memprediksi masa depan dalam kaitannya dengan masa 
lalu



Sumber :
• https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-a

gile-innovation
• https://www.agilecampus.org/apa-itu-agile
• https://www.azquotes.com/author/44595-Walt

er_A_Shewhart
Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis  dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk  kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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