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APA YANG 
DIMAKSUD 
VELOCITY?

Velocity yang di maksud adalah Kecepatan dimana Tim 
Pengembang mengonversi Item Backlog Produk yang 
menjadi Peningkatan Produk yang DAPAT DIRILIS. Jadi 
fitur velocity hanya berlaku ketika Tim Pengembang dapat 
memberikan Increment (kenaikan) yang dapat dirilis 
setidaknya sekali per Sprint.



Velocity mencerminkan volume keluaran Tim 
Pengembang.  Sayangnya, ini tidak cukup untuk 
menciptakan produk dan layanan yang sukses. 
Karena Velocity tidak menunjukkan:

• Apakah masalah klien telah teratasi.
• Apakah tim sedang mengerjakan masalah dengan 

prioritas tertinggi.
• Jumlah nilai yang diberikan.
• Tingkat kepuasan klien.

 Velocity hanya 
menunjukkan 

bahwa tim sedang 
sibuk dengan 

sesuatu.



Fitur Velocity, tim 
komponen = 0

 Tim komponen memiliki kecepatan 
fitur paling stabil.  Karena selalu sama 

dengan nol.  Tim komponen secara 
definisi tidak dapat mengubah Item 

Backlog Produk menjadi nilai bagi 
klien.  Minimal mereka membutuhkan 

integrasi dengan tim komponen 
lainnya.



Ketika sebuah tim memiliki pekerjaan yang 
Diurungkan

Hal paling berbahaya muncul pada saat Tim 
Pengembang tidak mampu menghasilkan Peningkatan 

Produk yang dapat dirilis setiap Sprint.  Ini berarti 
DONE = DoD + Undone dan tim hanya 

mengoptimalkan sebagian dari keseluruhan alur.



Dari diagram dapat disimpulkan bahwa Semakin kuat DoD, 
semakin kecil Undone bekerja di Sprint.  Ketika tim fokus 
pada kecepatan dan memiliki Undone, kecil kemungkinan 
mereka akan memperkuat DoD. Pekerjaan yang belum 
selesai membatasi tim mengenai jumlah rilis potensial, dan 
berakibat pada jumlah umpan balik yang dapat diterima dari 
pasar.  Semakin banyak umpan balik, semakin banyak 
keputusan yang dapat dibuat oleh Pemilik Produk tentang 
pemesanan ulang Product Backlog.



Tapi seberapa besar kemungkinan 
Tim Pengembang akan memperkuat 

DoD, jika mereka tahu bahwa 
efektivitas tim dievaluasi sesuai 

dengan kecepatannya?

 Fokus pada kecepatan menjauhkan tim dari penguatan DoD mereka.  
Akibatnya, itu menghambat umpan balik dari pasar, pembelajaran, dan 
kelincahan. 

Berfokus pada kecepatan menghambat kelincahan organisasi.

Jadi, Lupakan kecepatan, jika 
tim Anda tidak dapat 
menghasilkan peningkatan 
yang dapat dirilis setidaknya 
setiap Sprint.  Fokus pada 
penguatan DoD Anda 
terlebih dahulu.



LALU APA YANG 
SEBAIKNYA KITA UKUR????

Fokus pada metrik yang menunjukkan kemampuan untuk 
memberikan nilai aktual ke pasar dan memenuhi kebutuhan 
klien.  Misalnya, Scrum.org telah mengembangkan 
framework Evidence-Based Management, dan menawarkan 
berbagai metrik yang menunjukkan:

• Kemampuan tim untuk menciptakan nilai dalam jangka 
panjang

• Kecepatan di mana nilai dihasilkan (Time 2 Market)
• Berapa nilai aktual yang dikirimkan ke pasar



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.

Sumber:
•  Why Focus on Velocity Inhibits Agility (ILLIA 

Pavlichenko)
• scrum.org/resources/blog/why-focus-velocity-inhibits-agi

lity


