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1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan ini sistem informasi berbasis web di Indonesia 

semakin dirasakan keberadaannya dalam menunjang kegiatan sehari-hari, baik 

yang bersifat ekonomis atau non-ekonomis. Saat ini pengolahan data dengan cara 

manual dinilai kurang efektif untuk penyediaan laporan dan informasi bagi 

perusahaan yang sedang berkembang dan memiliki transaksi yang beragam. 

Teknologi HelpDesk Ticketing merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan 

data dari berbagai sumber yang ada dan helpdesk dituntut untuk aktif memonitor 

dan merawat kebutuhan pengguna. (Qoyyimah, 2012).  

PT Alisan Catur Adhirajasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

distribusi. Dalam menjalankan proses bisnisnya perusahaan ini membutuhkan 

perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perangkat TIK yang 

digunakan merupakan tanggung jawab dari teknisi pada perusahaan tersebut. 

Dengan semakin banyaknya karyawan yang menggunakan perangkat TIK tersebut 

maka permasalahan yang terkait dengan perangkat tersebut akan semakin banyak. 

Apabila permasalahan perangkat ini diposting melalui web yang tersedia maka 

Teknisi akan lebih mudah memprosesnya secara lebih efisien. Selama ini bila 

terjadi gangguan pada komputer staff bagian lain, pihak teknisi akan dihubungi 

oleh staff yang bersangkutan dan akan dicek oleh salah satu anggota teknisi. 
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Tidak semua anggota teknisi turut serta dalam penanganan masalah yang 

dihadapi oleh karyawan pada PT Alisan Catur Adhiraja, sehingga sulit untuk 

melakukan penilaian terhadap anggota teknisi yang aktif maupun tidak aktif, 

selain itu dengan adanya sistem aplikasi yang mengatur hal ini, maka akan 

memudahkan pihak Teknisi untuk mengetahui kerusakan-kerusakan sebelumnya 

yang pernah terjadi. Mereka akan mengecek History laporan karyawan yang 

bersangkutan untuk pengecekan lebih lanjut. Terkadang masalah yang dihadapi 

karyawan adalah sama jadi akan lebih memudahkan bila telah didapatkan solusi 

permanen untuk mengatasinya.  

Dengan hal ini maka dirancanglah sebuah sistim informasi yang dituangkan 

melalui sebuah penulisan skripsi berjudul “Sistem Informasi Helpdesk 

Ticketing Berbasis Web (Studi Kasus :PT Alisan Catur Adhirajasa)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi 

dasar penulis untuk merumuskan masalah, yaitu : 

Helpdesk sistem memiliki masalah pada sulitnya pembagian beban kerja pada 

bagian teknisi. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu : 

1. Penelitian ini untuk pelaporan kerusakan, bukti perbaikan, laporan data 

kerusakan, serta penyimpanan data kerusakan. 

2. Penggunaan aplikasi web HelpDesk Ticketing untuk melayani problem 

pada komputer.  

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem HelpDesk  

Ticketing sehingga dapat membantu  pihak IT dalam melayani pelaporan 

kerusakan komputer agar dapat segera dilakukan perbaikan pada komputer di    

PT Alisan Catur Adhirajasa. 

. 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Semua aktivitas IT tercatat secara sistematis demi pembagian pekerjaan. 

2. Karyawan yang mengalami kerusakan komputer dapat dengan cepat 

ditangani.  

3. Data kerusakan dapat tersimpan dalam database dan dapat di review 

kembali dalam penangan kerusakan sehingga dapat ditemukan solusi 

perbaikanya dengan cepat 
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1.6  Keaslian Penulisan 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sistem 

helpdesk ticketing antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Qoyyimah 
(2012) 

Rancang 
Bangun 
Helpdesk 
Ticketing 
System Pada  
PT. Primus 
Indojaya 

Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah 
dengan menyediakan 
system yang terintegrasi 
dengan baik dan cepat 
sehingga pengaksesan 
data mudah dan cepat 
guna pengukuran tingkat 
masalah pengaksesan 
laporan oleh manajer 
operasional, serta 
permasalahan  
dapat ditangani dengan 
baik 

2 Pranoto 
(2015) 

Perancangan 
Aplikasi 
Helpdesk 
Servis 
Sofware Dan 
Hardware 
Berbasis  
Pada  

PT. Karya 
Zirang Utama 

Semarang 

Kualitatif Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah 
dengan menyediakan 
Aplikasi yang dapat 
menangani kebutuhan IT, 
mengelola permasalahan 
pencatatan masalah, dan 
dokumentasi terhadap 
penyelesaian 
permasalahan 

3 Manopo (2016) Perancangan 
Aplikasi  
Help Desk  
Di UPT-TIK  
Unsrat  
 

Kualitatif Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah 
dengan menyediakan 
Aplikasi  dapat 
membantu setiap divisi IT 
dalam menjawab setiap 
keluhan  
yang  ada.  
Penelitian  
ini dapat  
meningkatkan kualitas 
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pelayanan yang ada di 
UPT- 
TIK Unsran dan 
mengavaluasi setiap 
pengeluhan  
yang sering terjadi 
sehingga bias 
memberikan laporan yang 
baik.  

 
4 Zakaria (2009) Aplikasi 

Helpdesk 
untuk 
Pencatatan 
Masalah dan 
Solusi 
Perbaikan 
Peralatan 
Komputer   
Pada  
PT. Akur  
Pratama 

Deskriptif Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah 
dengan menyediakan 
Aplikasi yang dapat 
mengatur  masalah yang 
sering  terjadi  di  setiap  
cabang  toserba  Yogya, 
menyediakan fasilitas 
printform untuk kategori  
hardware sebagai  surat  
jalan  dari  barang  yang  
ingin  diperbaiki, 
menaikkan level 
penanganan masalah dari 
responsif menjadi 
preventif. 

5 Nurwati (2012) Analisa Dan 
Perancangan 
Helpdesk  
Untuk 
Layanan 
Mahasiswa 
Fti  
Universitas 
Budi Luhur 
 

deskriptif  
kualitatif 

aplikasi yang dapat 
membantu untuk 
mempercepat 
penyelesaian masalah. 
Sehingga diperlukan 
sistem aplikasi yang 
dapat menampung dan 
mewadahi setiap 
pertanyaan - pertanyaan 
dan keluhan - keluhan 
yang diajukan oleh 
mahasiswa.Maka penulis 
akan menganalisa Sistem 
aplikasi helpdesk apakah  
cocok dengan lingkungan 
FTI. 
 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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 Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, belum ada yang 

membahas analisa pembagian beban kerja, prioritas dan dashboard untuk 

membantu manager dalam menilai kinerja setiap anggota teknisi. Serta 

pengambilan dalam pergantian perangkat TIK pada PT Alisan Catur Adhirajasa.   
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