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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang, teknologi berkembang dengan sangat cepat. 

Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan komputer, mengarah 

kepada perkembangan jaringan Internet. Dewasa ini, sudah sangat banyak barang 

yang bisa terhubung dengan Internet sehingga jaringan Internet sudah memiliki 

peran yang besar dalam perkembangan teknologi. Jaringan Internet yang sudah 

ada sampai sekarang akan semakin berkembang kedepannya, terutama dalam 

jangkauan dan juga kecepatan. 

Internet sudah seperti menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita, 

karena bahkan dari sudut pandang pengguna Internet, sangat banyak kegiatan 

manusia yang mengandalkan jaringan Internet, baik dalam bidang edukasi, bisnis, 

dan industri. Dengan cepatnya perkembangan Internet dari waktu ke waktu, dan 

juga semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan Internet, maka 

Internet Service Provider (ISP) memiliki peran yang semakin krusial dalam 

perkembangan jaringan Internet yang ada sekarang. Tetapi semakin 

berkembangnya jaringan Internet, tentu perkembangan tersebut tidak luput dari 

masalah-masalah pada jaringan Internet yang bisa disebabkan oleh banyak hal. 

ISP selain menyediakan jasa Internet, juga bertugas menangani masalah-masalah 
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yang ada pada jaringan Internet, dalam konteks penelitian ini, perusahaan ISP 

yang dimaksud adalah PT.Link Net yang juga merupakan salah satu jenis 

perusahaan IT. 

Perusahaan IT tidak luput dari adanya masalah pada sistem perusahaan. 

Dalam ITSM, hal ini biasa disebut sebagai incident, dan dalam PT.Link Net, 

incident yang terjadi biasanya berhubungan dengan jaringan internet, seperti 

internet mati atau offline atau internet lambat karena gangguan sinyal. Pada ITSM 

terdapat upaya penyelesaian Incident sehingga sistem dapat berjalan normal 

seperti sebelum terjadinya Incident. Proses ini disebut Incident Management. Hal 

ini adalah aspek yang sangat penting dalam proses penyelesaian Incident pada 

perusahaan IT, karena Incident Management berhubungan langsung dengan durasi 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Incident 

Management yang berjalan dengan baik tentu akan memberikan hasil yang 

optimal ketika sebuah ISP menghadapi sebuah permasalahan teknis. Tetapi, agar 

proses Incident Management bisa berjalan dengan optimal, perlu dilihat faktor-

faktor pendukung yang berhubungan langsung dengan Incident Management 

tersebut, baik faktor manusia maupun faktor teknis. 

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis bagaimana Incident Management 

yang ada pada PT.Link Net, apa saja permasalahan yang ada pada proses Incident 

Management PT.Link Net, dan juga dibuat sistem pembenahan Incident 

Management PT.Link Net berupa program yang diimplementasikan pada jaringan 

internal PT.Link Net sehingga proses Incident Management pada PT.Link Net 

bisa memiliki desain yang ideal dan hasil yang optimal berdasarkan Information 
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Technology Infrastructure Library (ITIL). Tujuan dari penggunaan ITIL dalam 

proses Incident Management PT.Link Net adalah karena ITIL memiliki library 

yang luas dalam hal Incident Management sehingga prosedur dapat dijalankan 

dengan lebih efisien. 

 

1.1.1. Profil Perusahaan 

PT.Link Net Tbk adalah perusahaan penyedia jasa televisi berlangganan 

dan jasa layanan internet broadband berkecepatan tinggi di Indonesia yang 

mengoperasionalkan sistem kabel Hybrid Fiber Coaxial (HFC) dengan teknologi 

tinggi dan mampu mengoperasikan 860 MHz two-way broadband services. Per 30 

Juni 2014, Perseroan telah memiliki jaringan lebih dari 1.312.970 home-passed 

terbentang di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali. 

Untuk sasaran pasar, perseroan membagi dua sasaran pasar, yaitu pasar 

konsumen dan pasar bisnis. Untuk pasar konsumen (consumer market), perseroan 

menawarkan produk Internet berlabel FastNet, dan produk TV kabel berlangganan 

berlabel HomeCable. Sedangkan untuk pasar bisnis (business market) perseroan 

menawarkan layanan data komunikasi berlabel DataComm, serta produk solusi 

korporasi lain seperti Media Sales, dan Corporate TV untuk Hotel. (Dokumen 

Perusahaan, 2018) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Judul penelitian “Implementasi Sistem Pembenahan Incident Management 

pada PT.Link Net berdasarkan ITILv3” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

• Bagaimana cara mengukur kualitas Incident Management PT. Link Net 

berdasarkan ITILv3? 

• Bagaimana kualitas Incident Management yang ada pada PT. Link Net 

sekarang? 

• Bagaimana cara menanggulangi permasalahan pada proses Incident  

Management tersebut? 

• Bagaimana rancangan kedepannya sehingga proses Incident Management  

PT.Link Net bisa berjalan lebih optimal? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian dengan judul “Sistem Peningkatan Performa Incident 

Management PT.Link Net” adalah sebagai berikut: 

• Melakukan analisis terhadap Incident Management pada PT. Link Net 

sesuai dengan Information Technology Infrastructure Library (ITILv3). 

• Merancang dan mengimplementasi sistem yang berfungsi untuk 

mengoptimalkan Incident Management pada PT. Link Net. 

 

 



5 
 

1.4. Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan awal yang 

direncanakan, maka ditetapkan batasan sebagai berikut : 

• Akses pada jaringan perusahaan terbatas hanya pada divisi Technical 

Support. 

• Incident Management yang dibahas hanya pada divisi Technical Support. 

• Incident yang menjadi ruang lingkup sistem ini hanya mencakup incident 

yang bersifat technical yaitu incident yang berhubungan dengan jaringan 

perusahaan PT.Link Net.  

 

1.5. Metodologi Penelitian 

a) Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2017 hingga bulan 

Maret 2018. 

b) Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Link Net yang berada di Kota 

Tangerang, Banten. 

c) Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan di PT. Link Net berkaitan dengan Incident 

Management, sehingga sumber data yang dilakukan penulis untuk 

melakukan analisa, perancangan, serta implementasi berhubungan 

dengan aspek-aspek Incident Management pada PT. Link Net 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB II. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan penelitian, serta 

metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini menerangkan dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan mencakup Incident Management 

dan Release and Deployment Management yang digunakan berdasarkan teori 

ITSM dan ITILv3. 

BAB III. ANALISIS SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan konsep, desain sistem yang dirancang dan pengaruh 

sistem tersebut terhadap proses Incident Management pada perusahaan. 

BAB IV. IMPLEMENTASI SOLUSI DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini membahas mengenai hasil akhir rancangan sistem setelah diimplementasi 

dan penjelasan serta gambar tampilan sistem serta program. Selain itu, 

disampaikan analisis kinerja sistem, baik dalam penerapan aturan maupun sistem, 

dan juga pengaruhnya terhadap proses Incident Management perusahaan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, hasil akhir dari 

hasil implementasi sistem yang telah dilakukan, dan juga saran kepada perusahaan 

mengenai perkembangan sistem untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


