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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

PT Matahari Department Store Tbk. (MDS) merupakan salah satu perusahaan 

ritel terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan fashion, aksesori, 

kecantikan, hingga peralatan rumah tangga. MDS juga bekerja sama dengan 

berbagai pemasok lokal dan internasional untuk dapat menawarkan beragam 

produk terkini dari merek eksklusif dan merek internasional. Saat ini, MDS 

mengoperasikan 166 toko di 75 kota di seluruh Indonesia, dengan total ruang ritel 

hampir satu juta meter persegi dan memiliki kehadiran online yang berkembang 

melalui MatahariStore.com [1]. 

Dengan jumlah toko dan pegawai yang banyak tersebut, tentu saja ada banyak 

masalah yang seringkali ditemui oleh para pegawai. Untuk menangani masalah itu, 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa saat ini MDS 

sudah menerapkan aplikasi IT Service Management berupa sistem tiket berbasis 

web bernama iTop sebagai sarana pelaporan dan penyelesaian masalah-masalah 

yang ditemui di MDS. 

Akan tetapi, ada keterbatasan dalam sistem yang sekarang sedang digunakan, 

khususnya berkaitan dengan availability sistem. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan waktu kerja pegawai yang bertugas untuk menangani masalah yang 

dilaporkan dalam iTop. Apabila ada laporan masalah yang masuk di luar jam kerja 

pegawai tersebut, masalah tersebut tidak akan dapat langsung ditangani. 

 Seiring dengan berkembangnya jaman, muncul teknologi yang dapat 

digunakan untuk menangani masalah ini. Salah satu dari teknologi tersebut adalah 

dengan menggunakan automatic response, program yang dapat melakukan 

percakapan menyerupai manusia. Dengan menggunakan automatic response, 

sistem tidak lagi dibatasi oleh jam kerja karena masalah yang dilaporkan dapat 
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dibalas secara otomatis oleh sistem. Maka dari itulah MDS ingin menerapkan 

sistem automatic response dalam aplikasi tiket pelaporannya. 

Selain itu, pesan balasan dari automatic response juga mereferensikan 

pegawai mana yang seharusnya menangani masalah yang terdapat dalam tiket 

yang diterima. Melalui fitur ini, penugasan pegawai dalam menangani tiket 

diharapkan dapat lebih dipermudah dan akurat.  

 1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan masalah 

yang ditemui berkaitan dengan IT, khususnya di luar jam kerja pegawai yang 

bertugas untuk menyelesaikan tiket? 

2) Bagaimana cara untuk membantu pegawai yang bertugas untuk memberikan 

tiket kepada pegawai yang menangani tiket? 

3) Bagaimana cara untuk melakukan integrasi dengan sistem pelaporan tiket 

MDS? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun sistem ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Sistem berbasis web 

2) Sistem hanya dapat digunakan oleh pegawai MDS 

3) Sistem automatic response terintegrasikan dengan sistem iTop 

4) Sistem digunakan untuk incident reporting departemen IT di MDS 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini 

memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1) Mengembangkan sistem yang dapat membantu dalam menyelesaikan tiket di 

luar jam kerja pegawai yang bertugas untuk menangani tiket 

2) Mengembangkan sistem yang dapat membantu pegawai yang bertugas untuk 

memberikan tiket kepada pegawai yang menangani tiket dengan memberikan 

rekomendasi kepada siapa seharusnya tiket tersebut ditugaskan 

3) Mengembangkan sistem automatic response yang dapat diintegrasikan 

dengan sistem incident reporting MDS yang berfungsi untuk membantu 

menyelesaikan sebagian masalah berkaitan dengan layanan TI yang seringkali 

ditemui oleh pegawai MDS  

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1) Mempercepat penyelesaian sebagian masalah yang dilaporkan melalui sistem 

tiket 

2) Meningkatkan ketersediaan response dari sistem pelaporan tiket karena tidak 

lagi dibatasi oleh jam kerja pegawai 

3) Membantu pegawai yang bertugas untuk memberikan tiket kepada pegawai 

yang menangani tiket dengan memberikan rekomendasi kepada siapa tiket 

tersebut seharusnya diberikan 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metodologi pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah wawancara. Metode wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-
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pihak yang terkait dengan jalannya proses ticketing pelaporan di MDS, target dari 

wawancara yang akan dilakukan adalah pegawai biasa dan bagian IT support. 

Melalui metode ini, didapatkan informasi mengenai prosedur pelaporan tiket dan 

kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh sistem usulan. Metode observasi 

dilaksanakan dengan melakukan pengamatan proses ticketing pelaporan di gerai 

MDS secara langsung. Tujuan dari metode observasi adalah untuk mendapatkan 

pemahaman akan keadaan yang nyata dari proses ticketing pelaporan di gerai MDS 

agar sistem yang akan dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem usulan adalah 

prototyping. Dengan menggunakan prototyping, sistem yang dikembangkan 

seringkali diuji dan direvisi hingga proyek berakhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini, maka 

materi-materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi 

beberapa bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

pembatasan masalah, metodologi, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berupa tinjauan pustaka, baik pengertian maupun 

definisi, 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir. 

 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai perancangan sistem usulan untuk 

menyelesaikan 

masalah yang telah dikemukakan sesuai dengan batasan ditentukan. 

 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem yang telah diimplementasi dan diuji. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  

  


