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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Ticketing System 

2.1.1  Definisi 

Ticketing System, disebut juga Issue Tracking System atau Helpdesk, 

merupakan perangkat lunak komputer yang mengelola dan menyimpan suatu daftar 

masalah. Masalah-masalah tersebut diajukan oleh pengguna atau pelanggan dari 

organisasi yang menjalankan ticketing system tersebut, untuk kemudian 

diselesaikan oleh bagian support dari organisasi tersebut, baik secara individual 

atau kolaboratif. Sistem ini dapat mencakup alokasi sumber daya/resource, 

penghitungan waktu, dan manajemen prioritas untuk menyusun sebuah daftar 

masalah yang terpusat (Bertram, 2009). 

2.1.2  Penggunaan 

Ticketing System pada umumnya digunakan untuk manajemen masalah dan 

insiden. Sistem ini menyediakan basis pengetahuan atau knowledge base yang dapat 

digunakan oleh personil support untuk menyelesaikan suatu masalah secara cepat 

dengan mencocokannya dengan insiden yang pernah terjadi sebelumnya (Myungi 

dan Jay, 2009).   

 Ketika sebuah masalah atau insiden dilaporkan, personil support akan 

mencatat masalah, keluhan, dan/atau permintaan yang diajukan oleh customer.  

laporan customer tersebut akan di-input ke dalam sistem dan diberi sebuah nomor 

tracking unik, atau disebut juga ticket, dan ditempatkan dalam suatu urutan atau 
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queue, dimana ticket-ticket tersebut dapat diurutkan berdasarkan tanggal 

masuk, prioritas, waktu pengerjaan, siapa yang menangani, dan faktor-faktor 

lainnya yang dapat dimasukkan. Lebih dari satu queue juga dapat dibuat untuk 

memudahkan penggolongan dari masalah yang diajukan, seperti queue untuk 

“server problems”, atau “front end problems” (Myungi dan Jay, 2009).  

Knowledge base yang telah disusun tersebut akan disimpan dalam bentuk 

sebuah database, biasanya berbasis MySQL. Pengelompokkan atau queueing 

masalah pada satu tempat tersebut dapat meningkatkan transparansi dan 

meningkatkan komunikasi diantara personil support yang bekerja. 

Pengelompokkan tersebut juga memungkinkan personil support untuk melihat 

suatu pola dari masalah-masalah yang dilaporkan oleh pengguna, sehingga personil 

support dapat secara proaktif mengubah atau memperbaiki sistem terlebih dahulu, 

tanpa harus menunggu untuk mendapat laporan masalah berikutnya (Smith, 2016).  

2.1.3  Workflow 

Workflow atau alur kerja suatu ticketing system pada umumnya adalah 

sebagai berikut.   

1. Pegawai customer service menerima telepon, e-mail, atau bentuk komunikasi 

lainnya dari pelanggan mengenai masalah yang dialami. 

2. Pegawai customer service kemudian memasukkan data masalah tersebut 

kedalam sistem, dan menghasilkan ticket baru dengan status open. 

3. Pegawai di bagian teknis memeriksa ticket tersebut, kemudian melakukan 

verifikasi terhadap masalah yang diajukan dalam ticket tersebut dengan 

melakukan reproduksi masalah, atau melakukan langkah-langkah yang 
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menghasilkan masalah yang diajukan tersebut dengan informasi yang diberikan 

oleh customer. 

4. Jika masalah tersebut benar adanya, maka perbaikan masalah akan segera 

dikerjakan. Jika sudah selesai, maka perubahan dan percobaan yang dilakukan 

oleh pegawai teknis akan dicatat, dan status ticket akan diubah menjadi pending 

untuk mengantisipasi terjadinya masalah lanjutan. 

5. Jika masalah sudah benar-benar terselesaikan, maka status dari ticket akan 

diubah menjadi resolved atau closed.  

6. Jika dikemudian hari customer memberikan informasi baru atas masalah dalam 

ticket yang sudah ditandai sebagai resolved, maka ticket tersebut dapat dibuka 

kembali. 

 

Gambar 2.1 Gambaran workflow dari ticketing system pada umumnya  

(Eisen, 2004) 
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2.2  Customer Support 

Customer Support adalah sekumpulan layanan yang disediakan kepada 

pelanggan atau customer dari sebuah bisnis (dalam kasus ini, bisnis Teknologi 

Informasi atau IT), yang ditujukan untuk membantu customer dalam penggunaan 

produk dari bisnis tersebut secara efektif dan benar. Layanan yang disediakan oleh 

sebuah Customer Support IT dapat termasuk, namun tidak terbatas pada: 

perencanaan/planning, instalasi, troubleshooting, peningkatan/upgrade, 

perawatan/maintenance, dan pembuangan/disposal produk (Wuyts et al., 2014). 

Customer support pada umumnya disediakan lewat telepon, surat elektronik/e-mail, 

atau melalui support website (helpdesk). Keluhan atau pertanyaan customer yang 

disampaikan melalui salah satu media tersebut kemudian akan diproses oleh 

personil support dari perusahaan tersebut, biasanya dengan menggunakan sebuah 

ticketing system. 

2.3 Waterfall Development 

Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall adalah 

proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berurutan, mengalir 

semakin lama semakin kebawah seperti sebuah air terjun. Proses SDLC ini 

memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan secara berurutan untuk 

menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan (Bassil, 2012). 

Tahap-tahap pengembangan perangkat lunak tersebut diantaranya: 

1. Analisis: tahap dimana kebutuhan atau requirement dari perangkat lunak 

didefinisikan, baik dari segi fungsional maupun non-fungsional. 

2. Perancangan: tahap dimana dilakukan perancangan untuk perangkat 

lunak yang akan dibangun, dimulai dari desain arsitektur perangkat 
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lunak, desain algoritma, skema konseptual database, desain data flow 

diagram, hingga desain antarmuka dari perangkat lunak. 

3. Implementasi: tahap dimana dilakukan perubahan kebutuhan dan 

perancangan perangkat lunak menjadi program, database, situs web, 

atau jenis perangkat lunak lain yang nyata melalui pemrograman dan 

deployment.  

4. Pengujian: tahap dimana dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak 

yang telah dibangun untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut 

memenuhi semua kebutuhan dan spesifikasi yang telah dirancang. 

5. Perawatan: tahap dimana dilakukan modifikasi atau perubahan pada 

perangkat lunak setelah perangkat lunak di-deploy untuk memperbaiki 

error, meningkatkan performance, menambahkan fitur baru sesuai 

dengan kebutuhan pengguna baru, dan lainnya. 

2.4  Black-Box Testing 

Black-box testing, disebut juga dengan specification-based testing, adalah 

metode pengujian perangkat lunak atau software yang tidak berfokus kepada 

mekanisme internal atau source code dari software yang diuji coba, melainkan 

kepada input berupa test case yang dirancang berdasarkan spesifikasi atau fungsi-

fungsi yang ditawarkan oleh software tersebut, dan output yang dihasilkan 

berdasarkan input tersebut dan kondisi saat eksekusi dilakukan. Penguji software 

tidak perlu mengetahui source code dari software tersebut, dan hanya perlu 

mngetahui bahwa input yang dimasukkan kedalam ‘kotak hitam’ software tersebut 

akan menghasilkan suatu hasil atau output (Nidhra dan Dondeti, 2012).  
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Gambar 2.2 Diagram alur black-box testing 

Salah satu teknik dalam melakukan black-box testing adalah functional testing, 

yakni tindakan testing yang dilakukan ketika aplikasi atau sistem sudah selesai 

dikembangkan untuk memastikan aplikasi atau sistem tersebut memenuhi semua 

kebutuhan, fungsi, dan perilaku yang diperlukan. Untuk menguji setiap fungsi, 

kebutuhan, dan perilaku dari sistem, dibuat test case yang dirancang berdasarkan 

kebutuhan atau spesifikasi desain dari sistem yang diuji (Nidhra dan Dondeti, 

2012).  

Sebuah test case pada umumnya dapat berisi fungsi yang diuji, skenario testing, 

kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan test, data yang digunakan untuk 

testing, langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan testing, hasil test yang 

diasumsikan, serta hasil test sesungguhnya.  

2.5  Sejarah Singkat PT Mitra Mentari Global 

PT Mitra Mentari Global (MMG) didirikan di tahun 2017 oleh Boby dan 

Audrey Mariana, merupakan perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa 

konsultan IT (IT consultation). Kantor PT Mitra Mentari Global terletak di APL 

Tower Lt. 19, Unit 17, Central Park, di Jalan Letjend S. Parman Kavling 28, Jakarta 

Barat 11470. Produk-produk utama dari PT MMG berupa sistem Multi Level 

Input 
Software 

Output 
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Marketing/MLM dan website company profile. Beberapa perusahaan yang telah 

menjadi client dari PT MMG diantaranya (Boby, 2019): 

 PT Tri Usaha Mitrarahardja (member dari Tudung Group) 

 PT Harta Aman Pratama (member dari Salim Group) 

 PT BWE Mall International  

 PT Sunhope Nutrisi 

 PT Ali Hermanto Konsultan  

2.6  End User Computing Satisfaction (EUCS) 

Menurut Aggelidis dan Chatzoglou (2012), End User Computing 

Satisfaction atau biasa disebut EUCS, adalah keseluruhan evaluasi kognitif dan 

afektif dari pengguna atau end-user dari sebuah Sistem Informasi (SI) mengenai 

tingkat kepuasan atau pemenuhan yang dialami dalam penggunaan SI tersebut. 

Dalam model EUCS yang ditetapkan oleh Doll dan Torkzadeh (1988), terdapat 5 

instrumen atau dimensi dalam pengukuran EUCS, yakni Content/konten (kualitas 

dari isi sistem), Accuracy/akurasi (keakuratan data yang ditampilkan sistem), 

Format/format (bagaimana tampilan/presentasi dari sistem), Ease of 

Use/kemudahan pemakaian (semudah apa pemakaian sistem), dan 

Timeliness/ketepatan waktu (seberapa up to date informasi sistem).  

2.7  Cronbach’s Alpha 

Menurut Tavakol dan Dennick (2011), Cronbach’s Alpha adalah skala yang 

dikembangkan oleh Lee Cronbach pada tahun 1951, dan dirancang untuk mengukur 

konsistensi internal dari suatu skala atau ujian / test. Cronbach’s Alpha 

diekspresikan sebagai suatu angka diantara 0 dan 1. Konsistensi internal dapat 

diartikan sebagai kemampuan dari semua item dalam sebuah test untuk mengukur 
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suatu konsep. Oleh karena itu, konsistensi internal terkait erat dengan korelasi 

antara item-item yang ada dalam sebuah test. Semakin tinggi nilai Cronbach’s 

Alpha, semakin tinggi pula konsistensi internal dari test tersebut. Semakin tinggi 

konsistensi internal, maka test tersebut semakin dapat diandalkan untuk 

menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten. Taber (2018) mengemukakan 

bahwa berdasarkan studi dari beberapa makalah ilmiah dari sejumlah jurnal edukasi 

ilmiah terkemuka, terdapat banyak skala batas atau threshold konsistensi internal 

yang menentukan bagaimana nilai Cronbach’s Alpha diartikan, yang dapat dilihat 

dalam Tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Variasi skala Cronbach’s Alpha 

Tingkat Konsistensi Internal Cronbach’s Alpha 

Sangat bagus  0.93–0.94 

Kuat 0.91–0.93 

Dapat diandalkan 0.84–0.90 

Tinggi  0.71–0.91 

Relatif tinggi 0.70–0.77 

Masuk akal 0.67–0.87 

Cukup  0.64–0.85 

Menengah  0.61–0.65 

Dapat diterima 0.58–0.97 

Tidak memuaskan 0.4–0.55 

 

Meskipun terdapat banyak variasi dari kualitatif untuk menentukan nilai 

konsistensi internal dari nilai Cronbach’s Alpha, terdapat aturan praktis/rule of 

thumb yang paling banyak diterima dan digunakan dalam penelitian yang serupa 

untuk mengukur konsistensi internal suatu test dari nilai Cronbach’s Alpha yang 

terdapat pada tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Skala umum dari Cronbach’s Alpha 

Tingkat Konsistensi Internal Cronbach’s Alpha 

Sangat bagus ≥0.9 

Bagus 0.8-0.9 

Dapat diterima 0.7-0.8 

Patut dipertanyakan 0.6-0.7 

Kurang 0.5-0.6 

Tidak dapat diterima ≤0.5 
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