
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, membuat masyarakat 

penting untuk mengetahui kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat, 

termasuk teknologi informasi yaitu sistem informasi. Dengan memanfaatkan 

teknologi, diharapkan organisasi dapat mempersiapkan dirinya mengantisipasi dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan agar dapat meningkatkan keefektivan 

kinerja, tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik agar terciptanya kondisi yang 

stabil dan transparan. 

Pemerintahan yang transparan (terbuka) yaitu suatu sistem pemerintahan 

yang di  dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran 

informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh 

mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai 

dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan 

evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan 

menuju kepemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur. Dalam 

penyelenggaraan Negara, transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan 

timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

Penerapan sistem informasi tidak terlepas dari adanya risiko dan ancaman 

yang akan mengganggu keberlangsungan proses manajemen pada perusahaan. 

Banyak ancaman teknologi informasi yang dapat terjadi pada perusahaan berupa 

kehilangan data akibat pencurian data maupun virus, kurangnya keamanan sistem 

informasi pada perusahaan, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam 

ataupun kesalahan yang timbul dari orang yang terlibat menggunakan sistem di 

perusahaan. Darmawi (2005) mengatakan resiko dihubungkan dengan 

kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tak diinginkan, atau tidak terduga. 
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Kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu 

merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. 

Sesuai aturan pemerintah dalam upaya adanya standarisasi pelaksaanaan 

proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisisensi pengadaan yang lebih 

baik, peluang untuk menutup praktek KKN, tersedianya  informasi harga satuan 

khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses 

pengadaan maka pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

pemerintah diperlukan adanya sistem pengadaan secara elektronik. Dan 

Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu pelopor pelaksanaan e-

Procurement yang berawal pada tahun 2010. 

e-Procurement adalah salah satu bentuk pelayanan kepada publik sekaligus 

bentuk dari pengendalian administrasi proyek. Pemerintah sebagai pengembang 

sistem yang memberikan layanan tersebut, membutuhkan upaya untuk melakukan 

beberapa penilaian, seperti menilai keamanan informasi data dari sistem e-

Procurement tersebut. 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah naungan Biro Administrasi 

Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, merupakan salah satu instansi 

yang fungsinya sebagai panitia pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan 

secara elektronik. ULP saling terhubung dengan LPSE (Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik) yang bertugas melayani registrasi penyedia barang dan jasa 

yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh ULP untuk  meningkatkan penggunaan teknologi informasi 

dalam aktifitas manajemen di lingkungannya yaitu dengan menggunakan sistem 

informasi untuk memberikan kemudahan kepada para pegawainya dalam 

menyelesaikan tugas. Dan salah satu sistem yang digunakan adalah sistem e-

Procurement (sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik). 

Saat ini penggunaan e-Procurement dilingkungan ULP berbasis web 

(online) yang memiliki alamat portal http://lpse.riau.go.id. Portal ini merupakan 

usaha untuk memberikan hosting portal kepada pihak lain yang ingin 
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menggunakan jasa layanan pengadaan barang/jasa, memberikan layanan promosi 

atau iklan melalui portal e-Procurement, dan menjadi pusat penyedia informasi 

yang berkaitan denga proses pengadaan. Dalam e-Procurement pemerintah 

Provinsi Riau masih terdapat tiga sistem untuk mengelola proses pengadaan 

seperti sistem RUP (Rencana Umum Pengadaan), SIKaP (Sistem Informasi 

Kinerja Penyedia), SULaP (Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan Provinsi 

Riau). Ketiga sistem tersebut hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau. 

Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 besaran nilai agar terlaksananya proses 

pengadaan minimal bernilai dua ratus juta rupiah, dan jika kurang dari dua ratus 

juta rupiah maka proses pengadaan akan tetap dilaksanakan menggunakan sistem 

manual atau disebut penunjukan langsung. Dari hasil studi pendahuluan dengan 

observasi dan wawancara awal yang dilakukan di ULP diduga kondisi dari sistem 

e-Procurement memiliki kendala keamanan informasi dalam pelaksanaannya, 

seperti pada sistem RUP yang masih sering di hack oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab ini disebabkan oleh kurangnya otorisasi pada sistem. Hal ini 

menyebabkan servis down dan sistem tidak dapat bekerja yang disebut Denial of 

Service (DOS), pihak instansi mendapati kehilangan data para peserta lelang dan 

pihak penyedia yang disebabkan oleh hacker sehingga mengganggu proses kerja 

yang berlangsung. Kemudian resiko dari ketersediaan sistem dalam hal ini pihak 

ULP belum memiliki back up data dari sistem. Sedangkan pihak instansi sendiri 

sudah memiliki team IT khusus yang handal dibidangnya dan sudah terferivikasi 

untuk perawatan sistem. Serta memiliki beberapa staff IT atau user pada bagian 

data center yang mampu mengoperasikan sistem dengan baik. 

Dari penjelasan masalah yang dipaparkan diatas dapat menimbulkan 

dampak dari keamanan informasi pada sistem e-Procurement. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui resiko dari keamanan informasi sistem diperlukan sebuah 

metode atau kerangka kerja untuk membantu proses analisa resiko keamanan 

sistem informasi seperti COBIT, FMEA, OCTAVE, dan AHP. Menurut Carnegie 

Mellon Software Engineering Institute metode OCTAVE-S yang merupakan 

pengembangan dari metode OCTAVE adalah salah satu cara yang efektif 
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menyusun sebuah gambaran secara menyeluruh terhadap keamanan informasi 

yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu digunakan juga untuk praktek 

keamanan informasi dan strategi keamanan informasi. 

Metode OCTAVE-S (Operationally Critical Threat Asets and Vulnerability 

Evalution)-Small memberi solusi bagaimana mengelola resiko keamanan sistem 

informasi secara sistematik dan menjangkau keseluruhan aktifitas. Metode 

OCTAVE-S memiliki 3 fase, 5 proses, 16 aktifitas dan 30 langkah yang dapat 

membantu dalam proses pengelolaan resiko keamanan sistem informasi untuk 

mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Analisis resiko keamanan sistem e-

Procurement pada Unit Layanan Pengadaan diharapkan mampu untuk diketahui 

sejauh mana tingkat keamanan sistem dapat meningkatkan mutu kinerja dan 

efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Resiko Keamanan Sistem e-Procurement Menggunakan 

Metode OCTAVE-S (Studi Kasus: Unit Layanan Pengadaan Provinsi Riau)” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yaitu 

bagaimana menganalisis resiko keamanan informasi pada sistem e-Procurement 

di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Provinsi Riau menggunakan metode 

OCTAVE-S. 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis resiko keamanan informasi difokuskan pada bagian data center 

Unit Layanan Pengadaan yaitu pada sistem RUP (Rencana Umum 

Pengadaan) 

2. Melakukan identifikasi ancaman resiko sistem dan identifikasi 

kelemahan infrastruktur pada sistem yang digunakan. 
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3. Analisis resiko keamanan informasi ini menggunakan metode 

OCTAVE-S dan berfokus pada fase satu dan fase dua (membangun 

asset berbasis profil ancaman dan identifikasi kelemahan infrastruktur). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan profil resiko keamanan sistem dan kelemahan 

infrastruktur berdasarkan sistem yang digunakan oleh instansi. 

2. Untuk memberi rekomendasi dalam perencanaan tindakan resiko dan 

strategi perlindungan terhadap resiko keamanan informasi dalam 

efektivitas penggunaan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Riau. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi 

instansi untuk membantu pembuatan perencanaan tindakan resiko dan 

strategi perlindungan terhadap resiko keamanan sistem informasi dalam 

efektivitas pengunaan sistem e-Procurement. 

2. Dapat meningkatkan proses kegiatan manajemen dan operasional 

pengadaan serta efisiensi pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan 

Tugas Akhir ini. Teori yang diangkat mengenai teori-teori tentang Konsep 
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Analisis dan Resiko, Keamanan Sistem Informasi, e-Procurement, serta 

metodologi yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian 

Tugas Akhir. 

BAB IV  Analisa dan Pembahasan 

Bab ini berisikan penjelasan tentang hasil analisis mengenai resiko 

keamanan pada sistem e-Procurement dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi 

proses pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan. Hasil penelitian 

berupa rekomendasi perencanaan tindakan resiko dan strategi perlindungan serta 

dapat mengidentifikasi kelemahan infrastruktur pada keamanan sistem informasi 

bagi pihak instansi. 

BAB V  Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan menjelaskan 

saran-saran penulis kepada pembaca, kepada Unit Layanan Pengadaan, maupun 

untuk penulis. 


