
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Analisis 

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan 

maknanya.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan. Sedangkan menurut Syahrul (2002) analisis berarti melakukan 

evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan 

akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 

Berdasarkan uraian penjelasan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan 

analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi 

informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari 

komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga 

merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. 

Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten 

dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara 

yang singkat dan penuh arti. 

2.1.1 Konsep Analisis 

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, 

kemudian mengorganisasikan ke dalam kategori, pola maupun ke dalam satuan 

uraian dasar (Patton, 1980 dikutip oleh Moleong, 2002). Sementara menurut ahli 

lain analisis data didefinisikan sebagai proses yang melakukan perincian usaha 

secara formal yang berguna untuk merumuskan hipotesis dan menemukan tema 

seperti apa yang telah disarankan serta sebagai bentuk usaha untuk memberikan 

kontribusi dan tema pada hipotesis (Taylor, 1975 dikutip oleh Moleong, 2002). 



8 
 

Apabila dikaji, maka definisi yang lebih tertuju pada pengorganisasian data 

sementara untuk definisi yang kedua menekankan pada tujuan dan maksud dari 

analisis data penelitian. Dengan demikian maka definisi tersebut bisa di 

simpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan juga 

mengurutkan data ke dalam suatu kategori, pola dan satuan uraian dasar sehingga 

bisa ditemukan tema serta dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang telah 

didasarkan oleh data. 

Menurut urutan untuk melakukan analisis data dalam penelitian yaitu 

pertama-tama dengan mengorganisasikan data dari semua data yang telah 

terkumpul yang terdiri atas komentar peneliti, foto, gambar, dokumen, laporan, 

artikel, biografi dan sebagainya. Pekerjaan dari seorang analisis data yaitu : 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, mengkategorikan. 

Dengan dilakukan pengorganisasian serta pengelolaan data tersebut 

memiliki tujuan untuk menemukan tema dan juga hipotesis kerja yang nantinya 

akan diangkat untuk menjadi sebuah teori substantif. 

Analisis data dalam penelitian itu dilakukan di dalam suatu proses. Jadi 

pelaksanaan analisis mulai dilakukan ketika pengumpulan data itu juga dikerjakan 

dan dilakukan secara intensif yaitu ketika sudah meninggalkan lapangan. 

Melakukan analisis membutuhkan usaha pemusatan perhatian serta pengerahan 

tenaga dan juga pikiran peneliti. Dengan demikian selain menganalisis data para 

peneliti juga harus mendalami kepustakaan yang bertujuan mengonfirmasi teori 

dan menjustifikasi terhadap teori baru yang ditemukan. 

2.1.2  Metode Analisis 

Menurut Suhardi (2010), terdapat sembilan hal atau langkah yang perlu 

diperhatikan dalam menerapkan metode analisis resiko secara umum, yaitu : 

1) Pertama, menentukan ruang lingkup (scope statement). Hal ini harus 

dipercayai oleh semua kalangan pihak yang menaruh perhatian pada 

masalah. Dalam menentukan ruang lingkup ini, ada tiga hal yang harus 

diperhatikan, yaitu menentukan secara tepat apa yang harus dievaluasi, 
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mengemukakan apa jenis analisis resiko yang akan digunakan, dan 

mengajukan hasil yang diharapkan. 

2) Menetapkan aset (asset pricing). Pada langkah kedua ini, semua sistem 

informasi ditentukan secara spesifik ke dalam ruang lingkup yang telah 

dirancang, kemudian ditaksir „harga‟ (price)-nya. 

3) Risks and Threats.  Resiko (risk) adalah sesuatu yang dapat menyebabkan 

kerugian atau mengurangi nilai kegunaan operasional sistem. Sedangkan 

ancaman (threats) adalah segala sesuatu yang harus dipertimbangkan 

karena kemungkinannya yang dapat terjadi secara bebas di luar sistem 

sehingga memunculkan satu resiko. 

4) Menentukan koefisien dampak. Semua aset memiliki kerentanan yang 

tidak sama terhadap suatu resiko. Oleh sebab itu perlu dicermati dan 

diteliti sejauh mana sebuah aset dikenali sebagai hal yang rentan terhadap 

sesuatu, serta perbandingannya dengan aset yang justru kebal sama sekali. 

5) Single loss expectancy atau ekspetasi kerugian tunggal. Pada poin ini, 

Meritt menjelaskan bahwa aset-aset yang berbeda akan menanggapi secara 

berbedap pula ancaman-ancaman yang diketahui. 

6) Group evaluation atau evaluasi kelompok, yaitu langkah lanjutan yang 

melibatkan sebuah kelompok pertemuan yang terdiri dari para pemangku 

kepentingan terhadap sistem yang dianalisis (diteliti). Pertemuan ini harus 

terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan tentang komponen-

komponen yang beragam tersebut, tentang ancaman dan kerentanan dari 

sistem serta pengelolaan dan tanggung jawab operasi untuk memberikan 

bantuan dalam penentuan secara keseluruhan. Pada langkah ini lah 

biasanya metode hibrida dalam analisis resiko dilakukan. 

7) Melakukan kalkulasi (penghitungan) dan analisis. Terdapat dua macam 

analisis. Pertama, across asset, yaitu analisis yang bertujuan untuk 

menunjukkan aset-aset tertentu yang perlu mendapat perlindungan paling 

utama. Kedua, across risk, yaitu analisis yang bertujuan untuk 

menunjukkan ancaman apa dan bagaimana yang paling harus dijaga. 
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8) Controls atau pengendalian, yaitu segala hal yang kemudian diterapkan 

untuk mencegah, mendeteksi, dan meredakan ancaman serta memperbaiki 

sistem. 

9) Melakukan analisis terhadap control atau pengendalian. Ada dua metode 

yang dapat dilakukan dalam menganalisis aksi kontrol ini, yaitu cost and 

benefit ratio dan risk or control. 

2.2  Manajemen Resiko 

2.2.1 Resiko 

Untuk memahami konsep resiko dalam hal keamanan informasi sistem 

maka perlu dipahami pengertian mengenai resiko. Resiko adalah suatu variasi dari 

hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Darmawi (2005) 

mengatakan resiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil 

yang diharapkan. 

Dari beberapa definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko 

adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian 

tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. 

 Sedangkan manajemen resiko bisa diartikan sebagai kegiatan atau proses 

yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi 

kemungkinan gagal pada salah satu, atau sebagian dari sebuah transaksi atau 

instrumen (Tampubolon, 2004). 

 Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disusun konsep 

manajemen resiko sebagai bentuk pengelolaan terhadap resiko untuk 

meminimalisasi konsekuensi buruk yang mungkin muncul melalui perencanaan, 

identifikasi, analisa, penanganan, dan pemantauan resiko. 

2.2.2  Pentingnya Manajemen Resiko 

 Setiap aktivitas manusia selalu mengandung resiko karena adanya 

keterbatasan dalam memprediksikan hal yang akan terjadi di masa yang akan 

datang (Fahmi, 2010). Resiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan resiko 

akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan atau merugikan. 
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Ada tiga hal pentingnya melakukan manajemen resiko bagi perusahaan 

seperti : 

1. Mampu mengidentifikasi resiko 

Dalam proses mengidentifikasi resiko sebaiknya berpikir mengenai resiko 

yang mungkin muncul sebagai dampak dari keputusan tersebut. Dengan 

mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul, minimal kita akan lebih 

siap dalam menghadapi resiko. 

2. Mampu mengukur resiko 

Pengukuran resiko ini adalah seberapa besar kerugian ataupun kerusakan 

yang kita dapatkan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah di 

ambil. Perusahaan dapat mengukur berapa kerugian yang harus di 

tanggung jika memutuskan untuk memperbaiki segala proses perbaikan 

berdasarkan standar yang berlaku. 

3. Mampu mengontrol resiko 

Dengan kemampuan dalam manajemen resiko yang baik, kita dapat 

mengontrol resiko tersebut agar tidak membawa dampak yang lebih buruk. 

Kontrol ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dua hal yang telah disebutkan 

sebelumnya, yaitu identifikasi dan pengukuran. Satu hal yang paling 

penting terkait dengan manajemen resiko adalah setiap keputusan yang 

kita ambil tidak akan lepas dari konsekuensi, baik yang bersifat positif 

maupun negatif. Oleh karena itu, manajemen resiko harus didasarkan pada 

pemikiran yang logis, bukan keputusan emosional. 

2.2.3  Proses Dalam Manajemen Resiko 

 Proses manajemen resiko meliputi beberapa kegiatan, yaitu identifikasi, 

evaluasi, dan kontrol atau pengendalian resiko yang bersifat mengancam dan 

dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan yang tengah aktif 

menjalankan usaha. Dalam bidang manajemen resiko, definisi resiko sendiri yaitu 

suatu kemungkinan peristiwa atau keadaan yang bersifat mengancam terhadap 

target atau pencapaian tujuan suatu perusahaan. 



12 
 

Resiko memiliki beberapa tingkatan dalam manajemen resiko, yaitu resiko 

besar dan resiko kecil. Setiap perusahaan pastinya memiliki dua tingkatan resiko 

tersebut dan masing-masing tingkatan resiko dapat memberi imbas yang berbeda 

bagi perusahaan. 

2.3  Jenis Resiko 

Hanafi (2009) membagi resiko menjadi empat bagian, yaitu : 

1) Resiko murni (pure risk) 

 Adalah suatu resiko dengan kemungkinan yang timbul hanya 2 yaitu ada 

kerugian atau sama sekali tidak ada kerugian (no loss atau break even). 

 2) Resiko khusus (partikulasis) 

 Adalah suatu resiko yang berasal dari kejadian – kejadian khusus dan 

dampak nya dirasakan dari lokal saja. 

 3) Resiko spekulatif risk 

 Adalah suatu resiko yang kemungkinan terjadinya hanya ada 3 yaitu 

ada kerugian (loss), tidak ada kerugian (no loss), atau ada keuntungan (profit). 

 4) Resiko fundamental 

 Adalah resiko yang tidak menyangkut diri pribadi baik, resiko ini 

disebabkan oleh sikap masyarakat tertentu dan dampak nya dirasakan dari 

masyarakat luar. 

 Sedangkan pada dunia teknologi terutama dibidang teknologi informasi 

atau sistem informasi, jenis – jenis resiko di bagi menjadi enam bagian yaitu : 

a. Technologi Risk: 

1. Komponen file tidak lengkap 

2. Sistem operasi tidak kompatibel, device tidak dikenal 

3. Perangkat keras tidak mendukung (mis: resolusi monitor, resolusi 

printer) 

4. Spesifikasi tidak memenuhi 

5. Kualitas Network dibawah standar kebutuhan 

6. Browser, software tidak memenuhi 
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b. People Risk: 

1. Keluarnya programmer utama 

2. Skill/kemampuan tidak memenuhi 

3. Project manager tidak mampu membuat/melakukan koordinasi 

4. Tim yang terlibat tidak mematuhi job disk 

5. Tim tidak punya disiplin dan target (hanya berorientasi hasil, proses 

diabaikan) 

c. Organizational Risk: 

1. Restruturisasi 

2. Pembuatan fungsi dan tugas 

3. Perpindahan penugasan/kebijakan 

4. Overload/kemampuan organisasi tidak sesuai kapasitasnya 

d. Tools Risk: 

1. Hasil pengembangan tidak bisa diintegrasikan 

2. Tools yang dikehendaki tidak dikuasai pengembang 

3. Versi pengembangan tidak memenuhi kebutuhan 

e. Requirement Risk: 

1. Adanya pemahaman yang berbeda antar bagian yang terlibat 

2. Adanya batasan yang melebihi ruang lingkup 

3. Adanya informasi yang tidak lengkap 

4. Kurang detailnya proses bisnis 

5. Ketidakjelasan dari costumer tentang proses bisnisnya 

f. Estimate Risk: 

1. Berkaitan dengan over budget, perlunya menghitung ulang akibat 

kesalahan estimasi 

2. Berkaitan dengan ketepatan waktu, perlunya menskedule ulang 

jadwal 

3. Berkaitan dengan resource 
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2.4  Identifikasi Resiko 

Pengidentifikasian resiko merupakan proses penganalisaan untuk 

menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan resiko (kerugian yang 

potensial) yang menantang perusahaan. 

2.4.1  Fungsi Identifikasi Resiko 

 Identifikasi resiko dilakukan untuk mengidentifikasi resiko-resiko apa saja 

yang dihadapi oleh suatu organisasi. Penilaian resiko merupakan tahap awal 

dalam program manajemen resiko serta merupakan tahapan paling penting karena 

mempengaruhi keseluruhan program dalam manajemen resiko. Ada beberapa 

teknik untuk mengidentifikasi resiko, misal dengan menelusuri sumber resiko 

sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Identifikasi resiko berfungsi 

untuk mendapatkan area-area dan proses-proses teknis yang memiliki resiko 

paling potensial untuk selanjutnya dianalisa. Identifikasi dilakukan dengan 

melihat sekuen dari sumber resiko sampai ke terjadinya peristiwa yang 

merugikan. 

2.4.2  Proses Identifikasi Resiko 

 Resiko-resiko yang telah dirinci kemudian digolongkan dalam kategori-

kategori. Proses identifikasi resiko melibatkan banyak disiplin dalam setiap level 

manajemen. 

 Berikut merupakan proses atau tahapan yang dilakukan dalam identifikasi 

resiko, yaitu : 

1. Studi Literatur 

2. Identifikasi asset 

3. Identifikasi ancaman 

4. Identifikasi kerentanan 

5. Identifikasi dampak kerentanan 

2.4.3  Pengukuran Potensi Resiko 

 Resiko perlu diukur untuk dapat diketahui seberapa besar tingkat 

keparahannya dan menentukan penting atau tidaknya resiko tersebut serta untuk 
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menentukan kegiatan manajemen resiko yang cocok dalam menanganinya. Resiko 

yang terjadi pada instansi ditandai oleh faktor-faktor : 

1) Peristiwa resiko (menunjukkan dampak negatif yang dapat terjadi pada 

keberlangsungan kegiatan instansi) 

2) Probabilitas terjadinya peristiwa (frekuensi) 

3) Kedalaman (severity) dampak negatif dari rsiko yang terjadi. 

2.5 Pengendalian Resiko 

 Pengendalian resiko merupakan tahapan terakhir yang harus periusahaan 

lakukan setelah mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi dan menganalisis 

resiko tersebut. Setelah mengidentifikasikan dan mengukur resiko yang dihadapi 

perusahaan, maka sebaiknya kita memutuskan bagaimana menangani resiko 

tersebut. Dengan kata lain, pengendalian resiko (risk control) adalah suatu 

tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. 

 Cara dalam menjalankan pengendalian resiko, yaitu : 

1) Menghindari resiko 

Salah satu cara mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari 

harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan jalan :  

a. Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu 

walaupun hanya untuk sementara. 

b. Menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima, atau segera 

menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung 

resiko. Jadi menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu. 

2) Mengendalikan resiko 

 Pengendalian kerugian dijalankan dengan : 

a. Merendahkan kans (chance) untuk terjadinya kerugian. 

b. Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua 

tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara : 

1. Tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan 

kerugian. 

2. Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol. 
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c. Menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. 

d. Menurut timing-nya. 

3)  Pemisahan 

Pemisahan disini ialah menyebabkan harta yang menghadapi resiko yang 

sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi.  

Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan 

dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan, 

menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan 

dalam dua atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian 

untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent exposure unit 

maka probabilitas kerugian-harapan diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan 

perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. 

4) Kombinasi atau pooling 

Kombinasi atau pooling menambah banyaknya exposure unit dalam batas 

kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan 

dialami lebih dapat diramalkan, jadi resiko dikurangi.  

Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan resiko adalah dengan 

perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah 

truknya; satu perusahaan merger dengan perusahaan lain; perusahaan asuransi 

mengkombinasikan resiko murni dengan jalan menanggung resiko sejumlah besar 

orang atau perusahaan. 

5) Pemindahan resiko 

Pemindahan resiko dapat dilakukan dengan tiga cara : 

 

1.      Harta milik atau kegiatan yang menghadapi resiko dapat dipindahkan 

kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas, maupun berikut dengan 

transaksi atau kontrak. 

Contoh : 

Perusahaan yang menjual salah satu gedungnya, dengan sendirinya telah 

memindahkan resiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu 

kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian 



17 
 

kegiatan perusahaan kepada kontraktor, dengan tujuan untuk 

memindahkan segala resiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. 

2.      Resiko itu sendiri yang dipindahkan. 

Contoh :  

Pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup 

mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab kerusakan gedung 

karena kealpaan si penghuni. Ada beberapa pengendalian resiko yang 

tidak menghapuskan exposure itu, tetapi hanya membatasinya. Misalnya, 

exposure itu hanya membatasi jumlah rupiah tanggung jawabnya, bukan 

menghilangkannya. 

3. Suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk 

transferee. Pembatalan perjanjian itu oleh transferee dapat dipandang 

sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan itu, 

transferee tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang 

semula ia setujui, untuk dibayar. 

2.6 Keamanan Sistem Informasi 

 Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah  

penipuan (cheating)  atau mendeteksi  adanya penipuan di sebuah sistem yang 

berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik (IBISA, 

2011). 

 Selain itu keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai  kebijakan,   

prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang 

tidak sah, perubahan program, pencurian,  atau  kerusakan  fisik  terhadap  sistem  

informasi. Pengamanan terhadap sistem informasi dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan peralatan-peralatan  teknologi informasi yang berkualitas baik 

untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, 

dan data. 

Masalah mengenai keamanan berdampak kepada tujuh hal yang utama 

dalam sistem informasi yaitu : 

1) Efektifitas; 

2) Efisiensi; 
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3) Kerahaasiaan; 

4) Integritas; 

5) Keberadaan (availability); 

6) Kepatuhan (compliance); 

7) Keandalan (reliability). 

Untuk menjamin hal tersebut maka keamanan sistem informasi baru dapat 

dikriteriakan dengan baik.  Adapun kriteria yang perlu di perhatikan dalam 

masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yaitu : 

1) Akses kontrol sistem yang digunakan; 

2) Telekomunikasi dan jaringan yang dipakai; 

3) Manajemen praktis yang dipakai; 

4) Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan; 

5) Cryptographs yang diterapkan; 

6) Arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan; 

7) Pengoperasian yang ada; 

8) Busineess Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP); 

9) Kebutuhan Hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan; dan 

10) Tata letak fisik dari sistem yang ada. 

Dari domain yang disebut diatas isu keamanan sistem informasi dapat kita 

klasifikasikan berdasarkan ancaman dan kelemahan sistem yang dimiliki oleh 

pihak perusahaan ataupun instansi. 

2.6.1 Kelemahan Keamanan Sistem Informasi 

Kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, 

menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem 

kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang 

mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada 

prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki, contoh yang mungkin 

terjadi seperti : Setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari 

luar, atau Seting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan kerberos atau NAT. 
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Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 

pendekatan (Sarno, 2009) yaitu : 

1. Pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan 

terjadikan ancaman dan kelemahan. 

2.  Pendekatan detective yang bersifat mendeteksi dari adanya 

penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal 

menjadi keadaan abnormal. 

3. Pendekatan Corrective yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem 

yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan 

normal. 

Tindakan tersebut menjadikan bahwa keamanan sistem informasi tidak 

dilihat hanya dari sekedar timbulnya serangan dari virus, mallware, spyware dan 

masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain 

keamanan sistem itu sendiri. 

2.6.2 Ancaman Sistem Informasi 

Ancaman keamanan sistem informasi adalah sebuah aksi yang terjadi baik 

dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan 

sistem informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi berasal dari individu, 

organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan 

kerusakan pada sumber-sumber informasi. Pada kenyataannya ancaman dapat 

bersifat internal, yaitu berasal dari dalam perusahaan, maupun eksternal atau 

berasal dari luar perusahaan. Ancaman juga dapat terjadi secara sengaja ataupun 

tidak sengaja. Ancaman selama ini hanya banyak di bahas dikalangan akademis 

saja. Tidak banyak masyarakat yang mengerti tentang ancaman bagi keamanan 

sistem informasi mereka. Masyarakat hanya mengenal kejahatan teknologi dan 

dunia maya hanya apabila sudah terjadi “serangan“ atau “attack”. Sebuah hal 

yang perlu disosialisasikan dalam pembahasan tentang keamanan sistem terhadap 

masyarakat adalah mengenalkan “ancaman” kemudian baru mengenalkan 

„serangan‟ kepada masyarakat. Perlu di ketahui bahwa serangan dimulai dengan 
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ancaman, dan tidak akan ada serangan sebelum adanya ancaman. Serangan dapat 

diminimalisir apabila ancaman sudah diprediksi dan dipersiapkan antisipasi 

sebelumnya atau mungkin sudah dihitung terlebih dahulu melalui metode -metode 

penilaian resiko dari sebuah ancaman. Ada beberapa metode yang digunakan 

dalam mengklasifikasikan ancaman, salah satunya adalah Stride Method (metode 

stride). STRIDE merupakan singkatan dari: 

a. Spoofing yaitu menggunakan hak akses / mengakses sistem dengan    

menggunakan identitas orang lain. 

b. Tampering yaitu tanpa mempunyai hak akses namun dapat mengubah 

data yang ada didalam database. 

c. Repudiation yaitu membuat sebuah sistem atau database dengan 

sengaja salah, atau sengaja menyisipkan bugs, atau menyertakan virus 

tertentu didalam aplikasi sehingga dapat digunakan untuk mengakses 

sistem pada suatu saat. 

d. Information disclosure yaitu membuka atau membaca sebuah 

informasi tanpa memiliki hak akses atau membaca sesuatu tanpa 

mempunyai hak otorisasi. 

e. Denial of service yaitu membuat sebuah sistem tidak bekerja atau tidak 

dapat digunakan oleh orang lain. 

f. Elevation of priviledge yaitu menyalahgunakan wewenang yang 

dimiliki untuk mengakses sebuah sistemuntuk kepentingan pribadi. 

Dalam hal ancaman ini dapat diberikan contoh didalam dunia nyata 

apabila seseorang diketahui membawa senjata tajam kemanapun dia pergi maka 

dapat dikatakan orang tersebut dapat merupakan ancaman bagi orang lain. Hal 

lain didunia nyata adalah pada saat diketahui seseorang membawa kunci T di 

sakunya maka dapat disimpulkan orang tersebut adalah merupakan ancaman bagi 

orang lain yang membawa kendaraan bermotor. Didalam dunia keamanan sistem 

atau dunia teknologi informasi seseorang dapat dikatakan berpotensi sebagai 

ancaman apabila memiliki hal sebagai berikut: 

a.   Kewenangan tinggi untuk login kedalam sebuah sistem. 
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b.   Memiliki hak akses (password) seseorang yang dia ketahui dari 

berbagai sumber. 

c.    Memiliki banyak sekali koleksi tools untuk meretas sebuah sistem dan 

keahlian dibidang itu. 

d.    Orang yang membangun sebuah sistem dapat pula menjadi ancaman 

bagi sistem tersebut. 

2.7 e-Procurement 

e-Procurement adalah sistem aplikasi berbasis Internet yang menawarkan 

proses order pembelian secara elektronik dan meningkatkan fungsi-fungsi 

administrasi untuk pembeli dan pemasok, guna efisiensi biaya. Fitur layanan e-

Procurement mencakup bisnis paling modern dan praktek komersil dari sektor 

swasta serta kemampuan terbaru dari Internet yang akan menghemat biaya dari 

kedua belah pihak baik pemasok ataupun negara. 

Aplikasi itu terkait informasi stok material atau monitoring pergerakan 

material, penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) atau dikenal dengan ECE 

(Engineering Cost Estimate) sehingga dicapai harga pembelian yang optimal dan 

terwujudnya inventory perusahaan yang efisien. Efisiensi ini di antaranya, 

pengiriman biodata perusahaan penyedia (Vendor) barang / jasa, pendaftaran, 

penawaran, pemberitahuan lelang, status lelang sampai status pemenang. 

Proses pengadaan secara manual berimplikasi pada sulitnya informasi 

harga satuan khusus, juga perbedaan perlakuan kepada calon penyedia barang dan 

jasa. Juga lemahnya pertanggung jawaban terhadap proses pengadaan. Tidak 

adanya informasi stok barang digudang menyebabkan sulitnya mencapai sasaran 

stok optimal. Aplikasi e-Procurement mampu membawa manfaat bagi perusahaan 

yakni adanya standarisasi proses pengadaan berbasis IT. 

2.8  Metode Analisis Resiko 

 Dalam melakukan proses analisis resiko keamanan sistem informasi 

penulis membutuhkan metode yang dapat dijadikan pedoman. Resiko adalah 

kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan perusahaan dan 

pengambilan keputusan. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu 



22 
 

proses dan struktur yang memastikan bahwa resiko-resiko tersebut dikelola secara 

efektif. 

2.8.1  Metode OCTAVE 

Alberts dkk (2005) mengatakan metode OCTAVE merupakan strategi 

pengamanan berdasarkan teknik perencanaan dan resiko. OCTAVE merupakan 

salah satu teknik dan metode yang digunakan untuk strategi dan perencanaan 

resiko keamanan informasi. OCTAVE difokuskan  pada resiko organisasi, hasil 

praktek dan strategi yang saling terkait. Ketika menerapkan OCTAVE, satu tim 

kecil yang terdiri dari audit operasional (atau bisnis) dan dari departemen 

teknologi informasi bekerja bersama-sama untuk menunjukkan kebutuhan 

keamanan dari organisasi, menyeimbangkan tiga aspek utama yaitu resiko 

operasional, praktek pengamanan dan teknologi.Terdapat tiga jenis metode 

OCTAVE yaitu : 

a. Metode Original OCTAVE digunakan untuk membentuk dasar 

pengetahuan OCTAVE. 

b. Metode OCTAVE Allegro, digunakan dalam pendekakatan efektif 

untuk keamanan informasi dan jaminan. 

c. Metode OCTAVE-S digunakan pada organisasi-organisasi yang lebih 

kecil. 

Metode-metode OCTAVE dapat ditemukan pada kriteria OCTAVE, 

pendekatan umum untuk penghilang resiko dan pelatihan berbasis evaluasi 

keamanan informasi. Kriteria OCTAVE menetapkan prinsip dasar dan atribut 

manajemen resiko yang digunakan dalam metode-metode OCTAVE. Sarana dan 

keuntungan metode-metode OCTAVE adalah : 

a. Self-directed yaitu Sekolompok anggota organisasi dalam unit-unit 

bisnis yang bekerja bersama dengan divisi IT untuk mengidentifikasi 

kebutuhan keamanan dari organisasi. 

b. Flexible yaitu setiap metode dapat diterapkan pada sasaran, keamanan 

dan lingkungan resiko perusahaan di berbagai level. 
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c. Evolved yaitu OCTAVE menjalankan operasi berbasis resiko 

perusahaan pada sisi keamanan dan menempatkan teknologi di bidang 

bisnis. 

2.8.2 Metode OCTAVE-S 

Menurut Alberts dkk (2005), OCTAVE-S adalah sebuah variasi dari 

pendekatan OCTAVE yang dikembangkan untuk menemukan kebutuhan-

kebutuhan kecil, organisasi-organisasi yang tidak memiliki hirarki. Hal ini 

memerlukan sebuah analisis tim untuk menguji resiko keamanan di sebuah aset 

organisasi dalam hubungannya dengan objektif bisnis. Dengan mengimplementasi 

hasil-hasil dari OCTAVE-S, sebuah organisasi berusaha melindungi semua 

informasi dengan lebih baik dan meningkatkan keseluruhan bidang keamanan 

informasi. 

 

Gambar 2.1 Proses Metode OCTAVE-S (Alberts dkk, 2005) 

2.8.3 Fase, Proses dan Aktifitas Metode OCTAVE-S 

 Menurut Alberts, dkk (2005), OCTAVE-S berdasar pada 3 tahap yang 

dideskripsikan dalam kriteria OCTAVE, meskipun nomor dan urutan kegiatan 

berbeda dari metode OCTAVE yang digunakan. Bagian ini memberikan tinjauan 
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singkat atas tahapan, proses, dan kegiatan OCTAVE-S. Tahapan metode 

OCTAVE adalah sebagai berikut : 

Tabel  2.1 : Fase, proses dan aktifitas metode OCTAVE-S 

Fase 1  : Membangun aset berbasis profil ancaman 

Proses S1 : Identifikasi Informasi Organisasi 

Aktifitas Langkah Deskripsi 

S1.1 

Membangun dampak dari 

kriteria evaluasi 

1 Menentukan ukuran cualitatif (tinggi, sedang, 

rendah) terhadap efek resiko yang akan dievaluasi 

dalam misi organisasi dan tujuan bisnis 

perusahaan. 

S1.2 

Mengidentifiikasi aset 

organisasi 

2 Mengidentifikasi informasi  yang terkait dengan 

aset  alam organisasi (informasi, 

sistem, aplikasi dan orang). 

 

S1.3 

Mengevaluasi praktek 

keamanan organissasi 

3a Menentukan sejauh mana praktek yang disurvei 

digunakan oleh organisasi 

3b Mengevaluasi setiap area praktek keamanan yang 

menggunakan survei dari langkah 3a, contoh 

dokumen rincinya: 
1. Apa yang saat ini organisasi lakukan dengan 

baik di area ini (praktek keamanan). 

2. Apa yang saat ini tidak dilakukan dengan baik 

oleh organisasi di area ini (kerentanan 

organisasi).  

4 Setelah menyelesaikan langkah 3a dan 3b, 

tentukan status stoplight (merah, kuning atau 

hijau) untuk setiap wilayah praktek keamanan. 

Status stoplight harus menunjukan seberapa baik 

kepercayaan terhadap kinerja organisasi di tiap 

area.  

-- Dokumen tindakan terhadap item yang 

diidentifikasi selama proses S1 

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang 
diidentifikasi selama proses S1 

Proses S2 : Membuat profil Ancaman 

Aktifitas Langkah Deskripsi 

S2.1 

Memilih aset kritis 

5 Meninjau ulang informasi yang berhubungan 

dengan aset yang diidentifikasi pada langkah ke 2 

dan pilih hingga 5 (lima) yang paling pernting 

untuk organisasi. 

6 Memulai kertas kerja informasi aset kritis untuk 

setiap aset kritis. Catat nama dari aset informasi 

aset kritis. 

7 Catat alasan dari setiap pemilihan aset kritis pada 

kertas kerja infomasi aset kritis. 

8 Catat deskripsi dari seriap aset kritis pada kertas 

kerja informasi aset kritis. Pertimbangkan siapa 

yang menggunakan aset kritis seperti halnya yang 

bertanggung jawab untuk itu. 

9 Catat aset yang berhubungan dengan setiap aset 

kritis yang terdapat pada kertas kerja informasi 
aset kritis. Lihat kertas kerja indetifikasi aset untuk 
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menentukan aset yang terkait dengan aset kritis. 

S2.2 

Identifikasi kebutuhan 

keamanan untuk aset kritis 

10 Catat kebutuhan keamanan untuk setiap aset kritis 

yang terdapat pada kertas kerja informasi aset 

kritis. 

11 Untuk setiap aset kritis catat kebutuhan keamanan 

yang paling penting yang terdapat pada kertas 

kerja infomasi aset kritis. 

S2.3 

Identifikasi ancaman pada 

aset kritis 

12 Melengkapi semua ancaman yang sesuai dengan 

aset kritis. Tandai setiap cabang dalam setiap 

pohon dimana hal ini merupakan kemungkinan 

ancaman yang tidak dapat diabaikan dalam aset. 

Setelah melengkapi langkah ini, jika mengalami 

kesulitan dalam menafsirkan sebuah ancaman pada 

setiap pohon, tinjau ulang deskripsi dan contoh 
ancaman dalam panduan penerjemah ancaman. 

13 Catat contoh spesifik dari pelaku ancaman dalam 

kertas kerja profil resiko yang berlaku untuk seriap 

kombinasi motif pelaku. 

14 Catat kekuatan motif untuk setiap ancaman yang 

disengaja yang dikarenakan tindakan manusia. 

Juga mencatat bagaimana kepercayaan terhadap 

perkiraan kekuatan atas motif pelaku. 

 15 Catat seberapa sering setiap ancaman telah terjadi 

di masa lalu. Juga mencatat bagaimana keakuratan 

data yang dipercaya. 

16 Catat area yang terkait dengan setiap sumber dari 

ancaman yang sesuai. Sebuah area yang terkait 

adalah sebuah scenario yang mendefinisikan 

seberapa spesifik ancaman dapat mempengaruhi 

aset kritis. 

-- Dokumen tindakan terhadap item yang 
diidentifikasi selama proses S2. 

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang 

diidentifikasi selama proses S2. 

Fase 2 : Mengidentifikasi Kerentanan Infrastruktur 

 

Proses 3 : Memeriksa Perhitungan Infrastruktur yang Berhubungan dengan Aset Kritis 

Aktifitas Langkah Deskripsi 

S3.1 

Memeriksa Jalur Aset 

17 Pilih sistem yang menarik untuk setiap aset kritis 

(yakni sistem yang paling berkaitan dengan aset 

kritis). 

18a Tinjau ulang jalur yang digunakan oleh setiap aset 

kritis dan pilih kelas kunci dari komponen yang 

berkaitan dengan setiap aset kritis. Tentukan kelas 

komponen yang merupakan bagian dari sistem 

yang menarik. 

18b Menentukan kelas komponen yang bertindak 

sebagai akses poin lanjut (misalnya komponen 

yang digunakan untuk mengirimkan informasi dan 
aplikasi dari sistem yang menarik untuk orang) 

18c Menentukan kelas komponen baik internal dan 

eksternal untuk jaringan organisasi, digunakan 

oleh orang (misalnya pengguna, penyerang) untuk 

mengakses sistem.  

18d Menentukan dimana informasi yang menarik dari 
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sistem disimpan untuk tujuan back-up. 

18e Menentukan mana sistem akses informasi yang 

lain atau aplikasi dari sistem yang menarik dan 

kelas komponen mana yang dapat digunakan untuk 

mengakses informasi kritis atau layanan dari 

sistem yang menarik. 

S3.2 

Menganalisa proses yang 

terkait dengan teknologi 

19a Menentukan kelas komponen yang berhubungan 

dengan satu atau lebih aset kritis dan yang 

menyediakan akses kepada aset tersebut. Tandai 

setiap jalur untuk setiap kelas yang dipilih dalam 

langkah 18a sampai 18e. Tandai setiap bagian 

kelas atau contoh spesifik yang berhubungan jika 

diperlukan. 

19b Untuk setiap kelas komponen yang didokumentasi 
dalam langkah 19a, tandai aset kritis mana yang 

terkait dengan kelas tersebut. 

20 Untuk setiap kelas komponen yang di 

dokumentasikan dalam langkah 19a, tandai orang 

atau kelompok yang bertanggung jawab untuk 

memelihara dan melindungi kelas komponen 

tersebut. 

21 Untuk setiap kelas komponen yang 

didokumentasikan dalam langkah 19a, tandai 

sejauh mana kelas tersebut dapat bertahan terhadap 

serangan jaringan. Juga catat bagaimana 

kesimpulan dibuat. Akhirnya, dokumen konteks 

tambahan berhubungan dengan analisis 

infrastuktur.  

-- Perbaiki tahap 1 informasi yang berdasarkan dari 
jalur akses dan teknologi yang terkait dengan 

proses. Perbaharui hal berikut jika sesuai: 

1. Tandai setiap cabang tambahan dari pohon 
ancaman jika sesuai (langkah 12). Pastikan 

konteks dokumen yang sesuai untuk setiap 

cabang yang ditandai (langkah 13-16). 

2. Perbaiki dokumentasi area yang terkait dengan 
menambahkan rincian tambahan jika sesuai. 

Identifikasi dan dokumenkan setiap area baru 

yang terkait jika sesuai (langkah 16). 

3. Perbaiki dokumentasi praktek keamanan dan 
kerentanan organisasi dengan menambahkan 

rincian tambahan jika sesuai. Identifikasi dan 

dokumenkan praktek keamanan yang baru dan 

kerentanan organisasi jika diperlukan (langkah 

3b). 

4. Perbaiki status stoplight untuk praktek 
keamanan jika sesuai (langkah 4). 

-- Dokumentasi tindakan terhadap item yang 

diidentifikasi selama proses S3 

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang 
diidentifikasi selama proses S3 

Fase 3 : Mengembangkan Strategi Keamanan dan Perencanaan 

Proses 4 :  Identifikasi dan Analisis Resiko 

Aktifitas Langkah Deskripsi 
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S4.1 

Mengevaluasi dampak 

ancaman 

22 Menggunakan kriteria evaluasi dampak sebagai 

panduan, memberi nilai dampak (tinggi, sedang, 

rendah) untuk setiap ancaman yang aktif bagi aset 

kritis. 

S4.2 

Membangun kemungkinan 

kriteria evaluasi 

23 Menentukan ukuran kualitatif (tinggi, sedang, 

rendah) terhadap, kemungkinan terjadinya 

ancaman yang akan di evaluasi. 

S4.3 

Mengevaluasi kemungkinan 

ancaman 

24 Menggunakan kriteria evaluasi kemungkinan 

sebagai panduan, menetapkan nilai kemungkinan 

(tinggi, sedang, rendah) untuk setiap ancaman 

yang aktif terhadap aset kritis. 

Dokumenkan tingkat keyakinan dalam 

memperkirakan kemungkinan. 

-- Dokumen tindakan terhadap item yang 
diidentifikasi selama proses S4 

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang 

diidentifikasi selama proses S4 

Proses S5 : Mengembangkan Stratgi Perlindungan dan Rencana Mitigasi 

Aktifitas Langkah Deskripsi 

S5.1 

Menggambarkan strategi 

perlindungan saat ini 

25 Mengirim status stoplight untuk setiap area 

praktek keamanan yang sesuai dengan area kertas 

kerja strategi perlindungan. Untuk setiap area 

praktek keamanan identifikasikan pendekatan yang 

dilakukan oleh organisasi saat ini yang ditujukan 

terhadap area tersebut. 

S5.22 

Memilih pendekatan mitigasi 

26 Mengirim status stoplight untuk setiap area 

praktek keamanan dari kertas kerja praktek 

keamanan ke “area praktek keamanan” (langkah 

26) untuk setiap aset kritis dari kertas kerja profil 

resiko.  

27 Memilih pendekatan mitigasi (mengurangi, 
menunda, menerima) untuk setiap resiko aktif. 

Untuk setiap resiko diputuskan untuk ditangani, 

lingkari satu  atau lebih area praktek keamanan 

yang hendak dilakukan kegiatan mitigasi. 

S5.3 

Mengembangkan rencana 

mitigasi resiko  

28 Mengembangkan rencana mitigasi untuk setiap 

area praktek keamanan yang dipilih pada langkah 

27. Setelah langkah ini selesai, jika mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan aktivitas mitigasi 

yang potensial pada area praktek keamanan, tinjau 

ulang contoh aktivitas mitigasi dari area tersebut 

dipanduan aktivitas mitigasi. 

S5.4 

Identifikasi perubahan untuk 

strategi perlindungan 

29 Menentukan apakah rencana mitigasi 

mempengaruhi strategi perlindungan organisasi. 

Catat setiap perubahan pada kertas kerja strategi 
perlindungan. Selanjutan, tinjau tindak ulang 

strategi perlindungan, diikuti dengan tujuan 

perubahan. Tentukan apakah ada niat untuk 

membuat perubahan tambahan pada strategi 

perlindungan. Catat setiap perubahan tambahan 

pada kertas kerja strategi perlindungan. 

-- Dokumen tindakan terhadap item yang 

diidentifikasi selama proses S5. 

S5.5 

Identifikasi langkah 

30 Menentukan apa yang dibutuhkan organisasi 
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selanjutnya 

Alberts dkk (2005) 

Dengan metode OCTAVE-S yang terdiri dari 3 fase, 5 proses, 16 aktifitas 

dan 30 langkah tersebut, diharapkan dapat membantu dalam penelitian dan 

analisis resiko keamanan sistem informasi serta mendukung tercapainya visi dan 

misi perusahaan. 

2.8.4 Kriteria OCTAVE-S 

Kriteria OCTAVE-S memerlukan evaluasi yang harus dilakukan oleh 

sebuah tim (interdisipliner) yang terdiri dari personil teknologi informasi dan 

bisnis organisasi. Anggota tim bekerjasama untuk membuat keputusan 

berdasarkan resiko terhadap aset informasi kritis organisasi. Pada akhirnya, 

kriteria OCTAVE-S memerlukan katalog informasi untuk mengukur praktek 

organisasi, menganalisa ancaman dan membangun strategi proteksi. Katalog ini 

meliputi: 

1. Catalog of practices adalah sebuah koleksi strategi dan praktek 

keamanan informasi. 

2. Generic threat profile adalah koleksi sumber ancaman utama. 

3. Catalog of vulnerabilities adalah sebuah koleksi dari vulnerability 

berdasarkan platform dan aplikasi. 

2.8.5 Hasil OCTAVE-S 

 Menurut Alberts dkk (2005) selama mengevaluasi OCTAVE-S, tim 

analisis melihat keamanan dari beberapa prespektif, memastikan bahwa 

rekomendasi yang dicapai sesuai dengan keseimbangan berdasarkan kebutuhan 

organisasi. Hasil utama dari OCTAVE-S ada tiga, yaitu : 

1) Strategi perlindungan organisasi yang luas; Perlindungan strategi 

menguraikan secara singkat arah organisasi dengan mematuhi praktek 

keamanan informasi. 

2) Rencana mitigasi resiko; rencana ini dimaksudkan untuk mengurangi 

resiko aset kritis untuk meningkatkan praktek keamanan yang dipilih. 
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3) Daftar tindakan; termasuk tindakan jangka pendek yang dibutuhkan 

untuk menunjukkan kelemahan yang spesifik. 

Selain tiga hasil utama, menurut Albert (2005) ada tiga hasil OCTAVE-S 

yang berguna lainnya, yaitu: 

1) Daftar informasi penting terkait aset yang mendukung tujuan bisnis 

sasaran organisasi. 

2) Hasil survey menunjukkan sejauh mana mengikuti praktek keamanan 

yang baik. 

3) Profil resiko untuk setiap aset kritis menggambarkan jarak antara 

resiko terhadap aset. 

Setiap tahap OCTAVE-S memproduksi hasil yang bermanfaat sehingga 

sebagian evaluasi akan menghasilkan informasi yang berguna untuk 

meningkatkan sikap keamanan organisasi. 

2.8.6  Deskripsi Tingkat Resiko dan Kemungkinan/Kecendrungan 

 Pada Tabel 2.2 menggambarkan tingkat resiko yang ditunjukkan pada 

matriks di atas. Skala resiko ini, dengan penilaian yang high, medium, low dan 

menjelaskan derajat atau tingkat resiko berdasarkan status stoplight pada sistem 

praktek keamanan sistem informasi dapat dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4, serta 

fasilitas atau prosedur mungkin terkena jika kerentanan yang diberikan telah 

dieksekusi. Skala resiko juga menyajikan tindakan yang pihak manajemen, 

pemilik misi, harus mengambil resiko untuk setiap tingkat. 

Tabel 2.2 : Deskripsi Nilai dan Tingkat Resiko 

Nilai 

Dampak 

Tingkat  

Level  
Deskripsi Resiko dan Tindakan Diperlukan 

4 - 5 
TINGGI 

(High) 

Jika observasi atau temuan dievaluasi sebagai resiko tinggi, ada 

kebutuhan yang kuat untuk langkah-langkah perbaikan. Sistem 

yang ada dapat terus beroperasi, tetapi rencana tindakan korektif 

harus dilakukan secepat mungkin. 

2 - 3 
SEDANG 

(Medium) 

Jika pengamatan dinilai sebagai resiko menengah, tindakan 

korektif yang diperlukan dan rencana harus dikembangkan untuk 
memasukkan tindakan ini dalam jangka waktu yang wajar. 
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1 

RENDAH 

(Low) 

Jika pengamatan digambarkan sebagai resiko rendah,  harus 

menentukan apakah tindakan perbaikan masih diperlukan atau 

memutuskan untuk menerima resiko. 

Albert dkk (2005) 

 Pada Tabel 2.3 dijelaskan status stoplight dari praktek keamanan 

perusahaan yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner dan lembar kerja. 

Tabel 2.3 Definisi Status Stoplight 

Tingkat  

Level  

Status 

Stoplight 
Definisi Kemungkinan /Kecendrungan 

TINGGI 

(High) 
Green  

Sumber ancaman yang memiliki motivasi tinggi, memiliki 

kemampuan yang cukup, dan pengendalian untuk mencegah 

kerentanan yang mungkin terjadi tidak efektif. 

SEDANG 

(Medium) 
Yellow 

Sumber ancaman termotivasi dan mampu, tetapi pengendalian yang 

ada, dapat menghambat kerentanan dengan sukses. 

RENDAH 

(Low) 
Red 

Sumber ancaman kurang termotivasi dan mampu, atau pengendalian 

yang ada untuk mencengah atau setidaknya secara signifikan 

menghambat kerentanan yang mungkin terjadi 

Albert dkk (2005) 

 Probabilitas terkait penyebab resiko (kondisi dari unsur / komponen / 

obyek dalam pelaksanaan aktivitas) bahwa ancaman yang disebabkan oleh 

ancaman yang akan terjadi terhadap kerentanan. Level Probabilitas akan 

dijelaskan pada Tabel 2.4 sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Level Probabilitas 

Level Nilai Probabilitas 

1 Tidak Terjadi (<20%) 

2 – 3 Jarang (20% - 80%) 

4 – 5  Terjadi (> 80%) 

      Albert dkk (2005) 

Dari hasil pengisian lembar kerja penentuan sejauh mana praktek 

keamanan penggunaan sistem informasi, maka langkah selanjutnya menentukan 

status stoplight pada area tersebut. Matriks status stoplight seperti yang dijelaskan 

pada Tabel 2.5 berikut ini. 

Tabel 2.5. Matriks Status Stoplight Dampak dan kecendrungan 

K
ec

e
n

d
r
u

n
g
a
n

 5 Medium Medium High High High 

4 Low Medium High High High 

3 Low Medium Medium High High 

2 Low Medium Medium Medium High 

1 Low Low Medium Medium High 

 1 2 3 4 5 

Dampak 
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2.9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

 Perpres nomor 54 tahun 2010 merupakan peraturan presiden mengenai 

pengadaan barang dan jasa pada pemerintah. Hingga saat ini peraturan presiden 

mengenai pengadaan barang dan jasa sudah mengalami perubahan yang 

dikembangkan dari Perpres nomor 54 tahun 2010, perubahan itu bukan pengganti 

melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu. Perubahan kesatu telah 

dilakukan dengan Perpres nomor 35 tahun 2011. Dan yang kedua ialah Perpres 

nomor 70 tahun 2012. Berikut merupakan isi dari Perpres nomor 54 tahun 2010, 

yaitu : 

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, 

terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi 

ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, 

sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan 

publik; 

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa 

yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan 

tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan 

yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

Mengingat :  1.   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

2.10 Profil Instansi 

 Berdasarkan peraturan pemerintah Provinsi Riau, Biro Administrasi 

Pembangunan adalah instansi yang bergerak dibidang pembangunan Provinsi 

Riau mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, pembangunan 

pertanian dan perkebunan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta 

sektor pariwisata. Selain itu Biro Administrasi Pembangunan juga memiliki misi 

pembangunan jangka menengah untuk kelancaran proses kegiatan pada instansi 

agar tujuan dari instansi dapat terlaksana dengan baik. Unit Layanan Pengadaan 

merupakan salah satu bagian instansi pemerintah yang bernaung di bawah Biro 

Administrasi Pembangunan memiliki alamat di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru 

dan terletak di Lantai 6 Gedung Menara Lancang Kuning (Komplek Kantor 

Gubernur Riau). 

2.10.1 Visi dan Misi Biro Administrasi Pembangunan 

 Visi 

 Visi pembangunan Provinsi Riau untuk lima tahun kedepan adalah: 

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing 
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tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan 

aparatur”. 

 Misi 

1. Mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengendalian administrasi pembangunan dan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa yang transparan dan akuntabel. 

2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan profesional di 

bidang Pelayanan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan. 

3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam mendukung program pembangunan. 

4. Meningkatkan peran serta Biro Administrasi Pembangunan dalam 

perumusan kebijakan pembangunan. 

2.10.2 Struktur Organisasi Instansi 

STRUKTUR ORGANISASI 

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

INDRA, SE

KEPALA BIRO

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

M. ABDUH, SE

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI DAN 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN

HERZA GUSTINA

KEPALA SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN

INDRIADI

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI PELAYANAN 

SECARA ELEKTRONIKA

MAIR

KEPALA SUB BAGIAN

PELAYANAN

HERDAWILIS

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI PROGRAM 

PROPINSI DAN SEKTORAL

HAMID BADRUN

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA

IKHSAN ADITYA

KEPALA SUB BAGIAN

PENGENDALIAN APBD

EDWARD

KEPALA SUB BAGIAN

ADMINISTRASI LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA

HAIYATI HOLOAN

KEPALA SUB BAGIAN

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN

DIDI RIZALDI

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA BIRO

YADHI

KEPALA SUB BAGIAN

PEMELIHARAAN SISTEM

HARISMAN, S.Pd

KEPALA SUB BAGIAN

MONITORING, EVALUASI 

DAN PELAPORAN

T. ELLYZAWATI

KEPALA SUB BAGIAN

PENGENDALIAN APBN

HERMAWATI

KEPALA SUB BAGIAN

EVALUASI DAN 

PELAPORAN APBD/APBN

RIDUAN S. HARAHAP

KEPALA SUB BAGIAN

PENGADUAN DAN

TRIMO SETIONO

KEPALA SUB BAGIAN

ADMINISTRASI
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2.11 Penelitian Terdahulu 

 Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi peneliti adalah terkait 

dengan masalah Analisis Resiko Keamanan e-Procurement menggunakan metode 

OCTAVE-S. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap 

beberapa hasil penelitian berupa paper dan jurnal-jurnal melalui internet. 

 Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah 

tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang 

terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 

No Tahun Peneliti Judul Penelitian Hasil Penerbit 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

Intan Vanani, 

Niken Dwi 

Cahyani, Arie 

Ardiyanti 

Suryani 

 

 

 

 

Analisa Resiko Pada 
Keamanan Sistem 

Informasi  Menggunakan 

Metode OCTAVE-S 

(Studi Kasus: IT 

TELKOM) 

Hasil dari penelitian ini berupa 

keamanan sistem informasi yang 

diterapkan di IT Telkom 
mendapatkan titik rawan yaitu pada 

area praktik keamanan Physical 

Access Control, Vulnerability 

Management, dan Incident 

Management. Penggunaan metode 

OCTAVE-S untuk analisa resiko 

keamanan sistem informasi pada IT 

Telkom telah mampu mencakup 

seluruh area keamanan yang ada di IT 

Telkom dan memberikan kemudahan 

dalam menindak lanjuti resiko-resiko 

yang mungkin terjadi. 
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Analisis Resiko 

Keamanan Sistem 

Informasi Menggunakan 
Metode OCTAVE-S 

(Studi Kasus: Sistem 

Informasi Akademik 

STMIK AKBA 

Makassar) 

Hasil penelitian ini yaitu nilai 

persentase keseluruhan resiko 

 keamanan  pada STMIK AKBA 

Makassar.  Jika  nilai persentase 

keseluruhan  resiko  keamanan  di 

 bawah  30%, keamanan komputer 

dan sistem informasi termasuk 

 kategori rendah.  Nilai  persentase 

 keseluruhan  resiko  keamanan 

antara 31% hingga 80% resiko 

keamanan komputer dan sistem 

informasi tergolong menengah, 
sedangkan nilai persentase 

keseluruhan resiko keamanan diatas 

81% hingga 100% termasuk kategori 

tinggi. Setelah pimpinan  mengetahui 

resiko  keamanan dan sistem 

informasi, pimpinan dapat  mulai 

 membuat  keputusan  tentang 

 ukuran  keamanan  komputer  dan 

 sistem informasi apa yang perlu 

 untuk melindungi data. 
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Manajemen Resiko 

Keamanan Informasi 

Dengan Menggunakan 

Metode OCTAVE 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kerangka kerja OCTAVE 

mampu mendeskripsikan secara 

komprehensif karena melibatkan 

partisipasi seluruh level manajemen 

dalam mengevaluasi kelemahan baik 

dari segi teknologi dan organisasi 

secara mandiri. Mampu memberikan 

panduan operasionalisasi secara 

holistik, dari level taktis hingga 

strategis dimana secara 
berkeseimbangan proses evaluasi 

terhadap keamanan informasi terus 

dilakukan untuk mengantisipasi dan 

kelemahan yang terus berkembang. 
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Perancangan dan 

Implementasi Sistem 

Manajemen Keamanan 
Informasi Berbasis 

Standar ISO/IEC 17799, 

ISO/IEC 27001 dan 

Analisis Resiko Metode 

OCTAVE-S 

Hasil penelitian berupa Sistem 

manajemen keamanan informasi 

diimplementasikan untuk melindungi 

aset informasi dari berbagai ancaman 

untuk menjamin kelangsungan usaha, 

meminimalisasi kerusakan akibat 

terjadinya ancaman, mempercepat 

kembalinya investasi dan peluang 
usaha. Penelitian memakai metode 

OCTAVE-S dalam perancangan dan 

implementasi sistem manajemen 

keamanan informasi. Analisis resiko 

menggunakan OCTAVE-S, kendali 

keamanan dan proses berkelanjutan 

mengacu pada ISO/IEC 17799 dan 

ISO/IEC 27001. 
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