
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting bagi setiap 

individu dan kelompok sebagai media komunikasi dan informasi, oleh karena itu 

perkembangan teknologi informasi menjadi meningkat dan dibutuhkan dari 

berbagai aspek organisasi dan perusahaan untuk mencapai keuntungan bisnis, 

sehingga sistem informasi menjadi sarana dan prasarana yang harus dimiliki 

setiap organisasi dan perusahaan.Teknologi informasi selain memberikan 

keuntungan juga membawa risiko yang beragam dan berdampak kerugian secara 

finansial maupun non finansial, hal ini dikemukakan oleh Gondodoyoto pada 

tahun 2007 yang dikutip dari penelitian Hendarti dan Maryani (2014). Sistem 

informasi merupakan aset terpenting dalam perusahaan dan organisasi, meskipun 

demikian sistem informasi tersebut memiliki kelemahan yang rentan, salah 

satunya gangguan terhadap data dan infrastruktur pendukung teknologi informasi.  

Beberapa organisasi mengalami kegagalan dalam menerapkan teknologi 

informasi yang menimbulkan risiko pada pola pembangunan sistem informasi. 

Hal ini juga dapat menghambat proses pencapaian misi organisasi sehingga 

permasalahan yang terjadi pada sistem informasi menjadikan pihak tertentu untuk 

dapat segera mengetahuinya guna dapat mengatasi permasalahan sebelum 

terjadinya kerugian. Pengumpulan data dan mengevaluasi bukti menentukan 

apakah sistem informasi yang dibangun dapat memelihara integritas data, menjaga 

aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai dan memiliki sumber daya yang 

efisien maka dibutuhkan proses audit (Husein, 2010).  

Menurut Romney (2004), audit sistem informasi bertujuan sebagai 

pengendali umum dan aplikasi untuk menilai pemenuhan kebijakan dan prosedur 

pengendalian internal serta keefektifannya menjaga aset. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi yang dilakukan seorang Auditor 

merupakan proses pengevaluasian untuk menentukan aset sistem informasi pada 
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sebuah perusahaan atau organisasi secara keseluruhan yang bertujuan dalam 

pengamanan aset pada sistem informasi untuk pencapaian integritas data 

perusahaan yang terkendali. Ketika melakukan proses pengevaluasian dalam 

menentukan aset sistem informasi pada perusahaan atau organisasi, dilakukan 

penilaian terhadap perusahaan atau organisasi tersebut, dimana penilaian tersebut 

berdasarkan besar kecilnya resiko yang dihadapi perusahaan yang sedang dinilai 

oleh auditor.  

Risiko pada sistem informasi juga sangat berkaitan erat dengan keamanan 

sistem informasi dimana secara umum belum diketahui tingkat keamanannya 

maka dibutuhkan Risk Management dalam penilaian. Risk management memiliki 

tugas dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi sebelum terjadinya 

permasalahan, yaitu mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari 

solusi atas risiko yang terjadi, menyusun strategi untuk menyikapi persoalan, serta 

mengkoordinir pelaksanaan dan mengevaluasi penanggulangan risiko.Peningkatan 

terus terjadi terhadap ancaman keamanan dan informasi setiap tahunnya yaitu 

ISBS (Information Security Breaches Survey) mengemukakan peningkatan 

ancaman 18% tahun 1998, 24 % tahun 2000, 44% tahun 2002, 68% tahun 2004, 

kemudian menurun 52% pada tahun 2006 dan 35% tahun 2008 dan drastis 

meningkat pada tahun 2010 yaitu mencapai 74% pada organisasi kecil dan 90% 

pada organisasi besar. 

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi dapat disimpulkan bahwa 

risiko pada keamanan sistem informasi perlu didefinisikan dalam suatu 

pendekatan yang sistematis sehingga perlu menganalisa beberapa kemungkinan 

dengan penilaian risiko pada tahapan risk management  sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan dengan menggunakan metode sebagai pendukung proses 

penilaian risiko keaanan sistem informasi tersebut. Beberapa metode dapat 

digunakan untuk proses penilaian risiko keamanan sistem informasi. Salah 

satunya adalah metode Simple Additive Weighting (SAW) dan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Metode Simple Additive Weighting (SAW) dikenal 

dengan istilah metode penjumlahan terbobot yang memiliki  konsep mencari 

penjumlahan terbobot dari penilaian kinerja setiap alternatif pada semua atribut 
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(Fishburn, 1967). Metode SAW digunakan sebagai penerapan menilai risiko 

keamanan sistem informasi untuk mencari rangking nilai risiko yang terurut dari 

persentasi terbesar ke persentasi terkecil atau sebaliknya dari persentase terkecil 

ke persentasi yang terbesar dari hasil  penilaian  kriteria terhadap asset organisasi 

atau perusahaan sehingga dapat diketahui  rangking  tingkat keamanan  risiko 

keamanan sistem informasi sehingga mendapat gambaran dari penilaian dari 

setiap masing-masing asset dan  pemberi  keputusan dapat segera mengetahui 

asset mana yang lebih dahulu dioptimalkan sehingga meminimalisir kegagalan 

dalam risiko.selain menggunakan metode SAW penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 Darmanto, Latifah dan Susanti (2014) telah melakukan penelitian tentang 

penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan 

kualitas gula tumbu. Tahapan metode tersebut dialawali proses pendefinisian 

masalah, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan, 

membuat matrik perbandingan berpasangan, menormalkan data, menghitung nilai 

eigen vector dan menguji konsistensinya, menghitung eigen vector dari setiap 

matriks perbandingan berpasangan, menguji konsistensi hirarki. Jika tidak 

memenuhi dengan CR<0,100 maka penilaian harus diulangi kembali. Hasil 

penelitian menunjukan perhitungan AHP lebih cepat dibandingkan dengan 

perhitungan manual sehingga lebih efisien dan tingkat akurasi mendekati 

sempurna. 

Pada penelitian ini dilakukan tahapan untuk menilai risiko keamanan sistem 

informasi dengan penilaian terbobot dalam bentuk level dari kriteria-kriteria yang 

telah memiliki standarisasi NIST SP 800-30. Oleh karena itu dibuat kumpulan 

pertanyaan yang menjadi kriteria penilaian berdasarkan kriteria NIST SP 800-30 

yang menjadi subjek penilaian yang berupa panduan dalam penilaian risiko pada 

keamanan sistem informasi. Pada penelitian ini, dengan membandingkan metode 

Simple Additive Weighting (SAW) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) 

untuk menilai risiko keamanan sistem informasi. Metode manakah yang mampu 

memberikan informasi yang lebih akurat dengan perhitungan manual. Setelah itu 

menganalisis metode dan melakukan perbandingan dari kedua metode tersebut.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Sistem Penilaian Resiko Keamanan Sistem Informasi Dengan 

Perbandingan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dan Analytical 

Hierarchy Process (AHP)”. Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat 

membantu dalam penilaian risiko keamanan sistem informasi serta mengetahui 

apakah sama hasil yang diberikan metode AHP dan SAW atau mengalami hasil 

yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian  ini   yaitu bagaimana hasil  sistem 

penilaian risiko keamanan sistem  informasi dengan menggunakan  metode  

Simple  Additive  Weighting  (SAW)  dan Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dalam penilaian risiko keamanan sistem informasi ”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas maka diperlukan suatu batasan 

masalah yaitu,penilaian risiko keamanan sistem informasi menggunakan 

standarisasi kerangka kerja NIST SP 800-30 dengan tahapan penilaian pada 

karakteristik sistem, identifikasi ancaman, identifikasikerentanan ,analisa kontrol, 

dan penentuan kecenderungan atau dampak serta penentuan risiko. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Membangun sistem untuk penilaian risiko keamanan sistem informasi. 

2. Membandingkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penilaian risiko keamanan 

sistem informasi  

3. Melihat hasil perbandingan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

dan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penilaian risiko 

keamanan sistem informasi  

1.5 Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan pada penyusunan laporan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bagian ini mendeskripsikan latar belakang pada penelitian yang akan 

dilakukan, mengetahui rumusan masalah, memberi batasan masalah, dan 

mendeskripsikan tujuan penelitian. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini akan menjelaskan landasan teori terkait dengan pembahasan 

penelitian tentang membandingkan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penilaian risiko 

keamanan sistem informasi .Pembahasan yang akan di jelaskan antara lain 

adalah keamanan sistem informasi, risk management, Simple Additive 

Weighting (SAW), Analytical Hierarchy Process (AHP) dan literature 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini akan menjelaskan tahapan penelitian dengan 

mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, analisa algoritma, dan 

mendeskripsikan alat bantu yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan mendeskripsikan analisa data, analisa pada proses 

penilaian risiko keamanan sistem informasi dengan melakukan 

perbandingan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP), serta melakukan analisis dan 

perancangan terhadap penilaian risiko keamanan sistem informasi yang akan 

dibangun. 

BAB V   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi sistem pebandingan  

metode SAW (Simple Additive Weighting ) dan AHP (Analytical Hierarchy 

Process ) dalam penilaian risiko keamanan sistem informasi. 

BAB VI   PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

 


