
 

 

 

 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan panduan dalam melakukan penelitian 

yang tersusun dengan sistematis agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Berikut 

ini merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir dengan 

judul “perbandingan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Analytical 

Hierarchy Process (AHP) untuk menilai risiko keamanan sistem informasi”. 

  

Gambar 3.1 Tahap Metodologi Penelitian 
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(SAW) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penilaian risiko keamanan 

sistem informasi”. 

3.2 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini data yang di kumpulkan bersumber dari studi pustaka 

yang didapat dan ditelaah dari berbagai pihak dan referensi. Studi 

pustaka merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai 

buku, jurnal, literatur-literatur yang merupakan suatu acuan untuk 

pengembangan dan pemahaman suatu data berupa informasi yang 

berkaitan dengan materi penelitian yang dilakukan berdasarkan 

pengembangan penelitian sebelumnya. 

2. Wawancara  

Wawancara berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang berguna 

dalam penelitian yang akan dilakukan. Wawancara dilakukan kepada 

Bapak Taufik Setradipura sebagai IT Coordinator di Perusahaan 

Schlumberger untuk mengetahui informasi tentang bagaimana menilai 

keamanan sistem informasi di suatu perusahaan. 

3. Observasi  

Observasi  merupakan  aktiitas dan  pengamatan terhadap suatu  

proses untuk memahami pengetahuan pada suatu fenomena  

berdasarkan pemahaman dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi mengenai 

prosedur penilaian risiko keamanan sitem informasi . 

3.3 Analisa  

Analisa merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum dibangun sebuah sistem 

agar pengerjaan sistem lebih terarah dan terawasi. Tahap ini dilakukan analisa 

pada penilaian terhadap risiko keamanan sistem informasi berdasarkan NIST SP 

800-30. 
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3.3.1 Kerangka Kerja NIST SP 800-30 

Pada proses NIST SP 800-30 terdapat sembilan tahapan yaitu system 

characterization, threat identification, vulnerability identification, control 

analysis, dan likelihood determination (proses penentuan peringkat kemungkinan 

pada tahapan sebelumnya) yang merupakan tahapan pokok pada proses NIST SP 

800-30. Setelah 5 tahapan pokok ini selesai, dilanjutkan dengan tahapan impact 

analysis, risk determination, control recommendations, dan result documentation 

yang merupakan tahapan evaluasi pada proses NIST SP 800-30. Berdasarkan 

proses NIST SP 800-30, untuk menilai risiko keamanan sistem informasi 

dilakukan dengan empat tahapan dan pada tahap kelima adalah untuk 

mendapatkan hasil penentuan tingkat risiko keamanan sistem informasi.  

3.3.2 Kriteria penilaian risiko 

Kriteria penilaian risiko merupakan suatu proses penilaian sistem informasi 

dengan beberapa tahapan, diantaranya:  

1. Karakteristik sistem pada penelitian ini menggunakan bobot 25% 

berdasarkan infrastruktur sistem dan kekuatan backbone. 

2. Identifikasi ancaman pada penelitian ini menggunakan bobot 15% dari 

menerawang dan memetakan ancaman terbaru dan ancaman internal. 

3. Identifikasi kerentanan menggunakan bobot 25% pada pentest sistem 

dari ancaman, percobaan dan evaluasi kelemahan. 

4. Analisa kontrol menggunakan bobot 35% dimana analisa kontrol ini 

lebih  ke preventif sebelum terjadi serangan dan dukungan respon 

setelah terjadi serangan. 

3.3.3 Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Analytical 

Hierarchy Process (AHP) 

Pada tahap analisa metode Simple Additive Weighting (SAW) dan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) akan diterapkan dalam melakukan rangking 

pada seluruh asset organisasi atau perusahaan berdasarkan hasil nilai bobot yang 

ditetapkan. Dalam penilaian risiko keamanan sistem informasi dilakukan 
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berdasarkan inputan NIST SP 800-30 yang merupakan acuan dalam proses 

penilaian tersebut. 

3.3.4 Perbandingan Metode SAW dan AHP dalam Penilaian Risiko 

Keamanan Sistem Informasi 

Pada tahap ini dilakukan perbandingan metode AHP dan SAW untuk 

menemukan metode mana yang lebih efektif dalam penilaian risiko keamanan 

sistem informasi. perbandingan dilihat dari segi objek penilaian, kecepatan 

perhitungan manual dan hasil akhir akurasi.  

3.4 Perancangan 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem, adapun Tahapan yang 

dilakukan adalah secara garis besar adalah: 

1. Melakukan Perancangan model dalam hal ini menggunakan DFD (Data 

Flow Diagram). 

2. Melakukan Perancangan basis data berupa pembangunan tabel, atribut, 

primary key, tipe data, dan relasi-relasi yang terhubung. 

3. Perancangan struktur menu dan antarmuka yang meliputi bagaimana 

merancang menu yang mudah untuk digunakan dan memiliki tampilan 

antarmuka yang baik sehingga pengguna dapat dengan nyaman 

menggunakannya 

3.5 Implementasi  

Implementasi merupakan tahapan dari seluruh proses analisa dan 

perancangan sistem yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya kemudian 

dilanjutkan dengan data akan diproses kedalam sistem (source code) untuk 

kebutuhan dilakukannya pembuatan sistem. 

1. Perangkat Lunak  

Sistem operasi  : Windows 10 64-bit  

Bahasa pemrograman  : PHP 

Database   : MySQL 

Tools perancangan  : Sublime Text, XAMPP, Microsoft Visio 

Web browser   : Google Chrome 
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2. Perangkat Keras 

System Manufacture  : ASUS 

Processor   : Intel (R) inside CPU A46C 

Memory (RAM)  : 4 GB  

Mouse 

 

3.4 Pengujian  

Implementasi sistem merupakan proses pembuatan modul yang telah 

disesuaikan dengan rancangan yang sebelumnya dilakukan untuk membangun 

sistem dengan bahasa pemrograman sedangkan tahap pengujian merupakan 

tahapan yang akan dilakukan sebelum sistem diserahkan dan di gunakan yang 

bertujuan untuk memastikan sistem tidak bermasalah dan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan pembangunan sistem. Adapun pengujian yang dilakukan 

dengan dua cara, sebagai berikut: 

1. Blackbox 

Pengujian yang dilakukan dengan blackbox berpusat pada fungsional 

perangkat lunak yang digunakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

gangguan atau permasalahan yang terjadi pada sistem sehingga 

mengetahui apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan 

rancangan dan output yang diharapkan, identifikasi tersebut antara lain: 

a. fungsi-fungsi yang tidak sesuai, atau hilang 

b. kesalahan performansi sistem 

c. kekeliruan dan kesalah pada interface 

d. permasalahan pada pengaksesan database atau struktur data  

e. kesalahan inisialisasi (proses mulai) atau terminusi (proses akhir 

atau selesai). 

2. Confusion Matrix 

Confusion matrix merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat akurasi sistem yang telah dibuat. Confusion matrix 

bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi metode dalam penilaian 

risiko keamanan sistem informasi .proses dalam melakukan pengujian 
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ini yaitu dengan melakukan hasil perbandingan dari pendapat pakar dan 

sitem .Data yang diujikan pada sistem berjumlah 10 dan data yang diuji 

atas diagnosa pakar berjumlah 10,kemudian hasil diagnosa sistem dan 

pakar dicocokkan sehingga mendapat akurasi atas perbandingan dengan  

kedua metode. 

3. User Acceptance Test (UAT) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari 

sistem sesuai dengan tujuan pembangunan sistem dengan pengujian 

User Acceptance test yang dilakukan oleh pengembang dan dinilai serta 

dievaluasi oleh pengguna dan apabila terjadi error maka dilakukan 

kembali analisa sistem kembali hingga tidak ditemukan lagi kesalahan 

atau error. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan tahapan dari penelitian yang mendefinisikan secara singkat 

tujuan sistem, pengembangan sistem dan hasil penelitian yang dicapai yang 

bertujuan mengetahui apakah sistem yang dirancang dan dibangun telah 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan sistem dapat dioperasikan 

sehingga mencapai tujuan dalam penelitian. sedangkan saran merupakan 

kemungkinan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. 

  


