
 
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini 

sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan terutama bagi instansi atau organisasi 

yang melayani publik mengingat semakin pentingnya peran TIK terhadap tata 

kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan sebagai 

salah satu langkah realisasinya. Faktor yang sangat penting untuk diperhatikan 

dalam penyelenggaraan tata kelola TIK adalah keamanan informasi karena jika 

informasi sebagai salah satu objek utama dalam tata kelola TIK mengalami 

permasalahan dalam keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan 

(confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability). Keamanan 

sinformasi menjadi sangat penting bagi instansi atau organisasi karena bukan hanya 

informasi internal instansi atau organisasi saja yang harus diperhatikan, tetapi 

informasi pelanggan juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan (Aginsa, Yosef 

dan Edward, 2016). 

Sejak tahun 2008, Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah 

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada instansi-instansi 

penyelenggara pelayanan publik yang terdapat di lingkungan pemerintah maupun 

di lingkungan daerah yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mengenai 

pentingnya keamanan informasi. Jika sosialisasi tersebut membahas tentang 

definisi, pengertian, kontrol-kontrol, persyaratan dokumentasi keamanan informasi, 

maka bimtek menjelaskan metode atau cara untuk melakukan self assessment atau 

penilaian mandiri dengan menggunakan alat bantu indeks Keamanan Informasi 

(KAMI) yang telah disusun oleh Direktorat Keamanan Informasi – Kementrian 

Kominfo untuk mengetahui status keamanan informasi dari suatu organisasi atau 

instansi penyelenggara pelayanan publik. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad adalah salah satu rumah 

sakit yang dimiliki oleh pemerintah kota Pekanbaru yang telah menerapkan TIK 

pada proses bisnisnya. RSUD Arifin Achmad memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit 
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Pendidikan Mandiri sesuai pelayanan paripurna yang memenuhi standar 

internasional”. Untuk mencapai visi tersebut tentunya dibutuhkan suatu mekanisme 

pelayanan yang didukung oleh SI/TI pada setiap unit bisnis yang ada di rumah sakit. 

Dengan diterapkannya TIK pada unit bisnis rumah sakit menimbulkan aspek yang 

harus diperhatikan mengenai ancaman terhadap keamanan informasi. Menurut data 

(Advisory, 2012) pada tahun 2010 terdapat 99 insiden terkait pencurian data medis 

2.9 juta orang, kemudian faktor human and technology error yang mengakibatkan 

hilangnya 7.9 ribu data pasien di rumah sakit. 

Jika melihat keadaan RSUD Arifin Achmad saat ini menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Pangestu, 2016) dan observasi lagsung di lapangan saat ini keadaan 

SI/TI di RSUD Arifin Achmad tidak terstruktur dengan baik, hal tersebut terlihat 

dari berbagai permasalahan yang terdapat pada area bisnis, organisasi maupun 

pengelolaan SI/TI rumah sakit. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Qodri, 2016) 

saat ini infrastruktur TI yang ada masih belum terencana dengan baik, perangkat 

keras/hardware pendukung jalannya SI pada rumah sakit banyak dalam keadaan 

tidak terawat. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh (Lesmana, 2017) 

permasalahan mengenai penerapan SI/TI yang terjadi di RSUD Arifin Achmad saat 

ini adalah pengelolaan infrastruktur yang ada di lingkungan rumah sakit belum 

menerapkan suatu standar atau best practice yang teruji sehingga kontrol terhadap 

perangkat-perangkat SI/TI yang ada menjadi tidak memadai. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala instalasi EDP (Electronical 

Data Processing) RSUD Arifin Achmad didapatkan informasi bahwa RSUD Arifin 

Achmad belum pernah melakukan audit terhadap keamanan informasi pada 

infrastruktur teknologi informasi. Dari deretan permasalahan tersebut tentunya 

menimbulkan sebuah celah terkait keamanan informasi yang dikelola mengingat 

pentingnya nilai dari suatu informasi di rumah sakit yang sudah seharusnya 

dilindungi oleh seluruh personil yang ada di kawasan RSUD Arifin Achmad. 

Pengamanan informasi mencakup pengamanan terhadap seluruh aspek dan 

komponen SI/TI terkait, seperti hardware, software, struktur jaringan, peralatan 

pendukung lainnya seperti sumber daya listrik dan AC (Widodo, Isnanto dan 

Rochim, 2005). 
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Saat ini IT RSUD Arifin Achmad yang berada pada bagian instalasi EDP 

memiliki peran mengatur dan mengelola kebutuhan SI/TI yang ada pada rumah 

sakit namun pada observasi di lapangan didapatkan bahwa prosedur kontrol 

terhadap aset-aset operasional organisasi tidak secara menyeluruh diterapkan, serta 

kurangnya perhatian manajemen terhadap resiko kehilangan informasi dan 

pengendalian terhadap informasi yang dikelola. Oleh karena itu dengan melakukan 

penilaian risiko (risk assessment) pada infrastruktur SI dan TI yang ada di rumah 

sakit dinilai dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kemungkinan 

risiko keamanan informasi yang mungkin akan terjadi, pentingnya risiko tersebut 

terkait hubungannya dengan informasi yang dikelola RSUD Arifin Achmad serta 

dampak risiko tersebut terhadap proses bisnis yang ada di rumah sakit. Dengan 

demikian, organisasi tidak akan mengabaikan risiko tersebut dan juga 

mempersiapkan cara penanganan atau tindak lanjut terhadap risiko tersebut yang 

sesuai dengan standar penanganan terhadap risiko apabila sewaktu-waktu risiko 

tersebut terjadi. Selain itu, menurut (Bava et al., 2009) penilaian terhadap keamanan 

informasi SI/TI  yang berkaitan dengan data, informasi, dan sistem yang 

mendukung proses kerja di rumah sakit sangat penting  dan tidak mungkin untuk 

dihindari atau bahkan ditangguhkan. 

Untuk mengetahui sejauh apa tingkat keamanan informasi pada RSUD Arifin 

Achmad perlu melakukan risk assessment atau Penilaian Risiko keamanan 

informasi. Salah satu metode yang digunakan dalam melakukan proses penilaian 

terhadap risiko keamanan informasi adalah ISO 27002:2013. ISO 27002:2013 

merupakan dokumen standar mengenai Information Security Management System 

(ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang merupakan 

hasil pengembangan dari dokumen standar keamanan informasi internasional 

sebelumnya yaitu ISO 27001 yang berisi kerangka kerja mengenai hal apa saja yang 

harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep dari tata kelola keamanan 

informasi. ISO 27002:2013 menetapkan prinsip-prinsip umum dan pedoman untuk 

memulai, melaksanakan, memeliharan, dan upaya dalam meningkatkan manajemen 

keamanan informasi pada suatu sistem. Selain itu, ISO 27002:2013 merupakan 

dokumen standar yang sangat fleksibel untuk dikembangkan tergantung dari 



 

I-4 

 

kebutuhan organisasi, tujuan organisasi, proses bisnis, persyaratan keamanan, 

jumlah pegawai, dan ukuran struktur dari organisasi (Halim, Tanuwijaya dan 

Mastan, 2012). 

ISO 27002:2013 dapat digunakan sebagai standar dalam manajemen 

keamanan informasi yang ada dirumah sakit yang dinilai dapat membantu 

organisasi dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko dengan cepat terkait 

dengan keamanan informasi organisasi. Hasil assessment atau penilaian terhadap 

risiko yang dilakukan akan menggambarkan tingkat kematangan/maturity level dari 

penerapan sistem manajemen keamanan informasi di RSUD Arifin Achmad saat 

ini. Dari penelitian oleh (Lesmana, 2017) RSUD Arifin Achmad perlu 

meningkatkan upaya dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi di 

lingkungan rumah sakit. Berdasarkan hasil assessment atau penilaian terhadap 

resiko keamanan sistem informasi pada penelitian (Lesmana, 2017) dengan 

menggunakan standar ISO 27001 menunjukkan hasil pada klausul keamanan 

bernilai 1,7705 yang berarti kontrol keamanan masih pada level 1 initial (reaktif) 

yang berarti organisasi telah mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. 

Kelemahan-kelemahan yang bersifat teknis dan non-teknis belum teridentifikasi 

dengan baik dan menyeluruh. Tingkat kesadaran dan tanggung jawab dari pihak 

yang terkait mengenai operasional rumah sakit masih rendah, namun telah 

mendekati level 2 repeatable (aktif) sehingga pihak manajemen RSUD perlu 

meningkatkan pengelolaan manajemen insiden keamanan informasi, namun pada 

penelitian (Lesmana, 2017) belum memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap 

hasil penilaian risiko yang telah dilakukan tersebut.  

Dengan mengetahui tingkat kematangan SMKI dapat meminimalisir risiko 

serta meningkatkan efisiensi biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI 

dalam menerapkan manajemen keamanan informasi di lingkungan RSUD Arifin 

Achmad serta memberikan solusi yang tepat sebagai langkah preventif untuk 

penanganan risiko terkait keamanan informasi yang mungkin dan akan terjadi 

berdasarkan prosedur standar keamanan informasi ISO 27002:2013 (Iffano dan 

Riyanarto, 2009) dan juga penggunaan metode rule-based reasoning sebagai 

pendukung dalam pengambilan informasi solusi tersebut. Informasi solusi diambil 
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berdasarkan tingkat kematangan (maturity level) yang didapat dari hasil assessment 

risiko keamanan informasi. Rule-Based Reasoning merupakan suatu metode dalam 

kecerdasan buatan yang dapat memberikan rekomendasi solusi atau kesimpulan 

mengenai suatu masalah dengan membuat seperangkat aturan (Tong, 2010) yang 

diadopsi dari seorang pakar untuk mendapatkan kesimpulan dari kondisi yang ada. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Rho, 2009) mengenai sistem 

rekomendasi musik menggunakan metode rule based dengan menggunakan 

ontologikal sebagai dasar informasi untuk menghasilkan rekomendasi musik yang 

layak dan sesuai untuk kebutuhan pendukung keputusan rekomendasi musik. Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Rattanasawad, 2013) mengenai framework 

aplikasi rekomendasi pada data web semantik, penggunaan metode rule based 

dalam prosesor rekomendasi dapat diterapkan dengan membatasi ekspresi aturan 

rekomendasi sehingga kinerja sistem lebih efisien. Penelitian lainnya yang telah 

dilakukan oleh (Lasmintayu dan Falani, 2017) mengenai sistem pendukung 

keputusan untuk memilih ekstrakurikuler siswa di SDN Kaliasin VI-285 Surabaya, 

dengan menggunakan metode rule based system dapat membantu memberikan 

rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler siswa sebagai solusi dari permasalahan 

pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang penentuan rekomendasi tersebut 

didasarkan pada beberapa bobot nilai pelajaran yang ada di sekolah. Berdasarkan 

hasil uji dari penelitian yang telah dilakukan oleh (David, 2018) mengenai diagnosa 

penyakit kulit menggunakan metode rule based dapat memberikan kesimpulan 

hasil diagnosa yang tepat, benar, dan konsisten berdasarkan gejala-gejala yang 

sebelumnya dipilih oleh pengguna. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis akan 

melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Sistem Rekomendasi Terhadap 

Penilaian Risiko Keamanan Informasi Infrastruktur TI dengan Metode Rule-

Based Reasoning dan ISO 27002:2013”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapat sebuah 

rumusan masalah yang akan dibahas. Bagaimana merancang suatu sistem yang 

dapat memberikan rekomendasi solusi untuk penanganan risiko keamanan 
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informasi pada Infrastruktur SI/IT berdasarkan hasil assessment risiko 

menggunakan framework ISO 27002:2013 dan metode Rule-Based Reasoning 

(RBR). 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya pengerjaan penelitian ini jelas dan terarah, maka diberikan batasan 

masalah, dalam penelitian ini yaitu : 

1. Melakukan assessment atau penilaian pada Infrastruktur SI/TI Rumah 

Sakit Umum Arifin Achmad dengan aspek keamanan informasi sebagai 

fokus utamanya menggunakan framework ISO 27002:2013. 

2. Mengidentifikasi dan mengukur level risiko yang terdapat pada aset 

infrastruktur SI/TI yang ada di RSUD Arifin Achmad. 

3. Tingkat kematangan/maturity level penerapan sistem manajemen 

keamanan informasi yang ada di RSUD Arifin Achmad diukur 

menggunakan CMMI (Capability Maturity Model for Integration). 

4. Informasi rekomendasi yang diberikan terhadap hasil assessment risiko IT 

bersumber dari panduan implementasi keamanan informasi pada dokumen 

ISO 27002:2013 dan pendapat para ahli dibidang keamanan informasi. 

5. Tingkatan kematangan/maturity level yang digunakan sebagai kriteria rule 

rekomendasi assessment ISO yaitu level 1 dan 2 sedangkan level risiko 

yang digunakan sebagai kriteria rule rekomendasi identifikasi aset SI/TI 

yaitu level medium dan high.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu merancang dan membangun 

sistem rekomendasi penanganan risiko aset IT berdasarkan ISO 27002:2013 dengan 

menggunakan metode rule-based reasoning (RBR) untuk memberikan 

rekomendasi solusi dalam melaksanakan penanganan risiko keamanan informasi 

infrastruktur IT berdasarkan hasil assessment risiko aset IT pada RSUD Arifin 

Achmad.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, memiliki sistematika penulisan yang 

dibagi menjadi enam bab sebagai kerangka laporan yang betujuan untuk 

memudahkan dalam memahami penulisan Tugas Akhir, berikut penjelasan dari 

kerangka laporan: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pembahasan berisi mengenai hal umum dari penelitian tugas akhir ini yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan melakukan penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan assessment 

atau penilaian terkait keamanan informasi SI/TI, penjelasan teori-teori 

yang mendukung perancangan Sistem Assessment Keamanan Informasi 

Infrastruktur TI Berbasis ISO 27002:2013 dan metode Rule-Based 

Reasoning dalam pengambilan rekomendasi solusi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tahap-tahap yang dilakukan untuk 

penyelesaian tugas akhir yang dimulai dari studi literatur, merumuskan 

masalah penelitian, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem, serta kesimpulan dan saran dari hasil 

analisis assessment atau penilaian keamanan informasi infrastruktur SI/TI 

menggunakan ISO 27002:2013. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini dijelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap 

permasalahan yang terjadi RSUD Arifin Achmad terkait keamanan 

informasi yang dikelola oleh organisasi, pada bab ini juga membahas 

mengenai analisis kebutuhan dalam perancangan sistem informasi yang 

menerapkan kerangka kerja ISO 27002:2013 sebagai kerangka kerja 

analisis keamanan informasinya. 
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BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini mnenjelaskan mengenai hasil dari perancangan sistem yang 

telah dilakukan sebelumnya yang berisi tahapan implementasi dari metode 

yang diterapkan kedalam sebuah sistem informasi serta melakukan 

pengujian terhadap sistem tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran pengembangan untuk untuk dapat diterapkan oleh 

peneliti selanjutnya. 


