
 
 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Keamanan Informasi 

Keamanan informasi merupakan upaya memastikan, menajmin kelangsungan 

bisnis (business continuity) dengan menjaga informasi dari berbagai ancaman yang 

mungkin terjadi, meminimalisir resiko bisnis (reduce bussiness risk) dan 

memaksimalkan setiap peluang bisnis. Pentingnya keamanan informasi terhadap 

ancaman yang muncul telah berubah drastis secara dramatis dalam delapan tahun 

terakhir. Informasi sehari-hari sedang dikumpulkan, diproses, disimpan dan 

ditransmisikan dalam berbagai bentuk termasu format elektronik, fisik dan verbal 

dan dalam semua jenis organisasi. Semua hal ini dilakukan dengan menggunakan 

sejumlah perangkat, sistem dan layanan termasuk smartphone, tablet, komputer 

pribadi, server, workstation, sistem jaringan telekomunikasi, sistem industri, sistem 

kontrol lingkungan dan lain sebagainya. Organisasi yang berusaha untuk mencapai 

tujuan dan fungsi bisnis berada dalam suasana yang sangat kompleks 

(ISO/IEC27002, 2013). 

Menurut (Whitman dan Mattord, 2010) keamanan informasi merupakan suatu 

bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di 

dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tidak terkecuali sistem 

dan hardware untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. Tiga unsur 

penting dari keamanan informasi yaitu: 

1. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut 

hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atas akses ke 

informasi tertentu. 

2. Integritas (Integrity) 

Integritas merupakan unsur yang memastikan bahwa kualitas, keutuhan, 

dan kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data. 
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3. Ketersediaan (Availability) 

Kerahasiaan merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang 

memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut 

dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan atau hambatan. 

Menurut (ISO/IEC27002, 2013) tentang Information Security Management 

System. Keamanan Informasi memiliki kontrol keamanan yang berguna sebagai 

upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman, memastikan keberlanjutan 

bisnis dan meminimalkan resiko bisnis serta dapat meningkatkan investasi dan 

peluang bisnis. 

Contoh tinjauan dari keamanan informasi adalah sebagai berikut (Salazar, 

2005): 

1. Physical Security merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan 

anggota organisasi atau pekerja, asset fisik, dan tempat kerja dari berbagai 

macam ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal atau tanpa 

adanya otorisasi, dan bencana alam. 

2. Personal Security yang overlap dengan “physical security” dalam 

melindungi orang-oragan dalam instansi atau organisasi. 

3. Operation Security merupakan stratgei yang berfokus dalam 

mengamankan kemampuan dari instansi atau organisasi untuk melakukan 

pekerjaan tanpa adanya gangguan. 

4. Communication Security bertujuan untuk mengamankan media 

komunikasi, teknologi komunikasi beserta isinya, dan kemampuan dalam 

memanfaatkan peralatan untuk terealisasinya tujuan dari organisasi. 

5. Network Security adalah pengamanan terhadap peralatan jaringan dan data 

organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan 

alat untuk tercapinya tujuan organisasi. 

Setiap komponen di atas berkontribusi secara keseluruhan dalam program 

keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan perlindungan terhadap 

informasi, termasuk perangkat dan sistem yang digunakan untuk menyimpan, dan 

mengirimkan informasi tersebut. Keamanan informasi dari berbagai macam 

ancaman dapat menjamin keberlangsungan dari suatu usaha, meminimalisir 
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kerusakan yang diakibatkan oleh ancaman dan mempercepat kembalinya investasi 

dan peluang usaha. 

2.2 Infrastruktur Teknologi Informasi 

Definisi dari infrastruktur teknologi informasi menurut (Robertson dan 

Sribar, 2002) adalah “the structure beneath a structure” yang memiliki makna suatu 

struktur atau lapisan dibawah lapisan yang saling mendukung setiap lapisan yang 

ada di atasnya. Dapat pula diartikan sebagai penyedia suatu layanan atau dukungan 

agar tercapai lapisan di atasnya. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini 2.1: 

 

Gambar 2.1 Infrastruktur Teknologi Informasi (Robertson dan Sribar, 2002) 

Dari gambar 2.1 tersebut menjelaskan masing-masing lapisan yang ada pada 

piramida infrastruktur teknologi informasi tersebut memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu pemakaiannya lebih luas dibandingkan dengan lapisan  yang ada 

di atasnya. Gambar 2.1 menjelaskan bahwa infrastruktur teknologi informasi 

merupakan lapisan  atau struktur yang memberikan layanan dan dukungan 

(support) kepada lapisan yang ada di atasnya. Lapisan Application tidak dikatakan 
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sebagai lapisan infrastruktur teknologi informasi dikarenakan lapisan tersebut 

merupakan puncak atau hasil akhir dari siklus hidup infrastruktur teknologi 

informasi. 

2.3 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 

SMKI merupakan suatu proses manajemen yang disusun berdasarkan 

pendekatan dari risiko bisnis dalam merencanakan (Plan), mengimplementasikan 

dan melakukan pengoperasian (Do), melakukan pemantauan dan mengkajian ulang 

(Check) serta melakukan pemeliharaan dan peningkatan (Act) keamanan informasi. 

Adapun hubungan SMKI dan Teknologi Informasi dalam menerapkan keamanan 

informasi tidak dapat terpisahkan. Dalam artian, jika suatu organisasi ingin 

mempertimbangkan keamanan informasi, harus mengerti proses penerapan SMKI 

(Sarno dan Iffano, 2009). Dalam membangun SMKI mengadopsi siklus PDCA 

(Plan – Do – Check - Act) yang dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut : 

 

Gambar 2.2 Siklus PDCA dalam Aplikasi SMKI (Sarno dan Iffano, 2009) 

Keterangan: 

1. Plan merupakan tahap perencanaan dalam perancangan SMKI. Pada 

tahapan implementasinya yaitu dengan membangun komitmen, kebijakan, 

kontrol, prosedur, instruksi kerja dan lain sebagainya. Sehingga terciptalah 

SMKI sesuai dengan yang di inginkan. 
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2. Do adalah tahapan implementasi dan operasi dari kebijakan, kontrol, 

proses dan prosedur SMKI yang sudah direncanakan pada tahap 

sebelumnya. 

3. Check merupakan tahapan mengenai kegiatan pelaksanaan SMKI 

termasuk peninjauan dan tahapan pra-audit. 

4. Act merupakan tahapan perbaikan dan pengembangan SMKI dan langkah-

langkah PDCA akan dilakukan sesuai dengan siklusnya, sehingga SMKI 

dapat tercapai dengan baik. 

2.4 ISO/IEC 27002 

Standar keamanan informasi ISO/IEC 27002 adalah “Code of Practice for 

Information Security Management System” yang mana dokumen standar tersebut 

berisi panduan praktis (code of practice) teknik keamanan informasi. ISO 27002 

memberikan rekomendasi prakrik terbaik dan bimbingan untuk organisasi tentang 

manajemen keamanan informasi, risiko dan kontrol di dalam konteks Information 

Security Management System (ISMS). ISO 27002 merupakan salah satu seri dari 

dokumen standar ISO 27XXX yang disediakan oleh International Standards 

Organization (ISO) dan International Electronical Commission (IEC) yang dapat 

digunakan dalam penanganan keamanan informasi (ISO/IEC 27002:2005, 2007). 

Pembentukan dan pelaksanaan ISMS tergantung pada orientasi strategis 

organisasi dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah aspek termasuk kebutuhan, tujuan, 

persyaratan umum, proses bisnis, ukuran, dan struktur dari organisasi. ISMS seperti 

yang telah ditentukan dalam ISO/IEC 27001 secara keseluruhan merupakan bagian 

terpadu dari proses organisasi dan struktur manajemen, dengan tujuan utama yaitu 

untuk memastikan tingkat kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari suatu 

informasi. Untuk mencapai tujuan dari ISMS tersebut dengan menerapapkan proses 

manajemen risiko yang mendukung dalam ISMS dengan menerapkan suite control 

keamanan informasi sebagai bagian dari maintenance risiko dalam rangka sistem 

manajemen yang koheren (Carlstedt dan Halili, 2016). 

ISO 27002:2013 memiliki struktur yang dibagi menjadi dua bagian besar, 

yaitu: 
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1. Klausul : Mandatory Process 

Klausul (pasal) berisikan mengenai persyaratan atau kebutuhan dan 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi dalam 

menerapkan SMKI dengan menggunakan standar ISO 27002:2013. 

2. Annex A : Security Control 

Annex A merupakan dokumen referensi yang disediakan oleh ISO 

27002:2013 sebagai rujukan dalam menentukan kontrol keamanan (security 

control) yang ingin diterapkan pada sistem manajemen keamanan informasi, Annex 

A ISO 27002:2013 terdiri dari 14 klausul kontrol keamanan, 35 objektif kontrol, 

dan 114 kontrol. 

Berikut rangkuman dari annex klausul keamanan yang terdapat pada ISO 

27002. Dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Table 2.1 Rangkuman annex klausul keamanan yang terdapat pada ISO 27002:2013 

No No. Klausul Jumlah 

Objektif 

Kontrol 

Kontrol 

1 5 Kebijakan Keamanan Informasi 1 2 

2 6 Organisasi Keamanan Informasi  2 7 

3 7 Keamanan Sumber Daya Manusia 3 6 

4 8 Manajemen Aset 3 10 

5 9 Kontrol Akses 4 13 

6 10 Kriptografi 1 2 

7 11 Keamanan Fisik dan Lingkungan 2 15 

8 12 Keamanan Operasi 7 15 

9 13 Keamanan Komunikasi 2 7 

10 14 Akuisisi, Pengembangan, dan 

Pemeliharaan Sistem 
3 13 

11 15 Hubungan Pemasok 2 5 

12 16 Manajemen Insiden Keamanan 

Informasi 
1 7 



 

 

II-7 

 

No No. Klausul Jumlah 

Objektif 

Kontrol 

Kontrol 

13 17 Aspek Keamanan Informasi pada 

Manajemen Kelangsungan Bisnis 
2 4 

14 18 Kepatuhan 2 8 

Total: 14 Total: 35 Total: 114 

 

Berikut adalah detail penjelasan dari klausul keamanan ISO 27002:2013 yang 

dapat digunakan oleh organisasi mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam 

usaha menerapkan konsep-konsep keamanan informasi yang dapat dilihat pada 

tabel 2.2 di bawah ini. 

Table 2.2 Ringkasan klausul kontrol ISO 27002:2013 

No No. 

Klausul 

Klausul Kontrol 

Keamanan 

Penjelasan 

1 5 Kebijakan Keamanan 

Informasi 

Memberikan arahan kepada manajemen 

organisasi dan dukungan untuk keamanan 

informasi dalam hubungannya dengan 

persyaratan bisnis organisasi, hukum, dan 

aturan yang sedang berlaku. 

2 6 Organisasi Keamanan 

Informasi  

Bagaimana mengelola keamanan 

informasi di dalam organisasi baik itu 

yang hubungan internal organisasi 

maupun terhadap pihak eksternal (pihak 

eksternal, vendor, dll.). 

3 7 Keamanan Sumber 

Daya Manusia 

Memastikan bahwa karyawan dan 

kontraktor memahami tanggung jawab 

mereka dan sesuai untuk peran yang 

mereka pertimbangkan. 

4 8 Manajemen Aset Untuk mengenali aset organisasi dan 

menetapkan tanggung jawab 

perlindungan yang sesuai dengan 

organisasi. 

5 9 Kontrol Akses Untuk memastikan pengendalian dari 

setiap informasi. 

6 10 Kriptografi Untuk memastikan penggunaan 

kriptografi secara tepat dan efektif dalam 

melindungi kerahasian, keaslian dan 

keutuhan sebuah informasi. 
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No No. 

Klausul 

Klausul Kontrol 

Keamanan 

Penjelasan 

7 11 Keamanan Fisik dan 

Lingkungan 

Untuk mencegah akses fisik dari pihak 

yang tidak berkewenangan sehingga 

dapat menimbulkan kerusakan terhadap 

informasi dan fasilitas pengolah 

informasi di dalam organisasi. 

8 12 Keamanan Operasi Untuk menjamin operasi fasilitas 

pengolahan informasi yang baik dan 

benar. 

9 13 Keamanan Komunikasi Untuk menjamin perlindungan 

keamanan informasi dalam jaringan dan 

fasilitas pendukung pengolah informasi. 

10 14 Akuisisi, 

Pengembangan, dan 

Pemeliharaan Sistem 

Untuk memastikan bahwa keamanan 

merupakan bagian yang utuh dari 

informasi. 

11 15 Hubungan Pemasok Untuk memastikan perlindungan dari 

aset organsisasi yang dapat diakses oleh 

pemasok. 

12 16 Manajemen Insiden 

Keamanan Informasi 

Untuk memastikan kejadian dan 

kelemahan keamanan sistem informasi 

terkait dengan sistem informasi 

dilakukan sinkronisasi sehingga 

dimungkinkan tindakan koreksi yang 

tepat waktu. 

13 17 Aspek Keamanan 

Informasi pada 

Manajemen 

Kelangsungan Bisnis 

Untuk menghadapi gangguan kegiatan 

bisnis dan untuk melindungi proses 

bisnis kritis dari efek kegagalan utama 

SIatau bencana dan untuk memastikan 

keberlanjutannya secara tepat waktu. 

14 18 Kepatuhan Untuk mencegah pelanggaran terhadap 

undang-undang atau kewajiban kontrak 

dan setiap persyaratan keamanan. 

 

2.5 Uji Kematangan (Maturity Level) 

Model tingkat kematangan SMKI pada suatu organisasi akan menentukan 

tingkat manfaat dan bagaimana kesesuaian SMKI yang telah diterapkan dikaitkan 

dengan yang diharapkan dan disesuaikan dengan standar yang ada yaitu ISO 

27002:2013 (Iffano dan Riyanarto, 2009). 

Model tingkat kematangan SMKI yang digunakan pada penelitian ini 

mengacu pada tingkat kematangan kerangka kerja Capability Maturity Model 
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Integration (CMMI). Berdasarkan jurnal Assessing IT Security Governance Trough 

a Maturity Model and the Definition of a Governance Profile oleh Jean dan 

Carbonel dalam penelitian (Komalasari dan Perdana, 2009), CMMI adalah model 

untuk mengukur tingkat kematangan yang dapat digunakan untuk melakukan 

penilaian terhadap manajemen IT secara efisien dan dapat diterapkan pada masing-

masing klausul yang ada pada ISO 27002:2013. 

Table 2.3 Model Kematangan Generik (IT Governance Institute, 2007) 

No Tingkatan 

Kematangan 

Keterangan Definisi 

1 0 

(Non Existent) 

(0 – 0.49) 

Pasif Organisasi tidak mengetahui bahwa 

terdapat permasalahan yang harus diatasi. 

2 1 

(Initial) 

(0.50 – 1.49) 

Reaktif Mulai adanya pemahaman bahwa 

organisasi mengetahui adanya 

permasalahan yang harus diatasi. 

Kelemahan-kelemahan yang bersifat 

teknis dan non-teknis belum 

teridentifikasi dengan baik. Tingkat 

kesadaran tanggung jawab pihak yang 

terlibat masih rendah. 

3 2 

(Repeatable) 

(1.5 – 2.49) 

Aktif Upaya pengamanan sudah ada namun 

hanya diterapkan di area teknis, dan 

belum adanya keterkaitan dengan langkah 

strategis yang efektif. Tidak terdapat 

pelatihan formal, pengkomunikasian 

prosedur, standar, dan tanggung jawab 

diserahkan kepada masing-masing 

individu pada organisasi. Terdapat tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap 

individu sehingga memungkinkan terjadi 

error sangat besar. 

4 3 

(Defined) 

(2.5 – 3.49) 

Terdefinisi Sistem manajemen keamanan informasi 

sudah memiliki acuan dan diterapkan 

secara konsisten dan terdokumentasi. 

Kerangka kerja atau prosedur yang ada 

sudah memenuhi standar yang berlaku 

namun dalam tingkatan yang minim 

namun sudah menformalkan praktek yang 

berjalan. Secara umum pihak-pihak yang 

terlibat sudah menyadari tanggung jawab 

masing-masing. 

5 4 Terkelola Manajemen mengawasi dan mengukur 

kepatutan terhadap prosedur dan 
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No Tingkatan 

Kematangan 

Keterangan Definisi 

(Managed) 

(3.5 – 4.49) 

mengambil tindakan jika proses tidak 

dapat dikerjakan secara efektif. Insiden 

diselesaikan melalui proses formal. 

Kelemahan dalam SMKI teridentifikasi 

dengan baik dan secara konsisten 

dievaluasi dan ditindaklanjuti. 

6 5 

(Optimized) 

(4.5 – 5.00)  

Optimal Proses diterapkan secara menyeluruh, 

berkelanjutan dan efektif dengan bakuan 

yang sesuai dengan pengelolaan 

terstruktur, Proses telah dipilih ke dalam 

tingkat praktek yang baik, Teknologi 

informasi digunakan secara terpadu untuk 

mengotomatisasi alur kerja, penyediaan 

alat dan sarana untuk peningkatan kualitas 

dan efektivitas kontrol membuat 

organisasi cepat beradaptasi. SMKI 

diterapkan secara menyeluruh, 

berkelanjutan dan efektif dengan bakuan 

yang sesuai dengan pengelolaan 

terstruktur. 

 

Analisis model kematangan (maturity level) dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi status suatu industri saat ini, target dan kondisi yang diinginkan 

dalam hal peningkatan kualitas layanan perusahaan, dan pertumbuhan yang 

diinginkanantara saat ini (as-is) dan masa yang akan datang (to-be) (IT Governance 

Institute, 2007). Untuk mendapatkan nilai maturity level dari masing-masing 

klausul dapat digunakan rumus (Komalasari dan Perdana, 2009): 

𝐌𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫 𝐊𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐥 =
∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑒𝑟 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

∑ 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
  .....(2.1) 

Pada penelitian (Lesmana, 2017), target maturity level dimasa mendatang 

pada RSUD Arifin Achmad diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, 

diantaranya: 

1. Visi dan Misi dari RSUD Arifin Achmad. 

2. Dokumen Master Plan IT 2017-2019. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka untuk rentang tahun 2017-2019 

(jangka pendek) pada penelitian (Lesmana, 2017) ditentukan bahwa tingkat 

kematangan yang diharapkan (to-be) organisasi adalah pada tingkat 4 (Managed). 
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Alasan tingkat kematangan yang diharapkan berada pada tingkat 4 (Managed) 

adalah berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian 

terseb ut yang berfokus pada namajemen EDP pada tahun 2017-2018 masih pada 

pembenahan fungsional SIMRS yang lama karena terdapat ketidak sesuaian pada 

SIMRS dengan proses bisnis yang ada serta tampilan yang menyulitkan pengguna 

sehingga alokasi dana untuk pengembangan SI/TI secara merata dan keseluruhan 

menjadi terbatas. Komitmen manajemen terhadap pengelolaan SI/TI kearah yang 

lebih baik sudah ditunjukkan dengan adanya perancangan Master Plant IT dan 

proyek kerja pembenahan SIMRS. 

Urutan tingkat kematangan tata kelola TI dalam perusahaan dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.3 Grafik Representasi Tingkat Kematangan (IT Governance Institute, 2007) 

Analisis pengukuran tingkat kematangan dilakukan berdasarkan dari celah 

yang ada antara target yang diinginkan dengan nilai yang telah dicapai saat ini oleh 

organisasi. Diharapkan dengan hal ini dapat mengidentifikasi apa saja yang 

dibutuhkan ketika ingin meningkatkan pengelolaan SI/TI yang mana dalam hal ini 

pada aspek keamanan informasi hingga dapat mencapai target yang diinginkan. 

2.6 Metode Penanganan Risiko 

Tujuan dari proses identifikasi resiko yaitu untuk memahami risiko apa yang 

akan diterima dan seberapa besar dampak dari risiko yang akan diterima oleh 
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organisasi atau perusahaan tersebut jika informasi yang dikelola mendapat ancaman 

atau gangguan keamanan yang mengakibatkan gagalnya penjagaan aspek 

keamanan informasi. 

Terdapat beberapa langkah untuk melakukan penilaian risiko menurut (Iffano 

dan Riyanarto, 2009) yang terdiri dari: 

1. Mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh instansi atau organisasi 

sesuai dengan ruang lingkup SMKI. 

2. Menghitung nilai aset berdasarkan aspek keamanan informasi. 

3. Melakukan identifikasi ancaman dan kelemahan terhadap aset-aset SI/TI 

yang ada. 

4. Melakukan analisis terhadap dampak bisnis jika terjadi kegagalan 

penjagaan aspek keamanan informasi. 

2.6.1 Identifikasi Aset 

Aset merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan berharga bagi instansi 

atau organisasi. Identifikasi aset merupakan langkah awal dalam manajemen risiko. 

Dengan melakukan identifikasi terhadap aset, organisasi dapat mengetahui aset apa 

saja yang dimiliki beserta nilai dari aset tersebut, sehingga organisasi dapat 

memberikan perlindungan yang tepat terhadap aset tersebut. Output dari tahapan 

identifikasi aset ini berkaitan dengan informasi serta nilai dari aset yang dimiliki. 

Nilai dari aset dapat dihitung berdasarkan aspek keamanan informasi, yaitu 

confidentiality, integrity, dan availability. 

Table 2.4 Contoh Tabel Identifikasi Aset 

Kategori Aset ID Aset Nama Aset 

Informasi IN-001 Dokumen Informasi 

Perangkat Keras HD-001 Server 

Perangkat Lunak SW-001 Sistem Informasi 

 

Setelah melakukan identifikasi terhadap aset SI/TI, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan penilaian terhadap aset berdasarkan pendekatan tiga aspek 

keamanan informasi yaitu kerahasiaan (Confidentiality), keutuhan (Integrity), dan 

ketersediaan (Availability). 
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Table 2.5 Penilaian Aset SI/TI Berdasarkan Aspek Keamanan Informasi 

Parameter 

Penilaian 
Kriteria Keterangan Nilai 

Confidentiality 

(NC) 

Public Aset dapat diakses oleh siapapun 1 

Internal Use 

Only 

Aset dapat diakses oleh orang yang 

memiliki hak akses saja seperti 

Pegawai, Sekretaris, Bagian 

Software dan pelaporan, Bagian 

Jaringan, dan Maintanance. 

2 

Private Aset hanya dapat diakses oleh 

pegawai yang memang ditugaskan 

untuk mengelola aset yang 

bersangkutan. 

3 

Integrity 

(NI) 

No Impact Ketergantungan dan kehandalan 

dari aset tidak mempengaruhi 

proses bisnis organisasi. 

1 

Minor Incident Ketergantungan dan kehandalan 

dari aset mempunyai pengaruh 

yang sedang dalam proses bisnis 

organisasi. 

2 

Unacceptable 

Damage 

Gangguan integritas tidak dapat 

diterima/ditolerir sehingga 

mengganggu jalannya proses bisnis. 

3 

Availiability 

(NA) 

Low/No 

Availability 

Ketersediaan terhadap aset tidak 

mempengaruhi jalanya proses 

bisnis organisasi. 

1 

Office Hours 

Availability 

Ketersediaan terhadap aset harus 

tersedia saat jam kerja. 
2 

Very High 

Availability 

Ketersediaan terhadap aset harus 

selalu tersedia demi jalannya proses 

bisnis organisasi. 

3 

 

Setelah melakukan penilaian aset berdasarkan aspek keamanan informasi 

yaitu: Confidentiality, Integrity dan Availability, selanjutnya dilakukan perhitungan 

nilai aset menggunakan persamaan matematis sebagai berikut: 

Nilai Aset = NC + NI + NA ................................................................(2.2) 

Berikut ini contoh perhitungan nilai aset infrastruktur SI dan TI: 

 



 

 

II-14 

 

Table 2.6 Contoh Perhitungan Nilai Aset 

Kategori 

Aset 
ID Aset Nama Aset NC NI NA Nilai Aset 

Informasi IN-001 
Dokumen 

Informasi 
3 3 1 7 

Perangkat 

Keras 
HD-001 Server 1 2 3 6 

Perangkat 

Lunak 
SW-001 Sistem Informasi 2 2 1 5 

 

2.6.2 Mengidentfikasi Ancaman dan Kelemahan Aset 

Setelah mengetahui nilai dari masing-masing aset berdasarkan aspek 

keamanan informasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi 

terhadap daftar ancaman dan kelemahan yang mungkin diterima oleh aset, 

selanjutnya aset SI/TI yang telah teridentifikasi ditentukan nilai probabilitas 

kemunculan ancaman dan kelemahannya dengan menggunakan rentang nilai 

sebagai berikut: 

Table 2.7 Rentang Probabilitas Ancaman dan Kelemahan (Iffano dan Riyanarto, 2009) 

No Probabilitas Deskripsi 
Rerata 

Probabilitas 

1 Low 

Tidak pernah terjadi 

0.0 – 0.3 Tidak lebih dari satu kali terjadi 

dalam kurun waktu 1 tahun 

2 Medium 
Pernah terjadi pada kurun waktu 1 

bulan  
0.4 – 0.6 

3 High 

Sering terjadi dalam waktu 1 tahun 

terakhir 0.7 – 1.0 

Memiliki potensi terjadi kembali 

 

Berdasarkan tabel 2.7 diatas dapat dilakukan perhitungan terhadap nilai 

ancaman (threat and vulnerable) dari suatu aset infrastruktur SI/TI dengan rumus: 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑨𝒏𝒄𝒂𝒎𝒂𝒏 (𝑵𝑻) =
∑ 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝑶𝒄𝒄𝒖𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

∑ 𝑨𝒏𝒄𝒂𝒎𝒂𝒏
  ............................(2.3) 

Keterangan: 

∑ PO: Jumlah Probability of Occurence. 
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∑ Ancaman: Jumlah ancaman terhadap informasi. 

Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai ancaman (threat and vulnerable): 

Table 2.8 Contoh Perhitungan Nilai Aset 

ID Aset: HD-001 

Nama Aset: Server 

Kejadian 
Jenis Probabilitas 

Rerata 

Probabilitas 
Kode Keterangan 

T1 Akses tidak sah Ancaman Low 0.0 

T2 Serangan virus Ancaman Low 0.0 

V1 Kesalahan SDM Kelemahan Low 0.1 

V2 Gangguan 

perangkat keras 

Kelemahan Low 0.1 

Total 

Kejadian 
4 

Jumlah Rerata 

Probabilitas 
0.2 

Nilai Ancaman (NT) 0.05 

 

Dari contoh pada tabel 2.8 dapat dihitung nilai ancaman (NT) terhadap 

infrastruktur SI/TI. 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑨𝒏𝒄𝒂𝒎𝒂𝒏 (𝑵𝑻) =
0.2

4
= 0.05 .........................................(2.4) 

2.6.3 Analisis Dampak Risiko Bisnis (Bussiness Impact Analysis) 

Tujuang melakukan analisis dampak bisnis yaitu untuk menggambarkan 

tingkat ketahanan dari proses bisnis yang dijalankan RSUD Arifin Achmad saat 

aset yang dimiliki mengalami gangguan akibat beberapa faktor ancaman dan 

kelemahan yang telah dianalisis. Nilai BIA dibuat untuk mengetahui batas toleransi 

dari aset terhadap ancaman dan kelemahan yang muncul pada aset tersebut. Kriteria 

penilaian untuk BIA dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini. 

Table 2.9 Kriteria BIA (Utomo, Ali dan Affandi, 2012) 

No Batas Toleransi Keterangan Nilai BIA 

1 < dari 1 Minggu Not critical 0 

2 1 hari s/d 2 hari Minor critical 1 

3 < 1 hari Mayor critical 2 
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4 < 12 jam High critical 3 

5 < jam Very high critical 4 

 

Dengan menggunakan nilai BIA yang sudah ditentukan maka tahap 

selanjutnya yaitu membuat  daftar dampak  yang ditimbulkan terhadap aset-aset 

SI/TI yang dimiliki oleh RSUD Arifin Achmad yang dapat dilihat pada tabel 2.10 

di bawah ini. 

Table 2.10 Contoh nilai BIA untuk masing-masing aset  

No Aset SI/TI Batas 

Toleransi 

Dampak yang ditimbulkan Nilai 

BIA 

1 Dokumen 

Informasi 

< 1 jam Tidak memiliki bukti konkrit 

terkait kerjasama dengan pihak 

eksternal sehingga menimbulkan 

indikasi penyalah gunaan 

wewenang. 

Informasi yang dibutuhkan 

terpending. 

4 

2 Server < 1 jam Terganggunya operasional 

Sistem Informasi 

1 

3 Sistem Informasi < 12 jam Gagalnya proses bisnis pada 

unit-unit yang ada di instansi 

yang menggunakan Sistem 

Informasi 

3 

 

2.6.4 Identifikasi Level Risiko 

Pada tahap ini, penelitian terhadap level risiko melibatkan dua bagian, yaitu 

penilaian berdasarkan level probabilitas terjadinya ancaman dan kelemahan serta 

level dampak risiko yang muncul terhadap jalannya bisnis dari organisasi. Untuk 

mempermudah proses identifikasi level risiko aset dapat menggunakan matriks 

level risiko pada tabel 2.11 berikut ini. 
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Table 2.11 Matriks Level Risiko (Utomo, Ali dan Affandi, 2012) 

Probalitas 

Ancaman 

Dampak Bisnis 

Not 

Critical 

(0) 

Minor 

Critical  

(1) 

Mayor 

Critical (2) 

High 

Critical (3) 

Very High 

Critical  

(4) 

Low 

(0.1) 

Low 

0 

Low 

0.1 

Low 

0.2 

Low 

0.3 

Low 

0.4 

Medium 

(0.5) 

Low 

0 

Medium 

0.5 

Medium 

1 

Medium 

1.5 

Medium 

2 

High 

(1.0) 

Low 

0 

Medium 

1 

Medium 

2 

High 

3 

High 

4 

 

Untuk menentukan status dari aset yang nilai risikonya sudah teridentifikasi  

diterima atau perlu dilakukan pengelolaan terhadap risiko tersebut maka, perlu 

diketahui nilai risiko dari aset tersebut. Untuk menentukan nilai risiko dari suatu 

aset dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini: 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑹𝒊𝒔𝒊𝒌𝒐 (𝑵𝑹) = 𝑁 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑥 𝐵𝐼𝐴 𝑥 𝑁 𝐴𝑛𝑐𝑎𝑚𝑎𝑛 (𝑁𝑇)  .............(2.5) 

Berikut ini adalah contoh dari perhitungan nilai risiko yang dapat dilihat pada 

tabel 2.12 di bawah ini. 

Table 2.12 Contoh Nilai Risiko Aset 

No Aset SI/TI 
Nilai Aset 

(NA) 

Nilai Ancaman 

dan 

Kelemahan 

(NT) 

Nilai 

BIA 

Nilai Risiko 

(NR) 

NAxNTxBIA 

1 Dokumen Informasi 8 0.0429 4 1.3728 

2 Server 7 0.0429 1 0.3003 

3 Sistem Informasi 8 0.0429 3 1.0296 

 

Berikut ini adalah contoh tabel level risiko aset yang dapat dilihat pada tabel 

2.13 berikut ini. 
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Table 2.13 Contoh Level Risiko Aset 

No Aset SI/TI Nilai Risiko Level Risiko 

1 Dokumen Informasi 1.544 Medium Risk 

2 Server 0.3003 Low Risk 

3 Sistem Informasi 3.0296 High Risk 

 

Keterangan level risiko berdasarkan range: 

1. Low Risk (Risiko diterima kecil) 

2. Medium Risk (Risiko diterima sedang) 

3. High Risk (Risiko diterima tinggi) 

2.6.5 Identifikasi dan Evaluasi Penanganan Risiko 

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui level risiko dari aset-aset IT 

yang terdapat pada organisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana 

kriteria penerimaan risiko dari aset tersebut. Kriteria ini digunakan sebagai acuan 

pemberian tidakan yang akan dilakukan terhadap aset-aset yang memiliki nilai 

risiko kritis dan memiliki dampak yang ditimbulkan jika terjadi kegagalan 

keamanan informasi pada organisasi. Tujuan dari identifikasi dan evaluasi 

penanganan risiko ini adalah untuk menentukan pilihan penanganan risiko jika 

risiko yang timbul tidak langsung diterima akan tetapi perlu dilakukan pengelolaan 

lebih lanjut dengan menggunakan kriteria-kriteria penerimaan risiko yang telah 

ditentukan. Berikut ini adalah kriteria-kriteria dalam penerimaan risiko berdasarkan 

standar ISO/IEC 27002:2013 yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Risiko diterima (Risk Acceptance) 

Menerima risiko dengan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai. 

2. Risiko direduksi (Risk Reduction) 

Menerima risiko yang terjadi dengan melakukan tindakan pencegahan 

risiko tersebut menggunakan kontrol keamanan untuk mengurangi 

dampak yang ada sampai pada level yang dapat diterima oleh organisasi. 

3. Risiko ditolak (Risk Avoidance) 

Risiko ditolak dengan cara menghilangkan atau menonaktifkan aset 

hingga mendapatkan solusi terbaik yang dapat mengurangi risiko. 
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Biasanya pada penanganan risiko ini akan memberikan biaya terhadap 

proses bisnis organisasi, sehingga keputusan yang diambil untuk 

penanganan risiko tersebut adalah dengan menghindari risiko tersebut. 

4. Risiko dialihkan (Risk Transfer) 

Menerima risiko dengan cara mentransfer risiko kepada pihak ketiga 

(Asuransi, vendor, supplier, atau pihak tertentu) untuk penanganan dan 

mengurangi dampak yang ditimbulkan. 

Berikut adalah tabel matriks kriteria penerimaan risiko yang dapat dijadikan 

sebagai panduan oleh organisasi yang dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini. 

Table 2.14 Matriks Kriteria Penerimaan Risiko 

Probalitas 

Ancaman (PA) 

Biaya Pemulihan (BP) 

LOW MEDIUM HIGH 

HIGH Risk Acceptance Risk Avoidance Risk Transfer 

MEDIUM Risk Acceptance Risk Reduction Risk Transfer 

LOW Risk Acceptance Risk Reduction Risk Transfer 

 HIGH MEDIUM LOW 

 Biaya Transfer Resiko (BR) 

Tabel matriks kriteria penerimaan risiko merupkan hubungan antara variabel 

berikut : probabilitas ancaman (threat probability), biaya pemulihan (recovery cost) 

akibat atau dampak dari penerimaan risiko, dan biaya transfer risiko (risk transfer 

cost) kepada pihak ketiga. Tabel 2.14 di atas menggunakan prinsip logika AND, 

untuk penjelasannya sebagai berikut: 

1. Jika salah satu variabel berlogika LOW maka resiko diterima dan 

sebaliknya jika salah satu nilai variabel berlogika HIGH maka resiko 

ditolak. 

2. Kriteria resiko diterima dapat dikembangkan dengan kriteria tambahan 

sebagai berikut: 

a) Jika biaya pemulihan lebih kecil daripada biaya transfer resiko, maka 

resiko diterima dengan status Risk Acceptance; 

b) Jika biaya pemulihan lebih besar daripada biaya transfer resiko, maka 

resiko diterima dengan status Risk Transfer; 
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c) Jika biaya pemulihan sama dengan biaya transfer resiko, maka resiko 

diterima dengan status Risk Reduction, yaitu direduksi dengan 

menggunakan pengendalian kontrol keamanan sampai pada level 

diterima oleh organisasi, kecuali jika probabilitas ancaman bernilai 

HIGH maka resiko ditolak (Risk Avoidance). 

Untuk penjelasan tambahan dari kriteria penerimaan risiko dapat dilihat pada 

tabel kebenaran kriteria penerimaan risiko di bawah ini. 

Table 2.15 Kebenaran Kriteria Penerimaan Risiko 

No PA BP BR Nilai Kriteria 

1 LOW LOW HIGH LOW Risk Acceptance 

2 MED LOW HIGH LOW Risk Acceptance 

3 HIGH LOW HIGH LOW Risk Acceptance 

4 LOW  MED MED LOW Risk Reduction 

5 MED MED MED MED Risk Reduction 

6 HIGH MED MED MED Risk Avoidance 

7 LOW HIGH LOW LOW Risk Transfer 

8 MED HIGH LOW LOW Risk Transfer 

9 HIGH HIGH LOW LOW Risk Transfer 

 

2.7 Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi adalah suatu alat dan teknik yang menyediakan saran 

yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna terkait suatu hal. Akurasi dari rekomendasi 

yang dihasilkan oleh sebuah sistem rekomendasi sangat bergantung pada algoritma 

yang digunakan. Namun, hal yang menentukan seberapa efektif suatu sistem 

rekomendasi tergantung pada faktor-faktor yang meliputi kualitas algoritma. 

Efektifitas dalam memperkenalkan pengguna terhadap item-item yang ada pada 

sistem rekomendasi dapat dilihat pada ketertarikan pengguna dan perasaan yakin 

dari pengguna dalam mencoba item-item tersebut. Hal ini menunjukkan 
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keberhasilan dari sistem rekomendasi bergantung kepada perspektif dari pengguna 

(Ricci, Rokach dan Shapira, 2011). 

Ciri-ciri dari sistem rekomendasi yang efektif menurut (Swearingen dan 

Sinha, 2001) adalah sebagai berikut: 

1. Munculnya rasa percaya pengguna terhadap sistem. 

2. Memiliki logika sistem yang transparan. 

3. Memberikan rekomendasi dari item yang baru dan belum pernah dialami 

atau ditemui kepada pengguna. 

4. Menyediakan rincian dari item-item yang direkomendasikan, termasuk 

gambar dan penilaian komunitas. 

5. Menyediakan cara bagi pengguna untuk memperbaiki atau memperbaharui 

output rekomendasi dengan menyertakan atau tidak menyertakan jenis 

item tertentu. 

2.8 Rule-Based Reasoning (RBR) 

Metode 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. Menurut 

anatomi (Ligeza, 2006), bentuk dasar dari rule-based system adalah sebagai berikut. 

𝑹𝒖𝒍𝒆 ∶ (𝒑𝒓𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔) → (𝒄𝒐𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏) 

Dimana (preconditions) adalah sebuah formula untuk memberikan definisi 

kapan rule atau aturan tersebut diaplikasikan, dan (conclusion) adalah hasil dari 

pengaplikasian rule atau aturan tersebut (Ligeza, 2006). Berikut adalah logika 

sederhana dari metode rule-based, yang dapat dilihat pada contoh rule dibawah ini: 

𝑰𝑭 𝑥 ℎ𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑻𝑯𝑬𝑵 𝑥 𝑖𝑠 𝑎 𝑏𝑖𝑟𝑑 

𝑰𝑭 𝑥 𝑖𝑠 𝑎 𝑏𝑖𝑟𝑑 𝑻𝑯𝑬𝑵 𝑥 𝑐𝑎𝑛 𝑓𝑙𝑦 

Sebagai contoh penelitian yang menggunakan metode rule-based yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhan, 2015) tentang sistem pakar untuk 

pemilihan merk notebook dengan menggunakan aturan pada baris pengetahuan 

yang direpresentasikan sebagai perintah berpasangan atau berlogika IF kondisi 

THEN aksi. IF mendeskripsikan representasi dari situasi pasti yang berupa 
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kumpulan dari pertanyaan. Contoh dari aturan tersebut dalam kasus penelitian 

(Ramdhan, 2015) adalah sebagai berikut: 

IF kekuatan prosesor tinggi 

THEN pemilihan merk notebook sangat baik. 

IF ukuran harddisk besar 

 THEN pemilihan merk notebook sangat baik. 

IF ukuran memori besar 

 THEN pemilihan merk notebook sangat baik. 

IF daya tahan baterai kurang dari 2 jam 

 THEN pemilihan merk notebook tidak baik. 

IF ketersediaan spare part tidak ada 

 THEN pemilihan merk notebook tidak baik. 

Aturan atau rule di atas menunjukkan bahwa JIKA kekuatan dari prosesor 

notebook berkekuatan tinggi, MAKA pemilihan merk dari notebook tersebut 

menjadi alternatif yang sangat baik. JIKA notebook tersebut memiliki ukuran 

harddisk yang besar MAKA pemilihan merk notebook tersebut sangat baik. JIKA 

memori notebook tersebut memiliki ukuran yang besar MAKA pemilihan merk 

notebook tersebut sangat baik. JIKA daya tahan batrai notebook tersebut kurang 

dari 2 jam MAKA pemilihan merk notebook tersebut tidak baik. JIKA ketersediaan 

spare part notebook tersebut tidak ada MAKA pemilihan merk notebook tersebut 

tidak baik. 
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Gambar 2.4 Tree Diagram Pemilihan Alternatif Merk Notebook (Ramdhan, 2015) 

Gambar di atas menjelaskan tentang diagram pohon (Tree Diagram) dari data 

spesifikasi notebook yaitu prosesor, harddisk, memori, dan layar. Untuk melihat 

bagaimana mekanisme inferensi dari sistem rekomendasi pemilihan laternatif merk 

notebook dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.5 Mekanisme Inferensi Pemilihan Merk Notebook (Ramdhan, 2015) 

Beberapa contoh dari metode rule-based yang banyak digunakan adalah 

sebagai berikut. 

1. Ripple Down Rules (RDR) 

Ripple Down Rules (RDR) merupakan sakah satu jenis metode rule-based 

yang dalam jenis metode tersebut melakukan pendekatan secara sistematis 

untuk mendapatkan informasi dari pakar (experts) atau seorang yang 

memiliki kompetensi dalam bidangnya (Hyeon et al., 2016). 

2. Multiple Classification Ripple Down Rules (MCRDR) 

Multiple Classification Ripple Down Rules (MCRDR) merupakan 

pengembangan dari metode RDR. Penjelasan mengenai MCRDR dapat 

dilihat pada sub bab 2.8.1. 

3. Decision Tree 

Decision Tree merupakansebuah metode klasifikasi yang berbentuk tree 

atau pohon. Model ini dibangun melalui proses pembelajaran, yang 

berdasarkan pengumpulan data pada kasus tertentu (Agusto, 2006). 
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2.8.1 Multiple Classification Ripple Down Rules (MCRDR) 

MCRDR merupakan pegembangan dari metode RDR yang mana metode 

merupakan sebuah metode yang memungkinkan kepada seorang pakar atau ahli 

untuk melakukan proses akuisisi informasi dan melakukan proses perbaikan pada 

suatu sistem pakar (Gedeon dan Fung, 2003). Penggunaan MCRDR ditujukan 

untuk menutupi kekurangan dari metode RDR dimana RDR tersebut hanya cocok 

digunakan untuk masalah yang memerlukan klasifikasi tunggal atau hanya 

memiliki satu kategori solusi. Pertanyaan yang dimasukkan oleh pengguna 

mungkin memiliki lebih dari satu kategori solusi dari setiap pertanyaannya. Sebagai 

contoh pada pertanyaan ‘berapa dan kapan’, pertanyaan tersebut akan memiliki 

dua kategori jawaban, jawaban untuk kata tanya berapa dan jawaban untuk kata 

tanya kapan. 

2.9 Penelitian Terkait 

Berikut merupakan rangkuman dari penelitian sebelumnya berdasarkan 

literatur review jurnal yang berkaitan dengan assessment atau penilaian keamanan 

informasi menggunakan standar analisis ISO 27002:2013 dan sistem rekomendasi 

menggunakan metode rule-based yang menjadi referensi dalam penelitian ini, dapat 

dilihat pada tabel 2.16 berikut:
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Table 2.16 Rangkuman Penelitian Terkait 

No Peneliti Topik Tahun Masalah Metode  

Penelitian 

Metode  

Analisis Risiko 

Hasil 

1 (Ferry 

Andriyanto, 

Sari Widya 

Sihwi, Rini 

Anggrainingsih

) 

 

Sumber: 

Perpustakaan 

Universitas 

Sebelas Maret 

Sistem pakar 

untuk risk 

assessment 

keamanan 

informasi 

berdasarkan ISO 

27002 dengan 

metode Forward 

Chaining  

2015 Sebagian besar 

perusahaan 

mengabaikan keamanan 

sistem informasinya dan 

bahkan tidak 

mengetahui seberapa 

amankah perusahaan 

tersebut. 

Observasi 

Lapangan, 

Wawancara, dan 

Kuisioner. 

ISO 27002, 

metode Forward 

Chaining 

Dari penelitian yang 

dilakukan menghasilkan 

tingkat kesesuaian hasil 

risk assessment sistem 

sebesar 87,72% terhadap 

hasil risk assessmentyang 

dilakukan oleh pakar. 

 

2 (Rizki 

Komalasari, 

Ilham Perdana) 

 

Sumber: 

Perpustakaan 

Universitas 

Telkom, 

Bandung 

Audit keamanan 

informasi bagian 

teknologi 

informasi PT. 

PLN (Persero) 

DJBB 

menggunakan 

SNI ISO/IEC 

27001:2009 

2014 Terdapat beberapa 

permasalahan keamanan 

informasi yang terjadi di 

PT. PLN (Persero) 

akibat dari beberapa 

SOP yang masih dalam 

proses penyusunan, dan 

dari tata kelola IT yang 

belum rapi. 

Triagulasi, 

Wawancara, 

Observasi 

Lapangan, dan 

Dokumentasi.  

ISO 27001:2009 Tingkat kematangan 

terkait kebijakan 

keamanan telah mencapai 

level 4. Tingkat 

kematangan terkait dengan 

keamanan fisik dan 

lingkungan mencapai level 

4. Tingkat kematangan 

terkait dengan manajemen 

komunikasi dan operasi 

telah mencapai level 5. 
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No Peneliti Topik Tahun Masalah Metode  

Penelitian 

Metode  

Analisis Risiko 

Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (Titus 

Kristanto, 

Rachman 

Arief, Nanang 

Fakhrur Rozi) 

 

Sumber: 

Seminar 

Nasional 

Sistem 

Informasi 

Indonesia 2014 

Perancangan 

audit keamanan 

informasi 

berdasarkan 

standar ISO 

27001:2005 

(Studi Kasus: 

PT. Adira 

Dinamika Multi 

Finance) 

2014 Manajemen keamanan 

sistem informasi 

sangatlah penting bagi 

perusahaan pembiayaan 

kredit motor yang 

terdiri dari strategi dan 

pembagian tanggung 

jawab dalam 

menurunkan resiko 

yang menjadi ancaman 

terhadap organisasi 

perusahaan. 

Observasi 

Lapangan, 

Wawancara, 

Studi Literatur. 

ISO 27001:2005 Kerangka kerja mampu 

mendeskripsikan secara 

komprehensif dengan 

melibatkan partisipasi 

seluruh penanggung jawab 

TI dalam mengevaluasi 

kelemahan dari sisi 

teknologi dan kebijakkan, 

mampu memberikan 

dukungan kelanjutan 

proses bisnis dalam rangka 

antisipasi ancaman dan  

kelemahan yang terus 

berkembang sampai saat 

ini. 
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4 (Balqis 

Lembah 

Mahersmi, 

Feby Artowini 

Muqtadiroh, 

Bekti Cahyo 

Hidayanto) 

 

Sumber: 

Seminar 

Nasional 

Sistem 

Informasi 

Indonesia 

Analisis risiko 

keamanan 

informasi 

dengan 

menggunakan 

metode octave 

dan kontrol ISO 

27001 pada 

DISHUBKOMI

NFO Kabupaten 

Tulungagung 

2016 Untuk mencapai tujuan 

dan melaksanakan tugas 

fungsi pada Dinas 

Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Tulungagung, 

diperlukan adanya 

suatu manajemen risiko 

untuk mengarahkan dan 

mengendalian 

organisasi dalam 

mengelola risiko yang 

mungkin terjadi. 

Observasi 

Lapangan, 

Wawancara, 

Studi Literatur 

ISO 27001, 

Metode Octave 

Melakukan identifikasi 

risko yang dapat terjadi 

pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Tulungagung terkait 

implementasi teknologi 

informasi dan memberikan 

masukan atau rekomendasi 

mitigasi IS0 27001 kepada 

pihak Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Tulungagung bagaimana 

langkah mitigasi risiko 

yang tepat sesuai dengan 

hasil identifikasi risiko 

yang akan muncul terkait 

implementasi teknologi  

informasi. 

5 (Marliana 

Halim, 

Haryanto 

Tanuwijaya, 

Ignatius 

Adrian, 

Mastan) 

Audit keamanan 

sistem informasi 

berdasarkan 

standar ISO 

27002 (Studi 

Kasus: PT. 

Aneka Jaya 

Baut Sejahtera) 

 Kurangnya 

pemeliharaan terhadap 

fasilitas pemrosesan 

informasi yang dapat 

menyebabkan sistem 

menjadi sering hang, 

jaringan down, hingga 

Wawancara, 

Observasi 

Lapangan, Studi 

Literatur 

ISO 27002 Nilai maturity level yang 

dihasilkan oleh PT. Aneka 

Jaya Baut Sejahtera yaitu 

2.49 yang termasuk pada 

kategori level 2 

(repeatable) yang 

menandakan bahwa proses 

keamanan pada PT. AJBS 
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terbakarnya harddisk 

yang menyebabkan 

hilangnya data 

perusahaan. PT. AJBS 

juga belum memiliki 

aturan  dan prosedur 

terkait keamanan 

informasi yang 

mengakibatkan 

timbulnya gangguan 

kinerja sistem informasi 

dan gangguan 

keberlangsungan 

operasional PT. AJBS 

sudah dilakukan secara 

rutin tetapi belum 

berdasarkan aturan dan 

panduan formal. 

6 (Rosmiati dan 

Imam Riadi) 

Analisis 

Keamanan 

Informasi 

Berdasarkan 

Kebutuhan 

Teknikal Dan 

Operasional 

Mengkombinasi

kan Standar ISO 

27001:2005 

dengan Maturity 

level (Studi 

Kasus Kantor 

Biro Teknologi 

2016 Sebagian besar proses 

pengelolaan 

adminsistrasi di 

organisasi telah 

menggunakan sistem 

elektronik yang 

menyimpan begitu besar 

informasi secara digital 

untuk itu organisasi 

harus menerapkan 

kebijakan yang tepat 

untuk melindungi aset 

informasi yang dimiliki 

dan melihat sejauh 

Observasi 

Lapangan, 

Wawancara 

ISO 27001 Tingkat kematangan atau 

maturity level pada PT. 

XYZ rata-rata berada 

tingkat ke-2 (Repeatable 

but Intituitive) sehingga 

selanjutnya diperlukan 

perhatikan penting bagi top 

manajemen utk 

memperhatikan tingkat 

keamanan informasi PT. 

XYZ. 
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Informasi PT. 

XYZ) 

mana tingkat 

kematangan SMKI 

organisasi. 

7 (Adi 

Supriyatna) 

 

Sumber: 

Prosiding 

Seminar 

Nasional 

Aplikasi Sains 

& Teknologi 

(SNAST) 2014 

ISSN: 1979-

911X 

Analisis Tingkat 

Keamanan 

Informasi 

Akademik 

Dengan 

Mengkombinasi

kan Standar BS-

7799 Dengan 

SSE-CMM 

2014 Melihat seperti apa 

sistem keamanan pada 

sistem informasi 

akademik apakah sudah 

sesuai dengan standar 

atau tidak,dan 

mengukur Sejauh mana 

kesiapan sistem 

informasi akademik 

dalam penerapan 

standar keamanan 

informasi. 

Observasi 

Lapangan, 

Wawancara, dan 

Kuesioner 

BS-7799 Penerapan standar 

keamanan informasi pada 

sistem informasi akademik 

berdasarkan BS-7799 

masih belum siap karena 

dari 11 klausa yang 

ditetapkan, hanya tiga 

klausa saja yang baru 

memenuhi standar tingkat 

kematangan yaitu klausa 

kontrol akses, 

pengembangan sistem dan 

pemeliharaan dan klausa 

manajemen komunikasi 

dan operasi. 

8 (Annisa 

Destiara Yaner, 

Haryanto 

Tanuwijaya, 

Erwin Sutomo) 

Audit keamanan 

sistem informasi 

pada instalasi 

sistem informasi 

management 

(SIM-RS) 

berdasarkan 

standar ISO 

27002 (Studi 

 Terdapat beberapa 

masalah dalam 

pengelolaan aset IT di 

RSU Haji yaitu: 

Masuh banyaknya pihak 

luar yang tidak 

berwenang dapat keluar 

masuk pada ruang 

pengolahan informasi di 

Observasi 

Lapangan, 

Wawancara, dan 

Studi Literatur. 

ISO 27002 Nilai maturity level yang 

dihasilkan oleh Instalasi 

SIM-RS pada RSU Haji 

Surabaya yaitu 1,75 yang 

masuk pada kategori level 

1 yang artinya bahwa 

instalasi SIM-RS belum 

menyadari kebutuhan TI 

dan yang dilakukan tanpa 



 

 

II-31 

 

No Peneliti Topik Tahun Masalah Metode  

Penelitian 

Metode  

Analisis Risiko 
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Kasus: Rumah 

Sakit Umum 

Haji Surabaya) 

ruang pusat data, 

terjadinya kehilangan 

data, manipulasi data 

yang dilakukan pihak 

yang tidak berwenang, 

ancaman virus, 

pencurian data, dan 

penyalahgunaan akses 

pada aplikasi. 

adanya standar yang sesuai 

dengan ISO 27002. 

9 (Yulius C. N. 

Bless, Gusti 

Made Arya 

Sasmita, A. A. 

Kt. Agung 

Cahyawan) 

Audit keamanan 

SIMAK 

berdasarkan ISO 

27002 (Studi 

Kasus: FE 

UNUD) 

2014 SIMAK sebagai 

manajemen akademik 

mahasiswa perlu untuk 

menjamin keamanan 

serta privasi dan 

integritas data yang 

diolah, selain itu kinerja 

sistem informasi juga 

menjadi bagian penting 

yang harus diperhatikan 

sehingga sistem 

informasi dapat 

digunakan secara 

maksimal. 

Observasi 

Lapangan, Studi 

Literatur, dan 

Wawancara 

ISO 27002, 

COBIT 4.1 

Tingkat kematangan 

SIMAK saat ini adalah 3 

atau Well Defined. Secara 

umum, tingkat kematangan 

ini dimaksudkan bahwa 

sudah terdapat prosedur 

yang standar dan telah 

didefinisikan secara baik, 

namun pelaksanaannya 

masih belum dilakukan 

secara rutin dan 

terstruktur. 

10 (William 

Ramdhan) 

Rule based 

expert system 

untuk pemilihan 

alternatif merk 

2015 Sulitnya menentukan 

merk notebook yang 

sesuai dengan keinginan 

pembeli dikarenakan 

berbagai macam merk 

Studi Literatur Metode Rule 

Based 

Sistem pakar yang dibuat 

terbukti mudah dalam 

mengakses atau 

menggunakannya. 

Pengguna tinggal masuk 
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Hasil 

pembelian 

notebook. 

dan spesifikasi dari 

notebook saat ini sangat 

beragam. 

ke sistem, kemudian 

menginputkan data-data 

spesifikasi yang diinginkan 

kemudian sistem akan 

memberikan hasil analisa 

berupa merk dari 

notebook. 

11 Thanyalak 

Rattanasawad, 

Marut 

Buranarach, Ye 

Myat Thein, 

Thepchai 

Supnithi, and 

Kanda 

Runapongsa 

Saikaew 

Design and 

Implementation 

of a Rule-Based 

Recommender 

Application 

Framework for 

the Semantic 

Web Data 

2013 Untuk mengembangan 

kerangka aplikasi 

rekomendasi berbasis 

ontologi 

Studi Literatur Metode Rule 

Based, 

SPARQL 

Penggunaan metode rule 

based dalam prosesor 

rekomendasi dapat 

diterapkan dengan 

membatasi ekspresi aturan 

rekomendasi sehingga 

kinerja sistem lebih 

efisien. 

12 Indarti 

Lamintayu, 

Achmad Zakki 

Falani 

Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Untuk Memilih 

Ekstrakurikuler 

Siswa di SDN 

Kaliasin VI-285 

Surabaya 

Dengan 

Menggunakan 

2017 Semakin banyak 

kegiatan ekstrakurikuler 

yang ditawarkan 

membuat siswa menjadi 

bingung, seringkali 

siswa hanya ikut-ikutan 

teman saja dalam 

memilih kegiatan 

ekstrakurikuler yang 

akan diikuti. 

Observasi 

Lapangan, Studi 

Literatur, dan 

Wawancara. 

Rule Based 

System. 

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 
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Metode Rule 

Based System 

bobot nilai pelajaran yang 

ada di sekolah. 


