
 
 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian merupakan sekumpulan tahapan yang akan dilakukan 

pada proses penelitian, agar hasil penelitian yang ingin dicapai tidak menyimpang 

dari tujuan. Metodologi penelitian menggambarkan uraian analisis mengenai suatu 

permasalahan yang diselesaikan sesuai urutan atau tahapan yang telah ditentukan. 

Pada penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi kasus, lokasi studi 

kasus yang digunakan pada penelitian ini bertempat di RSUD Arifin Achmad. Data 

yang diperoleh dan digunakan bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh (Lesmana, 2017), penjabaran dari dokumen ISO 27002:2013, data 

rekomendasi penanganan risiko yang diperoleh dari pengetahuan para ahli dibidang 

keamanan informasi, dan juga data dari literatur terkait mengenai manajemen risiko 

dan rekomendasi penanganan risiko aset SI/TI. Berikut adalah tahapan metodologi 

penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini: 
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Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian. 
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3.2 Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini merupakan tahapan awal yang akan dilakukan pada penelitian 

tugas akhir ini. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur memiliki tujuan untuk menemukan referensi dalam melakukan 

penelitian baik berupa teori maupun metode analisis yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Sumber-sumber referensi yang dapat dari hasil studi literatur seperti 

buku, jurnal, prosiding, dokumen digital maupun dokumen cetak lainnya, 

digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Pada tahapan ini juga memiliki 

tujuan untuk menentukan topik penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. 

2. Perumusan Masalah 

Pada tahapan perumusan masalah bertujuan untuk menentukan topik dan 

mengembangkannya, lalu mencari permasalahan yang layak diangkat untuk 

dijadikan penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber dari literatur terkait 

akhirnya dihasilkan permasalahan (research question) mengenai permasalahan-

permasalahan yang akan diagkat untuk diteliti. 

3.3 Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, penulis lakukan dengan beberapa metode 

pengumpulan data informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik dalam penelitian 

ini. 

1. Studi Pustaka 

Studi literatur dilakukan untuk mencari referensi teori yang berkaitan dengan 

topik permasalahan yang ditemukan. Salah satu referensi buku yang penulis 

gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini berjudul “Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi – Berbasis ISO 27001” yang didalamnya memuat penjelasan 

ISO 27001 dan ISO 27002, kemudian buku yang berjudul “International Standard 

ISO/IEC 27002:2013 Information Technology – Security Techniques – Code of 

Practice for Information Security Management” yang didalamnya berisi penjelasan 

detail dari dokumen ISO 27002:2013 dan panduan implementasi dari ISO 

27002:2013 yang juga akan menjadi sumber data rekomendasi solusi risiko aset 

SI/TI pada penelitian ini. Selain buku, sumber referensi lainnya yang penulis 
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gunakan adalah sumber dari publikasi hasil penelitian, artikel, jurnal, situs internet 

serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Wawancara 

Metode wawancara penulis gunakan untuk mengumpulkan informasi-

informasi lainnya terkait dengan infrastruktur SI/TI dari salah satu staff IT yang 

menjabat sebagai administrator data center EDP RSUD Arifin Achmad dan 

informasi rekomendasi solusi penanganan risiko dari para ahli dibidang keamanan 

informasi. 

3.4 Analisis dan Penerapan Metode 

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode analisis keamanan 

informasi berdasarkan standar ISO 27002:2013, pada ISO 27002:2013 terlebih 

dahulu melakukan analisis terhadap organisasi dengan cara melakukan identifikasi 

kemungkinan risiko yang terjadi pada tiap aset yang ada di organisasi. Penilaian 

risiko berdasarkan buku panduan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis 

ISO 27001 yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

3.4.1 Penilaian Risiko 

Proses penilaian merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan 

dan mencatat aset SI/TI yang mendukung setiap proses bisnis yang ada di RSUD 

Arifin Achmad. Daftar aset SI/TI didapatkan dari hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan pada penelitian Lesmana (2017) kepada narasumber yang 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastuktur SI/TI RSUD Arifin Achmad. 

Berikut beberapa langkah dalam melakukan penilaian risiko yang terdiri dari 

(Iffano dan Riyanarto, 2009): 

1. Identifikasi Aset 

Identifikasi aset bertujuan untuk mencari dan mengelompokan aset sesuai 

dengan ruang lingkup SMKI. Identifikasi aset adalah melakukan pengelompokkan 

aset ke dalam beberapa kategori atau golongan. Kategori aset dapat mengacu 

kepada ISO 27002:2013 yang terdiri dari informasi, aset piranti lunak, aset fisik, 

layanan, orang maupun aset yang tak terukur misalnya reputasi dan image 

organisasi atau perusahaan. Pada tahap ini akan dihasilkan daftar informasi aset 

organisasi serta kategorinya. 
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2. Identifikasi Ancaman dan Kelemahan 

Ancaman (Threat) dan Kelemahan (Vulnerablity) adalah suatu potensi yang 

disebabkan oleh insiden yang tidak di inginkan yang mungkin membahayakan 

jalannya proses bisnis organisasi yang kemungkinan dimiliki oleh aset. Sumber 

ancaman dapat berasal dari alam, lingkungan, dan manusia. Tujuan proses 

mengidentifikasi ancaman dan kelemahan adalah untuk mengetahui daftar ancaman 

dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing aset organiasi. 

3. Analisis Dampak Risiko 

Analisis dampak risiko adalah tahapan dalam menentukan seberapa besar 

dampak suatu risiko pada aser yang diakibatkan oleh ancaman atau kelemahan 

terhadap jalannya proses bisnis organisasi. 

4. Identifikasi Level Risiko 

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan level risiko yang dimiliki oleh aset 

yang telah teridentifikasi. Tahapan identifikasi level risiko yang dilakukan dengan 

matriks level risko yang menghubungkan antara penilaian berdasarkan level 

probabilitas terjadinya ancaman dan level dampak dari risiko yang muncul. 

5. Penetapan Kontrol Keamanan ISO 27002 

Setelah mengetahui daftar level risiko yang ada aset melalui proses penilaian 

risiko sebelumnya, proses selanjutnya adalah menentukan klausul kontrol 

keamanan yang akan digunakan pada assessment atau penilaian yang sudah 

direncanakan. Dari 14 klausul yang tersedia pada ISO 27002:2013. Penentuan 

klausul keamanan yang dipakai disesuaikan dengan dengan hasil analisis risiko 

yang terdiri dari hasil analisis nilai ancaman,kelemahan, nilai risiko dan dampak 

bisnis yang terdapat pada aset sistem informasi yang dimiliki RSUD Arifin 

Achmad. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan assessment atau penilaian 

keamanan informasi dengan menggunakan 14:2013 klausul yang ada pada IS 27002 

yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu manajemen atau organisasi, teknikal, dan 

operasional. 

3.5 Assessment Keamanan Informasi 

Setelah menetapkan ruang lingkup assessment berdasarkan pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Lesmana, 2017) selanjutnya pada penelitian ini akan 
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melakukan penilaian terhadap infrastruktur SI/TI RSUD Arifin Achmad pada unit 

bisnis EDP dengan cakupan assessment menggunakan 14 klausul keamanan 

informasi ISO 27002:2013. Terlebih dahulu menentukan jadwal assessment ( 

assessment timeline) dan daftar auditee yang relevan dengan daftar pertanyaan. 

Menurut (Iffano dan Riyanarto, 2009) adapun yang perlu diperhatikan saat 

pelaksanaan assessment: 

1. Membawa daftar periksa dan alat-alat penunjang assessment seperti 

kamera, alat perekam, dll. 

2. Mengajukan pertanyaan kepada auditee berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Melakukan verifikasi jawaban auditee dengan melakukan observarsi 

terhadap kegiatan bisnis organisasi dari poin-poin yang ada pada daftar 

pertanyaan assessment. Hal ini bertujuan untuk melihat kesesuaian 

jawaban auditee dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Menemukan bukti untuk menunjukan ketidaksamaan operasional dengan 

dokumen yang ditemukan saat observasi. 

3.6 Analisis Data Assessment 

Setelah tahapan assessment keamanan informasi selesai dilakukan dan data 

mengenai keadaan sistem manajamen keamanan informasi organisasi telah 

terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisi data assessment, berikut ini 

pembagian analisis data assessment yang dilakukan. 

3.6.1 Ringkasan Hasil Assessment 

Untuk mempermudah penyajian informasi  assessment atau penilaian yang 

telah dilakukan, data hasil assessment atau penilaian ditampilkan kedalam bentuk 

tabel yang berisikan hasil kesimpulan penilaian setiap klausul keamanan informasi 

berdasarkan ISO 27002:2013. 

3.7 Analisis Maturity Level 

Untuk melihat sejauh apa implementasi atau penerapan sistem manajemen 

keamanan informasi suatu organisasi diperlukan suatu model pengukuran. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis maturity level atau tingkat 

kematangan. Penjelasan lebih lanjut pada sub bab dibawah ini. 
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3.7.1 Penilaian Maturity Level per Klausul 

Penilaian maturity level dilakukan terhadap masing-masing klausul untuk 

masing-masing sasaran pengendalian, berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

disediakan dengan memilih rentang bobot nilai 0 sampai dengan 5 berdasarkan 

tingkat kematangan kerangka kerja CMMI (Capability Maturity Model 

Integration). 

3.7.2 Ringkasan Hasil Maturity Level 

Data hasil perhitungan maturity level disetiap objektif kontrol dan kontrol 

ditampilkan kedalam bentuk tabel yang berisikan nilai indeks maturity level yang 

dibagi menjadi dua bagian yaitu nilai tingkat kematangan berdasarkan objektif 

kontrol dan nilai tingkat kematangan berdasarkan klausul keamanan. 

3.7.3 Gap Analisis Maturity Level 

Gap Analysis Maturity level bertujuan melihat gap atau jarak antara tingkat 

kematangan penerepan manajemen keamanan informasi organisasi saat ini (as-is) 

dengan tingkat kematangan yang ingin dicapai organisasi pada masa mendatang 

(to-be). 

3.8 Analisis Rekomendasi 

Setelah melakukan analisis maturity level dan mendapatkan hasil berupa 

tingkat kematangan dari risiko aset SI/TI, selanjutnya akan diberikan rekomendasi 

penanganan risiko berdasarkan maturity level aset yang berada pada level Initial 

(Reaktif) dan Repeatable (Aktif), selanjutnya berdasarkan tingkatan level 

menengah (medium) dan tinggi (heigh) pada hasil identifikasi level risiko aset SI/TI 

dengan menggunakan metode Rule-Based Reasoning dalam penarikan informasi 

rekomendasi yang sudah disimpan terlebih dahulu pada sistem. Aset SI/TI yang 

memiliki tingkat kematangan risiko aktif dan reaktif, menengah dan tinggi akan 

diberikan rekomendasi solusi yang bersumber dari code of practice dokumen ISO 

27002:2013 dan juga rekomendasi yang diperoleh dari pengetahuan para ahli 

dibidang keamanan informasi. Dengan demikian aset SI/TI yang memiliki tingkat 

kematangan risiko tersebut akan diberikan rekomendasi risiko sesuai dengan rule-

rule yang telah ditetapkan pada sistem. Dalam pengkategorian rekomendasi risiko 

berdasarkan hasil identifikasi level risiko aset, penulis membagi menjadi dua 
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kategori yaitu kategori rekomendasi untuk risiko level menengah, dan kategori 

rekomendasi untuk risiko level tinggi. Pengambilan kategori tersebut berdasarkan 

matriks level risiko pada tabel Matriks Level Risiko 2.11 (Utomo, Ali dan Affandi, 

2012), sedangkan untuk pengkategorian rekomendasi risiko berdasarkan hasil 

assessment maturity level aset, pengambilan rekomendasi dibagi menjadi dua 

kategori yaitu level Initial (Rektif) dan level Repeatable (Aktif) yang pengambilan 

kategori tersebut berdasarkan model kematangan generik pada tabel 2.3 (IT 

Governance Institute, 2007). 

Berikut adalah contoh dari ringkasan hasil assessment maturity level per 

klausul keamanan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Contoh Ringkasan Hasil Assessment Maturity Level per klausul keamanan 

No Klausul Existing Maturity 

level 

Keterangan 

1 5 Kebijakan Keamanan 1 Initial (Reaktif) 

2 6 Organisasi Keamanan 

Informasi 

2.3542 Repeatable (Aktif) 

3 7 Manajemen Aset 1.5 Initial (Reaktif) 

4 8 Keamanan Sumber Daya 2.1111 Repeatable (Aktif) 

5 9 Keamanan Fisik dan 

Lingkungan 

2.4048 Repeatable (Aktif) 

6 10 Manajemen komunikasi dan 

Operasi 

1.685 Initial (Reaktif) 

7 11 Kontrol Akses 1.7874 Initial (Reaktif) 

8 12 Akuisisi, Pengembangan, dan 

Pemeliharaan Sistem Informasi 

2.9167 Defined (Terdefinisi) 

9 13 Manajemen Kejadian 

Keamanan Informasi 

0.9167 Initial (Reaktif) 

10 14 Manajemen Kelangsungan 

Bisnis 

0.8 Initial (Reaktif) 

11 15 Compliance (Kepatutan) 2 Repeatable (Aktif) 

Rata-rata Maturity level 

Keseluruhan Klausul 

1.7705 Initial (Reaktif) 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil assessment per klausul yang 

kemudian dapat diberikan rekomendasi solusi yang bersumber dari code of practice 
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dokumen ISO 27002:2013. Sebagai contoh pemberian rekomendasi solusi untuk 

klausul A.5 Kebijakan Keamanan yang memiliki nilai keterangan dengan kategori 

Initial (Reaktif) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Contoh Rekomendasi Berdasarkan Dokumen ISO 27002 Terhadap Hasil Assessment 

Maturity Level  

Klausul Rekomendasi 

A.5 Kebijakan Keamanan 

 

 

Level Initial (Reaktif) 

Kontrol yang seharusnya dipenuhi adalah dokumen 

kebijkan informasi harus disetujui oleh manajemen, 

dipublikasikan dan disosialisasikan dengan baik dengan 

baik kepada seluruh pegawai. Di dalam dokumen kebijakan 

tersebut harus ada pernyataan komitmen manajemen dan 

pendekatan organisasi dalam mengelola keamanan 

informasi.  

Dokumen kebijakan keamanan informasi paling tidak 

harus mencakupi hal-hal sebagai berikut:  

1) Defenisi Keamanan Informasi, sasaran umum, serta 

pentingnya keamanan sebagai mekanisme untuk 

berbagi informasi.  

2)  Pernyataan komitmen manajmeen, dukungan terhadap 

tujuan dan prinsip keamanan informasi.  

3)  Penjelasan singkat tentang kebijakan keamanan, prinsip, 

persyaratan standar dan kesesuaian sebagai bagian 

penting untuk organisasi sebagai berikut:  

a) Kesesuaian persyaratan legalitas dan kontraktual;  

b) Kebutuhan pendidikan keamanan;  

c) Pencegahan dan deteksi terhadap virus dan piranti 

perangkat lunak berbahaya lain;  

d) Manajemen keberlangsungan bisnis;  

e) Konsekuensi atas pelanggaran kebijakan keamanan;  

f) Defenisi tanggungjawab umum dan khusus untuk 

manajemen keamanan informasi, termasuk 

melaporkan insiden keamanan;  

g) Rujukan untuk dokumentasi yang mendukung 

kebijakan, seperti detail kebijakan keamanan dan 

prosedur untuk Sistem Informasi tertentu atau aturan 

keamanan yang harus dipatuhi pengguna. Kebijakan 

di atas harus disosialisasikan kepada pengguna 

diseluruh tataran organisasi, dalam bentuk yang 

relevan, mudah di akses dan dimengerti oleh 

pembaca.  

Kontrol yang seharusnya dipenuhi bahwa suatu kebijakan 

harus mempunyai pemilik yang bertanggungjawab atas 

pemeliharaan dan melakukan tinjauan ulang sesuai 

prosedur tinjauan ulang yang diterapkan. Proses tinjau 

ulang dilakukan untuk mengantisipasi setiap perubahan 

resiko seperti insiden keamanan yang serius, kerawanan 

baru, perubahan organisasi atau infrastruktur teknis.  
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Karena itu tinjauan ulang berkala berikut harus 

dijadwalkan:  

1) Efektivitas kebijakan yang ditunjukkan oleh jenis, 

jumlah dan dampak dari insiden keamanan yang 

didokumentasikan;  

2) Biaya dan dampak dari keberadaan kontrol terhadap 

efesiensi bisnis;  

3) Pengaruh perubahan perkembangan teknologi. 

 

3.9 Analisis dan Perancangan Sistem 

Berikut ini penjelasan mengenai analisis terhadap sistem dan perancangan 

sistem yang akan dibangun pada penelitian ini. 

3.9.1 Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem bertujuan untuk memberikan rancangan sistem yang 

akan dibuat berdasarkan analisis metode diatas. Pada penilitian ini tahap analisis 

sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri pembuatan 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan 

Deployment Diagram. 

1. Use Case Diagram 

Use case merupakan dokumen naratif yang mendeskripsikan kasus-kasus 

atau kejadi dari pada aktor dalam menggunakan. Use case diagram terdiri dari 

sebuah aktor dan interaksi yang dilakukannya, aktor tersebut dapat berupa manusia, 

perangkat keras, sistem lain, ataupun yang berinteraksi dengan sistem. Pada sistem 

informasi tugas akhir ini, Use case menjelaskan tentang hubungan antara sistem 

dengan aktor. Hubungan ini dapat berupa input aktor ke sistem ataupun output ke 

actor (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam aplikasi 

identifikasi, bagaimana masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin 

terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses pararel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi (Rosa 

dan Salahuddin, 2013). 
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek di 

dalam dan di sekitar aplikasi yang berupa message yang digambarkan terhadap 

waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi vertical (waktu) dan dimensi 

horizontal (objek-objek yang terkait) (Whitten dan Bentley, 2007). 

4. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk melakukan visualisasi struktur kelas-kelas 

dari sistem informasi tugas akhir. Class diagram juga dapat memperlihatkan 

hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain 

(logical view) (Sutopo, 2002). 

5. Deployment Diagram 

Deployment diagram adalah salah satu jenis alat atau bahasa (UML) yang 

digunakan untuk menggambarkan, merincikan, dan mendokumentasikan proses 

yang terjadi pada suatu sistem perangkat lunak berbasis Object Oriented yang akan 

dibangun. Tujuan atau fungsi dari deployment diagram yaitu untuk menggambarkan 

secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem atau software (Whitten dan 

Bentley, 2007). 

3.9.2 Perancangan Sistem 

Perancangan merupakan tahapan khusus yang digunakan untuk merancang 

hal-hal yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan tujuan untuk memberikan 

kemudahan dalam menyederhanakan suatu proses dan perancangan terhadap model 

yang dirancang. Perancangan meliputi perancangan model sistem yang teridiri dari 

tiga bagian, yaitu: 

1. Perancangan Basis Data (Database) 

Tahap perancangan database merupakan tahapan pembuatan basis data 

sistem yang didalamnya berisi tabel-tabel, field dan atribut yang akan 

digunakan pada sistem yang akan dibangun. Pada penelitian ini perancangan 

database menggunakan MySQL sebagai database server. 

2. Perancangan Antarmuka Tampilan (Interface) 

Perancangan antarmuka tampilan yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran awal dari sistem yang nantinya akan digunakan oleh user atau 
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pengguna. Dalam perancangan antarmuka terdiri dari prototype dan struktur 

menu yang diupayakan agar user dapat menggunakannya dengan mudah. 

3.10 Tahapan Implementasi 

Implementasi dari sistem pada tugas akhir ini dilakukan dengan cara 

menerapkan metode rule-based reasoning untuk menarik informasi rekomendasi 

solusi dari hasil assessment risiko aset SI/TI. Untuk tahapan implementasi pada 

penelitian ini membutuhkan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak 

(Software) sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Processor   : Intel® Core i3™ 

Installed Memory (RAM) : 8,00 GB 

System Type  : 64-bit Operating System 

2. Perangkat Lunak (Software) 

System Operating  : Windows 10 Enterprise 

Program Language : PHP 7 

Web Server   : Apache 2.0 

3.11 Tahapan Pengujian Sistem 

Pada tahapan pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan model 

pengujian Black Box untuk menguji fungsional dari sistem dan User Acceptance 

Test untuk menguji bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 

3.12 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan kesimpulan dan daran merupakan tahapan terakhir dalam penelitian 

tugas akhir. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kesesuaian dari aplikasi yang telah dibangun terhadap target yang telah dirancang 

sebelumnya. Pada kesimpulan berisi poin-poin penting dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Serta pemberian saran yang membangun terhadap topik penelitian 

sehingga penelitian setelah ini dapat menciptakan suatu pedoman dalam menyusun 

model keamanan informasi yang sesuai dengan standar yang sesuai. 

  


