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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini kebutuhan informasi

dalam suatu perusahaan menjadi sangat penting dalam menentukan kemajuan

suatu perusahaan. Informasi merupakan kebutuhan vital dalam perancangan

kegiatan yang akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Dengan adanya

informasi yang akurat, lengkap, relevan dan tepat, maka perusahaan akan dapat

berjalan sesuai yang di rencanakan. Disamping itu perusahaan juga membutuhkan

suatu sistem informasi yang dapat mengelola dengan baik data perusahaan dalam

jumlah yang besar, sehingga dapat membantu dan mendukung untuk menentukan

strategi dan kebijakan perusahaan, baik dalam segi waktu maupun kualitas

keputusan yang akan dihasilkan.

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional disingkat BKKBN,

merupakan lembaga pemerintah non department indonesia yang bertugas

melakukan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

badan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. BKKBN telah

menerapkan sistem informasi salah satu sistem informasi yang telah diterapkan

yaitu penggunaan sistem informasi statistik rutin disingkat SISR, yang bertujuan

untuk menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan

keluarga berencana nasional.

Penerapan sistem informasi tidak terlepas dari adanya ancaman yang akan

mengganggu keberlangsungan proses bisnis pada perusahaan. Ada beberapa

ancaman yang dapat terjadi pada perusahaan ancaman tersebut berupa kehilangan

data, kurangnya keamanan sistem informasi pada perusahaan, kerusakan yang

diakibatkan oleh bencana alam ataupun kesalahan data penting dari orang yang

terlibat di perusahaan. Keadaan tersebut pernah terjadi di BKKBN maka proses

bisnis atau kinerja pada BKKBN dapat berhenti.
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Pada dasarnya ancaman keamanan sistem informasi dapat dihindari jika

perusahaan dapat merencanakan atau mengantisipasi langkah aman jika timbul

kegagalan yang menyebabkan kerugian pihak perusahaan. Kerugian yang dialami

bukan hanya kerugian financial, tetapi juga citra yang tentunya memiliki potensi

nilai kerugian yang lebih besar. Tiga faktor keamanan yang harus mendapat

perlindungan dalam keamanan sistem informasi adalah kerahasiaan, integritas,

dan ketersediaan.

Untuk mengetahui tingkat risiko keamanan sistem informasi di

perusahaan, maka diperlukan satu langkah penilaian terhadap risiko keamanan

sistem informasi yang mungkin akan muncul dan dapat mengakibatkan

keberlangsungan bisnis dan menimbulkan kerugian perusahaan. Maka dari itu

untuk mengetahui risiko dari penggunaan sistem informasi, diperlukan sebuah

metode atau kerangka kerja untuk membantu proses penilaian risiko. Beberapa

metode yang dapat digunakan untuk proses penilaian risiko seperti ISO 27001,

NIST, dan OCTAVE-S.

BKKBN memiliki asset sistem informasi pengolahan data statistik rutin

disingkat SISR, yang membantu dalam pekerjaan di perusahaan, yang sangat

penting dan rentan terhadap serangan atau ancaman risiko keamanan sistem

informasi yang menyebabkan risiko kegagalan perusahaan yaitu pada SISR yang

di terapkan oleh perusahaan. Apabila SISR yang diterapkan BKKBN mengalami

gangguan atau kerusakan, maka hal tersebut dapat menghambat kinerja pada

perusahaan, dan risiko kehilangan data akan terjadi.

BKKBN pernah mengalami ancaman risiko keamanan sistem informasi,

pada tahun 2013 kerusakan yang terjadi pada SISR yang di terapkan oleh BKKBN

yaitu, terjadinya kerusakan pada server yang disebabkan oleh serangan virus

sehingga data pada server akan mengalami kerusakan atau kehilangan data. Hal

tersebut dapat mengganggu proses bisnis pada BKKBN sehingga SISR tidak

dapat digunakan. Pada awal tahun 2014 dan akhir tahun 2014 BKKBN kembali

mengalami serangan paada server dengan masalah yang sama. Kemudan

terjadinya kehilangan data yang diakibatkan dari tidak adanya cadangan basisdata

(backup database) pada SISR yang diterapkan oleh BKKBN. Dan terjadinya



3

connection lost terhadap id user yang disebabkan oleh adanya ganguan pada

koneksi internet, hal tersebut dapat menyebabkan akses terhadap SISR akan

terputus sehingga user tidak dapat mengakses SISR. Sehingga kejadian tersebut

akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan BKKBN.

Dalam mengadopsi sistem informasi perlu menerapkan pengelolaan risiko,

khususnya risiko keamanan sistem informasi yang timbul dari penerapan sistem

informasi yang menggunakan teknologi informasi terkait dengan informasi yang

di kelola dengan menggunakan sistem informasi, dimana asset-aset informasi

yang ada dalam sistem informasi (informasi, sistem, piranti lunak, piranti keras

dan sumberdaya manusia) perlu di lindungi risiko keamanan nya dari ancaman

dan kerentanan baik dari dalam (inbound) dan luar (outbound), agar tenjamin

keberlanjutan proses bisnisnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode OCTAVE-S

(Operationally Critical Threat, Asets and Vulnerability Evalution). Metode

OCTAVE-S memberi solusi manajemen risiko keamanan informasi yang

sistematik dan kholistik. Metode OCTAVE-S memiliki 3 fase, 5 proses, 16

aktifitas dan 30 langkah yang diharapkan dapat membantu dalam penilaian dan

pengukuran risiko serta mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. (Albert,

dkk. 2005). Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua fase terdiri dari tahap

membangun asset berbasis profil ancaman dan identifikasi kelemahan

infrastruktur. Sebab BKKBN belum memiliki identifikasi ancaman risiko sistem

informasi dan identifikasi kerentanan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menjadikan topik penelitian

sebagai laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis manajemen risiko

keamanan sistem informasi statistik rutin menggunakan metode OCTAVE-S

studi kasus pada BKKBN Provinsi Riau.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu

bagaimana penilaian analisis manajemen risiko keamanan sistem informasi

statistik rutin menggunakan metode OCTAVE-S. Pada BKKBN provinsi riau?
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1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada hal-

hal sebagai berikut :

1) Melakukan identifikasi ancaman, dan identifikasi kelemahan

infrastruktur yang terjadi pada BKKBN.

2) Penilaian risiko dilakukan pada asset teknologi informasi yaitu pada

SISR.

3) Pengumpulan data mengunakan dokumen OCTAVE-S.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk menghasilkan profil ancaman keamanan SISR dan kelemahan

infrastruktur, yang di gunakan pada BKKBN.

2) Untuk menghasilkan profil risiko asset kritis, penggunaan SISR. Pada

BKKBN.

3) Untuk menghasilkan perencanaan tindakan risiko strategi perlindungan

terhadap risiko keamanan SISR dan indentifikasi kelemahan

infrastruktur pada BKKBN.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Membantu BKKBN dalam mengetahui profil ancaman keamanan

SISR dan kelemahan infrastruktur pada BKKBN.

2) Memberikan pedoman atau acuan mengenai profil risiko yang ada

pada keamanan SISR yang di terapkan pada BKKBN.

3) Untuk membantu pembuatan perencanaan tindakan risiko strategi

perlindungan terhadap risiko keamanan SISR dan identifikasi

kelemahan infrastruktur pada BKKBN.
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1.6. Sistematika Penulisan

Laporan dari penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari lima Bab, dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang

meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan, Manfaat serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori yang berhubungan dengan tugas akhri. Teori

tentang analisis manajemen risiko keamanan sistem informasi

menggunakan metode OCTAVE-S.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan

yang akan dilakukan dalam penelitian penyusunan Tugas Akhir

(TA) yang akan dibuat. Mulai dari tahap perencanaan, tahap

pengumpulan data, tahap analisis dan pembahasan, serta tahap

dokumentasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil dari penilaian analisis manajemen risiko

keamanan SISR yang digunakan oleh BKKBN serta menghasilkan

rekomendasi berupa dokumen daftar tindakan dan strategi

perlindungan untuk BKKBN.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dati Tugas Akhir yang telah dibuat

dan menjelaskan sasaran-sasaran penulis kepada pembaca,

pustakawan, maupun untuk penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar jurnal, buku dan alamat website rujukan yang

digunakan dalam penelitian.


