
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kemungkinan

terjadinya gangguan keamanan informasi semakin meningkat. Untuk itu

perusahaan harus menerapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset

informasi yang dimiliki. Salah satu cara untuk melindungi aset teknologi

informasi tersebut adalah dengan melakukan manajemen risiko yang

berhubungan dengan manajemen keamanan teknologi informasi.

Keamanan informasi memiliki tiga aspek yaitu kerahasian merupakan

menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses

informasi tertentu, integritas merupakan menjamin kelengkapan informasi dan

menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang menyebabkan berubah dari

aslinya dan ketersediaan merupakan menjamin pengguna dapat mengakses

informasi tanpa gangguan. Dari ketiga aspek keamanan tersebut rawan terdapat

ancaman serangan-serangan yang mengancam keberadaan informasi, baik

serangan secara teknik seperti kegagalan jaringan disebabkan jaringan terputus

dan secara manusia seperti orang dalam yang bertujuan ingin merusak data.

Perusahaan PT Perkebunan Nusantara V adalah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dibidang perkebunan sawit dan karet yang memiliki sebuah

aplikasi sistem informasi laporan produksi harian PKS & PPKO online yang

bertujuan untuk melaporkan laporan harian dari seluruh PKS & PPKO ke kantor

pusat dan SBU, dan untuk mengetahui volume stok CPO/PKO/PKM dan kualitas

mutu produk dari masing-masing PKS & PKKO serta untuk membuat

perencanaan penjualan. laporan yang dikirim seperti laporan harian produksi dan

pengolahan kelapa sawit, laporan harian pengolahan TBS di PKS dan laporan

harian mutu dan persediaan minyak dan inti sawit. Pada saat ini PTPN V belum

ada melakukan pengukuran risiko terhadap keamanan aplikasi sistem informasi
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laporan produksi harian PKS & PKKO online sedangkan pengukuran itu sangat

penting untuk menunjang penerapan teknologi informasi yang ada pada

perusahaan PTPN V, dan risiko yang pernah terjadi pada aplikasi sistem

informasi laporan produksi harian PKS & PKKO online adalah terjadinya risiko

kehilangan data disebabkan kesalahan dalam input data yang dilakukan oleh

karyawan perusahaan secara tidak sengaja. Hal tersebut sudah sering terulang

akibatnya data tidak akurat, dan risiko kegagalan jaringan disebabkan jaringan

LAN terputus, permasalahan pada provider jaringan WAN dan internet yang

berdampak pada proses pengiriman, pengolahan data dan pelaporan terganggu

yang dapat mengakibatkan laporan terlambat masuk. Risiko-risiko inilah yang

kerap kali timbul menjadi permasalahan selama proses bisnis berjalan dan

menyebabkan proses bisnis terganggu.

Dengan Menajemen risiko teknologi informasi itu sendiri berguna untuk

mengidentifikasi risiko, mengukur besarnya dampak risiko, menilai risiko dan

menyusun strategi untuk mengurangi risiko. Risiko adalah sesuatu yang selalu

dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak

diduga sebelumnya, bahkan bagi kebanyakan orang tidak mengiranya. Risiko

berhubungan dengan ketidakpastian yang terjadi karena kurang atau tidak

tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak

pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan keadaan seperti ini biasa

dikenal dengan istilah peluang.

Adapun salah satu metode yang digunakan dalam melakukan proses

pengukuran risiko keamanan teknologi informasi adalah NIST Special

Publication 800-30 (National Institute of Standard and Technology). Yang

mengeluarkan rekomendasi melalui publikasi khusus 800-30 tentang Risk

Management Guide For Information Technology System. Proses ini sangat

komprehensif, lebih bertahap untuk melalukan penilaian risiko keamanan

teknologi informasi dari karakterisasi sistem sampai dokumentasi penilaian risiko

dan meliputi segala sesuatu dari ancaman-sumber identifikasi untuk evaluasi

berkelanjutan dan penilaian.
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka di buatlah penelitian

yang berjudul “Manajemen Risiko Keamanan Aplikasi Sistem Informasi Laporan

Harian PKS & PPKO Online Pada PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

menggunakan Metode NIST SP 800-30 (National Institute of Standard and

Technology )”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat

diambil sebuah rumusan masalah “Bagaimana manajemen risiko keamanan

aplikasi sistem informasi laporan produksi harian PKS & PKKO online pada PT

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru ?”

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis

membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengidentifikasi risiko keamanan aplikasi sistem

informasi laporan produksi harian PKS & PPKO online .

2. Penelitian ini mengukur besarnya dampak risiko.

3. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif.

4. Penelitian ini menilai risiko keamanan aplikasi sistem informasi

laporan produksi harian PKS & PPKO online.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi

pada aplikasi sistem informasi laporan produksi harian PKS & PPKO

online pada PT. Perkebunan Nusantara V.

2. Untuk melakukan pengukuran terhadap besarnya risiko-risiko yang telah

diidentifikasi pada aplikasi sistem informasi laporan produksi harian PKS

& PPKO online.
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3. Untuk Menentukan hasil penilaian risiko keamanan teknologi informasi

dan memberikan rekomendasi terhadap perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Hasil dari pengukuran dan analisa yang dilakukan dapat dijadikan sebagai

informasi bagi PT. Perkebunan Nusantara V untuk menyempurnakan

penerapan teknologi informasi yang ada.

2. Memberikan rekomendasi atas penanganan risiko penerapan teknologi

informasi sebagai solusi untuk dapat mendukung tujuan bisnis PT.

Perkebunan Nusantara V serta membantu perusahaan dalam mengurangi

kerugian.

3. Sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat memperdalam ilmu dibidang

manajemen risiko keamanan teknologi informasi serta mempraktekan

ilmu yang telah didapat selama ini mengenai manajemen risiko teknologi

informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penulisan skripsi ini diuraikan dalam bab dan isi masing-masing bab

tersebut dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan yang mendasari pembuatan

skripsi ini. Teori berisikan pembahasan mengenai manajemen risiko,

keamanan teknologi informasi, serta metode NIST SP 800-30.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang objek dan jenis penelitian, data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, dan tahap- tahap penilaian risiko

menggunakan metode NIST SP 800-30.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada bab ini akan di jelaskan proses penilaian risiko aplikasi system

informasi laporan harian PKS & PKKO online, yaitu mengidentifikasi

ancaman, menganalisa dampak, menentukan risiko serta membuat

rekomendasi control yang disarankan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar penilaian risiko

yang dibuat ini dapat dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA


