
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan

Tugas Akhir mulai dari tahap persiapan penelitian hingga pembuatan dokumentasi

Tugas Akhir.

Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan yang merupakan tahap awal penelitian, kegiatan

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perumusan Masalah

Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian

dengan cara mengamati kegiatan yang ada pada Bagian P2TI.

3.2.2 Menentukan Tujuan Penelitian

Untuk mendukung pencapaian sasaran penelitian, tahapan selanjutnya

adalah penentuan tujuan dari yang dilakukan. Tujuan dilakukannya penelitian

adalah sebagai berikut:

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.

3. Menentukan hasil penilaian risiko keamanan teknologi informasi dan

memberikan rekomendasi terhadap perusahaan.

3.2.3 Menentukan Data yang Dibutuhkan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis, maka perlu

ditentukan beberapa data seperti:

1. Teori-teori yang berhubungan dengan manajemen risiko TI, dan keamanan

TI.

2. Teori metode NIST SP 800-30.

3. Menentukan kebutuhan data primer dan data sekunder.

3.2.4 Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tujuan maka jenis penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Dikatakan kualitatif karena, penelitian ini memiliki teknik-teknik

menentukan penilaian risiko tinggi, sedang dan rendah . Tujuan dari menentukan



33

jenis penelitian adalah agar peneliti dapat mengetahui tujuan, proses serta hasil

yang diharapkan dari sebuah penelitian. Untuk mengetahui jenis penelitian ini,

maka dilakukan pendekatan observasi dan wawancara di Bagian P2TI.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini meruakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan.

Setelah data ditentukan, maka selanjutnya adalah mengumpulakan data tersebut.

Tahapan ini berisi tentang proses dalam pengumpulan data, baik data primer

maupun skunder. Tahapnnya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian. Dalam

penelitian ini dilakukan pengamatan langsung ke bagian Perencanaan

dan Pengkajian Teknologi Informasi, serta melihat proses aplikasi

sistem informasi laporan harian PKS & PPKO Online.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada Asisten

Urusan Sistem Manajemen dan Database dan Asisten Urusan

Manajemen Risiko. Proses ini memperoleh data dengan cara tanya

jawab secara langsung melalui pihak yang berkepentingan dalam

perusahaan sehingga di dapatkan data yang berkualitas. (Pertanyaan

dan Jawaban terlampir pada lampiran A).

3.3.2 Menentukan Data Primer dan Data Sekunder

Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber

penelitian. Misalnya data tentang PTPN V seperti sejarah, profil, visi,

misi, stuktur organisasi dan data didapat dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga

kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang
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diperoleh penulis adalah data dari buku-buku, jurnal dan internet sebagai

bahan referensi.

3.4 Tahap Penilaian Risiko TI

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan penilaian risiko dilakukan

dengan menggunakan metode NIST SP 800-30 adalah sebagai berikut:

3.4.1 Karakterisasi Sistem

Tahap ini dilakukan pengumpulan aset-aset yang dimiliki oleh bagian

P2TI.

3.4.2 Identifikasi Ancaman

Pada tahap ini dilakukan identifikasi ancaman yang terkait dengan ruang

lingkup.

3.4.3 Identifikasi Kelemahan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kelemahan yang ada terkait dengan

ruang lingkup.

3.4.4 Analisa Kontrol

Pada tahap ini dilakukan pengukuran penanganan insiden saat ini.

3.4.5 Penentuan Kemungkinan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan pendefinisian tingkat banyaknya

kejadian.

3.4.6 Analisa Dampak

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan pendefinisian tingkat dampak.

Tahap ini dilakukan dengan wawancara dengan staf Bagian P2TI.

3.4.7 Penentuan Risiko

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan pendefinisian tingkat risiko.

Selanjutnya akan ditemukan tingkat risiko dari ancaman yang ada pada tahap

identifikasi ancaman sebelumnya.

3.4.8 Rekomendasi Kontrol

Pada tahap ini diberikan beberapa rekomendasi kontrol yang sesuai

dengan hasil dari proses penilaian risiko.
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3.4.9 Dokumentasi

Pada tahap ini dilakukan adalah melakukan dokumentasi hasil dari tahap-

tahap yang dilakukan sebelumnya mulai pengumpulan data dan penilaian risiko.

Hasil dokumentasi tersebut digunakan sebagai rekomendasi atau masukan bagi

pihak P2TI PTPN V.


