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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat atau sering 

disingkat dengan Diskominfo Jabar adalah instansi yang bertanggung jawab atas 

pengolahan informasi dalam lingkungan Pemerintahan Jawa Barat. Instansi ini 

mencakup penyediaan sistem informasi daerah dan pemberian solusi untuk 

pengolahan data Pemerintahan Jawa Barat. Sistem informasi yang dibangun 

Diskominfo digunakan oleh instansi-instansi daerah yang berada dalam teritorial 

Provinsi Jawa Barat. Seperti kabupaten atau kota dan instansi-instansi yang 

berkaitan dengan pemerintahan daerah, Diskominfo juga sebagai pengintegrasi 

seluruh sistem yang telah dibangun oleh instansi yang berada di lingkungan 

pemerintahan Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan fungsi 

utamanya sebagai pengolah informasi pada seluruh instansi terkait, tentu 

kerahasiaan dan keamanan informasi harus terjaga dengan sangat baik untuk 

menghindari kejahatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh 

karena itu di Diskominfo Jabar memiliki sebuah unit dalam menjalankan tugas 

dan fungsi tersebut, bernama bidang Persandian dan Keamanan Informasi.  

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi adalah bidang yang berperan 

dalam melaksanakan rencana strategis sistem manajemen keamanan informasi dan 

persandian, pemantauan menggunakan materiil sandi, pengelolaan security 

operations center dan pengamanan sumber daya digital pemerintah. Pentingnya 

keberadaan unit ini diiringi dengan pesatnya pemanfaatan teknologi informasi 

(komputer, internet, ponsel pintar, dan lain sebagainya) yang terdapat beberapa 

fenomena sosial yang menjadi petunjuk atau indikator adanya suatu masalah 

sosial yang serius. Fenomena tersebut diantaranya menyalahgunakan file untuk 

mendapat tebusan uang (ransomware), peredaran produk persandian seperti 

secure VPN, penjualan perangkat lunak untuk analisis sandi secara online, dan 

bocornya data pemerintah yang berklasifikasi rahasia ke internet. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang Persandian dan 

Keamanan Informasi tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi informasi 
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yang dimana terdapat berbagai kemungkinan ancaman dan risiko yang muncul 

dapat mengganggu bahkan melumpuhkan aktivitas dalam sistem sehingga sistem 

tidak dapat berjalan secara optimal. Kemungkinan ancaman dari risiko tersebut 

dapat berasal dari berbagai faktor yang dapat disebabkan oleh sifat alami dari 

bisnis, struktur dan budaya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dapat 

mengakibatkan dampak terhadap keuangan, menurunnya reputasi, terhentinya 

operasi bisnis, kegagalan aset yang dapat dinilai dan penundaan proses 

pengambilan keputusan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis manajemen risiko untuk 

menentukan sejauh mana potensi ancaman dari risiko yang terjadi dan bagaimana 

cara penanganannya sehingga Diskominfo Jabar yang dalam hal ini bidang 

Persandian dan Keamanan Informasi dapat melakukan pengelolaan risiko secara 

menyeluruh. Manajemen risiko merupakan proses dengan tujuan untuk 

mendapatkan keseimbangan antara efisiensi dan merealisasikan peluang untuk 

mendapatkan keuntungan dan meminimalkan kerentanan dan kerugian. 

Manajemen risiko harus menjadi proses tanpa henti dan berulang yang terdiri dari 

beberapa fase, ketika diterapkan dengan benar memungkinkan terjadinya 

perbaikan terus menerus dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. 

Dengan demikian penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan 

pembuatan skripsi dengan Judul “Analisis Manajemen Risiko Teknologi 

Informasi Pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Dengan Menggunakan ISO 

31000“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa 

permasalahan yang muncul : 

1. Terjadinya pencurian perangkat keras oleh pihak eksternal yang masuk ke 

ruangan kerja dan mengambil aset perangkat keras milik bidang Persandian 

dan Keamanan Informasi yang berakibat pada kerugian secara material 

maupun non material. 
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2. Pada saat ini, kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal 

yang berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas proses bisnis yang 

berdampak pada permintaan user yang semakin banyak.  

3. Selain kekurangan jumlah SDM, human error juga cukup sering terjadi. Hal-

hal seperti kesalahan input dan kesalahan melakukan prosedur menjadi lahan 

yang rentan untuk terjadinya sejumlah risiko.    

4. Perangkat keras mengalami kerusakan akibat kesalahan dalam penggunaan dan 

tidak dijalankannya perawatan dan pemeliharaan dengan baik. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dirumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana analisis risiko teknologi informasi pada bidang Persandian dan 

Keamanan Informasi Diskominfo Jabar menggunakan framework ISO 31000?  

2. Bagaimana mengetahui tingkat risiko yang terjadi pada bidang Persandian dan 

Keamanan Informasi Diskominfo Jabar? 

3. Bagaimana perlakuan (mitigasi) yang dilakukan terhadap risiko-risiko yang 

terjadi setelah menilai tingkat risiko yang ada? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian Analisis Manajemen Risiko 

Teknologi Informasi Pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Dengan Menggunakan ISO 

31000 ini sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan 

Dari latar belakang diatas dapat diuraikan tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk melaksanakan prosedur serta proses analisis risiko berbasis risk 

management sesuai dengan standard kerangka kerja ISO 31000 pada bidang 

Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jabar. 

2. Untuk mengetahui tingkat risiko pada bidang Persandian dan Keamanan 

Informasi Diskominfo Jabar. 
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3. Untuk membuat tindakan perlakuan (mitigasi) terhadap risiko-risiko yang 

terjadi. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan dampak 

langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi Diskominfo Jabar 

sebagai pengguna dari hasil penelitian tugas akhir yang dihasilkan. 

1. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian tugas akhir yang 

dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Diskominfo 

Jabar guna meningkatkan keamanan dan kontrol terhadap risiko yang terjadi 

pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi. 

2. Manfaat Akademis 

Manfaat secara akademis yang diharapkan dari penelitian tugas akhir di 

Diskominfo Jabar adalah : 

1. Bagi jurusan Sistem Informasi, sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah dari 

ilmu yang telah didapat pada jurusan tersebut. Dengan demikian terdapat 

penerapan langsung antara dunia bisnis dengan ilmu yang didapat di bangku 

perkuliahan. 

2. Kegunaan bagi penulis, melalui penelitian ini penulis dapat 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku 

perkuliahan dengan konsep nyata di dunia perusahaan/instansi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan proposal ini dapat lebih terarah, maka batasan 

yang digunakan dalam pelaksanaan penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis manajemen risiko dilakukan berdasarkan ISO 31000 menggunakan 

kerangka kerja berbasis implementing risk management yang meliputi proses 

pengelolaan risiko bagian menetapkan konteks, identifikasi risiko, analisis 

risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan (mitigasi) risiko. 

2. Analisis manajemen risiko hanya berfokus pada aset teknologi informasi yang 

dimiliki oleh bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jabar. 
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3. Penelitian ini tidak membahas terkait dengan proses pengelolaan data dan 

proses penggunaan aplikasi. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah: 

1. Tahap Awal 

Merupakan tahap menentukan topik penelitian, lalu menetapkan objek 

penelitian. Dari sini penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang 

selanjutnya melakukan studi literatur sebagai rujukan dalam menyelesaikan 

masalah yang akan diteliti. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan yang 

relevan dengan objek penelitian. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan 

observasi dan wawancara. Melakukan observasi langsung serta mengajukan 

pertanyaan untuk mendefinisikan masalah. 

3. Tahap Persiapan dan Perencanaan Manajemen Risiko 

Berupa tahap persiapan dan perencanaan manajemen risiko dengan 

menentukan framework yang akan digunakan dalam mengelola risiko. 

4. Tahap Identifikasi Risiko 

Merupakan tahap untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi serta 

dampak yang terjadi 

5. Tahap Penyusunan dan Pengolahan Checklist 

Checklist dilakukan untuk menyederhanakan proses identifikasi risiko. Dengan 

menggunakan checklist dapat dilakukan identifikasi awal kemungkinan dan 

dampak risiko yang terjadi. 

6. Tahap Analisis Risiko 

Tahap dimana menentukan besar kemungkinan dan besar dampak risiko. 

7. Tahap Evaluasi dan Rekomendasi  

Tahap mendapatkan level risiko lalu memberikan rekomendasi untuk 

meminimalisir dan mencegah risiko kembali terjadi. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Berikut ini merupakan sistematika laporan yang digunakan dalam proposal 

skripsi Analisis Manajemen Risiko Pada Bidang Persandian dan Keamanan 

Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Dengan 

Menggunakan ISO 31000. 

Abstrak, Bagian ini berisi uraian penting dan ringkas tentang isi laporan 

implementasi. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan dan 

terkait dengan subyek dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan 

skripsi.  

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum dan sejarah tempat penelitian, metode yang 

digunakan, data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data dan hipotesa. 

BAB IV ANALISIS RISIKO 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah 

melakukan analisis risiko dari hasil penelitian yang diperoleh. 

BAB V MITIGASI RISIKO 

Bab ini membahas mengenai evaluasi dan penanganan risiko dari pembahasan 

yang dilakukan pada Bab IV. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

serta saran-saran untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya di masa 

mendatang. 


