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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah yang mendefinisikan luang lingkup 

penelitian tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

tugas akhir, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan 

tugas akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sistem informasi di zaman sekarang ini sudah semakin maju 

dengan ditunjang adanya jaringan internet yang memudahkan dalam mengakses 

dan mengolah suatu informasi, tetapi dengan kemajuan tersebut tentu saja harus 

ada dukungan dari  tingkat keamanan yang lebih baik untuk kesesuaian sistem 

informasi yang dibutuhkan suatu organisasi. Keamanan informasi untuk sebuah 

organisasi atau perusahaan sangat penting jika dilihat dari kemajuan teknologi 

dibidang sistem informasi sekarang ini, dengan kata lain dengan adanya keamanan 

informasi yang lebih baik dapat menghindari kebocoran informasi atau kehilangan 

data, serta hal – hal lain yang tidak diinginkan.  

Organisasi atau perusahaan harus memiliki keamanan informasi yang baik  

dan tentunya dapat mengikuti standar yang ada agar tidak mengalami kebocoran 

data atau hilangnya data – data penting yang dapat memberikan dampak dan 

resiko yang besar bagi perusahaan. Kesalahan mungkin saja bisa terjadi tanpa 

sepengetahuan dari perusahaan, jika tidak ditangani dengan tepat dapat 

berdampak buruk bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Sangat penting bagi 

sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengetahui sebatas mana keamanan 

yang sudah mereka terapkan dalam sistem kerja mereka. Agar kekurangan dari 

keamanan tersebut dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik. 

Dalam penerapan keamanan informasi untuk sebuah organisasi, standar 

ISO/IEC 27001 sudah memenuhi untuk memenuhi standar keamanan informasi 

yang dibutuhkan. Standar ISO/IEC 27001 dipilih karena sesuai fungsinya yaitu 

untuk penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, pemeliharaan, dan 
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perbaikan pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Desain dan 

penerapan SMKI dari suatu organisasi dipengaruhi oleh kebutuhan dan sasaran 

organisasi. Dalam penerapannya SMKI disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 

Standar ISO/IEC 27001 dapat digunakan untuk menilai kesesuaian oleh pihak 

terkait baik internal maupun eksternal. Dalam pemodelannya standar ISO/IEC 

27001 menggunakan model “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), yaitu suatu proses 

pemecahan masalah empat langkah iterative (Rencanakan, Kerjakan, Cek, Tindak 

lanjuti) yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas dan yang diterapkan 

untuk membentuk seluruh proses SMKI[3]. Dalam standar ini memberikan model 

yang kokoh untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam panduan tersebut 

yang mengatur asesmen resiko, desain keamanan dan penerapan manajemen 

keamanan informasi. Pendekatan proses dalam SMKI mendorong penggunanya 

untuk menekankan pentingnya pemahaman persyaratan keamanan informasi dan 

kebutuhan untuk membuat kebijakan dan sasaran untuk organisasi, penerapan dan 

pengoperasian yang mengatur resiko keamanan informasi dari suatu organisasi 

secara keseluruhan, serta perbaikan berkesinambungan berdasarkan pengukuran 

sasaran.    

Untuk dapat memeriksa kelemahan keamanan dalam mengimplementasikan 

sistem informasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan standar 

ISO/IEC 27001, maka topik tugas akhir yang diangkat adalah “Self Assessment 

Tools Untuk ISO/IEC 27001 Berbasis Web” agar sistem yang dibutuhkan sebuah 

organisasi dapat sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi ini dikembangkan 

berbasis web dengan framework codeigniter serta menggunakan bahasa script 

PHP dan database MySQL. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang ada dalam penelitian ini antara lain : 

a. Bagaimana menganalisis kinerja pengelolaan keamanan informasi 

yang sesuai dalam standar ISO/IEC 27001? 

b. Bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya sistem 

manajemen keamanan informasi perusahaan atau organisasi sesuai 

dengan standar ISO/IEC 27001? 
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c. Bagaimana memastikan sistem manajemen keamanan informasi yang 

diterapkan di perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar 

ISO/IEC 27001? 

Berdasarkan kondisi tersebut saya tertarik untuk mengangkat tema 

pembangunan perangkat lunak dengan judul “Self Assessment Tools Untuk 

ISO/IEC 27001 Berbasis Web”. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil analisis kinerja pengelolaan keamanan informasi yang 

disesuaikan dengan standar ISO/IEC 27001. 

b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya sistem manajemen 

keamanan informasi perusahaan atau organisasi sesuai dengan 

ISO/IEC 27001. 

c. Memastikan sistem keamanan informasi yang dibutuhkan sudah 

sesuai dengan ISO/IEC 27001 sehingga dapat membantu perusahaan 

atau organisasi untuk mencapai tujuannya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi self assessment tools untuk 

ISO/IEC 27001 berbasis web ini, mempunyai batasan masalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibangun menyesuaikan sistem manajemen keamanan 

informasi dengan standar ISO/IEC 27001. 

b. Aplikasi yang mengidentifikasi masalah dalam pengolahan informasi 

yang sesuai dengan kategori dalam ruang lingkup ISO/IEC 27001. 

c. Hasil dari aplikasi berupa laporan berbentuk pdf dan berisi nilai dari 

hasil self assessment. 

d. Karena aplikasi ini berbasis web maka menjalankan aplikasi ini harus 

melalui jaringan internet. 
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e. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bantuan sistem operasi 

windows, program Mozilla Firefox beserta add-ons Firebug, Sublime 

Text, Adobe Photoshop, dan XAMPP. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

metode kualitatif,  yang dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu :  

1.5.1. Studi Literatur : 

         Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan teori terkait 

dengan tugas akhir diantaranya mengenai teori ISO/IEC 27001, 

tentang self assessment, dan pembangunan aplikasi berbasis web 

dengan framework codeigniter. 

1.5.2. Studi Sistem Berjalan : 

        Setelah melakukan studi literatur untuk peningkatkan 

wawasan peneliti melakukan wawancara kepada kerabat dan teman 

mengenai self assessment dan ISO/IEC 27001. Selain itu juga 

peneliti melakukan wawancara dan diskusi dengan dosen teknik 

informatika yang paham dalam penelitian ini. 

1.5.3. Pembangunan aplikasi : 

Pembangunan aplikasi ini dilakukan dengan tahapan, 

a. Analisis sistem 

b. Perancangan 

c. Pengkodean 

d. Pengujian  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun untuk sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari enam bab, 

yaitu: 

       Bab pertama pendahuluan, merupakan bagian pertama dari laporan ini.  

Pada bagian ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud 

dan tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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Bab kedua landasan pustaka, merupakan bagian kedua dari laporan ini.  

Pada bagian ini akan dibahas landasan pustaka yang berkaitan dan digunakan 

dalam tugas akhir ini. 

Bab ketiga analisis sistem, merupakan bagian ketiga dari laporan ini.  Pada 

bagian ini akan dibahas analisis sistem yang terdiri dari identifikasi masalah, 

identifikasi penyebab masalah dan hasil analisa. 

Bab keempat perancangan sistem, merupakan bagian keempat dari 

laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas rancangan aplikasi sistem yang akan 

dibangun, termasuk didalamnya rancangan proses aplikasi pembuatan laporan, 

antarmuka dan basis data. 

       Bab kelima implementasi dan pengujian sistem, merupakan bagian kelima 

dari laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas implementasi rancangan aplikasi 

sistem mulai  dari hardware, software, basis data, dan antarmuka yang siap 

digunakan serta melakukan pengujian pada sistem yang dibangun. 

       Bab keenam kesimpulan dan saran, merupakan bagian keenam dari laporan 

ini. Pada bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran terhadap kekurangan yang 

terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 

 

 


