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BAB II  

STUDI LITERATUR 

  

 Kajian Pustaka  

Pada tahun 2019 Faris Bagaskoro, Yusi Tyroni Mursityo, dan Suprapto melakukan 

Evaluasi Menggunakan COBIT 5 terhadap Proses Tata Kelola Sistem Keamanan 

Informasi dengan Fokus Proses DSS05, APO13, dan EDM03 (Studi pada Subbidang 

Layanan Aplikasi e-Business KOMINFO RI). Hasil penelitian pengimplementasian 

proses DSS05 di dalam organisasi, telah mencapai capability level sejumlah level 2 

(Managed Process) dengan catatan mencapai Fully Achieved pada level 1 (Performed 

Process), mencapai Largely Achieved pada level 2 (Managed Process). Proses APO13 

mencapai tingkat kapabilitas di level 1 (Performed Process) dengan catatan mencapai 

Largely Achieved pada level tersebut dan juga mencapai Partially Achieved pada level 

2 (Managed Process). Proses EDM03 telah mencapai tingkat kapabilitas di level 1 

(Performed Process) dengan kriteria mencapai Largely Achieved pada level 1 

(Performed Process), dan mencapai Largely Achieved pada Process Attribute 2.1 

(Performance Management), dan juga meraih kategori Partially Achieved pada 

Process Atribute 2.2 (Work Product) [2]. Pada tahun 2017 Iik Muhamad Malik Matin, 

Arini, dan Luh Kesuma Wardhani melakukan Analisis Keamanan Informasi Data 

Center Menggunakan Cobit 5. Hasil analisa pada proses APO13 (Mengelola Keamanan 

Informasi) dan DSS05 (Mengelola Layanan Keamanan) diketahui tingkat kapabilitas 

saat ini berada pada level 2 (Managed Process) dengan nilai kapabilitas masing-masing 

1,54 dan 1,70 yaitu proses telah dijalankan, dikontrol, dikelola dengan tepat [3]. 

Pada tahun 2014 Mustaqim Siga, Tony Dwi Susanto, dan Bekti Cahyo Hidayanto 

melakukan Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi 

Pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Jawa Timur. Hasil dari penelitian 

ini dari aspek penilaian peran TIK bagi Kanwil DJPBN menunjukkan angka relatif 

tinggi yang menandakan peran vital TIK bagi pelaksananaan perbendaharaan (skor 36 
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dari 48). Status kesiapan pengelolaan keamanan informasi yang meliputi kelengkapan 

perangkat keamanan pada 5 (lima) area dinilai masih perlu adanya perbaikan (skor 337 

dari nilai maksimal 588). Hasil penilaian berdasarkan aspek kepatuhan menunjukkan 

pengelolaan keamanan informasi pada Kanwil DJPBN Jawa Timur sudah dalam 

penerapan, namun dinilai masih perlu diperbaiki dalam hal kelengkapan perangkat 

pengamanannya (presentase 57,31% temuan sesuai dan 14.69 % temuan yang tidak 

sesuai). Tingkat kematangan seluruh area berada pada level II dari level V yang artinya 

terdapat pemahaman keamanan informasi di Kanwil DJPBN Jawa Timur namun masih 

tergolong aktif bukan proaktif [4]. Pada tahun 2014 Endi Lastyono Putra, Bekti Cahyo 

Hidayanto, dan Hanim Maria Astuti melakukan Evaluasi Keamanan Informasi Pada 

Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan 

Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Hasil dari penilaian tingkat 

kepentingan dan peran TIK adalah sebesar 44 dari total keseluruhan 48. Hal ini 

menunjukan bahwa divisi Network of Broadband Telkom sudah sangat kritis dalam hal 

penggunaan TIK. Hasil keseluruhan dari penilaian kelima area dalam indeks KAMI 

adalah sebesar 582 dari total keseluruhan 588 dan berada pada level V. Hasil penilaian 

kelima area menunjukan nilai sebesar 582, dengan hasil nilai tingkat kepentingan TIK 

sebesar 44 maka divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

sudah dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standart ISO 27001 [5]. 

Pada tahun 2015 Nina Sulistiyowati melakukan Evaluasi Keamanan Informasi 

Berbasis ISO 27001 Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Karawang. Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan, penerapan 

keamanan informasi di DPPKAD belum didukung oleh kebijakan dan prosedur yang 

jelas, belum adanya bagian khusus dalam struktur organisasi yang mengelola masalah 

keamanan informasi, tidak adanya rancangan maupun dokumentasi keamanan 

informasi menyebabkan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan para pegawai di 

DPPKAD terhadap masalah keamanan informasi, hasil evaluasi keamanan informasi 

di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukan bahwa 

sejauh ini aktivitas-aktivitas yang mendukung terciptanya keamanan informasi sudah 
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dijalankan meskipun masih dalam upaya minimal [6]. Pada tahun 2016 Wenni Syafitri 

melakukan Penilaian Risiko Keamanan Informasi Menggunakan Metode NIST 800-30  

(Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik Universitas XYZ). Berdasarkan hasil 

penilaian risiko berbasis keamanan informasi, universitas xyz memiliki 1 tingkat risiko 

tinggi, 5 tingkat risiko sedang dan 52 tingkat risiko rendah [7]. 

Pada tahun 2017 Astri F. Manullang, Candiwan, dan Listyo Dwi Harsono melakukan 

Asesmen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Kami) 

pada Institusi Xyz. Hasil dari penilaian tingkat penggunaan sistem elektronik adalah 

sebesar 32 dari jumlah total keseluruhan sebesar 50. Hal ini menunjukkan bahwa 

institusi XYZ sudah masuk dalam kategori tinggi dalam penggunaan sistem elektronik 

yang berarti penggunaan sistem elektronik merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari proses kerja yang berjalan pada institusi XYZ. Hasil skor keseluruhan 

berdasarkan penilaian kelima area dalam indeks KAMI institusi XYZ memperoleh skor 

sebesar 153 dari total keseluruhan 645 dan berada pada level kematangan 1+ dimana 

kondisi ini merupakan kondisi awal penerapan keamanan informasi. Dalam hal ini 

Institusi XYZ belum layak dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi 

untuk melindungi aset yang dimiliki, sehingga masih rentan terhadap tindak kejahatan 

komputer yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan sistem informasi di 

institusi XYZ [8]. Pada tahun 2017 Firzah A Basyarahil, Hanim Maria Astuti, dan Bekti 

Cahyo Hidayanto melakukan Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi 

Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Berdasarkan ISO/IEC 

27001:2013 pada Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Hasil dari penggunaan indeks KAMI 

versi 3.1 di DPTSI ITS adalah tingkat ketergantungan penggunaan sistem elektronik 

sebesar 26 dari total skor 50 dan masuk kedalam kategori tinggi dimana sistem 

elektronik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang berjalan. Hasil 

penilaian kelima area yang telah dilakukan adalah sebesar 249 dari 645 dan berada 

pada kategori tidak layak [9]. 
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Pada tahun 2017 Rahmat Hidayat, Mohammad Suyanto, dan Andi Sunyoto melakukan 

Penilaian Keamanan Informasi Untuk Mengukur Kematangan Manajeman Keamanan 

Layanan TI (Studi Kasus: BPMP Kabupaten Gresik). Hasil pengukuran kelengkapan 

dan kematangan sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di BPMP Kabupaten 

Gresik masih relatif rendah, yaitu pada level I s/d II, dengan nilai skor peran tingkat 

kepentingan terhadap TIK sebesar 27 atau tingkat ketergantungan terhadap TIK 

tergolong tinggi. Nilai hasil evaluasi tingkat kesiapan penerapan dari kelima area 

mendapat skor 207, maka dalam matriks peran TIK dan status kesiapan berada pada 

kondisi “Tidak Layak” karena semakin tinggi ketergantungan terhadap TIK atau 

semakin penting peran TIK maka harus semakin banyak bentuk pengamanan yang di 

perlukan dan harus di terapkan sampai tahap tertinggi [10]. Pada tahun 2018 Naniek 

Utami Handayani, Mochammad Agung Wibowo, Diana Puspita Sari, Yoga Satria, dan 

Akbar Romadhona Gifari melakukan Penilaian Risiko Sistem Informasi Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro Menggunakan Metode Failure Mode Effect And 

Analysis Berbasis Framework ISO 27001. Hasil identifikasi risiko menggunakan 

metode Failure Mode Effect Analysis berbasis kerangka ISO 27001 menunjukkan 

bahwa lima prioritas risiko teratas pada SIFT UNDIP adalah ketergantungan kepada 

karyawan dalam kelangsungan operasional Sistem Informasi dengan nilai RPN = 80, 

fiber optik tersambar petir dengan nilai RPN = 60, misconfiguration ISP dengan nilai 

RPN = 60, modifikasi data tanpa ijin dengan nilai RPN = 40, dan kerusakan komputer 

server dengan nilai RPN = 40 [11].   

 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis 

menggunakan COBIT PAM (Process Assessment Model) untuk menentukan capability 

level IT security pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Institut Teknologi Sumatera. Rangkuman penelitian terdahulu yang terkait dengan 

security assessment dengan beragam metode dapat dilihat dalam Tabel 2.1.  
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Tabel 2. 1 Penelitian Terkait 

No Peneliti Judul Tahun Hasil 

1.   Faris  

Bagaskoro,  

Yusi Tyroni  

Mursityo,  

Suprapto  

Evaluasi Menggunakan COBIT 5 

terhadap Proses Tata Kelola 

Sistem Keamanan Informasi 

dengan Fokus Proses DSS05, 

APO13, dan EDM03 (Studi pada 

Subbidang Layanan Aplikasi e-

Business KOMINFO RI).   

2019  Capability level proses 

DSS05 telah mencapai 

level 2 (Managed 

Process), proses APO13 

mencapai level 1 

(Performed Process), dan 

proses EDM03 mencapai 

level 1  

(Performed Process).   

2.  Iik Muhamad 

Malik Matin, 

Arini, dan Luh 

Kesuma 

Wardhani 

Analisis Keamanan Informasi 

Data Center Menggunakan Cobit 

5 

2017 Hasil analisa tingkat 

kapabilitas pada proses 

APO13 dan DSS05 saat 

ini berada pada level 2 

dengan nilai kapabilitas 

masing-masing 1,54 dan 

1,70. 

3.  Mustaqim 

Siga, Tony 

Dwi Susanto, 

dan Bekti 

Cahyo 

Hidayanto 

Evaluasi Keamanan Informasi 

Menggunakan Indeks Keamanan 

Informasi Pada Kantor Wilayah 

Ditjen Perbendaharaan Negara 

Jawa Timur 

2014 Tingkat kematangan 

seluruh area berada pada 

level II dari level V yang 

artinya terdapat 

pemahaman keamanan 

informasi di Kanwil 

DJPBN Jawa Timur 

namun masih tergolong 

aktif bukan proaktif. 
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4.  Endi  

Lastyono  

 Putra,  Bekti  

Cahyo  

Hidayanto,  

Hanim Maria  

Astuti  

Evaluasi  Keamanan 

Informasi  Pada  Divisi 

Network of Broadband PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk.  

2014  Hasil penilaian kelima 

area menunjukan nilai 

sebesar 582, dengan hasil 

nilai tingkat kepentingan 

TIK sebesar 44 maka 

divisi Network of 

Broadband PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia Tbk sudah 

dapat dikatakan matang 

dan sesuai dengan 

standart ISO 27001.   

5.  Nina  

Sulistiyowati  

Evaluasi Keamanan Informasi 

Berbasis ISO 27001 Pada Dinas 

Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Karawang.  

2015  Hasil evaluasi keamanan 

informasi di DPPKAD 

menunjukan bahwa 

sejauh ini aktivitas-

aktivitas yang 

mendukung terciptanya 

keamanan informasi 

sudah dijalankan 

meskipun masih dalam 

upaya minimal.  

6.  Wenni  

Syafitri  

Penilaian Risiko Keamanan 

Informasi Menggunakan Metode 

NIST 800-30 (Studi Kasus: 

Sistem Informasi Akademik 

Universitas XYZ.  

2016  Universitas xyz memiliki 

1 tingkat risiko tinggi, 5 

tingkat risiko sedang dan 

52 tingkat risiko rendah.  
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7.  Astri  F.  

Manullang,  

Candiwan,  

 Listyo  Dwi  

Harsono 

Asesmen Keamanan Informasi 

Menggunakan Indeks Keamanan 

Informasi (Kami) pada Institusi 

Xyz. 

2017 Institusi XYZ 

memperoleh skor sebesar 

153 dari total 

keseluruhan 645 dan 

berada pada level 

kematangan 1+. 

8. Firzah A.  

Basyarahil, 

Hanim Maria  

Astuti, Bekti  

Cahyo  

Hidayanto 

Evaluasi Manajemen Keamanan 

Informasi Menggunakan Indeks 

Keamanan Informasi (KAMI) 

Berdasarkan ISO/IEC 

27001:2013 pada Direktorat 

Pengembangan Teknologi dan 

Sistem Informasi (DPTSI) ITS 

Surabaya.   

2017 Hasil penilaian kelima 

area yang telah 

dilakukan adalah sebesar 

249 dari 645 dan berada 

pada kategori tidak 

layak. 

9.  Rahmat  

Hidayat,  

Mohammad  

Suyanto,  

Andi Sunyoto  

Penilaian Keamanan Informasi 

Untuk Mengukur Kematangan 

Manajeman Keamanan  

Layanan TI (Studi Kasus:  

BPMP Kabupaten Gresik).  

2017  Hasil evaluasi tingkat 

kesiapan penerapan dari 

kelima area mendapat 

skor 207, Maka dalam 

matriks peran TIK dan 

status kesiapan berada 

pada kondisi “Tidak 

Layak”.  
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10.  Naniek Utami  

Handayani,  

Mochammad  

Agung  

Wibowo,  

Diana Puspita 

Sari, Yoga  

Satria, Akbar  

Romadhona  

Gifari  

Penilaian Risiko Sistem 

Informasi Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro  

 Menggunakan  Metode  

Failure Mode Effect and  

 Analysis  Berbasis  

Framework ISO 27001.  

2018  Lima prioritas risiko 

teratas pada SIFT  

UNDIP adalah 

ketergantungan kepada 

karyawan dalam 

kelangsungan operasional 

Sistem Informasi dengan 

nilai RPN = 80, fiber 

optic tersambar petir 

dengan nilai RPN = 60, 

misconfiguration ISP 

dengan nilai RPN = 60, 

modifikasi data tanpa ijin 

dengan nilai RPN =  

40, dan kerusakan 

komputer server dengan 

nilai RPN = 40  

 

  

  

 Sistem Informasi dan Teknologi Informasi  

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi 

yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan 

sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam 

organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, 

mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan infromasi yang diterima dengan 

menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya [12]. 
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Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang 

relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan 

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan 

[13]. 

 

 Tata Kelola Teknologi Informasi  

Tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola organisasi atau 

perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan 

risikonya. Tata kelola teknologi informasi membangun suatu sistem yang semua 

pemangku kepentingannya, termasuk direksi dan komisaris serta pengguna internal dan 

bagian terkait seperti keuangan dapat memberikan masukan yang diperlukan untuk 

proses pengambilan keputusan [14]. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu dasar 

terstruktur yang mengaitkan dan menyelaraskan proses-proses TI, sumberdaya TI, serta 

informasi yang dibutuhkan organisasi dalam mengimplementasikan strateginya dalam 

meraih target yang dicanangkan.  

Tata kelola TI mengintegrasikan serta mengoptimalisasikan metode untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan akuisisi dan implementasi, delivery 

dan support, serta monitoring dan evaluasi kinerja TI. Hal penting untuk diketahui 

bersama bahwa tata kelola TI adalah bagian tak terpisahkan dari suskes pelaksanaan 

tata kelola organisasi dengan cara memastikan adanya peningkatan yang terukur 

terhadap efisiensi dan efektivitas proses-proses bisnis organisasi.   

2.3.1 COBIT  

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) merupakan 

sebuah framework yang dikeluarkan oleh ISACA (Information System Audit and 

Control Association) yang baik digunakan untuk mengelola IT Governance disebuah 

organisasi. Ruang lingkup COBIT meliputi kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah 
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ditanamkan dan dikenal sebagai acuan model, dan disejajarkan dengan standar 

infrastruktur IT (seperti ITIL, ISO 9000). COBIT bermanfaat bagi auditor karena 

merupakan teknik yang dapat membantu identifikasi IT controls issues. COBIT juga 

berguna bagi IT user karena memperoleh keyakinan atas keandalan sistem aplikasi 

yang digunakan. Sedangkan bagi para manajer, COBIT memberikan manfaat dalam 

keputusan investasi di bidang IT dan infrastrukturnya, salah satunya yaitu untuk 

menyusun perencanaan strategis infrastruktur IT [15].  

2.3.2 ISO 27001:2013  

ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem 

manajemen keamanan informasi atau juga yang biasa dikenal dengan Information 

Security Management Systems (ISMS). Dengan menerapkan standar ISO 27001:2013, 

tentu akan membantu meningkatkan serta memelihara sistem manajemen keamanan 

informasi (ISMS). ISMS ini merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan 

organisasi yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan 

informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. ISO 

27001:2013 memiliki 113 kontrol keamanan informasi, dan pada pelaksanaannya 

organisasi atau perusahaan dapat memilih kontrol mana yang paling relevan dengan 

kondisi di lapangan dengan melakukan penilaian resiko dan aset pada tahapan awal. 

Detail dan tahapan implementasi dari kontrol disebutkan pada dokumen ISO yang lain 

yaitu ISO 27002:2013. Sehingga dapat dikatakan ISO 27001 sebenarnya merupakan 

suatu standar untuk mendapatkan sertifikasi keamanan dari manajemen viewpoint yang 

menggunakan ISO 27002 untuk panduan dari sisi security control  

2.3.3 Indeks KAMI  

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat 

bantu untuk menganalisa dan mengevalusi tingkat kesiapan (kelengkapan dan 

kematangan) penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan 

kriteria pada SNI ISO/IEC 27007, yaitu tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, 

pengelolaan aset, dan aspek teknologi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk 

menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan 

http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/9391
http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/9391
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sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja 

keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan 

oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui bimbingan teknis, 

assessment, dan konsultasi.  

 

2.3.4 NIST 800-30  

NIST 800-30 adalah dokumen standar yang dikembangkan oleh National Institute of 

Standards and Technology yang mana merupakan kelanjutan dari tanggung jawab 

hukum di bawah undang-undang Computer Security Act tahun 1987 dan the 

Information Technology Management Reform Act tahun 1996. NIST 800-30 terdapat 

dua tahap penting yaitu penilaian risiko dan mitigasi risiko. Tujuan framework NIST 

SP 800-30 adalah memberikan petunjuk program secara terpadu, untuk seluruh 

organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi operasi organisasi (yaitu, misi, 

fungsi, image, dan reputasi), aset organisasi, individu, operasi yang dihasilkan 

organisasi dan terhadap penggunaan sistem informasi/teknologi informasi. Publikasi 

khusus 800-30 menyediakan pendekatan terstruktur, tapi fleksibel dalam mengelola 

risiko yang luas, dengan rincian yang spesifik dalam menilai, menanggapi, dan 

melakukan pemantauan risiko secara terus-menerus sehingga risiko bisa di evaluasi 

oleh pihak manajemen.  

  

 Keamanan Informasi  

Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol 

yang layak, yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, prosedur-

prosedur, struktur-struktur organisasi dan piranti lunak. Keamanan informasi 

memproteksi informasi dari ancaman yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, 

memperkecil rugi organisasi dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan 

usaha.  
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Terdapat prinsip-prinsip penting dari sebuah keamanan informasi (information 

security), yaitu: kerahasian (confidentiality), keutuhan data (integrity) dan ketersediaan 

(availability). CIA (confidentiality, integrity, availability) adalah standar yang 

digunakan banyak pihak untuk mengukur keamanan sebuah sistem. Prinsip-prinsip 

keamanan informasi ialah sebagai berikut :  

1. Confidentiality (kerahasiaan) 

Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa 

informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin 

kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.   

2. Integrity (integritas)  

Aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang 

berwenang (authorized), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta 

metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini.  

3. Availability (ketersediaan)  

Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan 

user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait (aset 

yang berhubungan bilamana diperlukan).  

Sebuah keamanan informasi harus dapat mengkombinasikan peran dari kebijakan, 

teknologi dan orang, dimana manusia (people), yang menjalankan proses 

membutuhkan dukungan kebijakan (policy), sebagai petunjuk untuk melakukannya, 

dan membutuhkan teknologi (technology) merupakan alat (tools), mekanisme atau 

fasilitas untuk melakukan proses. 

Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis, 

sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan diterima oleh 

user yang benar. Hasil survey ISBS (Information Security Breaches Survey) pada tahun 

2000 menunjukkan bahwa sebagian besar data atau informasi tidak cukup terpelihara 

atau terlindungi sehingga beralasan kerawanan. Survey tersebut juga menunjukkan 

bahwa 60% organisasi mengalami serangan atau kerusakan data karena kelemahan 

dalam sistem keamanan.  
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Kegagalan sistem keamanan lebih banyak disebabkan oleh faktor internal 

dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya kesalahan dalam 

pengoperasian sistem (40%) dan diskontinuitas power supply (32%). Hasil survey ISBS 

tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa terdapat banyak jaringan bisnis di Inggris (UK) 

telah mendapatkan serangan dari luar.  

  

 Security Assessment  

Information technology security assessment adalah pengukuran untuk suatu model 

keamanan pada sebuah sistem di organisasi atau perusahaan. Model keamanan adalah 

cara bagaimana keamanan sistem informasi diimplementasikan pada sebuah 

organisasi. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang celah 

keamanan sistem informasi yang terdapat pada organisasi atau perusahaan tersebut 

yang kemudian hasil pengukuran akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dari 

sistem informasi. Security assessment bergantung kepada tiga fase penilaian utama 

yang saling terkait, yaitu fase peninjauan, fase pemeriksaan, fase pengujian. Tiga fase 

tersebut dapat secara akurat menilai teknologi, orang, dan proses yang merupakan 

bagian dari keamanan  

  

 Risiko Keamanan Aplikasi Web  

Open Web Application Security Project (OWASP) adalah sebuah non-profit komuniti 

yang bertujuan untuk mengembangkan metodologi program-program, dokumentasi 

dan sebagainya yang berhubungan dengan keamanan web application. Data dari 

OWASP menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir teknik serangan tidak 

berubah, seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 OWASP Top 10, mengidentifikasi 

risiko keamanan aplikasi web paling serius untuk beragam organisasi [16].  
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Gambar 2. 1 OWASP Top 10 

(Sumber : OWASP Top 10 - 2017 The Ten Most Critical Web Application Security Risks) 

2.6.1 Injection   

Serangan injeksi terjadi ketika data yang tidak terpercaya dikirim ke penerjemah 

sebagai bagian dari perintah atau permintaan. Hampir semua sumber data dapat berupa 

vektor injeksi, lingkungan variabel, parameter, layanan web eksternal dan internal, dan 

semua jenis pengguna. Kelemahan injeksi sangat lazim, terutama dalam kode legacy. 

Kerentanan injeksi sering ditemukan dalam SQL, LDAP, XPath, atau NoSQL queries, 

OS commands, XML parsers, SMTP headers, expression languages, dan ORM queries. 

Kelemahan injeksi mudah ditemukan saat memeriksa kode. Injeksi dapat menyebabkan 

hilangnya data, korupsi, atau pengungkapan kepada pihak yang tidak berwenang, 

hilangnya akuntabilitas, atau penolakan akses. Injeksi kadang-kadang dapat 

menyebabkan pengambilalihan host lengkap. Dampak bisnis tergantung pada 

kebutuhan aplikasi dan data.  

2.6.2 Broken authentication  

Seringkali fungsi dari aplikasi yang berkaitan dengan authentification dan session 

management tidak diimplementasikan dengan tepat dan sempurna, dalam hal ini dapat 

menyebabkan  aplikasi rentan untuk  diserang dengan memanfaatkan passwords, 

session token, dll untuk mengeksploitasi pengguna lain. Prevalensi otentikasi yang 
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rusak tersebar luas karena desain dan implementasi dari sebagian besar identitas dan 

kontrol akses. Manajemen sesi adalah landasan otentikasi dan kontrol akses, dan hadir 

di semua aplikasi stateful. Penyerang dapat mendeteksi otentikasi yang rusak 

menggunakan cara manual dan mengeksploitasinya menggunakan alat otomatis dengan 

daftar kata sandi dan kamus serangan. Penyerang hanya harus mendapatkan akses ke 

beberapa akun, atau hanya satu akun admin untuk mengkompromikan sistem. 

Bergantung pada domain aplikasi, ini dapat memungkinkan pencucian uang, penipuan 

jaminan sosial, dan pencurian identitas, atau mengungkapkan informasi yang sangat 

sensitif yang dilindungi secara hukum.  

2.6.3 Sensitive Data Exposure  

Keadaan dimana data atau informasi tidak dilindungi dengan baik atau terekspose 

sehingga penyerang berkesempatan untuk mengekploitasi dan mencuri data.  

penyerang mencuri kunci, atau mencuri data teks yang jelas dari server, saat dalam 

perjalanan, atau dari klien pengguna, misalnya dari browser. Ketika crypto digunakan, 

manajemen kunci yang lemah, dan algoritma yang lemah, penggunaan protokol dan 

cipher yang umum, terutama untuk teknik penyimpanan hashing kata sandi yang 

lemah. Ketika data dalam perjalanan, kelemahan sisi server mudah dideteksi, tetapi 

sulit untuk data pada saat istirahat. Kegagalan sering kali membahayakan semua data 

yang seharusnya dilindungi. Biasanya, informasi ini mencakup data informasi pribadi 

sensitif seperti catatan kesehatan, data pribadi, dan kartu kredit, yang sering 

memerlukan perlindungan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang atau 

peraturan.  

  

2.6.4 XML External Entities (XXE)  

Serangan XML External Entity adalah jenis serangan terhadap aplikasi yang 

memparsing input XML. Penyerang dapat mengeksploitasi prosesor XML yang rentan 

jika mereka dapat mengunggah XML atau memasukkan konten yang bermusuhan 

dalam dokumen XML, mengeksploitasi kode rentan, dependensi atau integrasi. 
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Kelemahan ini dapat digunakan untuk mengekstrak data, menjalankan permintaan 

jarak jauh dari server, memindai sistem internal, melakukan serangan penolakan 

layanan, serta mengeksekusi serangan lainnya. Dampak bisnis tergantung pada 

kebutuhan perlindungan semua aplikasi dan data yang terpengaruh.  

  

2.6.5 Broken Access Control  

Kontrol akses yang rusak terjadi setiap kali pengguna yang tidak berwenang mengakses 

file atau fungsionalitas. Kelemahan kontrol akses yang umum karena kurangnya 

deteksi otomatis, dan kurangnya pengujian fungsional yang efektif oleh pengembang 

aplikasi. Deteksi kontrol akses biasanya tidak dapat diterima oleh pengujian statis 

otomatis atau dinamis. Pengujian manual adalah cara terbaik untuk mendeteksi kontrol 

akses yang hilang atau tidak efektif. Dampak teknisnya adalah penyerang bertindak 

sebagai pengguna atau administrator, atau pengguna yang menggunakan fungsi 

istimewa, atau membuat, mengakses, memperbarui atau menghapus setiap record.  

  

2.6.6 Security Misconfiguration  

Keamanan yang tidak terkonfigurasi dapat berasal dari pengawasan yang sangat 

sederhana, tetapi dapat membuat aplikasi terbuka lebar bagi penyerang. Penyerang 

akan sering berusaha mengeksploitasi kekurangan yang belum diperbaiki atau 

mengakses akun default, halaman yang tidak digunakan, file dan direktori yang tidak 

dilindungi, dll untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau pengetahuan tentang 

sistem. Kesalahan konfigurasi keamanan dapat terjadi di semua tingkat tumpukan 

aplikasi, termasuk layanan jaringan, server web, server aplikasi, database, frameworks, 

custom code, dan penyimpanan. Pemindai otomatis berguna untuk mendeteksi 

kesalahan konfigurasi, penggunaan akun atau konfigurasi default, layanan yang tidak 

perlu, opsi lawas, dll. Kelemahan seperti itu sering memberi penyerang akses tidak sah 

ke beberapa data sistem atau fungsionalitas. Kadang-kadang, kelemahan tersebut 

menghasilkan kompromi sistem yang lengkap.  
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2.6.7 Cross-Site Scripting (XSS)  

Kerentanan XSS yang tersimpan terjadi ketika aplikasi memungkinkan kode berbahaya 

menjadi permanen, atau setidaknya bagian jangka panjang dari konten yang dapat 

diakses pengguna. XSS adalah masalah paling lazim kedua dalam OWASP Top 10, 

dan ditemukan di sekitar dua pertiga dari semua aplikasi. Serangan XSS yang umum 

termasuk pencurian sesi, pengambilalihan akun, penggantian atau defensif simpul 

DOM (seperti panel login trojan), serangan terhadap browser pengguna seperti 

unduhan perangkat lunak berbahaya, pencatatan kunci, dan serangan sisi klien lainnya.  

2.6.8 Insecure Deserialization  

Kerentanan deserialisasi yang tidak aman muncul saat aplikasi tidak mengamankan 

proses ini dengan benar. Jika implementasi deserialisasi dibiarkan ke pengaturan 

default, aplikasi dapat memiliki sedikit atau tidak ada kontrol atas data apa yang di 

deserialisasi. Beberapa alat dapat menemukan kekurangan deserialisasi, tetapi bantuan 

manusia tetap dibutuhkan untuk memvalidasi masalah. Diharapkan bahwa data 

prevalensi untuk kekurangan deserialisasi akan meningkat ketika alat dikembangkan 

untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasinya. Dampak kekurangan 

deserialisasi tidak dapat diabaikan, kelemahan ini dapat menyebabkan serangan 

eksekusi kode jarak jauh, salah satu serangan paling serius yang mungkin terjadi.  

  

2.6.9 Using Components with Known Vulnerabilities  

Kecenderungan pengembang perangkat lunak untuk menggunakan komponen open 

source yang sering dikembangkan. Di bawah tekanan untuk menghasilkan dengan 

kecepatan, komponen-komponen ini tidak cukup diperiksa sebelum digunakan. Pola 

pengembangan komponen berat dapat menyebabkan tim pengembangan bahkan tidak 

memahami komponen mana yang mereka gunakan dalam aplikasi atau API mereka, 

apalagi menjaga mereka tetap up-to-date. Beberapa kerentanan diketahui hanya 
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menimbulkan dampak kecil, sebagian pelanggaran terbesar sampai saat ini 

mengandalkan eksploitasi kerentanan yang diketahui dalam komponen.  

 

2.6.10 Insufficient Logging & Monitoring  

Pada saat semua log yang berbeda dikumpulkan bersama-sama dan lebih disukai 

disusun, ukuran set data menjadi terlalu besar untuk secara efektif memonitor secara 

manual. Eksploitasi Insufficient Logging & Monitoring adalah landasan dari hampir 

setiap insiden besar. Penyerang bergantung pada kurangnya pemantauan dan respon 

yang tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Sebagian besar 

serangan yang berhasil dimulai dengan pemeriksaan kerentanan. Membiarkan 

penyelidikan semacam itu berlanjut dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan 

eksploitasi hingga hampir 100%.  

Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis, 

sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan diterima oleh 

user yang benar. Hasil survey ISBS (Information Security Breaches Survey) pada tahun 

2000 menunjukkan bahwa sebagian besar data atau informasi tidak cukup terpelihara 

atau terlindungi sehingga beralasan kerawanan. Survey tersebut juga menunjukkan 

bahwa 60% organisasi mengalami serangan atau kerusakan data karena kelemahan 

dalam sistem keamanan.  

Kegagalan sistem keamanan lebih banyak disebabkan oleh faktor internal 

dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya kesalahan dalam 

pengoperasian sistem (40%) dan diskontinuitas power supply (32%). Hasil survey ISBS 

tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa terdapat banyak jaringan bisnis di Inggris (UK) 

telah mendapatkan serangan dari luar.  
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 COBIT PAM (Process Assessment Model)  

PAM (Process Assessment Model) adalah model dua dimensi dari process capability. 

Dalam satu dimensi, yaitu dimensi proses (process dimension), proses didefinisikan 

dan diklasifikasikan ke dalam kategori proses. Pada dimensi lainnya, yaitu dimensi 

kemampuan (capability dimension), seperangkat atribut proses dikelompokkan ke 

dalam tingkat kemampuan yang didefinisikan. Atribut proses memberikan karakteristik 

kemampuan proses yang dapat diukur. Process assessment model sesuai dengan 

persyaratan ISO/IEC15504-2 untuk model penilaian proses dan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan penilaian kemampuan setiap proses COBIT 5. 

 Dimensi proses menggunakan COBIT 5 sebagai model referensi proses. COBIT 5 

memberikan definisi proses dalam siklus hidup (the process reference model), 

bersamaan dengan arsitektur yang menggambarkan hubungan antar proses. Process 

Reference Model (PRM) COBIT 5 terdiri dari 37 proses yang menggambarkan siklus 

hidup untuk tata kelola dan manajemen TI organisasi. Process Reference Model 

COBIT 5 membagi proses IT enterprise ke dalam dua area aktivitas utama, dibagi ke 

dalam domain proses:  

1. Tata Kelola (Governance)  

Domain ini berisi lima proses tata kelola; dalam setiap proses, evaluasi, 

mengarahkan dan memantau (EDM) praktik didefinisikan.  

2. Manajemen (Management)  

Area ini berisi empat domain yang sejalan dengan bidang tanggung jawab 

dalam merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau. Dan mereka 

menyediakan cakupan TI dari ujung ke ujung.   

Setiap domain berisi sejumlah proses, meskipun sebagian besar proses memerlukan 

kegiatan perencanaan, pembangunan, menjalankan dan pemantauan dalam proses atau 

dalam masalah spesifik yang sedang ditangani, mereka ditempatkan dalam domain 

sesuai dengan bidang kegiatan yang paling relevan ketika berkaitan dengan TI di 

tingkat enterprise. Domainnya adalah: Evaluate, Direct and Monitor (EDM); Align, 
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Plan and Organise (APO); Build, Acquire and Implement (BAI); Deliver, Service and 

Support (DSS); Monitor, Evaluate and Assess (MEA).  

Dimensi kemampuan (capability dimension) memberikan ukuran kemampuan suatu 

proses untuk memenuhi sasaran bisnis organisasi saat ini atau yang diproyeksikan 

untuk proses tersebut. Process capability dinyatakan dalam hal atribut proses yang 

dikelompokkan ke dalam tingkat kemampuan. Skala peringkat melibatkan enam 

tingkat kemampuan sebagai berikut:  

1. Level 0 Incomplete process — Proses tidak diimplementasikan atau gagal 

mencapai tujuan prosesnya. Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti 

pencapaian sistematis dari tujuan proses.  

2. Level 1 Performed process (satu atribut) — Proses yang diimplementasikan 

mencapai tujuan prosesnya.  

3. Level 2 Managed process (dua atribut) — Proses yang dilakukan dijelaskan 

sebelumnya sekarang diimplementasikan dengan cara yang terkelola 

(direncanakan, dipantau dan disesuaikan) dan produk kerjanya dibuat, 

dikontrol, dan dipelihara dengan tepat.  

4. Level 3 Established process (dua atribut) — Proses yang telah dijelaskan 

sebelumnya dikelola sekarang diimplementasikan menggunakan proses yang 

ditentukan yang mampu mencapai hasil prosesnya.  

5. Level 4 Predictable process (dua atribut) — Proses yang telah dijelaskan 

sebelumnya sekarang beroperasi dalam batas yang ditentukan untuk mencapai 

hasil prosesnya.  

6. Level 5 Optimizing process (dua atribut) — Proses yang dapat diprediksi yang 

dijelaskan sebelumnya, terus ditingkatkan untuk memenuhi sasaran bisnis saat 

ini dan yang diproyeksikan relevan.  

 

Indikator penilaian digunakan untuk menilai apakah atribut proses telah tercapai. Ada 

dua jenis indikator penilaian, indikator atribut process capability yang berlaku untuk 

capability level 1 hingga 5, dan indikator process performance, yang berlaku secara 



25 
 

 
 

eksklusif untuk capability level 1. Indikator process performance spesifik untuk setiap 

proses dan digunakan untuk menentukan apakah suatu proses berada pada capability 

level 1. Indikator kinerja ini terdiri dari praktik dasar dan produk kerja, dan eksklusif 

untuk level 1. Praktik dasar dan produk kerja untuk setiap proses COBIT 5 ini 

didasarkan pada isi COBIT 5. Indikator atribut process capability bersifat generik 

untuk setiap atribut proses untuk capability level 1 hingga 5. Level 1, akan tetapi, hanya 

memiliki indikator generic practice tunggal untuk kemampuan yang selaras langsung 

dengan pencapaian indikator kinerja spesifik yang diuraikan dalam model referensi 

proses. Indikator atribut kemampuan proses yang digunakan dalam penilaian 

kemampuan proses COBIT 5 adalah Generic Practice (GP), Generic Work Product 

(GWP). Merujuk dari beberapa penelitian sebelumnya [2], [17]–[20] rata-rata 

organisasi berada pada level 2 capability level. 

 

Setiap atribut dinilai menggunakan skala peringkat standar yang ditentukan dalam 

standar ISO / IEC 15504. Peringkat ini terdiri dari:  

1. N — Not achieved. Ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian atribut yang 

didefinisikan dalam proses yang dinilai.  

2. P — Partially achieved. Ada beberapa bukti pendekatan, dan beberapa 

pencapaian, atribut yang didefinisikan dalam proses dinilai. Beberapa aspek 

pencapaian atribut mungkin tidak dapat diprediksi.  

3. L — Largely achieved. Ada bukti pendekatan sistematis untuk, dan pencapaian 

signifikan dari, atribut yang didefinisikan dalam proses yang dinilai. Beberapa 

kelemahan terkait dengan atribut ini mungkin ada dalam proses yang dinilai.  

4. F — Fully achieved. Ada bukti pendekatan yang lengkap dan sistematis, dan 

pencapaian penuh, yang didefinisikan atribut dalam proses yang dinilai. Tidak 

ada kelemahan signifikan terkait dengan atribut ini ada dalam proses yang 

dinilai.  
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Penilai (assessor) menggunakan skala ini untuk menentukan tingkat kemampuan yang 

dicapai. Diterapkan secara konsisten, kriteria ini memungkinkan setiap penilaian 

didasarkan pada tingkat formalitas yang terstruktur dan memungkinkan perbandingan 

penilaian di seluruh organisasi atau bahkan di berbagai perusahaan.  Untuk menentukan 

skor persentase penilaian, organisasi harus melakukan aktifitas-aktifitas yang 

diperlukan dan memiliki dokumen output sesuai dengan kebutuhan tiap proses dalam 

COBIT.  


