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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Landasan Teori 

Evaluasi terkait tata kelola TI sudah telah sering diteliti dengan berbagai metode 

yang berbeda-beda. Berikut ini ialah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan 

dengan metode Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sesuai dengan standar ISO 

27001 ataupun menggunakan kedua metode tersebut dalam waktu yang bersamaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Yusriyah Rahmah, Widhy Hayuhardhika Nugraha 

Putra, dan Admaja Dwi Herlambang ) dengan judul Evaluasi Tingkat Keamanan 

Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan 

Menggunakan Indeks KAMI. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

purposive sampling sebagai pemilihan sampel dan mengevaluasi menggunakan 

indeks KAMI versi 3.1 [7]. Penelitian evaluasi sistem keamanan selanjutnya yang 

dilakukan oleh (Nofry Arman, Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, dan Aditya 

Rachmadi) dengan judul Evaluasi Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). 

Penelitian yang dilakukan Novry dkk yaitu, mengevaluasi di lima area pada Indeks 

KAMI dan hasil evaluasi dengan metode indeks KAMI pada penelitian ini akan 

dibandingkan dengan ISO 27001:2013 kuisioner dari responden dengan keadaan 

sebenarnya[8] . Persamaan kedua penelitian diatas adalah mereka menggunakan 

versi Indeks  KAMI yang sama, yaitu versi 3.1.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Pramudhita Ferdiansyah, Subektiningsih, 

dan Rini Indrayani) dengan judul Evaluasi Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi 

Menggunakan Indeks KAMI 4.0 Pada Lembaga UPTD XYZ. Penelitian ini 

menggunakan Indeks KAMI versi 4.0 merupakan versi baru[5]. Penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh (Marinda Yunella, Admaja Dwi Herlambang, dan Widhy 

Hayuhardhika Nugraha Putra) dengan judul Evaluasi Tata Kelola Sistem Keamanan 

Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang Menggunakan 

Indeks KAMI. Penelitian ini menggunakan Indeks KAMI versi 4.0. persamaan kedua 

penelitian diatas adalah menggunakan versi yang sama, yaitu versi 4.0 merupakan 
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revisi terbaru yang dikeluarkan pada bulan Maret 2019 dengan perbedaan 

penambahan modul suplemen pada versi sebelumnya[1]. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Myra Andriana, Irwan Sembiring, dan 

Kristoko Dwi Hartom) pada tahun 2020 yang berjudul SOP of Information  System 

Security on Koperasi Simpan Pinjam Using ISO/IEC 27002:2013. Penelitian ini 

menggunakan framework octave dengan menggunakan framework  tersebut terdapat 

empat tahapan yang dilakukan, yaitu tahap awal dengan mengidentifikasi aset yang 

ada di perusahaan, dilanjutkan dengan menganalisis pada setiap aset yang dimiliki 

dan keperluan praktek keamanannya. Ketiga dilanjutkan dengan melakukan tindakan 

pengamanan yang akan dilakukan pada koperasi pekerja simpan pinjam untuk 

memitigasi serangan ancaman yang terjadi selanjutnya tahap akhir yaitu 

menganalisis risiko yang terjadi. Didapat hasil prosedur pelaksanaan kerja yang baru 

berdasarkan analisis yang ada dimana terdapat 8 kebijakan dan 12 prosedur baru[3]. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Bella Puspita dan Nyimas Artina) dengan 

judul Analisis Pengendalian Internal Terhadap Sistem Informasi Akuntansi 

Persediaan Pada PT. Sriwijaya Baja Sakti, Pengendalian internal yang dilakukan 

bella puspita dan nyimas belum berjalan optimal dikarenakan dalam pengelolaan 

persediaannya terdapat kelemahan dimana sistem yang digunakan belum dapat 

diandalkan untuk menjalankan alur bisnisnya. Perusahan juga tidak melakukan upaya 

perbaikan dengan permasalahan yang ada dimana terdapat selisih yang terjadi dalam 

persedian dengan stok fisik yang ada digudang, sehingga peneliti memberikan 

rekomendasi menggunakan metode FIFO (first in first out) dalam persediannya dan 

mengusulkan penggunaan aplikasi accurate 5 untuk mempermudah alur bisnis yang 

dijalankan. [9].  

Penelitian selanjutnya pada tahun yang sama Iskandar Budiman Sukmajaya dan 

Johanes Fernandes Andry dengan judul Audit Sistem Informasi Pada Aplikasi 

Accurate Menggunakan Model Cobit Framework 4.1 (studi kasus : PT. Setia Jaya 

Teknologi) penelitian ini menghasilkan tingkat kematangan pada level 2.4 dengan 

hasil yang diharapkan pada level 3.2 yang mengunakan Domain Delivery and 

Support. Dalam segi keamanannya thasil yang didapat sudah melebihi dari harapan 

yang didefinisikan diawal yaitu mendapat nilai rata-rata sebesar 3.2 namun terdapat 
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kekurangan yaitu belum adanya penyimpanan atau back-up data secara fisik. 

Penilaian terndah terdapat pada Domain DS1,DS4,DS7,DS9 dengan ini perlu kerja 

keras dalam memperbaikinya [2]. 

Pada tahun 2017 Firzah Abdullah Basyarahil, melakukan penelitian ini menggunakan 

Indeks KAMI versi 3.1 dimana mengevaluasi keamanan informasi pada lima area 

dengan melakuakan wawancara, setelah data didapat dari hasil wawancara akan 

dilakukan verifikasi data melalui review dokumen yang ada di DPTSI dan 

penelusuran hasil studi lapangan[10]. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh 

Anggi Anugraha Putra, Oky Dwi Nurhayati, dan Ike Pertiwi Windasari pada tahun 

2016 dengan judul Perencanaan dan Implementasi Information Security Management 

System Menggunakan Framework ISO/IEC 27001. Penelitian ini melakukan 

penilaian risiko terlebih dahulu dimana menghasilkan identifikasi ruang lingkup aset. 

Langkah analisis risiko keamanan informasi dengan melakukan penilaian tingkat 

kritikalitas pada aset, lalu melakukan analisis kecendrungan dan dampak dengan 

menentukan deskripsi risiko dari setiap kategori informasi dan hasil dari penilaian 

tingkat kematangan keamanan Indek KAMI didapat pada level I+ dan II +, untuk 

mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001 level keamanan informasi adalah minimal level 

III [4]. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Radhifan Hidayat, penelitian ini  mengevaluasi 

Keamanan Informasi Menggunakan Metode Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 

(Studi Kasus: STIE PERBANAS Surabaya). Penelitian ini mengukur tingkat 

kematangan dengan menggunakan indeks KAMI versi 3.0. Status kelengkapan 

kontrol yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2009. Hasil yang didapat dari 

penilaian Indeks KAMI akan diberikan rekomendasi perbaikan di lima Area 

Pengamanan, yaitu rekomendai Area Tata Kelola, Rekomendasi Area Pengelolaan 

Risiko, Rekomendasi Area Kerangka Kerja, Rekomendasi Area Pengelolaan Aset, 

dan Rekomendasi Area Teknologi [6]. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis akan 

menggunakan Indeks KAMI versi 4.1 yang terbaru dengan penambahan redaksional 

oleh tim BSSN dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001 yang digunakan untuk 

memberikan rekomendasi klausul area kontrol dan melakukan risk assessment yang 
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meliputi identifikasi aset, identifikasi risiko (kerawanan dan ancaman, menentukan 

prioritas risiko dan pengendalian risiko sesuai dengan menentukan kontrol 

berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013. Hasil akhir pemetaan rekomendasi dari 

lima Area Penilaian Keamanan Informasi dan penilaian risiko (risk assesment) 

dipetakan berdasarkan klausul dari SNI ISO/IEC 27001:2013 kepada Koperasi 

Pekerja Kekar. Adapun rangkuman penelitian sebelumnya, dapat disajikan dalam 

tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya 

No  Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Yusriyah Rahmah, 

Widhy 

Hayuhardhika 

Nugraha Putra, 

dan Admaja Dwi 

Herlambang 

2020 Evaluasi Tingkat 

Keamanan Informasi 

pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Mojokerto dengan 

Menggunakan Indeks 

KAMI 

Tingkat kelengkapan dan 

kematangan informasi berada 

pada level I hingga level I+ 

masih tergolong rendah  hasil  

skor sistem elektronik bernilai 

17 berada pada status kesiapan 

tidak layak dan tingkat 

kelengkapan meraih skor 109 

yang berarti membutuhkan 

perbaikan. 

 

2 Nofry Arman, 

Widhy 

Hayuhardhika 

Nugraha Putra, 

dan Aditya 

Rachmadi 

2019 Evaluasi Keamanan 

Informasi pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Sidoarjo menggunakan 

Indeks Keamanan 

Informasi (KAMI) 

 

 

 

 

Tingkat kelengkapan 

keamanan berada pada area 

berwarna kuning masuk dalam 

kategori “perlu perbaikan” 

dengan skor sebesar 334 
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No  Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Pramudhita 

Ferdiansyah, 

Subektiningsih, 

dan 

Rini Indrayani 

2019 Evaluasi Tingkat 

Kesiapan Keamanan 

Informasi 

Menggunakan Indeks 

KAMI 4.0 Pada 

Lembaga UPTD XYZ 

Tingkat kebutuhan dan 

kelengkapan berada pada level 

I sampai dengan level II, 

dengan nilai 20 yang tergolong 

tinggi. Namun hasil evaluasi 

tingkat kesiapan sebesar 245 

sehingga belum layak 

melakukan sertifikasi 

keamanan sesuai dengan 

ISO/IEC 27001. 

4 Marinda Yunella, 

Admaja Dwi 

Herlambang, dan 

Widhy 

Hayuhardhika 

Nugraha Putra  

 

2019 Evaluasi Tata Kelola 

Keamanan Informasi 

Pada Dinas 

Komunikasi Dan 

Informatika Kota 

Malang Menggunakan 

Indeks KAMI 

Menggunakan versi 4.0 Indeks 

KAMI hasil yang didapat Rata 

rata tingkat kematangan 

berada pada level I+ dengan 

status tidak layak dicapai skor 

246 tingkat kelengkapan 

penerapan standar ISO 27001 

5 Myra Andriana, 

Irwan Sembiring, 

dan Kristoko Dwi 

Hartom 

2020 SOP of Information 

System Security on 

Koperasi Simpan 

Pinjam Using ISO/IEC 

27002:2013 

Hasil yang didapat dalam SOP 

(Standar Operasional 

Prosedur) keamanan sistem 

informasi pada koperasi 

simpan pinjam, memperoleh   

aset mengalami ancaman atau 

kegagalan dengan kategori 

kritis dan pada level low. 

6 Bella Puspita, dan 

Nyimas Artina   

2017 Analisis Pengendalian 

Internal Terhadap  

Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan  

Pada PT. Sriwijaya 

Baja Sakti 

Pengendalian internal atas 

sistem informasi akuntansi 

pada PT Sriwijaya Baja Sakti  

Tidak berjalan optimal 

dikarenakan pengelolaan 

persediannya masih 

mengalami kendala 

7 Iskandar Budiman 

Sukmajaya dan 

2018 Audit Sistem 

Informasi Pada 

Menggunakan Framework 

Cobit Hasil yang diperoleh 
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No  Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Johanes Fernandes 

Andry 

Aplikasi Accurate 

Menggunakan Model 

Cobit Framework 4.1 

(Studi Kasus: PT. 

Setia Jaya 

Teknologi) 

Tingkat kematangan (maturity 

level) dari setiap proses dari 

domain Delivery and Support 

(DS) perusahaan pada saat ini 

rata-rata berada pada level 2.4, 

sedangkan ratarata level 

diharapkan berada pada level 

3.2 

8 Firzah Abdullah 

Basyarahil 

2017 Evaluasi Manajemen 

Keamanan Informasi 

Menggunakan  Indeks 

Keamanan Informasi 

(Kami) Berdasarkan 

ISO/IEC 27001:2013 

Pada Direktorat 

Pengembangan 

Teknologi Dan Sistem 

Informasi (DPTSI) ITS 

Surabaya 

 

Dengan menggunakan versi 

3.1 Indeks Kami dari total 50 

skor yang ada skor katagori 

sistem elektronik tidak dapat 

dipisahkan  dari kinerja yang 

ada di DPTSI, hasil dari 

penilaian lima area dalam 

Indeks KAMI berada pada 

level I-II dengan skor nilai 

sebesar 249 dari jumlah 645 

yang berarti masih berada 

pada kondisi awal penerapan 

kerangka kerja dasar 

penerapan keamanan 

informasi.   

9 Anggi Anugraha 

Putra, Oky Dwi 

Nurhayati, dan Ike 

Pertiwi Windasari 

2020 Perencanaan dan 

Implementasi 

Information Security 

Management System 

Menggunakan 

Framework ISO/IEC 

27001 

Hasil identifikasi aset yang 

mengacu pada kriteria CIA, 

dari seluruh aset yang 

diidentifikasi terdapat 34 aset 

yang memiliki tingkat 

“kritikal” dan 8 aset pada 

kategori “tidak kritikal” dan 

dengan Indeks KAMI tingkat 

kematangan keamanan 

informasi Bank Nagari berada 

pada level I+ dan II+. 
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No  Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

10 Radhifan Hidayat 2016 Evaluasi Keamanan 

Informasi 

Menggunakan Metode 

Indeks Keamanan 

Informasi (Kami) 

(Studi Kasus: STIE 

PERBANAS 

Surabaya) 

Dengan menggunkan indeks 

KAMI versi 3.1 didapat hasil 

analisa kritikalitas aset 

terdapat 34 aset memiliki 

tingkat kritikalitas pada 

kategori “kritikal” dan 8 aset 

pada kategori “tidak kritikal” 

dan tingkat kematangan 

keamanan informasi berada 

pada level I+ s/d II+ 

 

2.2 Pengendalian Internal 

Pengendalian internal ialah sebuah proses yang dirancang agar mendapat keyakinan 

tentang pencapaian tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, ketaatan dengan 

undang-undang, pengamanan terhadap aset dan peraturan yang berlaku, serta untuk 

efektivitas dan efisiensi dalam suatu pengoperasian [11]. 

Dalam Koperasi Pekerja Kekar terdapat seseorang sebagai peran pengendalian 

internal, hanya satu orang yang melakukan maintenance terhadap aplikasi accurate. 

Pada Koperasi pekerja kekar belum terbentuknya suatu divisi atau tim pengendalian 

internal.  

2.2.1 Fungsi penting dalam pengendalian internal 

Terdapat tiga fungsi penting dalam pengendalian internal yaitu[9] :  

1. Preventive kontrol merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum masalah 

terjadi dengan dilakukannya pencegahan 

2. Detective kontrol merupakan suatu pengendalian yang dilakukan dalam 

menyikapi suatu masalah ketika terjadinya masalah maka akan dilakukan 

pemeriksaan 

3. Corrective kontrol merupakan pengendalian yang dilakukan untuk 

memecahkan suatu masalah ketika sudah terjadi 
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2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal akan dilakasanakan oleh manajemen perusahaan harus 

memperhatikan aspek kepentingan dalam penyelengaraan operasional harus 

memperhatikan manfaat yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan sudah 

sebanding atau tidak[11].  

Tujuan sistem pengendalian internal sebagai berikut[11] : 

1. Untuk menjamin suatu kebenaran data-data akuntansi.  

2. Untuk mengamankan catatan pembukuan agar tidak diakses oleh yang tidak 

berwenang. 

3. Untuk mewujudkan efisiensi dalam usaha dan mencegah risiko-risiko yang 

bisa saja terjadi.  

4. Dapat ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan 

 

2.3 Audit 

Audit ialah suatu proses evaluasi yang menghasilkan tingkat kesesuaian dengan 

mengumpulkan bukti secara objektif sesuai dengan kategoru yang telah diteapkan. 

Selanjutnya hasil tersebut akan diserahkan pada pihak terkait yang berwenang.  

Audit sistem informasi mencangkup kehandalan, manajemen sumber daya informasi, 

dan sistem informasi teknologi informasi. Ketika sudah menjalankan audit maka 

efisiensi kebijakan untuk menjaga kerahasian, integritas aset dan ketersediaan 

informasi harus dijaga dengan baik bukti-bukti  dari hasil audit yang dilakukan. [12].  

 

2.4 Aplikasi Accurate  

Aplikasi accurate termasuk dalam sistem informasi akuntansi yang mempunyai 

fungsi untuk mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data-data pada 

transaksi operasional sehari-hari pada perusahaan untuk menghasilkan informasi 

berupa keuangan yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan [9].  

Pada Koperasi Pekerja Kekar menggunakan sistem informasi Accurate. Aplikasi 

Accurate merupakan perangkat lunak accounting yang dibuat oleh PT. Cipta Piranti 

Sejahtera atau sering disebut CPS Soft, yang hadir pada tahun 2000 diproduksi dalam 

negeri Indonesia [13].  
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2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi 

Tata kelola teknologi informasi mampu memastikan bahwa TI dapat meningkatkan 

tujuan dan strategi perusahaan. Pada proses pengelolaan data tata kelola berperan 

dalam manajemen pengelolaan data yang merupakan sebuah aset penting bagi 

organiasi. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mempertahankan organisasi. 

Pengelolaan data yang kurang baik akan menimbulkan masalah yang akan 

menimbulkan ancaman seperti kerusakan, kehilangan, penyadapan, akses yang tidak 

pantas[1] 

2.4.1 Fokus Pengelolaan Teknologi Informasi 

Pengelolaan teknologi informasi  berfokus pada lima area, yaitu[13]: 

1. Penyelarasan Strategi (Strategic Aligment) 

Strategic Aligment berfokus pada sebuah keterkaitan antara strategi bisnis 

dengan penyelarasan operasional TI. 

2. Penyampaian Nilai (Value Delivery) 

Penyampaian nilai berkaitan dengan pembuktian dari keberadaan TI dan 

pengoptimalan biaya. 

3. Pengelolaan sumber daya (Resource Management) 

Resource Management suatu pengoptimalan investasi yang dilakukan dengan 

pengelolaan secara tepat dari sumber daya TI yang kritis meliputi informasi, 

infrastruktur, aplikasi dan sumber daya manusia.  

4. Pengelolaan risiko (Risk Management) 

Pemahaman yang jelas akan perhatian perusahaan terhadap keberadaan risiko, 

pemahaman kebutuhan akan kepatuhan, transparansi akan risiko yang 

signifikan terhadap proses bisnis perusahaan dan tanggung jawab pengelolaan 

risiko ke dalam organisasi. 

5. Pengukuran kinerja (Performance Measurement) 

Pengawasan yang pengimplementasiannya meliputi kinerja proses, 

penyampaian layanan, penggunaan sumber daya denga menggunakan kerang 

kerja seperti Balanced Scorecard yang merupakan penerjemah strategi 

menjadi tindakan yang mencapai tujuan yang terukur. 
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2.5 Information Security Management Systems (ISMS) atau Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi (SMKI) 

International Organization for Standardization (ISO) merupakan standarisasi yang 

telah mengembangkan sejumlah standar mengenai Information Security Management 

Systems (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berupa 

persyaratan atau sebuah panduan. SMKI adalah sebuah kebijakan dan prosedur yang 

terkait dengan risiko– risiko. SMKI memiliki tujuan agar meminimalkan risiko yang 

terjadi dan menjamin keberlangsungan bisnis secara aktif agar membatasi dampak 

yang terjadi dari sebuah pelanggaran keamanan [14]. 

 

Gambar 2.1 Struktur Dokumentasi SMKI (Sumber: BSSN) 

Terdapat  tiga tingkatan dalam Struktur dalam Dokumentasi SMKI antara lain [14]: 

• Tingkat satu merupakan suatu dokumen hirarki tertinggi yang terdapat pada 

dokumentasi SMKI. Dokumen ini berisikan komitmen kebijakan, standar dan 

rencana penerapan peningkatan serta pengembangan SMKI. 

• Tingkat dua merupakan sebuah dokumen meliputi panduan dan prosedur yang 

dikembangkan secara internal oleh organisasi tentang bagaimana kebijakan 

diterapkan dan ditetapkan menjadi penanggung jawab kegiatan, dokumen ini 

adalah kegiatan operasional yang dijalankan. 

• Tingkat tiga merupakan dokumen terhadap formulir pelaksanaan prosedur 

sampai pada tingkat yang teknis yang memuat instruksi kerja. Jika prosedur 

sudah dijelaskan secara detail tahapan aktivitas dan sudah dipahami 

penanggung jawab maka instruksi kerja tidak akan dilakukan. 
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ISMS Dikelompokkan  dari ISO 27000, berikut ini merupakan pembagian dari 

standar ISMS :  

• ISO/IEC 27000: 2009 - Ikhtisar dan Kosakata ISMS 

• ISO/IEC 27001: 2005 - Persyaratan ISMS 

• ISO/IEC 27002: 2005 - Kode Praktik untuk ISMS 

• ISO/IEC 27003: 2010 - Panduan Penerapan ISMS 

• ISO/IEC 27004: 2009 - Pengukuran ISMS 

• ISO/IEC 27005: 2008 - Manajemen Risiko Keamanan Informasi 

• ISO/IEC 27006: 2007 - Persyaratan Badan Sertifikasi ISMS 

• ISO/IEC 27007 - Pedoman Audit ISMS 

2.5.1 Implementasi SMKI 

Pengimplementasian SMKI terdapat sebuah perencanaan (Planing) dimulai dari 

proses perancangan dan pengimplementasian untuk mencapai tujuan SMK1,adapun 

tipe perancangan oleh SMKI sebagai berikut:  [15]  

a. Strategic planning merupakan rencana jangka panjang  yang dilakukan oleh 

tingkatan top level  management dalam organisasi untuk waktu yang lama, 

pada umumnya lima tahunan. 

b. Tactical planning merupakan rencana dengan jangka yang singkat dengan 

berfokus pada perencanaan sumber daya pada organisasi dengan periode yang 

lebih singkat. 

c. Operational planning merupakan rencana yang akan dijalankan pada setiap 

hari kerja yang berfokus pada kinerja harian organisasi. Rencana yang sering 

dilaksanakan, yaitu[23]. 

1. Kebijakan manajemen berupa arahan dan dukungan sumber daya dalam 

mencapai tujuan SMKI. 

2. Prosedur yang disusun harus didukung dengan penambahan infrastruktur 

TI atau pembangunan yang proses implementasinya harus secara detail 

dengan operasi yang ada pada SMKI,seperti contoh ialah program 

pelatihan keamanan informasi. 

3. Penilaian risiko pada suatu organisasi harus memahami dampak apa yang 

akan diterima jika organisasi tersebut mendapat dampak besar terjadinya 
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insiden keamanan informasi. Terdapat manajemen risiko yang akan 

dilaksanakan sebelum melakukan penilaian risiko.  

4. Sumber Daya Manusia merupakan keamanan personil secara individu 

pada saat melakukan operasional. 

5.  Tanggung Jawab berkaitan dengan  manajemen yang diterpakan oleh 

SMKI baik individu atau seluruh sumber daya organisasi untuk 

menjalankan SMKI. 

 

2.6 SNI ISO/IEC 27001:2013 

Pada tahun 2013 SNI ISO/IEC 27001 terdapat perbaikan dari SNI ISO/IEC 

27001:2009 yang meliputi Teknologi informasi, Teknik keamanan, Sistem 

manajemen keamanan informasi, dan Persyaratan. Persyaratan berisi hal apa saja 

yang harus dipenuhi dalam membangun SMKI. SNI ISO/IEC 27001 dapat 

melindungi dari aset informasi dari berbagai risiko dan memberikan tingkat 

kematangan bagi pihak terkait, yang dirancang dengan kontrol-kontrol keamanan 

teknologi informasi dengan standar mensyaratkan penggunaan dan pendekatan 

manajemen risiko[16]. Standar ini juga yang dikembangkan sebagai suatu model bagi 

pengoperasian dengan pendekatan proses tinjau ulang, penerapan, penetapan dan 

pemeliharan serta peningkatan suatu SMKI. Hasil dari proses penerapan SMKI 

disuatu organisasi anatara lain[19] : 

a. Terdapat pemahaman terhadap kebijakan keamanan informasi tentang 

persyaratan yang ada di organiasi sesuai dengan kebutuhan dan sasaran 

keamanan informasi. 

b. Penerapan operasional dalam kontrol pengelolaan risiko dengan dampak risiko 

bisnis organisasi secara menyeluruh. 

c. Pemantauan serta dilakukannya peninjauan ulang terhadap efektifitas SMKI, 

dan 

d. Tingkat ketercapaian mengalami peningkatan secara berkelanjutan dengan tepat 

sasaran. 

Terdapat empat belas area pengamanan informasi dalam ISO 27001:2013 sebagai 

berikut dimana dimulai pada area kontrol 5, area kontrol 1 sampai 4 merupakan 



18 

 

  

pendefinisian organisasi sehingga kontrol keamanan informasi dimulai pada area 

konrol A atau Anex 5[17]: 

Tabel 2.2 Area kontrol ISO/IEC 27001:2013 

(Sumber: ISO, 2013) 

 

Area Kontrol Objektif Kontrol 

5. Information security 

policies 

5.1 Management direction for information 

security 

6. Organization of 

information security 

6.1 Internal organization 

6.2 Mobile device and teleworking 

7. Human resource 

security 

7.1 Prior to employment 

7.2 During employment 

7.3 Termination and change of employment 

8. Asset management 

8.1 Responsibility for assets 

8.2 Information classification 

8.3 media handling 

9. Access control 

9.1 Business requirements of access control 

9.2 User access management 

9.3 User responsibilities 

9.4 System and application access control 

10. Cryptography 10.1 Cryptographic controls 

11. Physical and 

environmental security 

11.1 Secure areas 

11.2 Equipment 

12. Operation security 

12.1 Operation procedures and  responsibilities 

12.2 Protection from malware 

12.3 Backup 

12.4 Pencacatan dan Pemantauan 

12.5 Control of operational software 

12.6 Technical vulnerability management 

12.7 Information systems audit consideration 

13. Comunication 

security 

13.1 Network security management 

13.2  Information transfer 

14. System acquisition, 

development and 

maintenance 

14.1 Security requirements of information 

systems 

14.2 Security in development and support 

processes 

15. Supplier relationships 
15.1 Information security in supplier 

relationships 

15.2 Supplier service delivery management 

16. Information security 

incident management 

16.1 Management of information security 

incidents and improvements 

17. Information security 

aspects of business 

continuty management 

17.1 information security continuity 

17.2 Redundancies 
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Area Kontrol Objektif Kontrol 

18. Compliance 
18.1 Compliance with legal and  constractual 

requirements  

18.2 Information security reviews 

 

2.7 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 

Indeks KAMI merupakan suatu guideline yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi 

Negara (BSSN). Indeks KAMI adalah sebuah aplikasi Ms. Excel yang dibuat sebagai 

alat bantu dalam menganalisis dan mengevaluasi tingkat kesiapan dalam penerapan 

keamanan informasi, kesiapannya meliputi kelengkapan dan kematangan pada setiap 

area yang ada di indeks KAMI yang dapat digunakan pada organisai antara lain, 

instansi pemerintah, non pemerintah, organisasi berskala nasional ataupun organisasi 

menengah dan kecil. Selain itu juga dapat digunakan pada perusahaan dari berbagai 

tingkatan dan ukuran serta kepentingan penggunaan TI dalam menjalankan proses 

bisnis yang dijalankan. Indeks KAMI sesuai dengan kriteria yang ada pada SNI 

ISO/IEC 270012013 dengan kata lain evaluasi yang dilakukan dengan bantuan 

indeks KAMI telah terdefinisikan yang mencangkup pembahasan dan memenuhi 

semua aspek dari standar ISO 27001:2013[12]. 

 

Indeks KAMI versi 4.1 merupakan yang paling terbaru dikeluarkan pada bulan 

November tahun 2019[18]. Alat evaluasi ini sebaiknya dilakukan oleh seseorang 

yang bertanggung jawab pada pengendalian internal di suatu organisasi yang 

memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keamanan informasi yang ada. Alat 

evaluasi ini memberikan pertanyaan terkait kesiapan dalam keamanan informasi 

yang ada. Responden diminta untuk mendefinisikan kategori sistem elektronik yang 

ada di organisasinya dengan hal iu dapat dijelaskan tingkat satuan kerja yang ada 

baik di tingkat satuan kerja yang kecil ataupun ditingkat Kementrian/Lembaga[14].  

 

Tujuan pengelompokkan Sistem Elektronik yang digunakan organisasi dalam 

“tingkat” tertentu, yaitu tingkat Rendah, Tinggi dan Strategis. Dengan adanya 

pengelompokan tingkat sistem elektronik ini bertujuan untuk mengelompokan 

dengan organisasi yang sama. Pertanyaan dalam indeks KAMI mencangkup dalam 2 

hal antara lain :[14] 
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1) Cangkupan pertama adalah berdasarkan kategori tingkat kesiapan penerapan 

pengamanan sesuai dengan kelengkapan kontrol yang ada pada ISO/IEC 

270012013, dalam hal kategori ini responden akan diminta memberi tanggapan 

dari area tata kelola, kerangka kerja, efektifitas dan kerutinan pernerapannya 

sampai meningkatkan kinerja yang ada pada keamanan informasi.Setiap 

jawaban diberikan skor dengan penilaian  jika tidak dilakukan maka skor 

bernilai 0, jika dalam perencanaan skor bernilai 1, jika dalam penerapan atau 

diterapkan sebagian maka skor bernilai 2 dan jika diterapkan secara 

menyeluruh maka skor bernilai 3 , skor ini nantinya diakumulasi di akhir dan 

mendapatkan hasil gambaran evaluasi dalam dashboard ketika seluruh area 

telah diisi. 

2) Pengelompokan kedua berdasarkan tingkat kematangan penerapan keamanan 

dengan kategori yang merujuk pada tingkat kematangan yangf digunakan oleh 

kerangka kerja COBIT atau CMMI yang nantinya sebagai alat untuk 

menggambarkan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di suatu 

organisasi. 

 

Alat evaluasi ini dapat dipergunakan secara berkala untuk menghasilkan gambaran 

kondisi keamanan informasi yang telah dijalankan sehingga dapat meningkatkan 

kesiapan kepada pihak yang terkait. 

2.7.1 Penilaian Indeks KAMI 

A. Penilaian Sistem Katageori Elektronik 

Tahap pertama yaitu sebuah proses pengkategorian sistem elektronik pada 

perusahaan sebelum dilakukan proses penilaian terhadap 5 (lima) area tingkat 

keamanan informasi secara kuantitatif dan area suplemen/tambahan. Tujuan dari 

tahap ini adalah untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam klasifikasi spesifik 

yang telah ditentukan yaitu: Rendah, Tinggi, dan Strategis. 

Untuk mengetahui seberapa besar peran penggunaan Sistem Elektonik pada Koperasi 

Pekerja Kekar, maka terdapat 10 pertanyaan dengan mempunyai 3 kriteria penilaian, 

yaitu A jumlah skor 5, B jumlah skor 2 dan C jumlah skor 1. Hasil keseluruhan 

dijumlahkan nilai yang didapat terkait kategori sistem elektronik[28] 

Tabel 2.3 Nilai Kategori Sistem Elektronik 
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Kategori Sistem Elektronik 

  Batas Bawah Batas Atas 

Rendah 10 15 

Tinggi 16 34 

Strategis 35 50 

 

B. Penilaian kelima Area Indeks KAMI 

Pertanyaan dikelompokkan untuk 2 (dua) keperluan. Pertama, pertanyaan 

dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan 

Kelengkapan kontrol yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Dalam 

pengelompokan ini responden memberi tanggapan mulai dari area yang terkait 

dengan bentuk kerangka kerja dasar keamanan informasi (pertanyaan diberi label 

“1”) efektifitas dan konsistensi penerapannya (label”2”), sampai dengan kemampuan 

untuk meningkatkan kinerja keamanan informasi (label “3”). Tingkat terakhir ini 

sesuai dengan kesiapan minimum yang diprasyaratkan oleh proses sertifikasi standar 

ISO/IEC 27001:2013. Setiap jawaban diberikan skor yang nantinya dikosolidasi 

untuk menghasilkan angka indeks sekaligus digunakan untuk menampilkan hasil 

evaluasi dalam dashboard di akhir proses ini. Skor yang diberikan untuk jawaban 

pertanyaan sesuai tingkat kematangannya. Setiap kategori pertanyaan memiliki nilai 

skor yang berbeda berikut ini merupakan pemetaan skor Indeks KAMI [28]. 

Tabel 2.4 Pemetaan Skor di setiap Kategori Pengamanan 

 Kategori Pengamanan  

Status Pengamanan 1 2 3 

Tidak Dilakukan 0 0 0 

Dalam Perencanaan 1 2 3 

Dalam Penerapan atau Diterapkan 

Sebagian 

2 4 6 

Diterapkan secara Menyeluruh 3 6 9 

 

(Catatan: untuk keseluruhan area pengamanan, pengisian pertanyaan dengan label 

“3” hanya dapat memeberikan hasil apabila semua pertanyaan terkait dengan label 

“1” dan “2” sudah diisi dengan status minimal “Diterapkan Sebagian”) 

 



22 

 

  

Hasil dari penjumlahan skor untuk masing-masing area ditampilkan dalam diagram 

radar dengan latar belakang area untuk tingkat maksimal kematangan 1 s/d 3. Dalam 

diagram dapat dilihat perbandingan antara kondisi kesiapan sebagai hasil dari proses 

evaluasi dengan acuan tingkat kematangan yang ada. Dengan membaca diagram, 

pimpinan perusahaan dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan 

korelasi antara berbagau area penerapan keamanan informasi. Adapun korelasi antara 

Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel 

berikut:[28] 

 

Gambar 2.2 Keterkaitan Kategori Sistem Elektronik Dengan Nilai Status Kesiapan Keamanan 

Informasi 

Pengelompokkan kedua dilakukan berdasarkan tingkat kematangan penerapan 

pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang 

digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya 

akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan 

kesiapan keamanan informasi di Kementerian/Lembaga[22]. Penilaian kelima area 

ini bertujuan untuk menilai kondisi kematangan informasi sesuai dengan standar 

ISO/IEC 27001:2013. Adapun lima area tersebut adalah 

I  : Tata Kelola Keamanan Informasi 

II : Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi 

III : Kerangka Kerja Keamanan Informasi 

IV : Pengelolaan Aset Informasi 

V : Teknologi dan Keamanan Infrormasi 
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Terdapat tingkatan yang lebih detail yaitu tingkatan antara I+, II+, III+, dan IV+, 

sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan, dengan tahap awal semua responden 

akan diberikan kategori kematangan Tingkat I sebagai padanan terhadap standar 

ISO/IEC 27001:2013, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas 

minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+[28]. 

Kedua pengelompokan ini dipetakan (dapat dilihat pada gambar 4.3 ) untuk 

memberikan dua sudut pandang yang berbeda: tingkat kelengkapan pengamanan dan 

tingkat kematangan pengamanan. Perusahaan dapat menggunakan metrik ini sebagai 

target program keamanan informasi. 

 

Gambar 2.3 Tingkat Kematangan Pengamanan 

Berikut ini keterangan dari penjelasan warna-warna yang terdapat pada Indeks 

KAMI, penilaian dimana warna tersebut menunjukan ringkatan yang berbeda. 

Berikut ini keterangan dari tingkatan warna yang ada di Indeks KAMI :  

Tabel 2.5 Keterangan Tingkatan Warna di Indeks KAMI 

Tingkat 

Keamanan 

  Tingkat Kematangan Keamanan II 

  Tingkat Kematangan Keamanan III 

  Tingkat Kematangan Keamanan IV 

  Tingkat Kematangan Keamanan V 

Tingkat 

Kelengkapan 

Pengamanan 

  Tidak Layak 

  Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar 

  Cukup Baik 

  Baik 

Status 

Pengamanan 

  Tidak Dilakukan 

  Dalam Penerapan 

  Dalam Penerapan/Diterapkan Sebagian 

  Diterapkan secara menyeluruh 
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Kategori 

pengamanan 

 Kategori Kematangan Pengamanan 1 

 Kategori Kematangan Pengamanan 2 

 Kategori Kematangan Pengamanan 3 

2.7.2 Dashboard Indeks KAMI 

Gambar 2.4 Dashboard Indeks KAMI 

Dashboard indeks KAMI berisikan total keseluruhan nilai yang ada di dalam indeks 

KAMI yang disajikan dalam bentu diagram radar dan diagram bar unruk 

menggambarkan atau memvisualisasikan nilai-nilai total pada slima area yang ada di 

indeks KAMI. Diagram indeks KAMI bertujuan untuk memberikan hasil tingkat 

keamatangan keamanan informasi pada suatu organisasi[19]. 

Pengukuran tingkat kesiapan keamanan informasi meliputi kesiapan dan 

kelengkapan yang diukur dengan indeks KAMI ini dapat diterapkan pada 

perusahahan dengan skala pelayanan kepada konsumen secara besar. Sehingga 

penggunaan indeks KAMI tidak terbatas pada intansi pemerintah saja yang dapat 

diukur juga mendapat perbaikan sehingga mencapai suatu target yang ingin dicapau 

sesuai dengan kebutuhannya[20].  

 

(Sumber: BSSN 2020) 



25 

 

  

Perusahan dapat melakukan pengukuran menggunakan indeks KAMI secara berkala, 

maka perusahan akan mendapat umpan balik sebagai berikut:  

• Dengan menggunakan indeks KAMI dapat memastikan penerapan tata kelola 

keamanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan.  

• Pimpinan akan mengetahui pelaporan tentang peningkatan dari pelaksanaan tata 

kelola keamanan informasi. 

• Dapat memantau perbaikan apa saja yang telah dilakukan dan mengetahui 

persentase peningkatan tingkat kelengkapan pengamanan informasi. 

• Dapat mengetahui evaluasi yang terjadi seperti perubahan yang meningkat 

dalam infrastruktur IT atau perbedaan dalam proses kerja yang lebih baik. 

2.7.2 Tingkat Kematangan Indeks KAMI 

Proses penilaian dengan metode indeks KAMI dilakukan dengan 2 tahap, yaitu 

menentukan sistem elektronik yang digunakan dalam klasifikasi diantara pada 

tingkat rendah, tinggi atau strategi dan dilakukan penilaian kematangan pada setiap 

area adapun hasil dari klasifikasi tingkat keamanan akan dikelompokan berdasarkan 

tingkatanny. Adapun bagian indeks KAMI berkaitan tentang pengamanan informasi 

terdapat 5 kategori tingkat kematangannya anatara lain: [20]:  

1. Tingkat I (REAKTIF)   

- Kondisi Awal  

- Sudah terdapat pemahaman akan pentingnya pengelolaan keamanan 

infrormasi.   

- Kelemahan atau ancaman yang terjadi baik secara teknik maupun non-

teknis tidak ditemukan dengan baik. 

- Langkah-langkah penerapan masih tidak jelas, bersifat reaktif, tidak adanya 

alur komunikasi, resiko yang ada tidak tanggap diperbaiki, hak tanggung 

jawab tanpa adanya pengawasan. 

- Pihak yang terlibat kurang bertanggung jawab. 

2. Tingkat II (AKTIF)  

- Penerapan Kerangka Kerja Dasar  

- Proses pengamanan yang dilakukan tidak terdokumentasi secara baik dan 

resmi.   
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- Pengamanan operasional hanya sebatas pengetahuan dan motivasi dari 

perorangan yang melakukan tugas dan kewajibannya. 

- Keseluruhan pengamanan yang telah diterapkan belum dapay dibuktika 

efektifitasnya 

- Kendala yang terjadi seperti ancaman yang menyebabkan dampak yang 

merugikan belum dapat terselesaikan karena kelemahan dalam manajemen 

pengamanan informasi masih sering ditemukan dan tidak dapat 

diselesaikan oleh pimpinan. 

- Pengamanan sudah dilakukan namun hanya sebatas dari kejadian yang 

telah terjadi sebelumnya tanpa dilakukannya analisis dan belum adanya 

langkah pengamanan berikutnya yang di analisis untuk mendapaykan 

starategi yang efisien dan efektif. 

- Manajemen pengamanan tidak mendapatkan prioritas dalam program kerja 

perusahaan. 

- Pihak yang terlibat masih tidak memahami kewajiban dari tanggung jawab 

yang dijalankan.  

3. Tingkat III (PRO AKTIF) 

- Terdefinisi dan Konsisten  

- Pengamanan yang telah dilakukan sudah terdokumentasi secara bai dan 

resmi 

- Pengamanan evaluasi secara berkala sudag efektif namun prosedurnya 

masih belum terstruktur. 

- Pimpinan dapat menangani secara umum permasalahan terkait keamanan 

informasi serta pihak pelaksana melakukan pengendalian dengan tepat 

menerapkan pengelolaan keamanan informasi.   

- Analisis Kesiapan dan Kematangan Implementasi ISO 27001  

- Kerangka kerja pengamanan sudah mengetahui persyaratan hukum terkait 

dan telah mematuhi ambang batas minimun standar.  

4.  Tingkat IV (TERKENDALI)   

- Terkelola dan Terukur  

- Pengamanan informasi telah diterapkan sesuai dengan strategi manajemen 

risiko dan berjalan secara efektif. 
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- Pencapaian pengukuran evaluasi pengamanan dilakukan secara berkala dan 

telah terdokumentasi. 

- Manajemen pengamanan telah diketahui kelemahannya secara konsisten 

untuk dilakukan perbaikan dan memberikan mitigasinya. 

- Manajemen pengamanan telah menerapkan pembenahan yang bersifat pro-

aktif untuk mencapai bentuk pengelolaan yang sangat efisien. 

- Kejadian atau ketidakpatuhan pengamanan informasi diselesaikan secara 

formal dengan pemecahan dari permasalahanya. 

- Pihak terlibat sudah tidak dapat terpisahkan lagi dari pelaksanaan 

pengamanan informasi. 

 

5. Tingkat V  (OPTIMAL)   

- Optimal  

- pengamanan sudah diterapkan secara menyeluruh secara berkala dan 

melalui program pengelolaan resiko yang efektif dan terstruktur. 

- Pengamanan informasi dan manajemen risiko telah terintegrasi sesuai 

dengan tuga pokok instansi 

- Kinerja pengamanan informasi telah dilakukan evaluasi secara rutin dengan 

parameter efektifitas kontrol sesuai dengan akar dari permasalahan dan 

proses peningkatan kinerja telah diterapkan 

- Mempunyai target pencapaian di setiap tahunnya dalam program 

pengamanan informasi yang dipantau, diperbaiki serta di evaluasi 

- Pihak terlibat secara aktif terlibat dalam peningkatan efektifitas 

pengamanan informasi.  

 

2.8 Hubungan Indeks KAMI  dan ISO/IEC 27001:2013 

Indeks KAMI dirancang dengan mengacu pada standar SNI ISO 27001. Sehingga 

terdapat hubungan diantara keduanya. Setiap area yang dimiliki indeks KAMI 

mencangkup kontrol-kontrol yang ada di SNI ISO 27001 antara lain: 

Berikut ini adalah gambar dari hubungan indeks KAMI dengan standar ISO 27001: 
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Gambar 2.5 Hubungan indeks kami 3.1 dengan standar ISO 27001:2013 

(Sumber: Rizky,Edo et all. 2018) 

 

Gambar 2.6 Hubungan indeks kami 4.0 dengan standar ISO 27001:2013 

(sumber: Oktaviani.J) 

Terdapat hubungan antara indeks KAMI dengan standar ISO/IEC 27001 yang telah 

dipetakan antara lain[12]: 



29 

 

  

Tabel 2.6 Hubungan Indeks KAMI dengan ISO/IEC 27001:2013 

(Sumber: BSSN & ISO, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Area Keamanan 

Indeks (KAMI) 
Area Kontrol ISO/IEC 27001 

1 Tata Kelola 

Keamanan Informasi 

- Kebijakan Keamanan Informasi 

- Organisasi Keamanan Informasi  

- Keamanan Sumber Daya Manusia 

- Keamanan Komunikasi 

- Manajemen Insiden Keamanan Informasi 

- Aspek Keamanan Informasi Manajemen 

Kesinambungan Bisnis 

-  Kepatuhan 

2 Pengelolaan Risiko 

Keamanan Informasi 

- Kebijakan Keamanan Informasi  

- Organisasi Keamanan Informasi  

- Manajemen Aset  

- Manajemen Insiden Keamanan Informasi 

- Aspek Keamanan Informasi Manajemen  

Kesinambungan Bisnis  

- Kepatuhan 

3 Kerangka Kerja 

Keamanan Informasi 

- Kebijakan Keamanan Informasi  

- Organisasi Keamanan Informasi  

- Keamanan Sumber Daya Manusia 

- Keamanan Operasi 

- Keamanan Komunikasi 

- Akuisisi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem  

- Manajemen Insiden Keamanan Informasi 

- Aspek Keamanan Informasi Manajemen 

Kesinambungan Bisnis  

- Kepatuhan 

4 Pengelolaan Aset 

Informasi 

- Keamanan Sumber Daya Manusia  

- Manajemen Aset       - Kriptografi 

- Akses Kontrol 

- Keamanan Lingkungan dan Fisik 

- Keamanan Operasi  

- Keamanan Komunikasi 

- Akuisisi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem  

- Hubungan Pemasok  

- Manajemen Insiden Keamanan Informasi 

-  Kepatuhan 

5 Teknologi dan 

Keamanan Informasi 

- Akses Kontrol             - Kriptografi 

- Keamanan Operasi      -  Keamanan Komunikasi 

- Akuisisi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem  

- Manajemen Insiden Keamanan Informasi 

- Aspek Keamanan Informasi Manajemen 

Kesinambungan Bisnis  

- Kepatuhan 
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2.9 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko dilakukan dengan upaya pengelolaan risiko yang jelas dalam hal 

prosedur dan terkoordinasi dalam mengontrol serta mengarahkan organisasi dalam 

menghadapi risiko yang berhubungan dengan keamanan informasi, ancaman dan 

kelemahan yang dapat terjadi kapan saja terhadap informasi dan skenario terbaik 

dalam menghadapi risiko yang muncul serta menentukan kontrol-kontrol keamanan 

yang berhubungan dengan risiko yang ada. [15] 

2.9.1 Penilaian Risiko 

Penilaian risiko bertujuan agar dapat melihat gambaran secara kualitatif dari suatu 

risiko yang ditimbulkan sehingga dapat menentukan prioritas sesuai dengan kategori 

yang ada [18]. Penilaian risiko atau risk assesment merupakan langkah penilaian 

yang dilakukan dengan melihat tahap sebelumnya. Adapun tahapan dalam penilain 

risiko dilihat dari gambar 2.5 berikut [12]: 

 

Gambar 2.7 Alur proses Risk Assesment 

(Sumber: Oktaviani.J. 2018) 

Adapun penjelasan alur proses Risk Assesment sebagai berikut[10]: 

1. Tahap pertama adalah identifikasi aset yang dilakukan dengan cara melakukan 

identifikasi aset TI yang digunakan dalam teknologi informasi pada suatu 

organisasi. Aset-aset yang diidentifikasi merupakan perangkat kerja kantor 

meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan yang mendukung 

keamanan informasi.  
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2. Selanjutnya yaitu tahap dalam identifikasi kerawanan atau ancaman yang 

terjadi berkaitan dengan keamanan informasi yang dilakukan dengan tahap 

wawancara serta berdiskusi secara langsung dengan staff yang menjalankan TI 

pada organisasi. Analisis ini berdasarkan ISO SNI 27001 yang berhubungan 

dengan vulnerability atau kerawanan, threats atau ancaman, serta dampak dari 

kemungkinan ancaman yang terjadi. 

3. Dilanjutkan dengan menentukan prioritas risiko sesuai dengan kategori 

penilaian risiko. Menentukan prioritas risiko didapatkan dari daftar aset dan 

identifikasi kerawan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah didapat 

prioritas risiko maka akan terlihat aset-aset apa saja yang memiliki nilai 

kecendrungan mengalami risiko. 

4. Selanjutnya melakukan kontrol yang dapat mengendalikan risiko sesuai 

dengan hasil dari nilai risiko yang telah didapatkan maka akan ditentukan 

pengendalian risiko seperti apa yang diterapkan. Hasil yang akan diberikan 

berupa rekomendasi sesuai dengan ISO 27001 untuk peran pengendalian 

dalam memitigasi risiko keamanan yang akan terjadi. 

5. Melakukan pengawasan dengan dilakukannya pemantauan dan kontrol secara 

rutin dengan cara mengulas dampak risiko yang pernah terjadi sebelumnya 

dan upaya apa yang telah dilakukan untuk menambah mitigisai risiko yang 

dilakukan agar tidak terjadi pada kesalahan yang sama, 

2.9.2 Identifikasi Aset 

Identifikasi aset ini, melakukan tingkat pengelompokkan aset pada suatu kategori. 

Penilaian aset akan dilaksanakan ketika aset-aset yang dimiliki suau organisasi sudah 

teridentifikasi. Ketika seluruh aset-aset teknologi informasi telah terkumpul maka 

akan dilakukan penilaian sesuai dengan tiga konsep CIA, yaitu kerahasiaan, 

integritas dan ketersedian. Penilaian aset dilaksanakan setelah dilakukan 

penggelompokan. Dapat dilihat pada tabel 2.4 merupakan rentang waktu  bentuk 

penilaian aset berdasarkan kriteria kerahasiaan (Confidentiality), yaitu pembatasan 

akses ke informasi, sebagai contoh adalah informasi yang dapat diberikan ke umum 

atau hanya internal pribadi berikut ini tabel 2.4 merupakan nilai aset yang diberikan 

pada kategoeri kerahasian [21]. 
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Tabel 2.7 Penilaian Aset Berdasarkan Confidentaility 

Kriteria Confidentality Nilai Confidentality (NC) 

Public 0 

Internal use only 1 

Private 2 

Confidentiality 3 

Secret 4 

 

Bentuk penilaian asset berikutnya adalah berdasarkan kategori Integritas (Integrity), 

yaitu informasi dapat dipercaya dan akurat terdapat jaminan apakah jika terjadi 

kerusakan terhadap aset perusahan berdampak besar atau ringan. Penilaian dapat 

dilihat pada tabel 2.5[21] 

Tabel 2.8 Penilaian Aset Berdasarkan Integrity 

Kriteria Integrity Nilai Integrity (NI) 

No impact 0 

Minor incident 1 

General disturbance 2 

Mayor disturbance 3 

Unacceptable damage 4 

 

Bentuk penilaian aset berdasarkan kriteria Ketersediaan (Availability), yaitu apakah 

informasi selalu tersedia ketika dibutuhkan, apakah aset informasi tersebut dapat 

tersedia pada waktu tertentu atau ada setiap saat atau dibutuhkan. Penilaian dapat 

dilihat pada tabel 2.6 [21]. 

Tabel 2.9 Penilaian Aset Berdasarkan Availablity 

Kriteria Avability Nilai Avability (NV) 

Low/No availability 0 

Office hours availability 1 

Strong availability 2 

High availability 3 

Very high availability 4 

 

Setelah didapat nilai dari masing-masing kategori maka akan dilakukan penjumlahan  

berdasarkan niali di masing-masing kategori CIA,  tahap selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan nilainya dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
Nilai Aset (NA) = NC + NI + NY 
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Dimana: 

NA : Nilai Aset yang akan dihitung 

NC : Nilai Confidentiality  

NI : Nilai Integrity  

NY : Nilai Availability 

2.9.3 Identifikasi Ancaman 

Ancaman sangat berbahaya bagi aset-aset perusahaan karena dapat terjadi akibat 

kelalaian manusia, bencana alam atau kejadian yang tidak disengaja ataupun 

disengaja. Jika terjadi hal-hal yang mengancam akibat kesalahan internal maka 

perlunya dilakukannya identifikasi, namun jika ancamana diakibatkan oleh eksternal 

harus dilakukan pendokumentasian seperti berupa daftar ancaman yang terjadi 

berdasarkan sumber dan jenis ancaman yang terjadi  [15].  

Tujuan penilaian ancaman dan kelemahan adalah agar dapat mengetahui gambaran 

kondisi kelemahan yang ada dalam manajemen informasi disuatu organisasi[21]. 

Penilaian yaitu dengan cara mengidentifikasi kelamahan disetiap aset yang dimiliki, 

lalu menentukan nilai rata-rata kemungkinan kelemahan dengan menggunakan nilai 

pada tabel 2.7 berikut: 

Tabel 2.10 Nilai Rata-rata Probabilitas Ancaman dan Kelemahan 

Jenis identifikasi ancaman Nilai kemungkinan kejadian 

Low 0.1 – 0.3 

Medium 0.4 – 0.6 

High 0.7 – 1.0 

 

Setelah melakukan identifikasi ancaman dan kelemahan, maka selanjurnya ancaman 

dapat dinilai dengan rumus sebagai berikut berikut [21] 

 

 

Dimana: 

NT = Nilai Ancaman yang akan dihitung 

Nilai Ancaman (NT) = ∑ PO / ∑ Ancaman 
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∑ PO = Jumlah kemungkinan ancaman yang terjadi 

∑ Ancaman = Jumlah ancaman terhadap informasi 

2.9.4 Identifikasi Risiko 

Tahapan identifikasi risiko bertujuan agar mengetahui dan memahami gambaran 

tingkatan risiko yang terjadi. Identifikasi diperlukan untuk menetukan apakah risiko 

masih dapat diterima atau tidak. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam 

penilaian risiko yang hasilnya akan diberikan rekomendasi sesuai standar ISO SNI 

27001:20013 [21]. 

Beberapa tahapan identifikasi risiko yang terjadi: 

1. Analisis dampak bisnis (Business Impact Analyss/BIA) 

Kategori penilaian analisis dampak bisnis atau BIA dapat dilihat pada tabel 

2.8. Analisis dampak bisnis bertujuan sebagai penilaian besar pengaruh suatu 

risiko terhadap proses bisnis di organisasi. 

Tabel 2.11 Rentang Business Impact Analysis (BIA) 

Batas Toleransi gangguan Keterangan Nilai BIA 

< dari 1 minggu Not critical 0 – 20 

1 hari s/d 2 hari Minor critical 21 – 40 

< 1 hari Mayor critical 41 – 60 

< 12 jam High crtical 61 – 80 

< 1 jam Very high critical 81 – 100 

 

2. Identifikasi Level Risiko 

Manfaat dari identifikasi level risiko, yaitu sebagai penentuan tingkatan risiko 

yang berkaitan dengan kemungkinan dampak ancamanan yang akan muncul, 

Penilaian tingkatan risiko melibatkan dua cara yaitu penilaian berdasarkan 

dari dari dampak yang ditimbulkan serta kemungkinan terjadinya ancaman. 

Adapun identifkasi tingkatan risiko dapat melihat tabel 2.9 sebagai acuan.  
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Tabel 2.12 Matriks Level Risiko 

Probabilitas 

Ancaman 

Dampak Bisnis  

Not  

Critical 

(20) 

Low  

Critical 

(40) 

Medium 

Critical 

(60) 

High  

Critcal 

(80) 

Very High 

Critical  

(100) 

Low 

(0.1) 

Low 

20 x 0.1 = 

2 

Low 

40 x 0.1 = 

4 

Low 

60 x 0.1 

= 6 

Low 

80 x 0.1 

= 8 

Low 

100 x 0.1 = 

10 

Medium 

(0.5) 

Low 

20 x 0.5 = 

10 

Medium 

40 x 0.5 = 

20 

Medium 

60 x 0.5 

= 30 

Medium 

80 x 0.5 

= 40 

 

Medium 

100 x 0.5 = 

50 

High 

(1.0) 

Medium 

20 x 1.0 = 

20 

Medium 

40 x 1.0 = 

40 

High 

60 x 1.0 

= 60 

High 

80 x 1.0 

= 80 

High 

100 x 1.0 = 

100 

 

3. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko bertujuan sebagai penentu apakah risiko dapat langsung bisa 

diterima atau dilakukan pengelolaan terlebih dahulu maka harus 

mengidentifikasi dahulu nilai dari risiko yang. Perhitungan nilai risiko 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

NA = Nilai Aset 

NT = Nilai Ancaman 

BIA = Nilai Analisis dampak bisnis 

Setelah penilaian selesai dilakukan, nilai tersebut hasil yang didapat akan sesuai 

dengan SNI ISO/IEC 27001,  Dimana pada masing-masing aset akan di kontrol 

melalui klausul-klausul yang di miliki oleh SNI ISO/IEC 27001 untuk mengurangi 

risiko yang ada pada masing-masing aset. 

Nilai Risiko = NA x NT x BIA 


