
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Keamanan informasi menjadi sangat penting di era modern saat ini, 

dimana saat ini dengan perkembangan zaman memudahkan orang dalam 

memperoleh informasi. Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-

CERT) melaporkan bahwa jumlah insiden yang masuk sepanjang tahun 2018 

adalah sebanyak 1.057.333 laporan (ID-CERT, 2019). Penerapan tata kelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan 

dan tuntutan di setiap instansi/ lembaga penyelenggara pelayanan publik. 

Faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan 

mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu yang menyangkut 

kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan 

(availability) (Chazar, 2015). 

Saat ini issue keamanan jaringan menjadi sangat penting dan patut untuk 

diperhatikan, jaringan yang terhubung dengan internet pada dasarnya tidak 

aman dan selalu dapat diekploitasi oleh para hacker, baik jaringan wired LAN 

maupun wireless LAN. Audit keamanan sistem informasi adalah satu 

pendekatan untuk mengevaluasi praktik dan operasi sistem informasi 

organisasi. Tujuan audit sistem informasi yaitu untuk mengetahui sudah sejauh 

mana system mempertahankan informasi dan integritas data, sudah sejauh 

mana sistem telah efektif membantu pencapaian organisasi dan sudah sejauh 
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mana optimalisasi penggunaan sumber daya secara optimal (Swastika & Putra, 

2016). 

Standar ISO/IEC 27001 dapat membantu organisasi menjaga aset 

informasi organisasi tetap aman. Standar ini digunakan guna membantu 

organisasi dalam mengelola keamanan aset seperti informasi keuangan, 

kekayaan intelektual, rincian karyawan atau informasi yang dipercayakan. 

ISO/IEC 27001 adalah standar yang diluncurkan oleh ISO (International 

Standard Organization) dan IEC (International Electronichal Commission) 

yang menyediakan persyaratan untuk Information Security Management 

System (ISMS). ISMS adalah pendekatan sistematis untuk mengelola informasi 

perusahaan yang sensitif sehingga tetap aman. Ini termasuk orang, proses, dan 

sistem TI dengan menerapkan proses manajemen risiko (ISO, 2013).   

Status keamanan informasi dan tingkat kepatuhan suatu organisasi, 

Indonesia memiliki alat evaluasi tingkat keamanan yang berdasar pada standar 

ISO 27001 yang dikenal sebagai Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks 

KAMI adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menganalisis tingkat 

kesiapan pengamanan informasi di instansi, lembaga, organisasi berskala 

nasional, maupun yang berukuran kecil. Alat evaluasi ini merupakan perangkat 

untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) 

kerangka kerja keamanan informasi. Evaluasi dilakukan dengan ruang lingkup 

pembahasan yang juga memenuhi semua aspek yang didefinisikan oleh standar 

ISO 27001 (Kominfo, 2017). 
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Hasil evaluasi Indeks KAMI menggambarkan tingkat kelengkapan dan 

tingkat kematangan penerapan SNI ISO/IEC 27001 dan peta area tata kelola 

keamanan informasi di instansi/lembaga. Beberapa penelitian sebelumnya 

telah dilakukan terkait dengan KAMI ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti Afrianto & Suryana (2015), Sakinah & Setiawan (2014), dan Hidayati 

(2014). 

Penelitian ini dilakukan di Biro Sistem Informasi (BSI) Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Biro Sistem Informasi (BSI) merupakan 

salah satu bagian dari Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTIK) yang 

bertugas dan berfungsi sebagai pusat layanan TIK di bidang hardware, 

jaringan, sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). 

Pengambilan data dilakukan kepada kepala Biro Sistem Informasi (BSI). 

Jaringan komputer di Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah pasti 

memiliki banyak informasi penting yang harus dilindungi dari berbagai 

gangguan dan serangan. Pentingnya menjaga keamanan sistem informasi di 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah upaya untuk menjaga 

integritas, kerahasiaan dan ketersediaan informasi yang akurat dan berkualitas 

dalam mendukung kegiatan akademis, maka penulis akan melakukan 

penelitian yang berfokus pada kemanan informasi yang sesuai dengan standar 

yang dikeluarkan oleh Kominfo Republik Indonesia dengan media tools Indeks 

Keamanan Informasi (KAMI) 4.0. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana hasil audit keamanan sistem jaringan menggunakan Indeks 

KAMI 4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 27001 di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto? 

2. Bagaimana hasil audit keamanan sistem jaringan menggunakan Indeks 

KAMI 4.0 yang terdiri dari Tata Kelola; Pengelolaan Risiko; Kerangka 

Kerja; Pengelolaan Aset; Aspek Teknologi dan Suplemen berdasarkan 

standar ISO/IEC 27001 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar pemasalahan tidak terlalu melebar dari pokok pembahasan, maka 

penelitian ini dibatasi pada implementasi sebagai berikut: 

1. Audit keamanan sistem jaringan dilakukan dengan menggunakan Indeks 

KAMI 4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 27001. 

2. Audit keamanan sistem jaringan dilakukan dengan menggunakan Indeks 

KAMI 4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 27001 yang terdiri dari Tata 

Kelola; Pengelolaan Risiko; Kerangka Kerja; Pengelolaan Aset; Aspek 

Teknologi dan Suplemen. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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1. Mengevaluasi audit keamanan sistem jaringan menggunakan Indeks KAMI 

4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 27001 di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Mengevaluasi keamanan sistem keamanan jaringan internet pada aspek tata 

kelola menggunakan Indeks KAMI 4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 27001 

di Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

3. Mengevaluasi keamanan sistem keamanan jaringan internet pada aspek 

pengelolaan risiko menggunakan Indeks KAMI 4.0 berdasarkan standar 

ISO/IEC 27001 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

4. Mengevaluasi keamanan sistem keamanan jaringan internet pada aspek 

kerangka kerja menggunakan Indeks KAMI 4.0 berdasarkan standar 

ISO/IEC 27001 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

5. Mengevaluasi keamanan sistem keamanan jaringan internet pada aspek 

pengelolaan aset menggunakan Indeks KAMI 4.0 berdasarkan standar 

ISO/IEC 27001 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

6. Mengevaluasi keamanan sistem keamanan jaringan internet pada aspek 

teknologi menggunakan Indeks KAMI 4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 

27001 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

7. Mengevaluasi keamanan sistem keamanan jaringan internet pada aspek 

suplemen menggunakan Indeks KAMI 4.0 berdasarkan standar ISO/IEC 

27001 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 
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1. Sebagai data yang bisa diberikan kepada tempat penelitian sebagai dasar 

informasi tentang tingkat keamanan jaringan yang telah diterapkan selama 

ini. 

2. Sebagai masukan atau tambahan pengetahuan kepada petugas IT agar dapat 

lebih meningkatkan sistem keamanan jaringan. 
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