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BAB 1 
PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran tugas akhir secara umum, penjelasan meliputi latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, 

sistematika penulisan tugas akhir. 

Latar belakang menjelaskan permasalahan yang di angkat menjadi topik Tugas Akhir, 

identifikasi masalah di ambil dari permasalahan yang ada di studi kasus, menjelaskan tujuan tugas akhir, 

membatasi lingkup permasalahaan agar topik tugas akhir fokus pada titik permasalahan dan menjelaskan 

metodologi tugas akhir yang digunakan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PD. BPR Cirebon Selatan adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa keuangan 

mikro yang di naungi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Central dan  saham nya di miliki oleh 

pemerintah daerah dan Provinsi dalam menghadapi persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di 

masa mendatang PD. BPR Cirebon Selatan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan 

informasi untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen, berdasarkan hasil identifikasi di 

temukan beberapa kendala yang mengakibatkan terganggunya layanan terhadap nasabah seperti 

beberapa kali terjadi kegagalan koneksi dalam sistem BI Chaking yang mengakibatkan proses sistem 

pengajuan kredit terhambat di karenakan perangkat rusak karena kurang nya maintenance terhadap 

hardware, tidak adanya ketentuan hak akses untuk koneksi jaringan sehingga orang di luar dari karyawan 

dapat mengakses jaringan kantor dan dapat mengancam keamanan data karena dapat terjadi berbagai 

kejahatan cyaber seperti phising, hacking dll, ada beberapa aplikasi yang terinstal namun mengganggu 

kinerja sistem, tidak semua perangkat komputer terinstall antivirus sehingga masuk nya virus yang 

menyebabkan hilang nya data, dan terganggunya sistem oprasi, menurunkan kinerja sistem oprasi. 

Untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dan menjamin perlindungan data tentunya 

dibutuhkan perbaikan dari sektor tatakelola IT dikarenakan masih ada beberapa masalah terkait 

konektivitas, virus, dan kurangnya maintenance hardware, maka dibutuhkan proses pengukuran 

keamanan informasi untuk mengevaluasi dan mengetahui seberapa aman keamanan informasi yang ada. 

 Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah di jelaskan pada latar belakang, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul tugas akhir tentang “Pengukuran Sistem Keamanan Informasi 

Menggunakan Standart COBIT 5 Studi Kasus : PD. BPR. Cirebon Selatan” karena pendekatan 

permasalahan seperti yang sudah di sampaikan di latar belakang maka domain yang digunakan adalah 

DSS05.02 (Mengelola jaringan dan keamanan konektivitas) yang akan menjadi pengukur evaluasi dari 

sektor tatakelola IT di PD. BPR Cirebon Selatan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul yaitu : 

1. Konektivitas jaringan yang ada tidak menerapkan keamanan hak akses sehingga orang diluar 

karyawan dapat mengakses koneksi jaringan tersebut yang dapat membahayakan keamanan 

informasi seperti hacking. 

2. Tidak semua perangkat terinstal antivirus sehingga komputer dengan mudah terinfeksi virus 

yang menyebabkan hilangnya data, dan melambatnya sistem operasi. 

3. Ada beberapa aplikasi yang mengganggu kinerja karyawan dalam bekerja. 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu Pengukuran Sistem Keamanan Informasi 

Perbankan Menggunakan Standart COBIT 5 Studi Kasusu : PD. BPR. Cirebon Selatan yang 

berguna untuk : 

1. Mengukur prosedur pelayanan IT yang sudah ada untuk bahan evaluasi sebagai landasan 

agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan informasi. 

2. Memberikan masukan terkait prosedur keamanan informasi kepada pihak manajemen. 

1.4 Lingkup dan Batasan Tugas Akhir 

Adapun fokus dari lingkup perancangan untuk tugas akhir ini, yaitu : 

1. Pengukuran menggunakan konsep COBIT 5 DSS05.02 (Mengelola jaringan dan keamanan 

konektivitas). 

2. Pengukuran dilakukan di PD. BPR Cirebon Selatan sebagai studi kasus. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Berikut metodologi tugas akhir yang menjelaskan tahapan proses dalam melakukan penelitian, 

dimana proses pertama yang dilakukan yaitu observasi sistem agar dapat mengehathui alur sistem 

yang ada, kemudian identifikasi masalah di lakukan bersama dengan studi literatur dimana di proses 

ini menentukan identifikasi masalah lalu selanjutnya menentukan ruang lingkup. 

Setelah menentukan ruang linkup maka dilaksanankan nya pengukuran dengan cara melakukan 

wawancara, menentukan penilaian bobot, dan menentukan pernyataan, laludilengkapi dengan 

dokumentasi dan temuan setelah itu akan dapat di simpulkan proses capability model nya yang akan 

menjadi saran dan masukan bagi pihak perusahaan. 

 

Gambar 1–1 Metodologi Tugas Akhir 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa bab yang menjelaskan secara sistematis 

mengenai Tugas Akhir. Bab tersebut antara lain : 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada Bab ini memuat isi yang hampir sama dengan usulan  penelitian, dapat dikatakan sebagai 

usulan penelitian yang direvisi ditemukan dengan kenyataan yang ditemui selama pelaksanaan 

penelitian. Berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan TA, Lingkup TA, Metodologi 

TA, dan Sistematika Penulisan TA. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi perluasan dari kerangka pemikiran. Di dalamnya dikemukakan definisi-

definisi, teori-teori, konsep-konsep yang diperlukan sebagai alat untuk menganalisis gejala dan 

atau kejadian dan atau situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian 

yang termaktub di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang 

terkait.Dapat juga berjudul Studi Literatur, atau Kajian Teoritis, dsb. 

BAB 3  ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini menguraikan mengenai kerangka pemikiran tugas akhir, profil perusahaan dan 

beberapa komponen komponen yang mendukung penelitian tugas akhir. 

BAB 4 PENGUKURAN KEAMANAN INFORMASI 

Bab ini membahas tahapan proses proses dalam melakukan pengumpulan data seperti 

melakukan : 

1. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melakukan  pengamatan terhadap objek 

dengan maksud memahami permasalahan permasalahan yang ada. 

2. Wawancara  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara / Tanya jawab 

dengan narasumber untuk mengetahui dan melihat permasalahan permasalahan yang ada. 

3. Pengukuran 

Pada tahap ini dilakukan pengukuran data untuk menilai dan mengevaluasi keamanan data 

yang sudah ada agar dapat dilakukan perbaikan. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan Saran Terdapat dua bagian, yaitu : 

1. Kesimpulan berisi jawaban terhadap pertanyaan atau pernyataan kebutuhan yang 

dikemukakan sebelumnya di bab 1 tentang identifikasi masalah. 
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2. Saran berupa pemantapan terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Dengan  demikian 

memantapkan hubungan antara masalah, analisis, pengembangan dan kesimpulan. Pada 

bagian akhir saran ditambahkan saran untuk penelitian lanjutan karena masalah yang 

dikaji di penelitian umumnya merupakan bagian kecil dari keseluruhan masalah yang 

bersifat komprehensif. 


