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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Bab  ini  membahas  mengenai  latar  belakang  tugas  akhir,  identifikasi  masalah,  tujuan  tugas  akhir 

berdasarkan masalah yang timbul dari latar belakang, lingkup tugas akhir, metodologi penulisan tugas 

akhir dan sistematika tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir 

Informasi merupakan salah satu aset bagi sebuah perusahaan atau organisasi, dimana aset juga 

memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi, sehingga aset harus dilindungi untuk menjamin 

kelangsungan perushaan atau organisasi dan meminimalisir kerusakan aset. 

Keamanan aset merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan oleh setiap organisasi, karena 

ancaman terhadap keamanan aset bisa berasal dari organisasi, individu, atau celah pada software yang 

dapat mengakibatkan hilang, rusak, bahkan pencurian aset oleh pihak yang akan menyalahgunakan aset 

yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Masalah yang sering terjadi yaitu penyusupan script/crack oleh 

hacker. Permasalahan lainnya yang sering muncul yaitu adanya script yang tidak dikenali oleh 

antivirus/firewall.  

Fakultas Teknik Universitas Pasundan merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang 

pendidikan, yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam bidang akademik, untuk 

menunjang visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Teknologi yang membantu proses 

bisnis tersebut dapat dikategorikan sebagai aset. Aset sendiri terdiri dari perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software), data, infrastructure, karyawan, dan outsourced service. 

Fakultas Teknik Universitas Pasundan pernah mengalami masalah penyusupan oleh pihak tidak 

bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian. Masalah tersebut dapat datang dari pihak internal 

atau external, atau pun dari bencana alam. Maka dari itu aset-aset yang ada perlu dilindungi dari segala 

risiko-risiko yang dapat memberikan efek pada keberlangsungan kinerja dari organisasi, seperti 

menghambat atau menghentikan kelangsungan bisnis Fakultas Teknik Universitas Pasundan.  

Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terkait risiko-risiko yang ada pada setiap aset dan 

penangan yang terkait dengan tindakan perlindungan bagi aset dan seluruh hal yang berkaitan dengan 

Teknologi informasi. Tidak hanya berpikir tentang risiko dalam konteks kerahasiaan, integritas dan 

ketersediaan teknologi dan informasi, tetapi bagaimana aset tersebut dapat terlindungi dari potensi 

bahaya keamanan dan menilai risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul. 

1.2 Identifikasi Maslah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat poin – poin dari permasalahan yang 

akan dibahas yaitu : 

1. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko pada aset perangkat lunak di fakultas teknik UNPAS. 

2. Bagaimana cara mengelola keamanan informasi aset di fakultas teknik UNPAS.
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1.3 Tujuan dan Solusi Tugas Akhir 

Tujuan ataupun solusi dari permasalahan yang ada, adalah yaitu : 

1. Dapat mengidentifikasi risiko pada aset perangkat lunak di fakultas teknik UNPAS. 

2. Membuat rekomendasi penanganan keamanan aset perangkat lunak yang ada di fakultas teknik 

UNPAS. 

1.4 Lingkup Tugas Akhir 

Lingkup tugas akhir penulis meliputi : 

1. Lingkup penelitian Tugas Akhir di Fakultas Teknik UNPAS bagian akademik. 

2. Dititik beratkan kepada perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses bisnis akademik. 

3. Menggunakan pendekatan standar SNI ISO/IEC 27001:2009 Klausul A.10.4.1 Pengendalian 

terhadap malicious code. Klausul tersebut digunkan untuk acuan dalam menetapkan pengendalian 

terhadap malicious code pada perangkat lunak. 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Untuk menyusun tugas akhir ini terdapat beberapa langkah – langkah yang dapat diterapkan 

sebagai berikut :  

 
Gambar 1.1 Metodelogi Tugas Akhir 
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1. Studi Literatur 

Dengan cara membaca dan mempelajari literatur baik berupa buku teks ataupun buku digital, atau 

penelitian terdahulu, digunakan untuk mencari pengetahuan – pengetahuan terkait Manajemen 

Risiko Keamanan Asset. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Melakukan pengamatan (observasi) ke lapangan untuk mendapatkan data mengenai kondisi 

lingkungan fakultas teknik. 

3. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi. 

4. Analisis Risiko 

Melakukan analisis terhadap permasalahan untuk menentukan, mengetahui batasan-batasan, dan 

mengukur permasalahan/risiko yang ada. 

5. Hasil Penanganan Risiko 

Mendapatkan hasil penanganan risiko aset perangkat lunak untuk diterapkan di fakultas teknik. 

6. Kesimpulan 

Tahapan kesimpulan  merupakan tahapan untuk menyimpulkan keseluruhan hasil dari penelitian 

tugas akhir yang telah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini meliputi beberapa bab, antara lain : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada Bab 1 membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang tugas 

akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir berdasarkan masalah yang timbul dari latar belakang, 

lingkup tugas akhir, metodologi penulisan tugas akhir dan sistematika tugas akhir. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada Bab 2 membahas mengenai landasan teori dari tugas akhir sebagai acuan pustaka untuk 

melaksanakan penelitan, serta penulisan tugas akhir ini. Terdapat penjelasan mengenai definisi 

perangkat lunak, risiko, ISO serta metodologi yang digunakan. 

BAB 3 SKEMA PENELITIAN  

Pada Bab 3 ini membahas langkah-langkah dalam melaksanakan tugas akhir penulis, membahas 

skema analisis dan analisis risiko terhadap aset perangkat lunak yang telah ter-registrasi oleh bagian 

akademik.  

BAB 4 PENANGANAN RISIKO 

Pada Bab 4 membahas mengenai  pengelolaan hasil dari analisis risiko dari tiap aset perangkat lunak, 

sehingga aset tersebut dapat dikelola dengan baik dan aman dari berbagai ancaman malicious code.  

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab 5 ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan tugas akhir dalam bentuk 

paragraf serta saran yang dapat menjadi acuan dalam melakukan penaganan terhadap risiko.


