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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi 

industri 4.0 telah menimbulkan banyak perubahan yang signifikan khususnya 

di bidang pendidikan. Perubahan ini ditandai dengan adanya peralihan yang 

sebelumnya terjadi secara manual saat ini sudah beralih secara Online dengan 

terkomputerisasinya sistem kerja dan operasional pada instansi pendidikan. 

Menurut Elanda and Tjahjadi (2018) penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi pada instansi pendidikan merupakan kewajiban dalam kebutuhan 

informasi yang tiada batas. Hal ini menjadi perhatian bagi instansi pendidikan 

untuk menjaga dan mengelola sistem informasi dengan baik sehingga dapat 

bekerja dengan maksimal. Upaya tersebut ditandai dengan adanya kebijakan 

dalam penggunaan teknologi informasi berupa sistem informasi ujian CBT 

Online pada instansi pendidikan.  

Instansi XYZ menggunakan sistem informasi ujian CBT Online untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan ujian nasional. Kegiatan ujian nasional 

dilakukan di tempat ujian nasional yang telah ditentukan oleh Instansi XYZ  

sesuai dengan kelayakan tempat uji. Salah satu bentuk kelayakan untuk 

menjadi tempat uji yaitu wajib memiliki fasilitas komputer (workstation) 

yang terhubung dengan LAN/WLAN. Selain itu, tempat uji diharapkan 

memiliki sarana listrik yang memadai untuk memfasilitasi workstation agar 

bekerja secara optimal dan dapat terhubung dengan sistem informasi ujian 

CBT Online menggunakan jaringan VPN.  

Penerapan sistem informasi ujian CBT Online tentunya mengalami 

berbagai risiko serta kerentanan yang dihadapi. Salah satu risiko yang terjadi 

yaitu gangguan pada jaringan client yang mengakibatkan terputusnya koneksi 

ke server dan kesalahan software yang disebabkan oleh virus yang dapat 

mempengaruhi penggunaan sistem CBT Online. Selain risiko yang 

diakibatkan kelalaian pengguna, sistem informasi ujian CBT Online juga 

mengalami beberapa kendala dalam jaringan internet dan sumber listrik yang 

digunakan. Berdasarkan observasi dan evaluasi risiko yang telah terjadi pada 
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kegiatan ujian nasional sebelumnya, Instansi XYZ melakukan penanganan 

risiko yang terjadi secara langsung dan hal ini menjadi pedoman dalam 

menangani risiko yang terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional selanjutnya. 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Instansi XYZ belum 

melakukan kegiatan identifikasi risiko yang mungkin akan muncul dalam 

pelaksanaan ujian nasional dan hanya menggunakan pedoman pada kegiatan 

ujian sebelumnya.  

Kasus risiko dan kerentanan yang terjadi pada sistem informasi ujian 

CBT Online mengharuskan Instansi XYZ untuk dapat menjaga keamanan 

sistem yang digunakan. Menurut Rahmah (2019) dalam menjaga keamanan 

sistem informasi perlu diketahui cara menangani risiko dan menerima 

dampak yang akan muncul akibat risiko yang terjadi. Dengan begitu, apabila 

terjadi kasus risiko pada sistem informasi pengelola sistem dapat dengan 

langsung mengatasi hal tersebut dengan baik. Risiko yang timbul akibat 

kerentanan pada sistem dapat menghambat kegiatan atau proses inti dari ujian 

nasional. Hal ini menjadi alasan mengapa perlu adanya kegiatan manajemen 

risiko sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menimbulkan 

risiko dan upaya apa yang harus dilakukan dalam menangani risiko tersebut.  

Pemerintah Pusat Amerika Serikat mengeluarkan standarisasi 

mengenai panduan manajemen risiko sistem informasi yaitu NIST (National 

Institute of Standard and Technology) Special Publication (SP) 800-30 

(2012). Menurut Elanda and Tjahjadi (2018) proses yang terjadi dengan 

menggunakan NIST SP 800-30 sangat komprehensif karena segala sesuatu 

kerentanan  hingga sumber identifikasi ini bertujuan untuk penilaian risiko 

pada sistem informasi yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti berencana melakukan penelitian mengenai manajemen risiko pada 

Instansi XYZ untuk mengetahui keamanan pada sistem informasi ujian CBT 

Online. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “Analisis 

Manajemen Risiko Keamanan Sistem Informasi Ujian CBT Online Pada 

Instansi XYZ Menggunakan Metode NIST SP 800-30”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menganalisis manajemen risiko keamanan sistem informasi 

ujian CBT Online pada Instansi XYZ? 

2. Apa saja faktor-faktor risiko yang dapat berpotensi menimbulkan 

kerentanan atau kegagalan pada sistem informasi ujian CBT Online 

pada Instansi XYZ? 

3. Bagaimana langkah preventif yang dapat dilakukan oleh Instansi XYZ 

dalam upaya menjaga keamanan sistem informasi ujian CBT Online? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

membatasi masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan di Instansi XYZ untuk menganalisis mengenai 

manajemen risiko keamanan sistem informasi ujian CBT Online. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis 

dengan menggunakan satu metode yaitu NIST SP 800-30. 

3. Analisis manajemen risiko hanya dilakukan pada bagian keamanan sistem 

informasi ujian CBT Online pada Instansi XYZ. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis manajemen risiko keamanan sistem informasi ujian 

CBT Online pada Instansi XYZ dengan menggunakan metode NIST 

SP 800-30. 

2. Mengidentifikasi faktor permasalahan serta gangguan yang mungkin 

timbul berupa keamanan sistem informasi ujian CBT Online pada 

Instansi XYZ. 

3. Memberikan rekomendasi kontrol yang perlu diterapkan untuk 

menjaga keamanan dan kemampuan sistem informasi ujian CBT 

Online pada Instansi XYZ. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat memberikan hasil analisis risiko keamanan sistem 

informasi ujian CBT Online pada Instansi XYZ berupa dokumentasi 

hasil sesuai dengan metode NIST SP 800-30. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi XYZ sebagai 

informasi awal dalam menganalisis risiko keamanan sistem informasi 

ujian CBT Online dengan metode NIST SP 800-30. 

3. Penelitian ini dapat menambah wawasan berupa ilmu pengetahuan 

serta pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

1.5 Luaran Penelitian 

Luaran yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah 

menghasilkan dokumentasi hasil analisis berupa penilaian risiko dan 

rekomendasi kontrol keamanan sistem informasi ujian CBT Online pada 

Instansi XYZ sesuai dengan metode NIST SP 800-30. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi artikel ilmiah berupa jurnal terkait 

analisis manajemen risiko keamanan sistem informasi dengan menggunakan 

metode NIST SP 800-30. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Proposal Tugas Akhir ini menggunakan sistematika penulisan 

yang terdiri dari 5 bab, diantaranya yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai overview berupa latar 

belakang yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah berupa ruang lingkup, tujuan 

penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian, luaran penelitian 

yang akan dihasilkan setelah dilakukan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

  



 

5 
 

Siti Khusnul Khotimah, 2022 

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN SISTEM INFORMASI UJIAN CBT ONLINE 

PADA INSTANSI XYZ MENGGUNAKAN METODE NIST SP 800-30 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi  

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai telaah berdasarkan 

literatur yang berkaitan dengan topik serta judul dalam penelitian 

dengan menyajikan penelitian terdahulu (state of the art) yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan skripsi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan mengenai rangkaian tahapan penelitian sesuai 

dengan metode yang digunakan dan dijelaskan secara rinci untuk 

memecahkan permasalahan sehingga memperoleh tujuan penelitian 

sesuai dengan prosedur, teknik, dan desain penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dengan menyajikan data hasil 

analisis berdasarkan metode yang selanjutnya dapat dilakukan 

pembahasan dari hasil penelitian, seperti kekurangan, kelebihan dan 

uji coba sistem yang telah dilakukan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyimpulkan berupa jawaban dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan saran atau rekomendasi yang dapat diberikan 

sehingga dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dari penelitian 

ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan mengenai referensi berupa artikel ilmiah seperti jurnal, skripsi, 

buku, dan informasi dari internet yang disesuaikan dengan judul dalam 

penelitian. 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN  


