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Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi Informasi (TI) saat ini telah digunakan untuk 

mendukung jalannya aktifitas dalam berbagai bidang, termasuk di 

dalamnya adalah bidang akademik. Penerapan dalam bentuk sistem 

yang terintegrasi dapat mempermudah pekerjaan dan mempercepat 

proses. 

Meningkatnya penggunaan IT dalam kehidupan sehari-hari juga 

sejalan dengan meningkatnya kemungkinan risiko yang harus dihadapi. 

Risiko TI yang ada tidak dapat diabaikan. Untuk dapat mengendalikan 

risiko maka dibutuhkan manajemen risiko. Salah satu pendekatan 

dalam melakukan manajemen risiko TI adalah dengan menggunakan 

pendekatan Facilitated Risk Analysis Process (FRAP).  

FRAP dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

risiko dengan murah dan memakan waktu yang relatif singkat. 

Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan FRAP dilakukan pada 

PT Verena Oto Finance Tbk. Dalam penelitian ini dilakukan 

pengukuran terhadap besamya risiko-risiko dalam 

pengimplementasian teknologi  informasi  pada PT Verena Oto 

Finance Tbk. Hasil  dari  pengukuran   risiko  dan  analisis   yang  

dilakukan dapat dijadikan sebagai informasi bagi PT Verena Oto 

Finance Tbk untuk menyempumakan penerapan teknologi 

informasi  yang ada sebagai solusi untuk dapat mendukung tujuan 

bisnisnya. Risiko yang didapatkan antara lain mengenai kehilangan 

informasi akibat kesalahan pada proses input data, kesalahan 
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klasifikasi informasi, kerusakan hardware akibat SDM yang kurang 

terlatih, serta pengungkapan informasi kepada pihak luar terutama 

kompetitor, yang akan membantu perusahaan dalam meminimalisir  

kerugian yang mungkin terjadi (Thariq, dkk, 2009). 

Penerapan metode FRAP juga pernah dilakukan pada PT Deraya 

Air. Penelitian ini mengidentifikasi dan mengukur risiko, 

memprioritaskan faktor risiko yang ditemukan, dan menentukan 

bagaimana risiko yang ada dapat dikontrol atau dikurangi. Simpulan 

dari penelitian ini adalah PT Deraya Air sudah menerapkan Teknologi 

Informasi sebagai pendukung dalam menjalankan proses bisnis dengan 

cukup baik dengan mengacu pada risiko yang minim dan dan hanya 

dibutuhkan sedikit perbaikan dalam mengelola risiko tersebut 

(Milawati, dkk, 2012). 

Dalam lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), 

TI dimanfaatkan untuk mendukung proses akademik, salah satunya 

melalui penggunaan Sistem Akademik Satya Wacana, atau yang lebih 

dikenal dengan istilah SIA-SAT. 

SIA-SAT adalah sistem yang terintegrasi dengan berbagai jenis 

layanan untuk mempermudah kegiatan akademik dalam lingkungan 

Universitas Kristen Satya Wacana. Layanan yang dimaksudkan tersedia 

untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Untuk dosen disediakan 

layanan perwalian, jadwal mengajar, serta input nilai; sedangkan 

layanan yang diberikan untuk mahasiswa antara lain registrasi ulang, 

registrasi matakuliah, request matakuliah, pengecekan kartu studi, hasil 

studi, jadwal kuliah, transkrip nilai, informasi tagihan, pendaftaran 

skripsi/tesis, serta informasi peminjaman buku. 
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Adanya ketergantungan pada sistem dan jaringan komputer 

berbanding lurus dengan meningkatnya risiko yang terkait dengan 

penggunaan sistem tersebut. Ancaman bisa datang dari luar maupun 

dalam sistem itu sendiri, karena di balik keuntungan yang dimilikinya, 

di sisi lain penggunaan TI juga membawa risiko. Universitas Kristen 

Satya Wacana harus menyadari konsekuensi penggunaan TI terutama 

sistem SIA-SAT dengan terus melakukan evaluasi dan manajemen 

risiko karena risiko TI yang muncul pada akhirnya akan menjadi risiko 

yang berdampak juga pada keberlangsungan proses akademik. 

Namun penggunaan IT di UKSW khususnya pada SIA-SAT 

belum sejalan dengan manajemen risiko TI yang telah dilakukan. Hal 

ini terlihat dari belum adanya IT governance yang jelas. Berdasarkan 

wawancara langsung pada BTSI dan penelitian yang telah dilakukan 

pada SIA-SAT mengenai IT governance pada SIA-SAT (Kartika, 

2011) terlihat bahwa penerapan IT pada SIA-SAT UKSW baru 

mencapai level repeatable, yaitu proses yang terjadi telah diketahui 

bersama dan dilakukan secara terus menerus, namun belum ada 

peraturan yang jelas mengenai manajemen risiko IT. 

Metode FRAP yang telah digunakan untuk mendapatkan 

analisis risiko dengan cepat dan murah dan telah berhasil diterapkan 

kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai 

manajemen risiko TI pada SIA-SAT sebagai hal yang penting untuk 

dilakukan. Pendekatan FRAP dirasakan cocok dengan lingkungan 

penelitian di SIA-SAT UKSW yang ditangani oleh Biro Teknologi dan 

Sistem Informasi (BTSI) UKSW. FRAP merupakan suatu pendekatan 

terhadap proses penentuan risiko dan dampaknya, proses penentuan 

prioritas resiko, dan proses penentuan kontrol pengamanan risiko. 
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Pada penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap SIA-SAT 

untuk mengetahui profil risiko, analisa risiko dan berbagai dampak 

yang mungkin atau sudah muncul dari risiko-risiko tersebut. Setelah itu 

akan diberikan rekomendasi manajemen agar risiko yang dapat terjadi 

sewaktu-waktu dapat diminimalkan sekecil mungkin.  

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan 

rekomendasi berdasarkan potensi-potensi risiko yang teridentifikasi 

dari berbagai aspek, sehingga memberikan kontribusi bagi lembaga 

universitas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UKSW 

dalam melakukan manajemen risiko TI, baik dari segi literatur yang 

dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk pengambilan 

keputusan manajemen maupun memberikan manfaat praktis yang 

dapat diterapkan pada SIA-SAT. 

1.2  Rumusan Masalah 

Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

- Bagaimana mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengukur 

risiko yang teridentifikasi, serta menentukan prioritas penanganan 

risiko menggunakan tahapan-tahapan dalam pendekatan Facilitated 

Risk Analysis Process (FRAP) pada SIA-SAT Universitas Kristen 

Satya Wacana. 

- Bagaimana membuat kontrol perlindungan yang bisa dilakukan 

untuk menghadap i atau men guran gi r isiko-risiko tersebut. 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 
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- Mengidentifikasi dan memprioritasikan risiko-risiko dari penerapan 

Teknologi Informasi pada SIA-SAT menggunakan pendekatan 

Facilitated Risk Analysis Process (FRAP). 

- Memberikan manfaat secara literatur maupun manfaat praktis bagi 

BTSI UKSW dalam melakukan manajemen risiko TI pada SIA-

SAT. 

- Memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh 

Universitas Kristen Satya Wacana untuk menjaga keamanan aset 

informasi akademik. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkupnya, oleh karena itu ada 

beberapa batasan masalah yang dibuat, antara lain: 

- Aset informasi yang dimaksudkan adalah SIA-SAT. 

- Pengukuran risiko teknologi informasi pada SIA-SAT Universitas 

Kristen Satya Wacana dengan menggunakan pendekatan Facilitated 

Risk Analysis Process (FRAP). 

- Risk Management hanya dilakukan pada Sistem Akademik Satya 

Wacana (SIA-SAT) Universitas Kristen Satya Wacana. 

- Data yang digunakan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait 

dengan SIA-SAT UKSW melalui wawancara dan observasi 

langsung. 

- Penelitian dilakukan terhadap risiko yang muncul dari segi 

operasional dan kebijakan yang berhubungan dengan SIA-SAT 

UKSW mencakup hardware, software, dan jaringan yang 

digunakan serta user yang terlibat di dalam sistem. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Setiap bab 

tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika dari 

masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut. 

Bab 1 : Pendahuluan 

 Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan Pustaka memuat tentang hasil penelitian sebelumnya 

yang digunakan sebagai landasan teori. Selain itu juga memuat tentang 

konsep-konsep dan teori-teori konsep FRAP. 

Bab 3 : Metodologi Penelitian 

 Metodologi Penelitian membahas mengenai metode 

pengambilan data dan analisis yang akan dilakukan. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Analisis 

 Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang hasil penelitian dan 

analisis risiko menggunakan metode FRAP. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan mengenai 

penelitian ini dan saran pengembangan yang dapat dilakukan lebih 

lanjut. 

 


