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Bab 3 

Metode Penelitian 

 

1.1. Metode Penelitian 

1.1.1. Penelitian Kualitatif 

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif (bukan angka), berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang 

dapat diamati. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena 

dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui cara pandang subjek 

penelitian dan juga keadaan yang tidak dapat diwakili oleh angka-

angka statistik. Data yang diperoleh langsung dianalisa, dilanjutkan 

dengan pencarian data lagi dan dianalisis, demikian seterusnya sampai 

dianggap mencapai hasil yang memadai. 

Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengenal lingkungan 

subjek dan melihat mereka mengembangkan definisi dan memberikan 

pendapat mengenai aspek yang diteliti. Selain itu juga dapat dilakukan 

pembelajaran mengenai pengalaman-pengalaman atau risiko-risiko 

yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya. Dalam metode 

kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki konsep-konsep 

yang sesungguhnya dihadapi dalam aktifitas sehari-hari. 

1.1.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang 
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didapatkan dari wawancara langsung dan juga observasi yang 

didampingi oleh pihak yang bertanggungjawab di bidangnya masing-

masing, dalam hal ini wawancara dilakukan pada BTSI sebagai induk 

penelitian dan pelaksana kebijakan, dan kemudian dilakukan pencarian 

data lanjutan ke unit-unit yang terkait, antara lain bagian jaringan 

(network), pengembangan perangkat lunak (software development), dan  

bagian pengelolaan data (database administrator).  

Data sekunder merupakan data pendukung penelitian yang 

diperoleh melalui pencarian menggunakan melalui media perantara, 

misalnya bukti melalui observasi untuk menemukan bukti, catatan dan 

atau penelitian terkait baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. 

1.1.3. Pengambilan Data 

Menyesuaikan dengan struktur organisasi dan kasus SIA-SAT 

yang jumlahnya terbatas dan juga metode FRAP, maka dalam 

penelitian ini tidak diambil dari suatu populasi tertentu untuk 

mendapatkan sampel yang representatif, melainkan lebih merujuk 

kepada istilah partisipan, yaitu data yang diambil dari bagian dari 

organisasi dengan merujuk pada local expert atau key individu yang 

memahami bidangnya masing-masing. Mereka adalah pihak-pihak 

yang berkepentingan dan dilihat dari tanggungjawab dan jabatan di 

dalam struktur organisasi BTSI. 

Dalam pengambilan data, penulis menemui pihak yang terlibat 

berdasarkan metode FRAP, yaitu local expert pada BTSI dan 

ditentukan berdasarkan bidangnya masing-masing sesuai struktur 
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organisasi yang dikeluarkan oleh BTSI (BTSI, 2012), dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BTSI yang dipantau 

Nama Peran Unit 

Dian W. Chandra Manajer BTSI BTSI 

Partono Kabag. Sistem Informasi BTSI 

Agus Wuryanto Koord. Software Development BARA 

Hepi Prasetyono Koord. Database Administrator BARA 

Sunarko Kabag. Teknologi Informasi Lab. Komputer 

Daniel Kristiyanto Kasubag. Jarkom dan Internet Lab. Komputer 

(Sumber: struktur organisasi BTSI disesuaikan dengan FRAP untuk SIA-SAT, 2014) 

 

1.1.4. Instrumen Penelitian 

Penelitian lapangan dilakukan selama jangka waktu kurang lebih 

3 (tiga) minggu di Universitas Kristen Satya Wacana dengan 

melakukan wawancara terstruktur. Pertanyaan wawancara diturunkan 

sesuai dengan standar yang didefinisikan pada metode FRAP oleh 

Peltier yang dipublikasikan dalam bentuk softcopy. 

Proses dalam FRAP telah menyediakan langkah-langkah dalam 

melakukan manajemen risiko, antara lain Pre-FRAP Meeting, The 

FRAP Session, dan Post FRAP Meeting. FRAP menyediakan control 

list dalam mengukur risiko sistem informasi yang akan diteliti, dan 

telah mencakup berbagai aspek keamanan. Di dalam melakukan 

wawancara, tidak semua partisipan akan dimintai keterangan mengenai 

tiap control list yang ada, melainkan hanya pada bidang yang menjadi 

tanggungjawabnya masing-masing. Selain itu dilakukan juga 

wawancara terstruktur seperlunya yang merepresentasikan control list 

dan bersifat verifikasi atas jawaban yang telah diberikan. 
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1.2. Desain Penelitian 

Tahap awal penelitian adalah penelusuran profil UKSW dan SIA-

SAT yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen 

pendukung yang bisa dijadikan sumber untuk acuan. Hasil dari tahap 

awal ini membantu peneliti di dalam menyusun subsistem yang akan 

diteliti. 

Setelah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tempat 

penelitian maka peneliti dapat menentukan partisipan-partisipan yang 

terlibat di dalam penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan juga modul utama FRAP. Peneliti kemudian 

melakukan wawancara berdasarkan control list dari FRAP kepada 

partisipan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Hasil dari 

wawancara juga dilakukan verifikasi kebenarannya dengan cara 

mengkaitkan hasil antara satu partisipan dengan partisipan yang lain. 

Alur proses penelitian akan menggunakan tahapan dalam FRAP, 

dan terdiri atas 3 (tiga) bagian besar, yaitu pre FRAP session, FRAP 

session, dan post FRAP session. Alur ini akan digambarkan dalam 

visual model, dan semua proses penelitian akan dilakukan berdasarkan 

visual model. Hasil akhir penelitian berupa keluaran data FRAP dan 

juga beberapa rekomendasi yang sesuai. 

1.2.1. Tahapan FRAP 

Tahapan FRAP yang akan dilakukan terdiri atas 3 (tiga) tahapan, 

antara lain: 

1. Pre FRAP Session 

2. The FRAP Session 

3. Post FRAP Session 
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Ketiga tahapan tersebut terdiri atas bagian-bagian yang akan 

dilalui, dan ditunjukkan di dalam Gambar 3.1 dalam bentuk visual 

model. 

Pre - FRAP

Scope 

Statement

Visual Model

FRAP 

Participants

Scheduling

FRAP Session 

& Analysis

Risk Identified

Risk Prioritized

Control 

Identified

Post FRAP

Cross 

Reference 

Sheet

Action Plan

Final Report

 

Gambar 3.1 Visual Model (Peltier, 2001) 

Di dalam tahapan pre FRAP session, dilakukan empat tahapan 

besar penelitian, antara lain scope statement, visual model, penentuan 

anggota FRAP, dan penjadwalan. 

Scope statement adalah tahapan yang berisi hal-hal apa saja yang 

akan ditinjau. Fasilitator sebagai peneliti akan menjelaskan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan FRAP kepada pihak BTSI. Dalam 

tahap ini dilakukan diskusi dengan pihak manajemen BTSI untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, kebutuhan 

BTSI, dan apa saja yang diperbolehkan untuk diteliti, sampai di mana 

peneliti boleh melakukan penelitian di BTSI dan disesuaikan dengan 

cakupan yang ada di dalam FRAP. 



22 

 

 

 

Visual model adalah bentuk visual untuk menunjukkan apa saja 

yang akan dan sementara dilakukan dalam tahapan FRAP. Dengan 

visual model, alur penelitian akan lebih jelas diikuti urutannya dan 

lebih mudah untuk dilacak. 

Penentuan anggota FRAP kemudian dilakukan sebagai tahap 

akhir dari pre FRAP meeting, di sini peneliti berdiskusi mengenai 

anggota FRAP yang dilibatkan di dalam penelitian, berdasarkan 

perannya masing-masing sebagai key individu. Penjadwalan dilakukan 

untuk menyesuaikan waktu yang disepakati oleh masing-masing unit 

maupun key individu. 

Tahapan selanjutnya adalah FRAP session, terdiri atas tiga 

tahapan, yaitu risk identified, risk prioritized, dan control identified. 

Risk identified adalah tahapan di mana peneliti melakukan 

wawancara kepada pihak BTSI dan melakukan observasi langsung 

mengenai risiko dan kerentanannya. Hasil identifikasi kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel, yang berisi daftar dari risiko-risiko apa saja 

yang ditemukan. 

Setelah menentukan risiko, kemudian ditentukan prioritas risiko 

menggunakan priority matrix, yang terdiri atas kerentanan 

(vulnerability) dan dampak (impact). Kedua indikator ini kemudian 

akan digabungkan untuk menentukan prioritas risiko. Selanjutnya 

adalah menentukan kontrol untuk meminimalkan maupun 

menanggulangi risiko-risiko tersebut. Kontrol yang dimaksudkan 

disesuaikan berdasarkan FRAP control list dan dimasukkan ke dalam 

control identified. 

Tahap akhir dari FRAP adalah post FRAP, di mana dilakukan 

pengolahan data yang telah didapatkan. Tahapan ini menghasilkan tiga 
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output utama, antara lain cross reference sheet, action plan, dan final 

report. Seperti yang telah dijelaskan bahwa cross reference sheet 

adalah hasil pengolahan control list dan control identified; serta action 

plan yang adalah hasil pengolahan identified risks dengan control list 

memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana setiap risiko 

akan diperlakukan, lengkap dengan rencana kerja. 

1.2.2. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan yang didapatkan maka akan diberikan 

rekomendasi aksi manajemen risiko yang dapat dilakukan. 

Rekomendasi berbentuk action plan atau rencana aksi yang dapat 

menjadi pertimbangan untuk BTSI. Action plan berisi apa saja tindakan 

yang dapat diambil. Rekomendasi juga diberikan berbentuk narasi 

deskriptif yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang dituangkan 

dalam tahapan-tahapan FRAP lainnya. 

 


