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ABSTRAK
Keamanan sistem informasi pada perusahaan merupakan
sebuah elemen penting yang harus meperoleh perhatian lebih pada
setiap perusahaan karena serangan-serangan terhadap keamanan
data pada perusahaan tidak mungkin terhindarkan. Tidak jarang
perusahaan tersebut mengabaikan keamanan sistem informasinya
dan bahkan mereka tidak mengetahui seberapa amankah
perusahaan mereka tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan
untuk mengetahui status keamanan perusahaan kita adalah dengan
melakukan risk assessment.
Pada penelitian ini diusulkan sebuah sistem pakar untuk
mengetahui posisi atau tingkat keamanan dari sebuah perusahaan
dengan melakukan risk assessment. Analisis yang dilakukan adalah
analisis peluang terjadinya risiko-risiko yang berkaitan dengan
keamanan sistem informasi (probabilitas) serta dampaknya bagi
perusahaan (impact). Analisis probabilitas dilakukan dengan
menjawab sejumlah pertanyaan yang akan diberikan oleh sistem
pakar. Pertanyaan-pertanyaan ini dikelompokan kedalam dua
golongan. Golongan pertama adalah pertanyaan seputar manajerial
yang akan ditujukan untuk manajer. Golongan kedua adalah
pertanyaan seputar IT yang akan ditujukan untuk karyawan IT.
Analisis impact dilakukan dengan menampilkan beberapa event
yang mungkin terjadi pada keamanan informasi perusahaan dan
manajer diberikan tiga optional penilaian, yaitu low, medium atau
high impact terhadap perusahaan mereka. Hasil dari analisis
tersebut yang nantinya digunakan untuk menentukan apakah
perusahaan tersebut perlu melakukan audit keamanan sistem
informasi. Standar penilaian yang dipakai adalah berdasarkan pada
ISO 27002. Metode forward chaining dipakai untuk penentuan rule
dan skoring dalam sistem pakar ini. Pengujian sistem pakar
dilakukan pada tiga institusi dengan level institusi yang berbeda.
Perbedaan level institusi ini terletak pada jumlah karyawan, scope
pelayanannya dan penerapan ISO 27002.
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sistem pakar yang
diusulkan memiliki tingkat kesesuaian hasil risk assessment
mencapai 87,72%. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa dengan
adanya integrasi antara risk assessment dengan sistem pakar, maka
dapat diketahui gambaran posisi tingkat keamanan suatu
perusahaan dan juga dapat membantu untuk menentukan perlu
tidaknya perusahaan untuk melakukan audit terhadap keamanan
sistem informasi mereka.

1. PENDAHULUAN

Keamanan pada sebuah sistem informasi merupakan salah
satu elemen yang sebaiknya mendapatkan perhatian lebih karena
mengingat pentingnya pengamanan data. Keamanan disini harus
mencakup ketujuh elemen dasar sebuah sistem informasi, yaitu
orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data,
jaringan komputer, dan komunikasi data [1].
Beberapa perusahaan yang memiliki sistem informasi
terkadang kurang mengerti seberapa besar tingkat keamanan yang
sudah mereka miliki pada sistem informasi mereka, bahkan tidak
jarang serangan-serangan pada sistem informasi mereka oleh para
“pencuri data” mampu menembus keamanan mereka dengan
mudah. Beberapa macam serangan terhadap sistem informasi itu
misalnya interruption, interception, modification, dan fabrication
[1]. Oleh karena itu salah satu solusinya adalah dengan melakukan
audit keamanan pada sistem informasi mereka.
Risk assesment merupakan bagian dari serangkaian kegiatan
risk management untuk menganalisis dan menilai risiko yang
mungkin terjadi terhadap keamanan sistem informasi perusahaan
dengan melakukan analisis probabilitas dan impact level. Analisis
probabilitas adalah analisis terhadap peluang terjadinya risikorisiko yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi.
Sedangkan analisis impact level adalah analisis terhadap dampak
yang akan diterima oleh perusahaan ketika risiko-risiko yang
berkaitan dengan keamanan sistem informasi itu terjadi. Risk
assessment keamanan pada sistem informasi dapat dilakukan
secara internal maupun eksternal. Salah satu standar yang dapat
digunakan untuk risk assessment keamanan sistem informasi
adalah ISO 27002. ISO 27002 dipilih dengan pertimbangan bahwa
ISO 27002 menetapkan pedoman dan prinsip-prinsip umum untuk
memulai, melaksanakan, memelihara, dan meningkatkan
manajemen keamanan informasi dalam suatu sistem. Selain itu ISO
27002 sangat fleksibel dikembangkan tergantung pada kebutuhan
organisasi, tujuan organisasi, persyaratan keamanan, proses bisnis,
jumlah pegawai, dan ukuran struktur organisasi [2].
Namun salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa
untuk melakukan risk assessment keamanan sistem informasi
secara internal maupun eksternal dibutuhkan seorang pakar, yang
tentunya tidak semua perusahaan memiliki pakar tersebut.
Rekomendasi dari sang pakar inilah yang merupakan faktor
penting bagi perusahaan untuk membantu dalam menentukan
langkah pengembangan keamanan sistem informasi. Dengan
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membantu menilai tingkat keamanan dalam sistem informasi
melalui kegiatan risk assessment. Pemanfaatan sistem pakar pada
risk assessment dapat membantu dalam konsistensi dan ketelitian
proses pengambilan keputusan [3].
Terdapat banyak metode yang mampu diterapkan dalam
membangun sistem pakar tersebut. Salah satunya adalah metode
Forward Chaining. Keunggulan dari metode ini adalah kemudahan
dalam memasukan data baru dalam database inferensi serta
kemudahan dalam mengubah inference rule [4], mengingat adanya
perubahan rule dalam proses pengembangannya. Pada penelitian
ini akan dirancang sebuah sistem pakar dimana sistem pakar
tersebut mampu membantu menilai tingkat keamanan sistem
informasi melalui kegiatan risk assessment dan mampu
memberikan rekomendasi dalam menentukan prioritas risiko yang
harus diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan tersebut.

2. DASAR TEORI
2.1 Risk Management

digilib.uns.ac.id
mitigation biasanya dilakukan dengan memenuhi pendekatan biaya
terendah (least-cost approach) dan melaksanakan kontrol atau
pengendalian yang paling tepat (the most appropriate controls)
sehingga dapat mengurangi resiko ke dalam tingkat yang dapat
diterima dengan resiko yang paling minim (minimal adverse
impact) terhadap sumber daya dan tujuan perusahaan.
Evaluation adalah tahap untuk mengevaluasi risiko-risiko
yang pernah terjadi sebelumnya untuk bahan review terhadap risk
management yang telah dilakukan. Evaluation dilakukan sebagai
langkah awal menghadapi risiko-risiko berikutnya yang mungkin
muncul sebagai akibat dari perkembangan perusahaan.

2.2 Pengertian Sistem Informasi
Menurut O’Brien [7] sistem informasi adalah suatu
kombinasi teratur apapun dari people (orang), hardware (perangkat
keras), software (piranti lunak), computer networks and data
communications (jaringan komunikasi), dan database (basis data)
yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di
dalam suatu bentuk organisasi.
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi
harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial
dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat
menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan – laporan
yang diperlukan [8].

Risk management adalah proses yang dilakukan oleh para
manajer untuk menyeimbangkan kegiatan operasional dan
pengeluaran cost dalam mencapai keuntungan dengan melindungi
sistem dan data yang medukung misi organisasinya. Hal ini
dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang bisa
mengancam keberhasilan sebuah proyek. Risiko merupakan sebuah
event atau kejadian yang mungkin terjadi pada sebuah perusahaan
dan merupakan probabilistic event [5]. Menurut G. Stoneburner
(2002), risk management meliputi tiga proses, yaitu risk
2.3 Keamanan sistem informasi
assessment, risk mitigation dan evaluation.
Menurut G. J. Simons, dalam buku Rahardjo [1] keamanan
2.1.1. Risk assessment
informasi
adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan
Risk assessment merupakan bagian dari kegiatan risk
(cheating) atau, paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di
managemet yang bertujuan untuk menganalisis serta menilai risiko
[6]. Tahap pertama yang dilakukan pada risk assessment adalah
sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya
identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Setelah semua risiko
sendiri tidak memiliki arti fisik.
teridentifikasi maka untuk setiap risiko yang ada dilakukan dua
Garfinkel dalam buku Rahardjo [1] mengemukakan bahwa
analisis.
keamanan computer (computer security) melingkupi empat aspek,
Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis probabilitas.
yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. Selain
Analisis ini merupakan analisis peluang terjadinya sebuah risiko
keempat hal di atas, masih ada dua aspek lain yang juga sering
atau dapat dikatakan seberapa besar peluang risiko tersebut
dibahas dalam kaitannya dengan e-commerce, yaitu access control
muncul. Hasil dari analisis ini biasanya dikategorikan menjadi
beberapa kategori, misalnya high, medium, dan low. Untuk setiap
dan nonrepudiation.
kategori tersebut perlu dibuat parameter atau kriteria yang jelas
1. Privacy
dalam membedakan tingkat probabilitas dari ketiga kategori risiko
Inti dari privacy adalah bagaimana melindungi informasi dari
tersebut.
orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi tersebut.
Analisis kedua adalah analisis impact level. Analisis ini
2. Integrity
merupakan analisis dampak yang diterima oleh perusahaan jika
Inti dari integrity adalah penjaminan bahwa informasi tidak
risiko tersebut muncul. Hasil dari analisis ini dikategorikan
dapat diubah tanpa seijin pemilik informasi.
menjadi beberapa kategori, misalnya high, medium ,dan low.
Seperti halnya analisis probabilitas, untuk setiap kategori pada
3. Authentication
analisis impact level harus dibuat parameter atau kriteria yang jelas
Authentication disini berbicara tentang keaslian dari informasi
untuk membedakan ketiga kategori impact level tersebut.
yang ada.
Tahap berikutnya setelah analisis risiko dilakukan adalah
4.
Availability
perhitungan risk level dari risiko tersebut. Nilai risk level diperoleh
Availability disini berbicara tentang ketersediaan inforamsi
dari perkalian antara nilai probabilitas dengan nilai impact level
ketika dibutuhkan
setiap risiko. Risiko dengan nilai risk level tertinggi merupakan
risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan bisnis dari
5. Access control
perusahaan. Nilai risk level setiap risiko ini nantinya akan menjadi
Access control disini berbicara tentang cara pengaturan akses
inputan untuk tahap risk mitigation.
kepada informasi
2.1.2. Risk Mitigation dan Evaluation
6. Nonrepudantial
Risk mitigation adalah suatu langkah yang melibatkan usahaAspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal
usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi dan menjalankan
commit to telah
usermelakukan sebuah transaksi
kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi risiko yang tepat
yang direkomendasikan dari proses risk assessment. Risk
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9.

2.4 ISO/IEC 27002
ISO 27002 berisi panduan yang menjelaskan contoh
penerapan keamanan informasi dengan menggunakan bentukbentuk kontrol tertentu agar mencapai sasaran kontrol yang
ditetapkan. Bentuk-bentuk kontrol yang disajikan seluruhnya
menyangkut 14 area pengamanan sebagaimana ditetapkan di dalam
ISO/IEC 27001 [9].
ISO / IEC 27002:2013 menetapkan pedoman dan prinsipprinsip umum untuk memulai, melaksanakan, memelihara, dan
meningkatkan manajemen keamanan informasi dalam suatu sistem.
ISO / IEC 27002:2013 berisi praktik terbaik dalam pengendalian
keamanan dan kontrol di bidang manajemen keamanan informasi
sebagai berikut:
1.
Kebijakan keamanan informasi (klausal 5)
Manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memperjelas
arah mereka, dan dukungan untuk keamanan informasi, highlevel laporan kebijakan keamanan informasi. Hal ini biasanya
didukung oleh dokumentasi standar, prosedur dan pedoman
keamanan informasi.
2.
Organisasi keamanan informasi (klausal 6).
ISO/IEC 27002 mengatur sebuah standar yang harus
diterapkan dalam kaitannya dengan organisasi internal
maupun eksternal dalam mengelola keamanan informasi.
3.
Keamanan sumber daya manusia (klausal 7).
Organisasi harus mengelola sistem hak akses, tanggung
jawab untuk segala macam tingkatan user dan harus
melakukan kesadaran keamanan yang sesuai, pelatihan dan
kegiatan pendidikan baik sebelum suatu pekerjaan dimulai,
selama bekerja dan pada saat pengakhiran atau perubahan
pekerjaan.
4.
Manajemen aset (klausal 8).
Dalam ISO/IEC 27002 terdapat standar mengenai tanggung
jawab asset serta pengklasifikasian aset berkaitan dengan
manajemen asset dalam mengelola keamanan informasi.
5.
Akses kontrol (klausal 9).
Akses logis untuk sistem IT, jaringan dan data harus
dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.
6.
Kriptografi (klausal 10)
Sebuah kebijakan kriptografi harus didefinisikan, yang
mencakup kondisi apa, untuk informasi apa, teknik enkripsi
yang dipakai apa, dsb. Penggunaan kunci enkripsi untuk
tanda tangan digital, non-repudiation, dan sertifikat digital
harus dikendalikan.
7.
Keamanan fisik dan lingkungan (klausal 11).
Peralatan IT yang berharga harus dilindungi terhadap
kerusakan fisik berbahaya atau kecelakaan atau kerugian,
terlalu panas, kehilangan daya listrik, dll.
8.
Keamanan Operasi (klausal 12)
Pada bagian ini ISO/IEC 27002 menjelaskan beberapa
kontrol keamanan yang berhubungan dengan operasi
pertukaran informasi.

Keamanan komunikasi (klausal 13).
Pada bagian ini ISO/IEC 27002 menjelaskan beberapa
kontrol keamanan yang berhubungan dengan manajemen dan
komunikasi jaringan.
10. Akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi
(klausal 14).
Keamanan informasi harus diperhitungkan dalam proses
pengembangan sistem untuk menentukan, membangun,
pengujian, implementasi dan pemeliharaan sistem informasi.
11. Hubungan dengan Supplier (klausal 15)
Bagian ini berisi beberapa kontrol yang mengatur keamanan
dengan supplier. Beberapa kontrol tersebut antara lain
kebijakan keamanan informasi terkait dengan supplier,
kontrol keamanan terhadap perjanjian dengan supplier,
memonitor, mereview dan manajemen perubahan supplier
service.
12. Manajemen insiden keamanan informasi (klausal 16).
Pada bagian ini ISO/IEC 27002 mengatur tentang pelaporan
yang harus diberikan baik untuk segala hal yang terjadi pada
keamanan informasi, kelemahan, maupun insiden yang
terjadi pada keamanan informasi.
13. Aspek keamanan informasi dalam BCM (klausal 17)
Bagian ini menggambarkan hubungan antara perencanaan
pemulihan bencana IT, manajemen kelangsungan bisnis dan
perencanaan kontingensi, mulai dari analisis dan
dokumentasi secara rutin atau pengujian BCP(Business
Continuity Plan). Kontrol dirancang untuk meminimalkan
dampak dari insiden keamanan yang terjadi meskipun
preventif kontrol dicatat di tempat lain.
14. Compliance (klausal 18).
Pada bagian ini ISO/IEC 27002 mengatur beberapa kontrol
yang harus dilakukan dalam hal kepatuhan serta
pertimbangan pelaksanaan audit. Organisasi harus mematuhi
peraturan yang berlaku seperti hak cipta, perlindungan data,
perlindungan data keuangan dan catatan penting lainnya,
pembatasan kriptografi, aturan bukti, dll. Manajer dan
pemilik sistem harus memastikan kepatuhan terhadap
kebijakan dan standar keamanan. Audit harus hati-hati
direncanakan untuk meminimalkan gangguan terhadap
sistem operasional. Tools/fasilitas audit yang kuat juga harus
dilindungi dari penggunaan yang tidak sah.
Sarno dan Iffano mengatakan kontrol keamanan berdasarkan
ISO/IEC 27001 terdiri dari 18 klausal control keamanan (security
control clauses), 39 objektif control (control objectives) dan 133
kontrol keamanan/ kontrol (controls) [2].
ISO/IEC 27002 tidak mengharuskan bentuk-bentuk kontrol
yang tertentu tetapi menyerahkan kepada pengguna untuk memilih
dan menerapkan kontrol yang tepat sesuai kebutuhannya, dengan
mempertimbangkan hasil kajian risiko yang telah dilakukannya.
Pengguna juga dapat memilih kontrol di luar daftar kontrol yang
dimuat standar ini sepanjang sasaran kontrolnya dipenuhi [9].

commit to user
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2.5 Sistem Pakar
2.5.1

Pengertian Sistem Pakar
Sistem pakar merupakan cabang dari AI yang membuat
penggunaan pengetahuan yang dikhususkan secara ekstensif untuk
memecahkan masalah pada level human expert/pakar [10].
Secara umum, sistem pakar (expert system) adalah sistem
yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer,
agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa
dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar
dapat menyelelasikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru
kerja dari para ahli [11].
Ada beberapa definisi tentang sistem pakar [11], antara lain :
1.
Menurut Durkin, Sistem pakar adalah suatu program
komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan
penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar.
2.
Menurut Ignizio, Sistem pakar adalah suatu model dan
prosedur yang berkaitan, dalam suatu domain tertentu, yang
mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan
keahlian seorang pakar.
3.
Menurut Giarratano dan Riley, Sistem pakar adalah suatu
sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru
kemampuan seorang pakar
2.5.2 Konsep Dasar Sistem Pakar
Konsep dasar dari fungsi sistem pakar terdiri dari 2
komponen utama, yaitu knowledge-base dan inference engine.
Knowledge-base merupakan pengetahuan yang didapat dari
pakar/ahli yang tersimpan dalam sistem pakar. Sedangkan
inference engine merupakan metode yang digunakan untuk
mengambil sebuah kesimpulan(expertise) dari fakta-fakta yang
diberikan user [10].

Fact

working memory akan mengikuti alur inferensi sistem pakar
tersebut [12].
Pengembangan sistem pakar terdiri dari beberapa tahap yang
harus dilakukan. Tahap-tahap pengembangan sistem yang harus
dilakukan oleh knowledge engineer menurut Turban adalah sebagai
berikut [14]:
1. Knowledge Acquisition
Knowledge Acquisition yaitu proses mengumpulkan
pengetahuan(knowledge) seorang pakar, buku, dokumen, atau
file pada computer yang dapat didapatkan melalui
wawamcara, analisis dan observasi.
2. Knowledge Representation
Knowledge Representation yaitu proses pengorganisasian
terhadap pengetahuan (knowledge) yang telah didapat, untuk
kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan Knowledge
Base.
3. Knowledge Validation
Knowledge Validation yaitu proses pemvalidasian dan
pemferifikasian agar ”knowledge base” yang dibangun benarbenar berkualitas dan acceptable.
4. Inference
Inference yaitu melakukan desain software yang dapat
memungkinkan untuk membuat satu kesimpulan berdasarkan
knowledge.
5. Explanation and justification
Explanation and justification yaitu kegiatan lanjutan pada fase
inplementasi.
2.5.3 Metode Forward Chaining
Konsep dari metode Forward Chaining dapat digambarkan
seperti berikut :

Knowledge-Base

User
Expertis

Inference
Gambar 2. Algoritma Forward Chaining.

Gambar 1. Konsep Dasar dari Fungsi Sistem Pakar.

Pada algoritma di atas dapat dilihat bahwa struktur utama
dari metode Forward Chaining adalah dengan memanfaatkan
algoritma IF-THEN, dimana jika bagian dari kriteria dalam “IF”
Secara umum inferensi engine memiliki beberapa fungsi
dipenuhi maka bagian “THEN” akan dikomputasi. Algoritma IFpokok dalam sebuah sistem pakar [12] yaitu :
THEN dilakukan terus menerus (looping) sehingga memberikan
a. Memberikan pertanyaan kepada user.
suatu output berupa informasi maupun kesimpulan yang sesuai.
b. Menambah jawaban pada working memory (blackboard).
Secara umum dalam metode Forward Chaining aturan (rule)
c. Menambahkan fakta baru dari suatu rule (hasil inferensi).
akan diuji satu persatu dalam urutan tertentu. Saat tiap aturan diuji,
d. Menambahkan fakta baru tersebut pada working memory.
sistem akan mengevaluasi apakah kondisi benar atau salah [12].
e. Mencocokkan fakta pada working memory dengan rule.
Jika fakta yang pertama bernilai benar, maka dilakukan pencarian
Working memory merupakan bagian dari sistem pakar yang
ke fakta berikutnya pada rule yang sama, tetapi jika ada fakta yang
digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung
bernilai salah, maka dilakukan pencarian ke rule yang lain, dimana
termasuk keputusan sementara [12]. Pada bagian ini akan berisi
commitrule
to yang
userdicari adalah rule yang mempunyai fakta bernilai benar
fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu proses yang berasal dari
yang sama pada rule sebelumnya [13]. Dengan kata lain, penalaran
pembandingan dengan rule yang sudah ada. Jadi struktur dari
4
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untuk membuat sebuah kesimpulan atau hipotesa dimulai dari fakta
terlebih dahulu, yang kemudian fakta-fakta yang ada tadi
digunakan untuk menguji hipotesis sehingga kesimpulan pun dapat
diberikan.
Metode Forward Chaining digunakan jika [14] :
a. Banyak aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan
yang sama.
b. Banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi.
c. Benar-benar sudah mendapatkan pelbagai fakta, dan ingin
mendapatkan konklusi dari fakta-fakta tersebut.
Pada metode Forward Chaining, ada dua cara yang dapat
dilakukan untuk melakukan pencarian, yaitu [14] :
a. Dengan memasukkan semua data yang tersedia ke dalam
sistem pakar pada satu kesempatan dalam sesi konsultasi.
Teknik ini biasanya digunakan untuk sistem pakar yang
terotomatisasi dan menerima data langsung dari komputer yang
menyimpan database, atau dari inputan sensor tertentu.
b. Dengan hanya memberikan elemen spesifik dari data yang
diperoleh selama sesi konsultasi kepada sistem pakar. Teknik
ini biasanya digunakan untuk mengurangi jumlah data yang
diminta. Dalam teknik ini hanya data yang benar-benar
dibutuhkan oleh sistem pakar untuk mengambil keputusan.

2.6 Confussion Matrix

𝐸=

Inference Engine and
Validation

Implementasi Sistem Pakar

Gambar 3. Flowchart Proses Pengembangan Sistem
Pakar Risk Assessment Keamanan Sistem Informasi.

3.1 Knowledge Acquisition
Sumber knowledge yang dipakai dapat diperoleh dari ISO
27002 dan juga knowledge dari pakar sendiri. Knowledge dari
pakar diperoleh melalui waawancara dan juga diskusi bersama
dalam menentukan risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan
serta dampaknya terhadap perusahaan. Sedangkan knowledge dari
ISO 27002 berupa standar keamanan berdasarkan ISO 27002.

Positive

Negative

a

b

3.2 Knowledge Representation and Validation

Positive

c

d

Knowledge yang telah diperoleh tadi akan dikumpulkan untuk
membentuk knowledge base. Dari ISO 27002 akan diperoleh
knowledge base tentang checklist pertanyaan yang nantinya
digunakan untuk penilaian probabilitas terjadinya risiko yang ada.
Sedangkan dari pakar akan diperoleh knowledge base tentang
risiko-risiko yang mungkin terjadi serta dampaknya pada
perusahaan.
Knowledge validation dilakukan untuk meminta validasi dari
pakar terhadap knowledge base yang telah terbentuk, sehingga
knowledge base yang terbentuk sesuai dengan knowledge dari
pakar.

𝑎+𝑑

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
𝑐

𝐹𝐴𝑅 =

Knowledge Representation
and Validation

Negative

Dari tabel 1 diperoleh rumus untuk menghitung akurasi (AC)
dan false alarm rate (FAR) dan error (E) dari sebuah prediksi.
Akurasi merupakan jumlah prediksi yang sesuai dengan
kenyataannya. False alarm rate merupakan kesalahan prediksi
oleh sistem pakar yang seharusnya negative namun diprediksi
positive. Error merupakan kesalahan prediksi oleh sistem pakar
yang seharusnya positive namun diprediksi negative.
𝐴𝐶 =

Knowledge Acquisition

Pengujian

Confusion matrix berisi informasi tentang hal yang
sebenarnya dibandingkan dengan sebuah prediksi. Sebuah
confusion matrix dengan ukuran n x n berarti memiliki n class yang
berbeda. Confusion matrix biasa dipakai untuk perhitungan akurasi
dari sebuah prediksi. Berikut contoh confusion matrix 2 x 2 yang
biasa digunakan :
Tabel 1. Confusion Matrix 2 x 2
Actual

Predicted

pengumpulan data dan informasi terkait dengan sistem pakar, risk
assessment keamanan sistem informasi, dan ISO 27002.
Keseluruhan proses pengembangan sistem pakar risk
assessment keamanan sistem informasi dalam bentuk flowchart
dapat dilihat pada gambar 3.

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
𝑏

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑

...........................................(1)
...........................................(2)
...........................................(3)

3. METODOLOGI

3.3 Inference Engine and Validation
Pada tahap ini dilakukan perancangan rule, skoring dan
penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang telah diperoleh.
Perancangan rule, skoring dan penarikan kesimpulan ini
menggunakan metode Forward Chaining.
Inference engine validation dilakukan untuk meminta
validasi dari pakar terhadap inference engine yang telah terbentuk,
sehingga rule, skoring , dan kesimpulan yang telah dibentuk sesuai
dengan penilaian dari pakar.

Proses pengembangan sistem pakar ini memerlukan data dan
pengetahuan dari narasumber atau pakar yang memiliki keahlian
dan sertifikasi dalam risk assessment dan keamanan sistem
3.4 Implementasi Sistem Pakar
informasi.
commit
to user
Implementasi sistem akan dilakukan ketika keduan validasi
Tahap pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai
telah didapatkan, yaitu knowledge validation dan inference engine
pengembangan sistem pakar ini adalah dengan melakukan

5

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

validation. Dengan demikian knowledge base, rule, skoring, dan
penarikan kesimpulan yang telah terbentuk telah sesuai dengan
penilaian pakar dan dengan kata lain sistem pakar ini dapat
mewakili pakar itu sendiri

3.5 Pengujian
Pengujian akan dilakukan pada tiga institusi dengan level
institusi yang berbeda. Perbedaan level institusi ini terletak pada
jumlah karyawan, scope pelayanannya dan penerapan ISO 27002.
Pada tahap ini akan dilakukan crosscheck antara hasil akhir dari
sistem pakar dengan hasil akhir dari pakar sendiri. Pada pengujian
ini akan dinilai tingkat akurasi kesesuaian hasil risk assessment
sistem pakar dengan hasil risk assessment pakar, kesalahan
nonfatal dan kesalahan fatal serta false alarm rate. Keempat hal
tersebut dinilai dengan menggunakan confusion matrix sebagai
berikut :
Tabel 2. Confusion Matrix
Hasil risk assessment dari
pakar

Hasil risk assessment sistem
pakar

Low

Medium

High

Low

a

g

i

Medium

d

b

h

High

f

e

c

Rumus perhitungan akurasi sebagai berikut :
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =

𝑎+𝑏+𝑐

.........................................(4)

𝑁

Rumus perhitungan kesalahan nonfatal sebagai berikut :
𝑔+ℎ

𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙 =

𝑁

................................(5)

Rumus perhitungan kesalahan fatal sebagai berikut :
𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙 =

𝑖

•

Backup data yang dilakukan tidak mencakup semua
pembaharuan data yang penting
•
Perlindungan pesan elektronik pada perusahaan rendah
•
Prosedur media penyimpanan data perusahaan tidak
memenuhi standart keamanan
Checklist pertanyaan untuk analisis probabilitas dikelompokan
menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah pertanyaan
seputar manajerial yang akan dikeluarkan untuk manajer.
Golongan kedua adalah pertanyaan seputar teknis IT yang akan
dikeluarkan untuk karyawan IT. Berikut bebrapa contoh dari
pertanyaan seputar manajerial :
•
Apakah ada dokumen kebijakan keamanan informasi yang
telah diterbitkan dan disetujui oleh manajemen perusahaan
anda?
•
Apakah keamanan informasi dikoordinasikan dengan
perwakilan dari berbagai divisi?
•
Apakah terdapat orang yang bertanggung jawab untuk
keamanan informasi di area tertentu? Termasuk keamanan
semua asset serta proses keamanan?
•
Apakah manajer secara teratur me-review kepatuhan tanggung
jawab keamanan karyawan di wilayah mereka masing-masing,
sehingga sesuai dengan kebijakan dan prosedur?
Sedangkan pertanyaan seputar teknis IT misalnya sebagai berikut :
•
Apakah anda pernah melakukan perubahan password untuk
akses ke asset serta informasi penting dalam perusahaan?
•
Apakah akses ke sistem informasi dikendalikan dengan
mengamankan prosedur log-on?
•
Apakah perusahaan telah mengadopsi kebijakan “clear desk“
berkaitan dengan kertas dan media penyimpanan?
•
Apakah ada prosedur untuk pengelolaan removable media,
seperti cd, flashdisk, kaset, dan kartu memori?
Dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar
manajerial dan teknis IT maka tingkat probabilitas setiap risiko
akan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu low, medium,
atau high. Tabel 3 merupakan kriteria dari tingkat probabilitas.

.......................................(6)

𝑁

Tabel 3 Tabel Kriteria Tingkat Probabilitas

Rumus perhitungan false alarm rate sebagai berikut :
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

𝑑+𝑒+𝑓
𝑁

dimana N=a+b+c+d+e+f+g+h+i

..................................(7)

Low

Medium

Semua atau minilmal

40% sampai 60% dari

Tidak

75%

kontrol

maksimal 30% dari

dari

kontrol

keamanan yang ada di

yang

4. PEMBAHASAN

perusahaan

perusahaan

4.1 Knowledge Base

memenuhi standar ISO

sudah

High

keamanan
ada

di
sudah

memenuhi standar ISO

ada

atau

kontrol keamanan di
perusahaan

sudah

memenuhi standar ISO

Knowledge base utama dari risk assessment adalah list risk
27002
27002
27002
yang mungkin terjadi pada setiap perusahaan berhubungan dengan
keamanan sistem informasi. Untuk setiap risk yang ada akan
Sedangkan checklist untuk analisis impact hanya dapat
dilakukan analisis probabilitas dan analisis impact. Kedua analisis
dijawab oleh manajer. Checklist ini berupa beberapa event yang
dilakukan dengan menilai jawaban dari beberapa checklist
mungkin terjadi pada perusahaan yang memperngaruhi list risk
pertanyaan yang diberikan. Berikut contoh dari list risk yang
yang sudah ada, dan manajer diberikan tiga pilihan besar impactmenjadi knowledge base :
nya terhadap perusahaan jika event tersebut terjadi pada
•
Requirement perjanjian yang dibuat dengan perusahan lain
perusahaan mereka. Tiga pilihan yang diberikana adalah low
tidak memenuhi kebutuhan keamanan informasi perusahaan
impact, medium impact, dan high impact. Tabel 4 merupakan
•
Pemahaman dan pengetahuan karyawan akan kebijakan
contoh kriteria dari low, medium, dan high impact untuk membantu
kamanan informasi perusahaan rendah
penilaian oleh manajer.
•
Penanganan aktifitas user yang mencurigakan dan
berhubungan dengan keamanan data perusahaan tidak
tercover
commit to user
•
Kebijakan penyimpanan dan pertukaran informasi tidak
mengcover kebutuhan keamanan informasi perusahaan
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Tabel 4. Tabel Contoh Kriteria Impact Level
List Dampak
Kepercayaan
masyarakat

Keuangan
perusahaan

Keuangan
user

Keamanan
data

Service yang
diberikan
kepada user

4.2 Inference Engine

Low Impact
ada komplain
kurang
dari
5%
jumlah
customer
Minor
financial
lost(up to 10%
income lost)

Medium Impact
ada
komplain
dari
5%-10%
jumlah customer

High Impact
ada komplain lebih
dari 10% jumlah
customer

Major financial
lost(up to 25%
income lost)

Minor
financial
lost(user
merugi up to
10% normal
cost)
Data
dapat
dilihat
oleh
orang
yang
semestinya
tidak memiliki
wewenang
untuk melihat

Major financial
lost(user merugi
up
to
25%
normal lost)

Critical financial
lost and long term
material
damage(up to 50%
income lost)
Critical financial
lost(user merugi
up to 50% normal
lost)

Pembatalan
transaksi up to
20%
dari
biasanya

Pembatalan
transaksi up to
30%
dari
biasanya

Data
dapat
dilihat
dan
dimanipulasi
oleh orang yang
semestinya tidak
memiliki
wewenang untuk
melihat

Data dapat dilihat
dan dimanipulasi
oleh orang yang
semestinya tidak
memiliki
wewenang untuk
melihat
bahkan
data hilang atau
unrecovered
Pembatalan
transaksi up to
40% dari biasanya

Berikut contoh checklist untuk analisis impact :
Penanganan atas insiden keamanan informasi terhambat
(memerlukan waktu yang cukup lama).
•
Perusahaan lain menyalahgunakan informasi yang yang sudah
di-share oleh perusahaan Anda dalam rangka kerjasama
(misal: data pelanggan Anda dijual kepada perusahaan lain).
•
Informasi / data penting perusahaan dapat diambil pencuri
dari media penyimpanan yang sudah tidak terpakai (misal :
data dari komputer lama yang sudah tidak terpakai).
Dengan menggabungkan kedua hasil analisis tersebut maka
akan diperoleh suatu titik koordinat antara probabilitas dan impact
level untuk tiap risiko yang ada.
Tabel 5. Tabel perbandingan impact dan probability

•

Probabilitas

High

1

8

9

Medium

2

7

6

Low

3

4

5

Low

4.2.1

Pembentukan Rule
Rule ini merupakan aturan yang digunakan untuk
menentukan urutan pertanyaan berikutnya berdasarkan pada
jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan sebelumnya. Rule
yang akan dibangun dalam sistem ini akan menggunakan metode
forward chaining. Sebagai salah satu contoh rule, dapat dituliskan
sebagai berikut :
Jika jawaban pada pertanyaan nomor 1
adalah ya,
Maka next pertanyaan yang akan
muncul adalah pertanyaan nomor 2
Jika jawaban pada pertanyaan nomor 1
adalah tidak atau sedang direncanakan,
Maka

next

pertanyaan

yang

akan

muncul adalah pertanyaan nomor 6

4.2.2

Penentuan Skoring
Skor ini merupakan nilai yang diberikan atas jawaban yang
telah dimasukkan untuk setiap pertanyaan pada probabilitas
maupun impact. Skoring dikategorikan dalam 3 kategori. Skor low
adalah nilai random antara 0 sampai 33. Skor medium adalah nilai
random antara 34 sampai 66. Sedangkan skor high adalah nilai
random antara 67 sampai 100. Penentuan skoring pada setiap
jawaban yang diberikan untuk setiap pertanyaan menggunakan
metode forward chaining. Penggunaan nilai random dalam skoring
ini bertujuan untuk membuat persebaran nilai skoring sehingga
skor yang didapat bisa lebih variatif dan juga berfungsi sebagai
pendukung
jalannya
metode
forward
chaining
yang
dipakai.Sebagai salah satu contoh penentuan skor, dapat dituliskan
sebagai berikut :

Medium
High
Impact
Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa setiap risiko akan memiliki
probabilitas dan impact-nya masing-masing sehingga setiap risiko
tersebut dapat dikategorikan ke dalam 9 kategori.
a. HH (9)  High Probability High Impact
b. MH (6)  Medium Probability High impact
c. MM (7)  Medium Probability Medium Impact
d. HM (8)  High Probability Medium Impact
e. LH (5)  Low Probability High Impact
f. LM (4)  Low Probability Medium Impact
g. LL (3)  Low Probability Low Impact
commit
h. ML (2)  Medium Probability Low Impact
i. HL (1)  High Probability Low Impact

Jika jawaban pada pertanyaan nomor 1
adalah ya,
Maka nilai yang akan diberikan adalah
nilai random antara 0-33 dan skornya adalah low.
Jika jawaban pada pertanyaan nomor 1
adalah sedang direncanakan,
Maka nilai yang akan diberikan adalah
nilai random antara 34-66 dan skornya adalah
medium.
Jika jawaban pada pertanyaan nomor 1
adalah tidak,
Maka nilai yang akan diberikan adalah
nilai random antara 67-100 dan skornya adalah
high.

to user
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4.2.3

Penarikan Kesimpulan/Hasil Akhir
Hasil akhir pada sistem ini merupakan letak/posisi keadaan
keamanan sistem informasi pada perusahaan. Penghitungan nilai
probability dan impact untuk hasil akhir dari sistem ini
menggunakan rumus sebagai berikut :
𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =

∑nk=1 NPk
np

𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = nilai probabilitas rata-rata
= nilai probabilitas pertanyaan probabilitas ke-k
𝑁𝑃𝑘
= jumlah pertanyaan probabilitas
np
𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =

∑nk=1 NIk
ni

𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = nilai impact rata-raa
= nilai impact pertanyaan impact ke-k
𝑁𝐼𝑘
ni
= jumlah pertanyaan impact

Dari kedua nilai tersebut (𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ) maka akan
diperoleh satu titik koordinat (𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 , 𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ) tingkat keamanan
sistem informasi pada perusahaan. Nilai untuk setiap
𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 masing-masing diklasifikasikan dalam 3
kategori. Low Impact untuk nilai 0-33, medium impact untuk nilai
34-66, dan high impact untuk nilai 67-100. Low probabilitas untuk
nilai 0-33, medium probabilitas untuk nilai 34-66, dan high
probabilitas untuk nilai 67-100.
Jika hasil dari 𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 tergolong dalam high
probabilitas dan high impact maka tingkat keamanan perusahaan
tersebut tergolong sangat rentan dan direkomendasikan untuk
sesegera mungkin melakukan audit terhadap keamanan sistem
informasinya.
Namun jika hasil dari 𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 tergolong dalam
medium probabilitas/ medium impact atau high probabilitas/
medium impact atau medium probabilitas/ high impact maka
tingkat keamanan perusahaan tersebut tergolong cukup baik,
namun tetap direkomendasikan untuk melakukan audit terhadap
keamanan sistem informasinya.
Jika hasil dari 𝑁𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑁𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 tergolong kedalam
golongan selain golongan diatas maka tingkat keamanan
perusahaan tersebut tergolong sangat baik.
4.3 Implementasi Sistem Pakar
Untuk memperoleh hasil dari risk assessment sistem ini harus
dijalankan oleh dua user. User pertama adalah seorang manajer
yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar manajerial dan
juga checklist untuk analisa impact. User kedua adalah seorang
karyawan IT yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar
teknis IT. Semua jawaban yang telah diberikan pada pertanyaanpertanyaan tersebut, baik pertanyaan seputar manajerial maupun
teknis IT tidak dapat diubah. Hal ini bertujuan agar jawaban yang
diberikan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada
institusi tanpa bisa direkayasa ataupun dimanipulasi.Setelah semua
pertanyaan dijawab oleh manajer dan karyawan IT , maka direktur
Gambar 4. Tampilan Kesimpulan/Hasil Akhir dari
atau pimpinan perusahaan dapat melihat hasil akhir dari risk
commit to user
Sistem Pakar.
assessment oleh sistem pakar. Contoh tampilan hasil akhir dari risk
assessment sistem pakar dapat dilihat pada gambar 4.
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Sistem ini akan mengelompokan hasil akhir ke dalam tiga
zona, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Ketika suatu
perusahaan berada pada zona merah, maka perusahaan itu harus
memanggil tim auditor eksternal untuk segera melakukan audit
keamanan sistem informasi mereka. Sedangkan jika perusahaan
tersebut berada pada zona hijau, maka perusahan tersebut termasuk
perusahaan yang memiliki tingkat keamanan yang sangat baik.
Apabila perusahaan berada pada zona kuning, seperti pada gambar
4, maka rekomendasi yang muncul adalah untuk tetap melakukan
audit keamanan sistem informasi walaupun hanya bersifat internal
audit, namun jika perusahaan tersebut tetap menginginkan audit
eksternal, akan lebih baik.
Pada sistem ini juga akan menampilkan daftar risiko yang
mungkin dihadapi oleh perusahaan beserta tingkat probabilitas dan
impact levelnya masing-masing. Pada tabel ini direktur dapat
melihat secara lengkap setiap detailnya. Ketika level probabilitas
dan impact levelnya berada pada kategori high, maka sistem akan
memberikan warna merah, yang berarti bahwa bahwa risiko
tersebut merupakan risiko critical yang dihadapi oleh perusahaan
dan harus segera dilakukan penanganannya. Sehingga sistem akan
memberikan rekomendasi jadwal penanganan risiko critical. Risiko
yang paling berbahaya bagi perusahaan akan direkomendasikan
untuk diselesaikan terlebih dahulu.

4.4 Pengujian
Pengujian sistem dilakukan pada tiga institusi dengan level
institusi yang berbeda. Perbedaan level institusi ini terletak pada
jumlah karyawan, scope pelayanannya dan penerapan ISO 27002.
Institusi pertama adalah CV. Ixosoft Online Solutions yang
pelayanannya masih tingkat local. Institusi ini tergolong institusi
kecil, dengan jumlah karyawan sekitar 10 sampai 20 orang dan
institusi ini belum menerapkan standar ISO 27002. Institusi kedua
adalah UPT PUSKOM. Institusi ini tergolong institusi yang tidak
terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Jumlah karyawan
institusi ini sekitar 20 sampai 50 orang dan pelayanannya masih
tingkat local. UPT PUSKOM juga belum menerapkan standar ISO
27002. Institusi ketiga adalah BT Global Service. Institusi ini
tergolong institusi besar, dengan jumlah karyawan mencapai
ratusan orang dan pelayanannya sudah tingkat internasional.
Berbeda dengan kedua institusi sebelumnya, BT Global Service
telah menerapkan standar ISO 27002.
Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil risk
assessment yang dikeluarkan oleh sistem pakar dengan hasil risk
assessment yang diberikan oleh pakar sendiri.
Tabel 6 merupakan tabel perbandingan hasil risk assessment
sistem pakar dengan risk assessment pakar sendiri. Penilaian
dikelompokan berdasarkan beberapa objek penilaian yang
berhubungan dengan keamanan sistem informasi. Penilaian
diberikan kedalam tiga kategori, yaitu low(L), medium(M), dan
high(H).

Tabel 6. Perbandingan Hasil Risk Assessment Pakar
dengan Hasil Risk Assessment Sistem Pakar

NO

1
2

3
4
5
6
7

OBJEK PENILAIAN

dokumen kebijakan
keamanan informasi
review dokumen
kebijakan keamanan
informasi
koordinasi dalam
menangani keamanan
informaasi
sharing informasi/asset
dengan perusahaan lain
sharing informasi/asset
dengan customer
aturan penggunaan
asset+perawatan asset
klasifikasi asset +level
pengamanan

HASIL RISK
ASSESSMENT
PAKAR
IX
PU
OS
SK
BT
OF
O
GS
T
M

HASIL RISK
ASSESSMENT
SISTEM PAKAR
IX
PU
OS
SK
BT
OF
O
GS
T
M

M

M

L

M

M

L

H

H

L

H

H

L

L

H

L

L

M

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M

L

L

H

L

L

H

L

M

M

L

M

M

L

8

backup data

L

L

L

L

L

L

9

perawatan informasi
perusahaan

M

M

L

M

H

L

10

bisnis e-commerce

L

M

L

L

M

L

11

perlindungan terhadap
pesan elektronik

L

M

L

L

M

L

12

log admin

M

M

L

M

L

L

M

M

L

M

M

L

password
kebijakan clear desk
13
kebijakan clear screen
firewall
14

kebjakan teleworking
dan mobile device

M

H

L

M

H

L

15

log pengguna

M

M

L

L

H

L

16

login system

M

L

L

M

M

L

17

kebijakan akses control

M

M

L

M

M

L

H

H

L

H

H

L

H

H

L

H

H

L

18

19

prosedur kepatuhan
terhadapd UU
(berkaitan dgn HAKI)
perlindungan
informasi/aplikasi
melalui UU, peraturan ,
dan hukum

Hasil risk assessment terhadap 19 objek penilaian di 3 instansi
berbeda dapat dilihat pada tabel 6. Diketahui bahwa ada satu (objek
penilaian nomor 15) hasil risk assessment yang berbeda pada
ixosoft dan enam (objek penilaian nomor 3,5,9,12,15,16) hasil risk
assessment yang berbeda pada PUSKOM. Dari hasil tersebut maka
diperoleh data seperti pada tabel 7.
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Tabel 7.
Rekap Data Perbandingan Hasil Risk
Assessment Pakar dengan Hasil Risk Assessment Sistem Pakar
Hasil risk assessment dari pakar
Low
Medium
High
Hasil risk
Low
28
2
0
assessment
Medium
2
14
2
sistem pakar
High
0
1
8
Daerah pada tabel yang berwarna hijau menunjukkan
kesesuaian hasil risk assessment sistem pakar dengan risk
assessment pakar. Daerah pada tabel yang berwarna merah
menunjukkan hasil risk assessment sistem pakar yang memberikan
kesalahan dalam rekomendasi. Kesalahan rekomendasi yang terjadi
digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kesalahan nonfatal dan
kesalahan fatal (daerah pada tabel yang berwarna merah tua).
Kesalahan nonfatal pada rekomendasi terjadi ketika hasil dari
sistem pakar tersebut merupakan satu tingkat lebih rendah dari
hasil yang dilakukan oleh pakar. Sebagai contoh kasus pada tabel 7
misalnya, terdapat dua hasil dari pakar yang adalah high dan
rekomendasi yang diberikan seharusnya melakukan audit
keamanan, namun hasil dari sistem pakar adalah medium, dimana
audit keamanan merupakan optional dalam rekomendasinya.
Sedangkan kesalahan fatal pada rekomendasi terjadi ketika hasil
dari sistem pakar tersebut merupakan dua tingkat lebih rendah dari
hasil yang dilakukan oleh pakar. Misalnya hasil dari pakar adalah
high namun hasil yang dikeluarkan oleh sistem pakar adalah low.
Daerah pada tabel yang berwarna kuning menunjukkan hasil
risk assessment sistem pakar yang merupakan false alarm rate.
False alarm rate merupakan kondisi dimana sistem pakar
melakukan kesalahan prediksi, namun tidak menyebabkan
rekomendasi yang buruk terhadap perusahaan. False alarm rate
lebh mempengaruhi cost yang dilakukan oleh perusahaan karena
adanya kesalahan deteksi. Sebagai contoh kasus pada tabel 7,
misalnya terdapat satu hasil risk assessment yang menurut pakar
adalah medium, namun sistem pakar memberikan hasil high.
Dampaknya adalah perusahaan tersebut direkomendasikan untuk
melakukan audit keamanan, padahal seharusnya audit keamanan
untuk perusahaan tersebut hanyalah optional saja.
Salah satu penyebab false alarm rate dan kesalahan nonfatal
pada kasus ini terjadi adalah karena adanya pilihan ‘sedang
direncanakan’ pada beberapa pertanyaan yang diberikan. Ketika
pilihan ‘sedang direncanakan’ dipilih untuk salah satu kontrol
keamanan, maka sistem akan memberikan skor medium untuk
kontrol keamanan tersebut, tanpa adanya pertanyaan tambahan
untuk mengecek sejauh mana rencana itu telah dibuat. Apakah
rencana itu telah sampai ditahap akhir sehingga seharusnya
mendapat skor low, atau memang belum ada praktik nyata sama
sekali sehingga sama saja dengan tidak menerapkan kontrol
keamanan tersebut sehingga semestinya mendapat skor high.
Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 57 hasil risk
assessment, terdapat 50 hasil risk assessment oleh sistem pakar
yang sesuai dengan hasil risk assessment oleh pakar, empat hasil
risk assessment yang memberikan kesalahan nonfatal pada
rekomendasi dan tidak ada hasil risk assessment yang memberikan
kesalahan fatal pada rekomendasi serta tiga hasil risk assessment
yang merupakan false alarm rate. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tingkat kesesuaian dari hasil risk assessment oleh
sistem pakar ini mencapai 87,72% dengan 7.02% terjadinya
kesalahan nonfatal dalam pemberian rekomendasi serta 5,26%
merupakan false alarm rate.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pada penelitian ini berhasil dibuat sebuah sistem pakar yang
mampu membantu dalam melakukan risk assessment dengan
tingkat kesesuaian hasil risk assessment yang diberikan sebesar
87,72% dengan 7.02% terjadinya kesalahan nonfatal dalam
pemberian rekomendasi serta 5,26% merupakan false alarm rate.
Dengan adanya integrasi antara risk assessment dengan sistem
pakar, maka dapat diketahui gambaran posisi tingkat keamanan
suatu perusahaan dan juga dapat membantu untuk menentukan
perlu tidaknya perusahaan untuk melakukan audit terhadap
keamanan sistem informasi mereka.
Integrasi dengan sistem pakar ini juga akan memberikan
optimalisasi pengambilan keputusan dalam menentukan risikorisiko critical mana yang harus diatasi terlebih dahulu pada
perusahaan yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi.
Untuk mengurangi nilai false alarm rate dan kesalahan
nonfatal pada penelitian ini, maka penelitian berikutnya sebaiknya
dapat dikembangkan dengan memberikan pertanyaan tambahan
untuk semua pertanyaan manajerial maupun seputar teknis IT yang
dijawab dengan pilihan ‘sedang direncanakan’, sehingga dapat
diketahui sejauh mana rencana tersebut telah dilakukan atau sejauh
mana perusahaan tersebut berusaha merealisasikan hal tersebut dan
akhirnya skor yang diberikan oleh sistem pakar dapat sesuai.
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