
PENGEMBANGAN APLIKASI METRIKS KEPATUHAN 

KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN ISO 27001 

DENGAN JAMINAN KUALITAS BERBASIS PADA TINGKAT 

KEBERGUNAAN 

 

1) Bevi Firman Dito, 2) Agus Hermanto, 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp/fax +62 

315931800(Hunting), Fax +62 315927817, Email humas@untag-sby.ac.id 

 

Abstract 

 Today's digital era has developed rapidly, with technological advances in information system 

technology. ISO 27001 standard is an international standard that has received recognition and 
adopted by the system. Enterprises, agencies and government agencies can have information security 
management systems that have been certified by regulatory organizations and thereby show 
customers evidence of their security measures.  

Ease of use is first of the key elements of an application. You can use usability testing to 
measure your app's quality assurance. For this reason, this study uses a system usability scale 
technique to evaluate the usability of an application and verify the feasibility of the currently available 
applications. The usability scale system has 10 statements as evaluation tools and three evaluation 
indicators: tolerance, evaluation scale, and adjective evaluation. Each statement is an indicator of 
application availability. 
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Abstrak 

Era digital saat ini telah bertumbuh dengan pesat, adapaun kemajuan teknologi teknologi 
sistem informasi. Standar ISO 27001 merupakan standar internasional yang telah mendapat 
pengakuan dan diadopsi oleh sistem. Perusahaan, agensi, dan agensi pemerintah dapat memiliki 
sistem manajemen keamanan informasi yang telah disertifikasi oleh organisasi pengatur dan dengan 
demikian menampakan bukti kepada pelanggan bukti tindakan akan keamanan mereka. 

Kemudahan penggunaan adalah salah satu elemen kunci dari sebuah aplikasi. Anda dapat 
menggunakan pengujian kegunaan untuk mengukur jaminan kualitas aplikasi Anda. Untuk itu, 
penelitian ini menggunakan teknik skala kegunaan sistem untuk mengevaluasi kegunaan suatu 
aplikasi dan memverifikasi kelayakan aplikasi yang sekarang tersedia. Sistem skala kegunaan 
memiliki 10 pernyataan sebagai alat evaluasi dan tiga indikator evaluasi: toleransi, skala evaluasi, dan 
evaluasi kata sifat. Setiap pernyataan merupakan indikator ketersediaan aplikasi. 

Kata kunci: ISO 27001, Tingkat Kebergunaan, Sistem Informasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Laju kemajuan dalam dunia teknologi 

masa kini , khususnya yang berada di Indonesia 

yang cukup maju dengan bertambahnya 

pesatnya teknologi sistem informasi yang 

digunakan oleh banyak lembaga pemerintahan . 

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi 

informasi, ada kebutuhan yang mendesak untuk 

mengukur system informasi yang memadai. 

Manajemen pentingnya keamanan sistem 
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informasi sistematis merupakan perihal salah 

satu dalam peran terpenting untuk manajemen 

teknologi informasi. Sejak ada laporan tentang 

pelanggaran privasi dan keamanan, praktik 

akuntansi yang curang, dan serangan terhadap 

sistem teknologi informasi yang diperkenalkan di 

depan umum, organisasi telah mengakui 

perlunya tanggung jawab mereka untuk menjaga 

aset fisik dan informasi. standar keamanan 

adalah acuan yang dapat digunakan sebagai 

pedoman atau kerangka kerja untuk 

mengembangkan dan memelihara petugas 

keamanan informasi yang efisien.  

Standar ISO 27001 adalah standar 

internasional yang telah diterima pengakuan dan 

diadopsi oleh sistem. Sistem informasi berbasis 

web merupakan alat penting untuk mendukung 

kegiatan akademik dan non-akademik. Setelah 

tahap implementasi sistem selesai, langkah 

selanjutnya adalah mengevaluasi proses 

penjaminan mutu. Hal ini memungkinkan Anda 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan fase 

implementasi sistem. Dengan melakukan 

langkah Quality Assurance Assessment untuk 

sistem informasi Anda, Anda dapat memperoleh 

Quality Assurance sebagai rekomendasi yang 

dapat Anda gunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan kualitas sistem Anda. 

2. METODE PENELITIAN 

1.Mengidentifikasi Kebutuhan User 
Analisa dorongan system ini bisa 

diklasifikasikan seperti derajat fungsional dan 
non-fungsional seperti derajat ranah yang 
mewakili system ini sendiri. 

2. Perancangan Sistem 
Desain sistem dalam arti dunia IT 

identifikasi proses maupun data yang dibutuhkan 
untuk sistem baru. Jika sistemnya 
terkomputerisasi, proyek dapat mencakup 
spesifikasi untuk jenis peralatan yang digunakan. 
(Zaki Yudin, 2013). Perancangan sistem penulis 
merupakan suatu perencanaan atau langkah 
selanjutnya untuk menentukan proses atau data 
yang dibutuhkan untuk sistem tersebut. 

 Tujuan dari desain sistem tipikal adalah 
untuk memberikan gambaran umum atau 
gambaran umum tentang sistem yang akan 
dikembangkan kepada pengguna, dan desain 
sistem sering digunakan untuk mempersiapkan 
fase desain rinci tertentu Komponen GIS. Tujuan 
komunikasi dengan pengguna. 

 

Gambar 1. Perancangan Sistem 

  Pada kemajuan teknologi tersebut, dapat 
menyimpulkan dengan sistem - sistem adalah 
kumpulan dari komponen, elemen atau sistem 
terpadu rata dalam penerapan biofikasi yang 
saling keterjkaiatan  berhubungan dan bersatu 
padu untuk melakukan serangkaian kegiatan 
yang saling berhubungan untuk mencapai tingkat 
tujuan tertentudalam basis sistem keamanan 
berbasis pada tingkat kepatuhan ISO informasi 
sesuai pada kebutuhan kata sistem. 

3. Arsitektur Sistem 
Rancangan system dibuat menjelang 

meringankan bagian dalam praktik system. Untuk 
mencerna gatra system yang dikembangkan 
dongeng dirancang konstruksi gatra. Arsitektur 
tertib depan tertib masukan dimulai pecah 
pemakai yang mengakses tertib malayari web 
browser (dibutuhkan pertautan jaringan), kelak 
web browser mengerjakan request menjelang 
web server serasi tambah yang diinginkan 
pemakai. Pada web server membujuk fakta 
menjelang server penerapan menjelang 
ditampilkan menjelang pemakai. Data diambil 
pecah server database. Setelah fakta didapat, 
kelak pemakai bisa memata-matai melalu web 
browser. 

 

Gambar 2. Arsitektur Sistem 

 

2.1  Use Case Diagram 
 Use case diagram sistem ini 
memnggambarkan fitur yang ada di aplikasi 
metriks kepatuhan keamanan informasi 
berdasarkan ISO 27001 dengan jaminan kualitas 
berbasis pada tingkat kebergunaan yang 
merupakan dari kebutuhan fungsionalitas dan 
non fungsionalitas. Berikut merupakan use case 
diagram sistem seperti pada gambar 3.1.2.2 : 

 



 

Gambar 3. Usecase Diagram 

 

2.2 Sequence Diagram  

Diagram sequence adalah selaras 
lembaga mengecam relasi kisi-kisi korban yagn 
berdomisili di bagian dalam dan di seputar 
menimbrung sejauh susunan terhitung 
pengguna, layar, dll. seumpama suruhan yang 
direpresentasikan berpangkal kala ke kala. 
Sequence diagaram bisa bermanfaat bagian 
dalam berbagai media menjelang 
memperlihatkan ajaran fungsionalitas bagian 
dalam use case. Ini disusun bagian dalam jejeran 
kronologis dan digunakan menjelang mengecam 
skrip atau kesibukan-kesibukan yang diambil 
bagian dalam menimpali skandal menjelang 
membikin pengaruh yang efisiensif. 

1. Sequence diagram login 

 Untuk gambaran sequence diagram login 
dapat ditampilkan pada gambar bawah ini : 

 

Gambar 4. Sequence diagram login 

 

2. Sequence diagram lupa paswword 

 Untuk gambaran sequence diagram lupa 
paswword dapat ditampilkan pada gambar 
bawah ini : 

 

Gambar 5. Sequence diagram lupa paswword 

 

3. Sequence diagram daftar akun 

 Untuk gambaran sequence diagram 
daftar akun dapat ditampilkan pada gambar 
bawah ini : 

 

Gambar 6. Sequence diagram daftar akun 

 

4. Sequence diagram user isi survey 

 Untuk gambaran sequence diagram isi 
survey dapat ditampilkan pada gambar bawah ini 
: 

 

Gambar 7. Sequence diagram user isi survey 

 

5. Sequence diagram admin question setting 

 Untuk gambaran sequence diagram 
question setting dapat ditampilkan pada gambar 
bawah ini : 



 

Gambar 8. Sequence diagram question setting 

 

2.3 Class Diagram  
Diagram kelas disebut diagram struktural 

karena menjelaskan apa yang seharusnya ada 
dalam sistem yang dimodelkan menggunakan 
komponen yang berbeda. hal yang menentukan 
dalam penyusunan yang berbeda hal ini 
menunjukan dapat mewakili kelas tertentu dalam 
yang diprogram, objek utama, atau interaksi 
antara kelas dan fitur kemampuan analisis 
sistem. Kelas sendiri adalah istilah yang 
menggambarkan sekelompok objek dengan 
peran yang sama dalam sistem. Kelompok objek 
ini mencakup fungsi struktural yang 
mendefinisikan apa yang dirasakan kelas dan 
fungsi operasional yang mendefinisikan apa yang 
dapat dilakukan kelas. 

 

Gambar 9. Class Diagram 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian  
 Untuk penelitian ini dilakukan beberapa 
tahahapan yaitu dimulai dari studi literasi atau 
memperdalam mengenai teori-teori yang 
berhubungan dengan penelitian, kemudian 
mempersiapkan pengumpulan. Untuk tahapan 
penelitian tersebut desainnya gambar 3.5 seperti 
dibawah ini : 

 

Gambar 10. Tahapan Penelitian 

 

3.2 Proses model aplikasi metriks kepatuhan 
keamanan informasi  

Proses model pada sistem ini akan 
digunakan di sebuah instansi / lembaga yang 
mendukung pengolahan kepatuhan keamanan 
informasi berbasis ISO 27001 yang bisa di 
sesuaikan setiap instansi / lemabaga. Sistem ini 
juga bisa memberikan jaminan kualitas berbasis 
pada tingkat kebergunaan. Data yang tersimpan 
nantinya akan digunakan sebagai acuan hasil 
usabilitas user . sistem infomasi ini mengusulkan 
penggunaan model flowchart sebagai berikut :. 

 

Gambar 11. Proses model sistem 

 



3.3 Proses Bisnis 
Proses bisnis pada sistem ini akan 

digunakan di sebuah instansi / lembaga yang 
mendukung pengolahan kepatuhan keamanan 
informasi berbasis ISO 27001 yang bisa di 
sesuaikan setiap instansi / lemabaga. Sistem ini 
juga bisa memberikan jaminan kualitas berbasis 
pada tingkat kebergunaan. Data yang tersimpan 
nantinya akan digunakan sebagai acuan hasil 
usabilitas user . sistem infomasi ini mengusulkan 
penggunaan model Business Process Model and 
Nation (BPNM). 

 

 

Gambar 12. Proses Bisnis Aplikasi Metriks 
Kepatuhan Keamanan 

 

3.4 Skenario Pengujian 
Skenario riset adalah sekarakter 

ketentuan preseden yang digunakan setelah 
analisa dan penciptaan rancang komposisi 
peraturan tamat dilakukan. Metode ini akan 
menjabarkan bab pelaksanaan jalannya 
rancang komposisi yang taksiran dirancang. 
Sistem yang taksiran dirancang selanjutnya di 
implementasikan dan dilakukan riset 
mengabdikan tolok ukur ISO 27001 menjelang 
membela kualitas, keamanan, dan mengindra 
stadium kebergunaan peraturan yang taksiran 
dicapai. Urutan scenario riset digambarkan 
pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 13. Skenario Pengujian 

 

Diawali penyusunan Test Case yang terdiri dari 
pemilihan input dan output. 

Table 1. Skenario Uji 

No UJI DETAIL UJI JENIS UJI 

1. Home Tampil 

Halaman utama 

website 

Aplikasi  

Blackbox 

2 Login Tampil 

Halaman isi 

untuk login 

website 

Blackbox 

3 Regis

ter 

Tampil 

Halaman isi 

untuk register 

website 

Blackbox 

4 Dasb

oard 

Tampil awal 

dashboard 

login user 

Blackbox 

5 Surve

y 

Tampil 

halaman isi 

oleh user 

Blackbox 

6 Dasb

oard 

admin 

Tampilan 

halaman 

dashboard 

admin 

Blackbox 

7 User 

answe

r list 

Tampil 

halaman 

dashboard user 

score yang 

didapatkan 

setelah mengisi 

Blackbox 



survey 

8 Admi

n 

questi

on 

settin

g 

Tampilan 

dashboard 

admin untuk 

setting 

pertanyaan user 

pada survey 

Blackbox 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Implementasi Hasil Perancangan  

Implementasi hasil perancangan meliputi 

implementasi dari database , metriks kepatuhan, 

Implementasi tampilan pada  aplikasi metriks 

yang telah dihasilkan dalam penelitian ini . 

1. Implentasi Form Login 

Rancangan tampilan form login pada 

aplikasi metriks kepatuhan keamanan informasi : 

 

 

Gambar 14. Halaman login 

 

Deskripsi : Menu log-in berisikan layanan dimana 

user bisa membuat akun dan login pada akun 

yang sudah didaftarkan pada aplikasi metriks 

kepatuhan  

 

2. Implentasi Form Tambah Akun 

Rancangan tampilan halaman form 

tambah akun pada aplikasi metriks kepatuhan 

keamanan informasi : 

 

Gambar 15. Halaman Register 

 

Deskripsi : Menu register yang berisikan layanan 

dimana user bisa membuat akun untuk 

didaftarkan pada aplikasi metriks kepatuhan 

 

3. Implentasi Form Lupa Password 

Rancangan tampilan halaman form 

tambah akun pada aplikasi metriks kepatuhan 

keamanan informasi : 

 

 

Gambar 16. Halaman Lupa Password 

 

Deskripsi : Menu Forgot password yang berisikan 

layanan dimana user bisa membuat password 

setelah akun nya passwordnya terlupakan untuk 

didaftarkan pada aplikasi metriks kepatuhan 

 

 

 

4. Implentasi Halaman Admin Dashboard 



Rancangan tampilan halaman dashboard 

admin pada aplikasi metriks kepatuhan 

keamanan informasi :  

 

 

Gambar 17. Halaman Admin 

 

Deskripsi : halaman admin pada dashboard 

admin untuk melihat nilai grafik user terhadap 

kepatuhan iso 27001 

 

5. Implentasi Form Admin User Score 

Rancangan tampilan halaman dashboard 

admin untuk user score pada aplikasi metriks 

kepatuhan keamanan informasi : 

 

Gambar 18. Halaman Admin User Score 

 

Deskripsi : halaman admin pada dashboard 

admin untuk melihat user answer list score yang 

didapatkan user terhadap kepatuhan iso 27001 

 

6. Implentasi Form Admin Question 

Rancangan tampilan halaman admin 

untuk setting question pada aplikasi metriks  

kepatuhan keamanan informasi : 

 

 

Gambar 19. Halaman Admin Setting Question 

 

Deskripsi : halaman admin pada dashboard 

admin untuk setting jawaban dari pertanyaan iso 

27001 terhadap kepatuhan iso 27001 

 

7. Implentasi Form Admin Video Conference 

Rancangan tampilan halaman admin 

untuk setting question pada aplikasi metriks  

kepatuhan keamanan informasi : 

 

 

Gambar 20. Halaman Admin Video Conference 

 

Deskripsi : halaman admin pada dashboard 

admin untuk menjawab request video conference 

dan mengadakan jadwal  terhadap aplikasi 

kepatuhan iso 27001 

 

8. Implentasi Form User Dasboard 

Rancangan tampilan halaman form 

dashboard user pada aplikasi metriks kepatuhan 

keamanan informasi : 

 



 

Gambar 21. Halaman Dasboard User 

 

Deskripsi : halaman user dashboard pada 

dashboard user untuk melihat progress  dari 

survey pertanyaan iso 27001 terhadap 

kepatuhan iso 27001 

 

9. Implentasi Form User Survey Question 

Rancangan tampilan halaman dashboard 

user survey ISO 27001 pada aplikasi metriks 

kepatuhan keamanan informasi : 

 

 

Gambar 22. Halaman User Survey 

 

Deskripsi : halaman user dashboard pada 

dashboard user untuk mengisi survey pertanyaan 

kepatuhan iso 27001  terhadap kepatuhan iso 

27001 

 

10. Implentasi Form User Request Video 

Conference 

Rancangan tampilan halaman dashboard 

user survey ISO 27001 pada aplikasi metriks 

kepatuhan keamanan informasi : 

 

Gambar 23. Halaman User Request Video 

Conference 

 

Deskripsi : halaman user dashboard pada 

dashboard user untuk mengisi survey pertanyaan 

kepatuhan iso 27001  terhadap kepatuhan iso 

27001 

5. PENGUJIAN 

5.1 Pengujian Blackbox 

Dalam tahap  ini, akan dilanjutkan 

pengujian fitur - fitur yang sudah terselesaikan. 

Dalam hal ini ada beberapa kriteria yang 

diperlukan dalam hal pengujian penelitian ini 

yaitu Pengujian Blackbox : 

1. pengujian halaman login 

Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Keras 

Pengembangan 

Kasus dan hasil uji 

Data 

masukan 

Yang 

diharapka

n 

Amata

n  

Kesimpula

n 

Usernam

e dan 

passwor

d benar 

Login 

berhasil 

lanjut ke 

halaman 

utama 

Diterim

a  

Login 

berhasil , 

password 

benar 

,halaman 

utama 

tampil 

Usernam 

dan 

passwor

d salah  

Login 

gagal , 

muncul 

tulisan ‘ 

These 

credentia

ls do not 

match 

our 

Diterim

a 

Login 

gagal, 

user tidak 

dapat 

masuk 

dan 

muncul 

tulisan 

‘These 



records. ‘   credentia

ls do not 

match 

our 

records ’ 

 

2. pengujian halaman Lupa Password 

Tabel 3 Spesifikasi Perangkat Keras 

Pengembangan 

Kasus dan hasil uji 

Data 

masukan 

Yang 

diharapk

an 

Amata

n  

Kesimpulan 

email, 

nama 

perusahaa

n , 

kodepos, 

tanggal 

pendirian , 

npwp 

benar  

Dapat 

menerim

a 

passwor

d baru 

untuk 

login ke 

web 

Diterim

a  

Muncul 

tulisan 

Verify 

Success. 

Your new 

password is 

Eprnzn1lb9

8L 

nama 

perusahaa

n, email, 

kode pos, 

tanggal 

pendirian 

salah  

  Gagal 

dapat 

pasworn 

baru 

untuk 

login  

Diterim

a 

Gagal 

mendapat 

password 

baru 

muncul 

tulisan 

“Data Not 

Found. ” 

 

5.2 Pengujian Whitebox 

Pengujian Whitebox menakhlikkan riset 

yang berfokus depan sourcecode uraian 

fungsional bersumber mesin lunak, penguji bisa 

memerincikan karnaval source rencana bagian 

dalam Masukkan bab dan jalankan penelitian 

uraian fungsional rencana. Selama tahap ini, 

sejumlah modul yang terhitung bagian dalam 

peraturan yang dikembangkan diuji dan tersua 

resultan serupa berikut: 

1. Halaman daftar akun 

Berikut ini, beberapa modul yang termasuk 

dalam sistem yang dikembangkan diuji dan 

diperoleh potongan Source code untuk halaman 

daftar akun : 

 

Gambar 24. Source register 1 

 

 

Gambar 25. Source register 2 

 

6. Penutup 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 

berupa hal yang sebagai dibawah ini bahwa : 

 

1. pengembangan aplikasi metrics kepatuhan 

yang dibuat dapat digunakan sebagai alat guna 

untuk menentukan patuh tidak nya sebuah 

system keamanan informasi berbasis pada 

ISO27001. 

 

2. Metode ISO27001 dapat digunakan untuk 

menentukan kepatuhan kemanan informasi yang 

didalamnya terdapat parameter sebagai acuan 

dalam menentukan keamanan informasi di 

Lembaga, instansi maupun perusahaan. 

 



6.2 Saran 

Untuk pengembangan aplikasi ini lebih 

lanjut diharapkan adanya perbaruan dalam 

memperbaiki kinerja sistem agar lebih baik, 

efisiensi diantaranya : 

 

1. Penambahan pembaruan parameter 

ISO27001 di masa mendatang untuk 

meningkatkan parameter patuh tidak nya system 

keamanan informasi yang dihasilkan. 

 

2. Penambahan data sampel dari perusahaan, 

instansi, dan Lembaga guna menghasilkan 

analisis system keamanan informasi lebih akurat. 
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