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1. BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat berpengaruh 

penting untuk kemajuan sistem informasi bagi suatu organisasi atau 

perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tajamnya persaingan antar 

perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perusahaan 

memerlukan menerapkan suatu teknologi sistem informasi pada 

perusahaan bank.  Penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan 

bank merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan tiap 

hari, hampir seluruh transaksi yang ada di perbankan tidak terlepas dari 

penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi sendiri 

sudah menjadi hal yang paling mendasar dan begitu penting dalam bisnis 

perbankan (Firmansyah, 2010). Beberapa penggunaan teknologi informasi 

dalam proses bisnis bank antara lain sudah mempunyai uang elektronik, 

mobile banking dan ATM. Sehingga dengan adanya penggunaan teknologi 

informasi dalam perbankan diharapkan dapat memudahkan pihak PT. 

BPRS Lantabur Tebuireng maupun nasabah bank tersebut.  

Akan tetapi dalam perkembangan teknologi informasi ini tidak bisa 

dipungkiri bahwa nantinya akan terjadi ancaman atau gangguan yang 

terjadi pada proses bisnis berlangsung. Ancaman atau gangguan yang 

terjadi bisa menimbulkan masalah yang serius sehingga dapat 

menghambat berjalannya proses bisnis perusahaan nantinya. Ancaman 

atau gangguan nya sendiri bisa saja berasal dari berbagai faktor seperti, 

faktor alam, manusia dan kerusakan sistem/infrastruktur yang ada misal 

seperti gempa bumi yang bisa memakan biaya kerugian kurang lebih 25 

juta, kebakaran yang bisa memakan biaya kerugian kurang lebih 28 juta, 

banjir yang bisa memakan biaya kerugian kurang lebih 27 juta, dan masih 

banyak lagi. 

Sehingga penerapan manajemen risiko teknologi informasi (TI) 

berguna untuk mengetahui risiko-risiko dan mengurangi atau menimalisir 
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dampak dari ancaman atau gangguan pada sistem informasi perbankan 

yang terdapat pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng. Pada saat ini PT. BPRS 

Lantabur Tebuireng sendiri belum mempunyai perencanaan mengenai 

keberlangsungan bisnis. Hal ini perlu diperhatikan ini karena perusahaan 

bank juga harus mempunyai perencanaan keberlangsungan bisnis atau 

yang biasa kita sebut Business Continuity Plan (BCP). Dengan adanya 

BCP ini perusahaan akan mendapatkan sebuah jaminan yang nantinya 

perusahaan tersebut bisa menghadapi dan menghindari ancaman atau 

gangguan yang akan muncul suatu saat nanti. 

Penyusunan BCP ini merupakan cara pencegahan kehadiran suatu 

ancaman atau gangguan yang akan menimbulkan masalah pada proses 

operasional bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Pada bagian divisi TI 

di PT. BPRS Lantabur Tebuireng sendiri akan membutuhkan adanya BCP 

ini yang sangat berguna untuk membantu perusahaan tersebut agar bisa 

merespon akan adanya risiko yang muncul dan dapat menjaga 

keberlangsungan proses operasional bisnis perusahaan serta dengan 

adanya BCP ini dapat menemukan strategi yang berguna untuk 

meminimalisir efek dari ancaman atau gangguan tersebut. 

Proses pembuatan kerangka BCP ini harus menyesuaikan dengan 

kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk mempermudah dalam 

menjaga proses operasional bisnis perusahaan agar tetap berlangsung. 

Dalam pembuatan kerangka BCP ini akan dilakukan dengan penentuan 

risiko yang akan terjadi, kemudian akan dilanjutkan dengan penilaian 

risiko-risiko yang berpotensi terjadi pada perusahaan, kemudian hasil dari 

penilaian tersebut akan di analisis dampak bisnisnya atau Business Impact 

Analysis (BIA). Setelah penyusunan Business Impact Analysis (BIA) 

tersebut akan dilanjut dengan pembuatan strategi mitigasi yang nantinya 

bisa meminimalkan risiko atau menghindari risiko yang terjadi. Setelah 

adanya strategi mitigasi akan dilanjut dengan penyusunan dokumen BCP 

yang sesuai dengan kerangka kerja ISO 22301: 2012. 

Penelitian ini akan dilakukan untuk mengamati masalah keamanan 

TI pada bagian divisi TI di PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik. 
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Penelitian ini berfokus pada proses bisnis pada bagian TI yang bersifat 

sangat penting pada perusahaan dan untuk perancangan BCP akan 

menggunakan kerangka kerja ISO 22301:2012, kemudian akan 

menghasilkan dokumen rancangan BCP, yang selanjutnya akan 

menghasilkan simulasi perhtiungan dampak risiko proses bisnis. 

Alasan peneliti menggunakan standar ISO 22301:2012 dikarenakan 

standar tersebut mudah digunakan di perusahaan dan juga sudah banyak 

digunakan dibanyak perusahaan di dunia serta sudah diakui secara 

internasional. ISO 22301:2012 adalah standar yang selalu berkembang dan 

bersifat dinamis yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar. 

Dari banyak nya keunggulan tersebut maka peneliti memilih untuk 

menggunakan kerangka kerja ISO 22301:2012 karena dianggap paling 

berkaitan dengan topik penelitian. Harapan dengan adanya penelitian 

perancangan BCP dalam tugas akhir ini yaitu memberikan dampak yang 

bagus kepada perusahaan dalam penerapan BCP nantinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa pokok masalah yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil analisis dampak bisnis atau Business Impact Analysis 

(BIA) pada bagian divisi TI di PT. BPRS Lantabur Tebuireng? 

2. Bagaimana hasil dokumen perencanaan BCP yang sesuai dengan 

kebutuhan PT. BPRS Lantabur Tebuireng?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian untuk 

pembuatan dokumen Business Continuity Plan pada PT. BPRS Lantabur 

Tebuireng adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan analisis dampak bisnis yang diperlukan oleh pihak divisi 

TI pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng.  

2. Menghasilkan dokumen perencanaan BCP yang sesuai dengan 

kebutuhan PT. BPRS Lantabur Tebuireng. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dalam proses manajemen risiko TI pada PT. 

BPRS Lantabur Tebuireng adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembuatan dokumen Business Continuity Plan 

menggunakan metodologi berdasarkan standar ISO 22301. 

2. Penerapan Business Continuity Plan hanya diterapkan pada ruang 

lingkup sistem perbankan PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang 

Gresik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan mendapatkan kerangka kerja Business Continuity Plan 

(BCP) yang sesuai dengan kebutuhan PT. BPRS Lantabur Tebuireng 

dan mengetahui faktor kritis dari analisis dampak bisnis yang ada pada 

bagian Teknologi Informasi (TI) pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng.  

2. Bagi Penulis 

Penulis mendapatkan pengalaman berupa pemahaman proses 

pembuatan Business Continuity Plan (BCP) yang diterapkan pada PT. 

BPRS Lantabur Tebuireng.  

3. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai literatur atau rujukan untuk penulisan karya 

ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.  

 


