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Masalah 

Ketergantungan hidup manusia saat ini semakin tinggi 
terhadap keberadaan teknologi informasi yang menuntut kita 
untuk survive di tengah-tengah persaingan global. Organisasi 
sebagai sebuah entitas yang mewadahi manusia dalam 
melakukan aktifitas di berbagai bidang tidak terlepas dari 
kebutuhan dan tuntutan penggunaan teknologi sebagai alat 
untuk meningkatkan kinerjanya. 

Organisasi membutuhkan teknologi dalam mengelola 
informasi yang masuk ke dalam tubuh organisasi agar 
informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan serta menjadikannya sebagai landasan untuk 
menyusun perencanaan ke depan. Agar informasi dapat 
dikelola dengan baik dan terjada dengan rapi, maka sudah 
menjadi keharusan bagi organisasi memiliki sistem 
manajeman informasi yang handal agar orgnaisasi dapat 
dijalankan dengan baik dan mampu memberikan dukungan 
kuat bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. 

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi 
semakin pesat dan terjadi peningkatan konvergensi 
komunikasi dan informasi (ICT), dan ini dapat dilihat dari 
kehadiran media dan internet sebagai sarana yang digunakan 
sebagai alat keluar masuk arus informasi dari dan ke 
organisasi. Era keterbukaan internet dan media lainnya 



menjadikan organisasi perusahaan baik profit maupun nirlaba 
menjadi rentan dari segi keamanan, sehingga organisas-
organisasi melakukan upaya untuk membangun sistem 
manajemen keamanan informasi sebagai respon atas cepatnya 
akselerasi informasi yang dapat menyebabkan organisasi 
tidak lagi memiliki privasi yang menjaga organisasi dari 
gangguan ataupun duplikasi oleh pesaing melalui kelemahan-
kelemahan sistem manajemen keamanan informasi yang 
mereka miliki, bahkan penyalahgunaan fungsi-fungsi 
organisasi oleh para staff dalam lingkungan organisasi. 

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penelitian ini 
menganalisis faktor-faktor apa saja yang paling tinggi 
mempengaruhi sistem manajemen keamanan informasi pada 
organisasi pemerintahan kota di Iran. Adapun dalam riset ini 
peneliti merujuk pada pada model yang diajukan oleh 
AbuZineh (2006) yang dibaginya dalam 7 kelompok model, 
yaitu : (1) Dukungan Manajemen Puncak, (2) Kebijakan 
Keamanan Informasi/ISP, (3) Tanggung Jawab Pekerjaan, (4) 
Motivasi Pegawai, (5) Program Pelatihan dan Kesadaran, (6) 
Kesesuaian Dengan Standar Keamanan Informasi 
Internasional, dan (7) Penggunaan Jasa Konsultan dari Luar 
Organisasi untuk Keamanan Informasi 

 
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor 

yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan dalam 
mengimplementasikan sistem manajemen keamanan 
informasi pada organisasi 
 

Subjek Penelitian Subjek penelitian dilakukan pada 17 kantor pemerintahan 
Kota di Iran  
 

Objek Penelitian 35 orang yang bekerja di departeman terkait pada kantor 
pemerintahan kota 
 

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode sensus untuk 
mengumpulkan data dan semua orang-orang yang didata 
diinvestigasi, ukuran sample terdiri dari semua anggota 
komunitas statistik (35 anggota). Kuisioner menjadi sumber 
utama informasi dalam penelitian ini, kuisioner ini memiliki 7 
bagian dan 21 pertanyaan. Setiap bagian terdiri dari 3 
pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan lima 
tingkatan dalam likert. Setiap hipotesis, ada 3 pertanyaan. 



Untuk menyesuaikan kuesioner (Myranvary, 2008; Bagheri, 
2010; Salhyan, 2009). 

Isi pertanyaan telah direvisi beberapa waktu setelah 
berkonsultasi dengan para ahli. Setalah verifikasi akhir, 
kemudian digunakan untuk mengumpulkan informasi. Untuk 
men-cek realibility data yang dikumpulkan, 10 pertanyaan 
diajukan pada pre-test, setelah mengumpulkan dan 
menggunakan data dari kuisioner, Cronbach’s alpha 
coefficient mengolahnya melalui software SPSS. Kuesioner 
Cronbach’s alpha coefficient menunjukkan angka 0.924 yang 
mengindikasikan bahwa tingginya reliabilitu pada kuisioner 
ini sehingga dapat diterima. Dari kuisioner yang 
didistribusikan, dan dikumpulkan kembali, terlihat tingkat 
respon yang tinggi karena 100% kuisioner dikembalikan 
sebagai bentuk respon yang tinggi tersebut. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dukungan 
Manajemen Puncak menempati urutan pertama yang sangat 
mempengaruhi Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 
Sedangkan urutan yang paling rendah ditempati oleh faktor 
Penggunaan Jasa Konsultan dari Luar Organisasi untuk 
Keamanan Informasi. 

Urutan kedua setelah Dukungan Manajemen Puncak 
adalah Kebijakan Keamanan Informasi – Information Security 
Policy (ISP), selanjutnyua ketiga ditempati oleh Program 
Pelatihan dan Kesadaran, disusul kemudian di urutan keempat 
Tanggungjawab Pekerjaan, kelima faktor Kesesuaian dengan 
Standar Internasional, dan keenam Motivasi Staff dalam 
mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi dalam organisasi 

Kesimpulan Berdasarkan penelitian ini, organisasi yang ingin 
memperkuat sistem manajemen keamanan informasi-nya 
harus mendapatkan dukungan yang kuat dari Manajemen 
Puncak, karena jika tidak ada dukungn Manajemen Puncak, 
maka tidak ada rencana kerja yang dapat diimplementasikan 
karena Manajemen Puncak yang dapat mengeksekusi semua 
progam yang ada dalam organisasi, sedangkan pegawai dan 
staff adalah para pekerja operasional yang melaksanakan 
semua perintah tugas yang diberikan oleh para manajer. 

Begitu juga, manajemen puncak sebagai pengambil 
kebijakan harus mampu menerbitkan kebijakan-kebijakan 



yang mengarah kepada tujuan sistem keamanan informasi 
dalam organisasinya sehingga kebijakan-kebijakan ini 
menjadi landasan bertindak para pegawai dan staff dalam 
menjalankan aktifitas organisasi. 

Adapun faktor yang paling kecil untuk dimasukkan 
dalam  pertimbangan Sistem keamanan informasi ini adalah 
keterlibatan pihak luar. Hal ini sangat masuk akal, karena 
bagaimanapun, keamana informasi merupakan aset yang 
sangat berharga yang tidak boleh dilimpahkan kepada 
sembarang orang, apalagi dari luar perusahaan, ini akan 
sangat rentan dibocorkan ke pihak luar yang dapat 
mengganggu keamanan informasi organisasi. Dan dari 
beberapa penelitian, memang mengakui, bahwa faktor ini 
sangat tidak dipertimbangkan dan selalu berada pada urutan 
terakhir dan bernilai sangat rendah di setiap penelitian yang 
dilakukan di beberapa tempat. 

 
Saran Peniliti pada penelitian ini menyarankan agar pada 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan kajian lebih mendalam 
tentang faktor keterlibatan pihak luar, untuk memperoleh 
jawaban yang lebih detil dan pasti, pertanyaan tentang, 
mengapa Penggunaan Jasa Konsultan dari Luar Perusahaan 
bernilai rendah dan tidak menjadi prioritas utama dari hasil 
analisis yang sudah dilakukan peneliti dan peneliti 
sebelumnya. 

Mungkin perlu dilibatkan faktor lain yang dapat 
meningkatkan kecilnya nilai yang diperoleh faktor 
Penggunaan Jasa Konsultan dari Luar Perusahaan ini 
sehingga pada waktu dan tipe-tipe organisasi/perusahaan 
tertentu, faktor ini justeru memiliki nilai prioritas yang lebih 
tinggi atau bahkan yang paling tinggi. 

 
 


