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ABSTRAK 

Semakin tingginya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat maka tingkat 
kewaspadaan terhadap keamanan data dapat menjadi sebuah tantangan dan tuntutan bagi 
perusahaan untuk menyediakan suatu kontrol sistem pengamanan data yang sama 
canggihnya dengan kemajuan teknologi komputer itu sendiri. Kontrol tersebut dilakukan 
agar dapat menghindari kerentanan terhadap terjadinya penyalahgunaan dalam 
membangun sistem. Maka perlu dilakukan pengelolaan security parameter untuk 
melindungi beberapa aspek dalam menjalankan sistem di dalam perusahaan. Aspek 
tersebut adalah aspek sistem, aspek kebijakan dan aspek user (pengguna). Dalam 
mengelola ketiga aspek tersebut maka dibutuhkan sebuah standar untuk mengatur kontrol 
security parameter agar dapat berjalan dengan baik. Standar yang dapat dijadikan acuan 
adalah Payment Card Industry Data Security Standard v3.1 (PCI DSS) dan Control 
Objective for Information and Related Technology (COBIT 5).  

Penelitian ini dilakukan dalam 6 tahap, yaitu pemetaan aktivitas PCI DSS 
Persyaratan 2 dengan COBIT 5, penyusunan panduan pengelolaan keamanan informasi 
terkait Security Parameter, observasi tentang pengelolaan keamanan sistem informasi di 
DSIK-UNAIR, penyesuaian peran pada panduan dengan struktur organisasi di DSIK-
UNAIR, uji coba panduan, dan perbaikan panduan. 

Penelitian ini menghasilkan panduan keamanan sistem informasi terkait security 
parameter yang mengacu pada standar PCI DSS dan COBIT 5. Dari hasil uji coba 
panduan dapat diketahui bahwa sebanyak 20% responden setuju menyatakan panduan 
mudah untuk dilaksanakan, 60% responden setuju menyatakan bahwa panduan tersebut 
menjawab kebutuhan terhadap security parameter, 60% responden setuju menyatakan 
bahwa peran dan deskripsi kerja mudah dilaksanakan, 60% responden setju menyatakan 
bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami, dan 60% responden setuju 
mengatakan istilah yang digunakan jelas dan mudah  dipahami.  
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