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1   PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Sistem  informasi saat ini sudah menjadi keharusan bagi perusahaan yang 
mau bersaing di era teknologi. Aplikasi dari sistem  informasi yang digunakan 
oleh oil company maupun oil service company banyak digunakan dalam berbagai 
hal. Kegiatan ini dilakukan mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir. Aplikasi 
sistem informasi ini dipakai dalam pencarian ladang- ladang baru sumber energi, 
eksplorasi dan pengolahan sumber energi, perawatan sistem, sampai kepada 
penjualan hasil dari pengolahan sumber energi tersebut dari hulu ke hilir. 

PT. Indoturbine telah dipercaya oleh salah satu konsumen yaitu Pertamina 
Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) untuk menjadi mitra kerja 
dalam mengoperasikan turbin dalam hal penjualan gas maupun sumber energi 
listrik berupa generator di lokasi lepas pantai. Ketentuan ini tercantum dalam 
perjanjian kerja sama bernomor STC- 0189A. Kepercayaan dari konsumen untuk 
mampu mengoperasikan turbin penjualan gas ini menjadikan tantangan bagi PT. 
Indoturbine untuk bisa mengatur dan merawat kinerja peralatan tersebut. 

PT. Indoturbine bersama PT. Pertamina Hulu Energi sudah melakukan 
retrovit pada control system maupun management information system di wilayah 
operasional laut Jawa bernama Bravo flow station. Pekerjaan retrovit ini 
digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan bisnis dan juga pengaturan dari 
setiap jalannya turbin yang digunakan dalam penjualan gas oleh konsumen sejak 
Januari 2012. Keamanan sistem  informasi dari penjualan gas ini harus benar- 
benar diperhatikan agar tidak terjadi loss data yang dapat menyebabkan kerugian 
bisnis khususnya bagi pihak perusahaan yang dapat berimbas kepada 
karyawannya .  

Hal yang harus diperhatikan dalam pengoperasian turbin untuk penjualan 
gas antara lain konsumsi fuel gas, gas lift, gas pembuangan, gas yang bisa dijual, 
kompresi, komposisi gas, dan konsumsi lainnya. Pembagian dari konsumsi gas ini 
harus jelas dimana setiap gas yang dibuang harus ditekan seminimum mungkin 
dan sebaliknya gas untuk penjualan harus ditingkatkan semaksimum mungkin. 

Rintangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan sistem  
informasi pasca retrovit ini sangat banyak. Rintangan ini tentu saja harus bisa 
dilewati oleh perusahaan demi mencapai target produksi yang telah ditentukan 
oleh pihak manajemen. Gejala awal yang terlihat dari rintangan ini adalah 
terjadinya penurunan target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan setiap 
harinya setelah integerasi sistem .  

Berdasarkan data dari pihak produksi didapatkan penjualan gas sebelum 
integerasi sebesar 30.6 MMSCFD dan setelah integerasi sebesar 28.4 MMSCFD. 
Penurunan nilai penjualan ini menunjukkan selisih penjualan sebelum dan setelah 
integerasi sistem  sebesar 2,2 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per 
Day). Penurunan penjualan yang sebesar ini apabila tetap dijalankan oleh 
perusahaan maka dalam sebulan perusahaan akan kehilangan nilai penjualan gas 
sekitar 66 MMSCFD. Penurunan nilai yang menyebabkan kerugian perusahaan ini 
harus dicari penyebabnya dan solusi harus bisa diterapkan oleh perusahaan. Kerja 
sama dengan beberapa pihak dicoba untuk menanggulangi masalah ini. 
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Pada awalnya retrovit dikerjakan pada dua sistem penjualan gas TCP 
(Turbine Control Panel) yang bekerja secara paralel. Setelah pekerjaan selesai 
dilakukan kedua sistem informasi penjualan gas tersebut dapat berjalan secara 
normal, yaitu total penjualan sama dengan yang terukur sebelumnya yaitu 30.6 
MMSCF. Pekerjaan selanjutnya adalah mengintegerasikan kedua sistem penjualan 
gas ke dalam satu pengaturan total SCP (Station Control Panel). 

Pengamatan telah dilakukan oleh peneliti dan beberapa data sekunder 
mengenai penjualan gas menjelaskan bahwa penurunan nilai penjualan gas ini 
terjadi saat integerasi sistem  dari Turbine Control Panel (TCP) ke Station 
Control Panel (SCP) dimana kedua sistem informasi TCP diintegerasikan ke 
pengaturan total SCP sebagai pusat dari total penjualan gas. Gambar 1.1 
menjelaskan gap permasalahan yang ada saat integerasi sistem informasi. 
Penurunan nilai penjualan ini terjadi karena pembacaan nilai yang berbeda antara 
TCP dan SCP (data yang dihasilkan tidak valid) sedangkan acuan yang dipakai 
secara total adalah SCP. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 1.1 Integerasi TCP ke SCP 
 
 

Penurunan nilai penjualan gas ini dapat mengakibatkan nilai faktor 
kompresi (compressibility factor) yang berbeda antara TCP dan SCP, padahal 
nilai ini diharapkan bisa stabil yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. 
Perbedaan nilai ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
 
 

Tabel 1.1 Perbedaan compressibility factor antara TCP dan SCP 
 

 
                          Sumber : PT. Indoturbine, 2012 
 

Temuan yang dihadapi peneliti terkait penurunan penjualan gas antara lain 
komputer yang kadang hang sehingga data penjualan tidak valid, keterlambatan 
operator dalam merespon warning maupun perubahan parameter yang masih 
harus dilakukan secara manual, tidak adanya kontrol user ID dan password bagi 
operator sehingga memperlambat akses, keterbatasan pengguna dalam 
menjalankan SOP, serta beberapa hardware yang tidak bisa  mendukung 
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ketersediaan data apabila terjadi unplanned shutdown pada sistem  informasi 
penjualan gas.  

Sistem  informasi penjualan gas ini merupakan tulang punggung bagi 
Pertamina karena produk utama yang dihasilkan dari bisnis PT. Pertamina di lepas 
pantai adalah minyak dan gas. Gas yang didapat dari sumur PHE ONWJ dan 
dirawat oleh PT. Indoturbine ini dijual ke PLN, PGN dan Pupuk Kujang. Bisnis 
akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh penjualan gas yang baik serta 
dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan pada khususnya dan memajukan 
perekonomian Indonesia pada umumnya. Divisi penjualan ini saling terkait dan 
akan mempengaruhi divisi yang lain seperti perawatan, pemasaran, SDM, sistem  
informasi, dan sebagainya. 

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pemakaian sistem  informasi 
penjualan gas yang baru diterapkan oleh perusahaan sangat besar pengaruhnya 
terhadap penurunan nilai penjualan gas. Hal ini terkait dengan adanya kerawanan 
data yang dihasilkan oleh sistem  informasi penjualan gas. Kerawanan ini bisa 
dikelompokkan dalam hal electrical, physical, dan prosedur. Berawal dari sini 
maka analisis mengenai kinerja keamanan data sangat diperlukan untuk 
menunjang penjualan gas dengan baik. Seminar (2011) menjelaskan bahwa tujuan 
dari pengamanan data antara lain : 
1) Menjamin ketersediaan data (data availability). 
2) Mencegah kerusakan dan korupsi data (data damage and corruption). 
3) Mencegah penggunaan data oleh orang yang tidak berhak (unauthorized 

usage). 
4) Menjamin pemutakhiran data (data updated). 
5) Menjamin validitas data (data validity). 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Kerawanan data adalah potensi terjadinya salah satu dari tujuan 
pengamanan data tidak tercapai. Permasalahan yang ada dalam perusahaan adalah 
data yang tidak valid, tidak update, dan penggunaan sistem informasi oleh orang 
yang tidak terotorisasi akibat perencanaan yang tidak baik sehubungan proyek 
retrovit baru pertama kali dilakukan. Ada tiga tujuan pengamanan data yang tidak 
tercapai dalam aplikasi sistem informasi penjualan gas, oleh karena itu penting 
untuk dilakukan analisis mengenai keamanan sistem informasi penjualan gas di 
PT. Indoturbine. 

Investasi perusahaan pada proyek retrovit ini sangat besar. Penggantian 
beberapa unit penunjang juga sudah dilakukan untuk mengganti beberapa 
peralatan yang sudah tua. Dengan adanya investasi ini peralatan pengganti pun 
harus dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dan tahan lama. 

Setiap data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi penjualan gas 
digunakan divisi penjualan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak 
manajemen. Pasca retrovit setiap data penjualan yang ada di lokasi operasi bisa 
langsung dipantau oleh manajemen yang ada di kantor pusat. Menyikapi hal ini 
maka sudah menjadi tanggung jawab dari pihak manajemen untuk menyelesaikan 
masalah. 
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Berdasarkan permasalahan yang ada dalam perusahaan maka peneliti 
berusaha untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah. Rumusan 
masalah yang telah dianalisis peneliti dapat dirangkum sebagai berikut : 
1) Bagaimanakah kinerja keamanan sistem  informasi penjualan gas perusahaan 

bagi setiap unit pendukung sistem informasi dalam menjalankan penjualan 
gas? 

2) Bagaimanakah kinerja keamanan sistem  informasi penjualan gas perusahaan 
saat    integerasi sistem informasi TCP dan SCP dilakukan? 

3) Apakah strategi yang bisa dilakukan perusahaan untuk memperbaiki 
ketidakamanan sistem  informasi penjualan gas? 

 
Kerawanan sistem  informasi di atas hanya permasalahan yang diketahui 

oleh peneliti. Sistem  rotasi kerja yang bersifat back to back dimana peneliti hanya 
mengetahui permasalahan pada shift peneliti, maka perlu ditanyakan pendapat dari 
grup lain mengenai kemungkinan ada masalah lain yang bisa ditemui jalan 
keluarnya melalui atribut dalam penelitian ini sehubungan dengan keamanan 
sistem  informasi penjualan gas. 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk : 
1) Menganalisis kinerja keamanan setiap unit infrastruktur sistem  informasi 

penjualan gas perusahaan yang ada baik dari electrical security, physical 
security dan prosedur.  

2) Menganalisis tingkat kinerja dan tingkat kepentingan yang menunjang 
keamanan dari sistem  informasi penjualan gas pasca integerasi menggunakan 
analisis IPA.  

3) Merekomendasikan alternatif kebijakan kepada PT. Indoturbine untuk 
memperbaiki kinerja penjualan gas perusahaan yang sudah menyebabkan 
penurunan dari target penjualan gas. 

 
 

1.4  Manfaat Penelitian 
 

Setiap hasil penelitian ini akan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 
Rekomendasi, ide, dan gagasan yang muncul dari penelitian ini diharapkan dapat 
berguna bagi : 
1) PT. Indoturbine, untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja sistem  

informasi sehingga keamanan informasi bisa lebih terjamin. 
2) Konsumen, diharapkan konsumen semakin puas terhadap layanan yang 

diberikan PT. Indoturbine sehingga tercipta kerjasama yang baik. 
3) Peneliti, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini. 
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1.5 Ruang Lingkup 
 

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian untuk menghindari meluasnya 
kajian penelitian. Ruang lingkup terhadap penelitian yang dilakukan adalah : 
1) Kegiatan penelitian hanya dilakukan pada sistem informasi penjualan gas 

yang telah diretrovit. 
2) Penelitian hanya dilakukan terhadap karyawan yang berada di wilayah 

operasional Bravo. 
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