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TUGAS PAPER E50 (Tugas Kelompok #2) : Data Security
Waktu Penyerahan Paper : SENIN 1 DESEMBER 2014 (tepat Waktu) ke seminarkudangboro@gmail.com
Waktu Presentasi Paper : TANPA PRESENTASI
TEMA TUGAS: Pengembangan Sistem Sekuriti DSS/GDSS
Setiap kelompok memilih kasus perusahaan yang paling dikuasai dan representatif untuk penerapan sistem
security dalam proses bisnisnya. Ingatlah bahwa DSS/GDSS memerlukan data yang sahih dan teramankan
dengan baik agar informasi yang dihasilkan juga sahaih dan baik sehingga keputusan yang dihasilkan baik.
Gunakan kasus pada tugas 1 saja sehingga anda tidak perlu membuat semua dari nol.
Isu/substansi Yang Harus diulas dalam paper mencakup minimal:
Identifikasi Kerawanan Data

Identifikasi Rawan Data

Berdasarkan tujuan dan pengamanan data, identifikasi kemungkinan kerawanan data yang
paling mungkin terjadi di kasus DSS/DGSS perusahaan kasus saudara.

Literatur Pengamanan Data

Ulas dari minimal 1 text book dan beberapa jurnal tentang landasan teori Pengamanan
Data
Usulan Metoda
Pngamanan Data
Metodologi

Kesimpulan & Saran
Kesimpulan
Saran
Daftar Pustaka
Lampiran

Dari hasil identifikasi berbagai jenis kerawanan data sebelumnya, berikan solusi metoda
Pengamanan data yang terbaik dari berbagai skope (electronic scope, physical scope, .
Procedural scope )
Jelasakan benang maerah (inti sari) hasil dari ulasan paper anda
Ulas saran penyempurnaan ke depan tentang peningkatan pengamanan data & informasi
Masukkan semua referensi yang anda rujuk ditulisan saudara sesuai dengan format MB-IPB
Lampirkan jika ad informasi pendukung (bukan utama: berupa gambar atau diagram dll)

Format Paper SIM MB - IPB
1. Tiap kelompok harus memilih secara unik kasus yang sesuai dengan komptensinya yang terbaik.
2. Jumlah anggota sesuai pembagian grup/kelompok yang sudah ada (5 orang perkelompok)
3. Tugas ditulis dalam style proposal dengan ulasan ilmiah dan metodologi ilmiah dalam font Roman 12,
1 spasi. Setiap gambar ada nomor dan judul demikian juga tabel. Ada sitasi dan daftar referensi.
4. Ada Latar belakang, Dan Landasan Teori/Studi Literatur, Ada daftar isi, daftar gambar dan table.
5. Halaman depan ditulis judul tugas & nama dan NRP Tim, bln, thn, nama program studi dan Insitusi.
6. Halaman cover harus kertas kartun berwarna putih, dan dibagian dalam cover disisipkan kantung
berisi CD yang berisi tugas anda sesuai dengan cetakan yang saudara serahkan.
7. Paper harus diserahkan sebelum presentasi
8. Keterlambatan penyerahan terkena penalti berupa deduksi nilai sampai kemungkinan tidak diberikan
nilai (nol).

