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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 

Dalam penelitian terdahulu, model penelitian ini didukung oleh teori 

knowledge management. Teori knowledge management adalah suatu disiplin yang 

berusaha untuk meningkatkan kinerja individual serta organisasi dengan 

mempertahankan dan memengaruhi aset pengetahuan yang dimiliki saat ini dan 

masa yang akan datang (Newman & Conrad, 1999). 

Knowledge Management atau KM menjadi salah satu topik hangat yang 

sering kali diperbincangkan dalam pembangunan pada keunggulan organisasi, 

lembaga pemerintahan, lembaga riset, dan lain-lain (Syahputra & Munadi, 2011).  

Ditambahkan pula oleh pernyataan Barclay dan Murray (2002) bahwa 

(Knowledge management) sebagai suatu aktivitas bisnis memiliki 2 aspek penting 

yaitu: 

1. Perlakuan terhadap berbagai komponen pengetahuan yang aktivitas-

aktivitas bisnisnya direfleksikan kedalam suatu kebijakan, strategi, dan 

berbagai praktik perusahaan secara menyeluruh. 

2. Pembuatan hubungan secara langsung antara aset intelektual perusahaan 

secara explicit maupun tacit untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pengetahuan menjadi sumber daya yang strategis bagi organisasi sebagai 

dasar keuntungan yang kompetitif (Feher, 2004). Menurut Anderson dan APQC 

(1996) Knowledge Management adalah proses pembelajaran seseorang dalam 

menggunakan suatu informasi. Karl, Erik dan Sveiby (1997) menjelaskan bahwa 

Knowledge Management adalah sebuah seni untuk menciptakan nilai organisasi 
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dari aktiva tetap tak berwujud yakni hak-hak istimewa atau posisi yang 

menguntungkan guna menghasilkan pendapatan yang dimiliki organisasi. Suatu 

organisasi dapat menciptakan, memanfaatkan, memindahkan, maupun 

mempertahankan segala pengetahuan dan informasi secara implisit maupun 

eksplisit. Hal tersebut melibatkan suatu pemeriksaan persediaan jaringan dan 

pengidentifikasian sumber daya yang dibutuhkan agar dapat mempertahankan 

operasi bisnis sehari-hari. 

 

2.2  Variabel Dependen 

2.2.1  Business Continuity Planning (BCP) 

Rencana kesinambungan bisnis atau (BCP) yaitu sebuah perencanaan 

yang berfokus pada pertahanan keberlangsungan fungsi bisnis saat gangguan 

sedang terjadi maupun sesudah terjadi dengan tujuan meminimalir kerugian yang 

disebabkan oleh bencana. 

Dibawah ini terdapat enam langkah umum yang melibatkan pembuatan 

rencana kesinambungan bisnis yang efektif: 

a. Melakukan identifikasi ruang lingkup rencana 

b. Melakukan identifikasi area bisnis utama 

c. Melakukan identifikasi fungsi-fungsi penting 

d. Melakukan identifikasi dependensi antar berbagai fungsi dan bidang 

bisnis 

e. Menentukan jumlah downtime yang dapat diterima pada setiap fungsi 

kritis 

f. Membuat rencana pertahanan operasi 

Dheri Apriansyah, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Disaster Recovery Planning 
Terhadap  Business Continuity Planning, 2018 
UIB Respository©2018



9 
 

  Universitas Internasional Batam 

Dushie (2014) menjelaskan bahwa rencana pemulihan bisnis itu 

mengarah pada usaha komprehensif manajemen untuk memprioritaskan proses 

bisnis dalam membuat strategi mitigasi untuk memastikan efektivitas dan 

efisiensi perusahaan terkait ancaman bencana yang harus dihadapi oleh 

perusahaan serta mengidentifikasi ancaman signifikan yang dapat mengganggu 

kegiatan operasional perusahaan. Semua orang berpikir bahwa rencana pemulihan 

bencana atau DRP sama dengan rencana kelangsungan bisnis atau BCP. Rencana 

pemulihan bencana atau DRP berfokus pada pemulihan infrastruktur teknologi 

informasi dan operasi setelah terjadi krisis. Pemulihan infrastruktur hanyalah 

salah satu bagian dari BCP yang lengkap untuk melanjutkan kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam kelangsungan bisnis perusahaan, auditor perlu mengetahui 

dan mengevaluasi strategi BCP dan hubungannya dengan sasaran bisnis, 

mengevaluasi BCP untuk menentukan kelengkapan dan kebaruannya, verifikasi 

efektivitas BCP berdasarkan hasil tes sebelumnya oleh tim SI dan end-user, 

mengevaluasi kemampuan personel untuk merespon situasi darurat secara efektif 

berdasarkan prosedur dan pelatihan, memastikan proses penyusunan rencana telah 

sesuai, dapat mengatasi revisi periodik yang tidak terjadwal, dan mengevaluasi 

apakah BC yang secara manual dan prosedur telah ditulis secara sederhana dan 

mudah dipahami. 
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2.3  Variabel Moderating 

2.3.1  Disaster Recovery Planning (DRP)  

Rencana pemulihan bencana atau DRP merupakan suatu rencana yang 

berfokus pada sebuah sistem teknologi informasi yang diterapkan data pusat guna 

dapat memperbaiki operabilitas target pada sistem, aplikasi, dan fasilitas 

komputer dalam kondisi darurat. DRP sangatlah penting terutama saat serangan 

terorisme dan banyaknya bencana alam yang dialami oleh banyak negara. Banyak 

usaha yang telah dilakukan dalam mempertahankan suatu DRP yang efektif agar 

bisa diterapkan oleh organisasi (Hoong & Marthandan, 2014). Rencana pemulihan 

bencana merupakan salah satu permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh 

manajemen baik untuk perusahaan milik pribadi maupun perusahaan sektor publik 

(Chow, 2009). 

Dalam hubungannya dengan auditor, auditor harus memverifikasi bahwa 

DRP yang dimiliki manajemen itu harus realistis dalam menghadapi bencana yang 

akan merusak sumber daya komputer pada suatu organisasi. DRP 

direkomendasikan sebagai suatu skenario yang didasarkan pada kelengkapan 

(Dirtadian, 2008). DRP juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan 

siklus hidup (Petroni, 1999). Auditor harus mengevaluasi kecukupan pengaturan 

lokasi cadangan. Sistem inkompatibilitas  dan sifat manusia dapat sangat 

mengurangi efektivitas bantuan yang saling menguntungkan serta harus 

memverifikasikan bahwa file data penting dibuatkan cadangannya sesuai dengan 

DRP. Prosedur pembuatan cadangan data didiskusikan dalam pembahasan 

pengendalian sumber daya data. Sistem dokumen, dokumen pasokan, dan 

dokumen sumber yang diperlukan untuk memulihkan dan menjalankan aplikasi 
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yang penting harus dibuatkan cadangannya, dan disimpan di luar lokasi. Auditor 

pun harus memverifikasikan bahwa jenis dan jumlah barang tertentu dalam DRP 

berada di lokasi yang aman. Selain itu, banyak komponen telah dimasukkan 

dalam DRP seperti fasilitas pemulihan, personel kunci pemulihan, persediaan, 

dokumen dan bentuk lainnya (Finn et al. 2006). 

 

2.4 Faktor-faktor yang memengaruhi disaster recovery planning 

terhadap business continuity planning 

2.4.1  Pengaruh biaya yang tinggi terhadap efektivitas disaster recovery 

planning 

Dalam suatu organisasi, biaya adalah suatu komponen yang sangat 

penting sebagai penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam usaha agar 

mencapai tujuan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, biaya yang dikeluarkan 

sebagai suatu bentuk pengorbanan oleh perusahaan yang bersangkutan telah harus 

diperhitungkan secara tepat. Tujuan dari rencana pemulihan bencana atau 

DRP yaitu memperkecil risiko dan mengoptimalisasi kesinambungan entitas 

dalam hal menghadapi risiko bencana. Apabila terdapat ketidakmampuan 

manajemen dalam menangani masalah DRP, maka program DRP tidak akan dapat 

dilaksanakan. Industri seperti jasa keuangan dan telekomunikasi adalah industri 

yang paling termotivasi untuk berinvestasi dalam DRP (Finn et al. 2006). Bagi 

pemerintah daerah, DRP yang baik harus dilakukan bersama-sama dengan 

masyarakat setempat. Seringkali upaya sumber daya yang berkesinambungan 

tidak dapat dirasakan dibandingkan dengan besarnya bencana. DRP merupakan 

kesediaan untuk mengantisipasi saat terjadinya bencana yang tak terduga. DRP 
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administrasi dan akuntansi memiliki peranan penting yaitu sebagai perencanaan 

untuk menghindari, mengurangi, dan memulihkan bencana yang meliputi kegiatan 

cadangan data, restorasi data, dan menjalankan kegiatan normal walau sedang 

mengalami bencana. Berdasarkan pernyataan Dushie (2014), pengakuan biaya 

yang tinggi dapat memengaruhi minat dalam berpartisipasi untuk menjalankan 

rencana pemulihan bencana. 

 

2.4.2 Pengaruh Keterbatasan Pegawai terhadap Efektivitas Disaster 

Recovery Planning 

Pengaruh perubahan yang terjadi menuntut berbagai perusahaan untuk 

membuka diri pada segala tuntutan perubahan dan berusaha untuk menyusun 

strategi serta kebijakannya dengan selaras yang terdapat perubahan lingkungan 

bisnis. Pengaruh tersebut juga memiliki ketergantungan pada kemampuan 

perusahaan dalam menyesuaikan dirinya terhadap perubahan lingkungan. 

Manajemen sumber daya manusia yang strategis adalah kunci bagi suatu 

perusahaan yang mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia dan strategi 

bisnisnya untuk memperoleh persaingan yang berkelanjutan (Rayadi, 2012). 

Manusia dikatakan sebagai unsur paling penting dalam organisasi karena unsur-

unsur lainnya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Manusia dilahirkan dalam 

organisasi, sebab itu manusia dalam menjalani kehidupannya tidak lepas dari 

organisasi. Hal itu dikarenakan organisasi merupakan tempat berinteraksi manusia 

untuk mengembangkan dirinya dalam memenuhi hasratnya sebagai makhluk 

hidup agar dapat beraktualisasi diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain, 

manusialah yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengontrol, 
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mengevaluasi, dan mengembangkan segala macam program yang ada pada suatu 

organisasi karena intensitas keberhasilan dalam organisasi tergantung pada 

kreativitas manusia itu sendiri. Untuk menunjang efektivitas rencana pemulihan 

bencana, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh para pegawai sangatlah 

dibutuhkan. Sumber daya atau staf yang kurang ahli dalam menangani disaster 

recovery planning secara khusus dapat menghambat penerapan rencana 

pemulihan bencana (Dushie, 2014). Setidaknya ada campur tangan internal 

perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan BCP yang dapat 

memengaruhi implementasi BCP yang tidak efektif.  

 

2.4.3  Pengaruh Keterbatasan Informasi terhadap Efektivitas Disaster 

Recovery Planning  

Menurut Ahmad dan Sahid (2015) dikatakan bahwa informasi itu adalah 

aset yang paling berharga dari semua organisasi dan semua operasional 

perusahaan tergantung pada informasinya. Definisi DRP menggambarkan bahwa 

konsep yang telah berkembang pada keamanan komputer dari daerah sempit ke 

daerah yang lebih luas adalah adanya kesiapan darurat dalam operasi bisnis 

(Zhang & Murray, 2013). Berdasarkan survei keamanan informasi pada tahun 

ketiga yang dilakukan oleh Pekan Informasi, Ernst dan Young, hampir setengah 

dari 1.290 responden yang mewakili sistem informasi kepala dan manajer 

keamanan menderita kerugian keuangan terkait keamanan yang telah terjadi 

dalam dua tahun terakhir (Panettieri, 1995). Sebagian besar perusahaan merasa 

ragu mengembangkan rencana pemulihan bencana sampai terjadinya bencana. 

Menurut survei lain (Patrowicz, 1998), 85 persen dari 1000 Perusahaan Fortune 
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memiliki rencana pemulihan bencana. Berikut adalah rencana-rencana pemulihan 

bencana yang dimiliki perusahaan-perusahaan: 

a. 80 persen memiliki rencana untuk melindungi sumber data center nya; 

b. 50 persen memiliki rencana yang melindungi jaringannya; dan 

c. Kurang dari 35 persen memiliki rencana yang melindungi data mereka 

dari PC LAN. 

Selama keadaan darurat, sistem komunikasi mungkin akan turun atau 

karyawan mungkin terpaksa untuk mengevakuasi ke lokasi yang geografis 

(Shopire & Kadlec, 2009). BCP memerlukan perencanaan untuk setiap jenis 

gangguan termasuk bisnis, tetapi tidak terbatas untuk kategori bencana seperti 

gagalnya informasi, sabotase internal/eksternal atau tindakan terorisme, kegagalan 

organisasi pada rantai suplai, dan afiliasi penjualan (Maitra, Shanker, & 

Mudholkar, 2013). Dalam mendapatkan dukungan dari vendor IT, untuk 

menerapkan DRP perlu mengamankan dukungan dari kedua vendor rutin dan 

vendor khusus. BCP TI yang efektif akan menyelaraskan harapan bisnis dalam 

memulihkan tujuannya (Mwaiwa & Odiyo, 2015). Suatu perusahaan mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda walaupun bergerak dalam industri yang sama. 

Hal ini dikarenakan aset dan unsur-unsur yang membangun perusahaan berbeda-

beda. Bahkan selama dua dekade terakhir, telah terjadi perubahan yang besar 

dalam pengklasifikasian aset perusahaan. Peran informasi yang dimiliki 

perusahaan dan aset tak berwujud meningkat secara signifikan. Ketersediaan 

informasi sangat penting dalam menunjang kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, 

rencana pemulihan bencana yang dibangun perusahaan harus dapat memperoleh 

informasi yang relevan sehingga rencana pemulihan bencana dapat berjalan 
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dengan efektif. Informasi dianggap sebagai katalis atau penghambat rencana 

pemulihan bencana. Keterbatasan informasi yang dimiliki perusahaan dan 

kesadaran individu dapat memengaruhi situasi bencana (Dushie, 2014). 

 

2.4.4 Pengaruh Prioritas Manajemen terhadap Efektivitas Disaster 

Recovery Planning 

Menurut pernyataan Adkins et al., (2009) bahwa prioritas pertama 

manajemen yaitu terletak pada pertumbuhan bisnis, lalu BCP ada di urutan kedua. 

Hal ini dikarenakan manajemen tertuju pada berbagai tujuan perusahaan seperti 

mendapatkan laba, mendapatkan kekuasaan, bersikap etis, pertanggungjawaban 

sosial, berinovasi, memperdulikan pegawai dan pemegang saham, bersikap 

nasionalis dan kepentingan keluarga. Manajemen harus melaksanakan peran 

utamanya dalam mendukung rencana baru dengan melakukan evaluasi secara 

berkala. Rencana tersebut harus dimulai pada pengembangkan DRP untuk 

komputer dan sumber daya komunikasi (Toigo, 1996). Persiapan rencana 

pemulihan bencana membutuhkan keahlian atau kemampuan, kecerdikan, dan 

kerja sama dari semua karyawan perusahaan serta pengambil keputusan tingkat 

atas. Sebuah DRP yang terencana membutuhkan tiga bidang fungsional utama 

yakni manajemen, teknologi dan informasi, serta sumber daya manusia. Tujuan 

utama dari metode manajemen proyek adalah untuk memiliki sistem dasar dalam 

pengelolaan perilaku orang-orang yang bekerja sama memenuhi kebutuhan 

pelanggannya (Johns, 1995). Elephant (2006) juga menyatakan bahwa pendekatan 

manajemen proyek terencana sengaja harus diambil dalam kesuksesan yang 

berkaitan dengan proses TI. Tingkat keberhasilan proyek TI ini nantinya akan 
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meningkat sesuai dengan kompetensi dan kematangan metodologi manajemen 

proyek dalam suatu organisasi (Skulmoski, 2001). 

 

2.4.5 Pengaruh Sikap Apatis terhadap Efektivitas Disaster Recovery 

Planning  

Setiap karyawan mungkin dapat membawa virus dari komputer 

rumahnya saat hendak bekerja yang mengakibatkan rusaknya integritas jaringan 

perusahaan. Departemen sumber daya manusia perlu mewaspadai hal tersebut 

dengan mendidik karyawannya untuk menjaga aplikasi PC rumah mereka dari 

komputer kerjanya. Oleh karena itu, serangan virus akan dapat disimpan pada 

tingkat yang minimum. Inovasi adalah konsep luas yang melibatkan orang, 

proses, dan teknologi dengan mengembangkan skala untuk mengukur akuisisi 

kompetensi baru (Gaynor, 2002). Peran seseorang dalam mempromosikan inovasi 

dan kompetensinya bisa memengaruhi keefektifan organisasi. Itulah yang disebut 

sebagai inisiatif, praktik, atau sesuatu yang dikenal oleh orang atau unit adopsi 

lain (Rogers, 1995). Kompetensi ini awalnya didefinisikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan suatu sikap (Yang, Wu, Shu, & Yang, 2006) tetapi lebih 

disempurnakan dan terkait dengan beberapa faktor kausal yang berkaitan dengan 

prestasi luar biasa dan keunggulan dalam pekerjaan (McClelland, 1973). Dari 

perspektif ITSM, faktor orang (individu) termasuk dalam proses pembangunan 

pula. 

Perusahaan juga perlu menerapkan peraturan mengenai IT dan harus 

dipahami oleh seluruh karyawan. Peraturan tersebut harus diterapkan oleh 

manajemen atas dengan sebaik- baiknya (Suhendra, Oswari, & Setiawan, 2013). 
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Dushie (2014) mempercayai bahwa setiap bencana memiliki ciri khas tersendiri 

sehingga rencana yang efektif tidak mungkin dilaksanakan. Adanya kesadaran 

yang rendah dapat menumbuhkan sikap apatis pada manajemen. 

 

2.4.6  Pengaruh Efektivitas Disaster Recovery Planning terhadap Business 

Continuity Planning 

Rencana kesinambungan bisnis atau BCP dan rencana pemulihan 

bencana atau DRP termasuk dua hal yang sangat penting dalam proses bisnis, 

akan tetapi sangat jarang diprioritaskan dikarenakan perlunya biaya yang mahal 

dan kesulitan dalam penerapannya. Bencana pada umumnya terjadi karena sebab-

sebab faktor alamnya yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah maupun 

dihindari, sehingga kalangan bisnis meyakini bahwa para pelanggan akan maklum 

pada hal tersebut. Oleh karena itu, agar BCP dapat dibangun maka setiap 

perusahaan harus mendapatkan dukungan dari pihak manajemen. 

 

2.5     Model Penelitian 

Model penelitian dibawah ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Dushie (2014). Model penelitian ditunjukkan pada Gambar 1 di 

bawah ini: 
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Gambar 1 : Model penelitian Faktor-faktor yang Memengaruhi Disaster Recovery 

Planning Terhadap Business Continuity Planning, Sumber : Dushi (2014) 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Dibawah ini merupakan kerangka teoretis dan model penelitian yang 

sesuai dengan uraian diatas, sehingga diperoleh rumusan hipotesis untuk 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Persepsi biaya yang tinggi berpengaruh negatif terhadap efektivitas 

disaster recovery planning 

H2 : Keterbatasan pegawai berpengaruh negatif terhadap efektivitas disaster 

recovery planning. 

H3 : Keterbatasan informasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas disaster 

recovery planning. 

Keterbatasan 

Pegawai 

Business 

Continuity  

Planning 

Prioritas 

Manajemen 

Sikap Aptis 

Disaster 

Recovery 

Planning 

Keterbatasan 

Informasi 

Biaya Tinggi 

Dheri Apriansyah, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Disaster Recovery Planning 
Terhadap  Business Continuity Planning, 2018 
UIB Respository©2018



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

H4 : Prioritas manajemen berpengaruh negatif terhadap efektivitas disaster 

recovery planning. 

H5 : Sikap apatis berpengaruh negatif terhadap efektivitas disaster recovery 

planning. 

H6 : Efektivitas disaster recovery planning berpengaruh positif terhadap 

business continuity planning 
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