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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan sistem keamanan dengan metode otentikasi dan otorisasi pada 

sebuah jaringan saat ini perlu untuk diimplementasikan. Hal tersebut bertujuan agar 

layanan yang diberikan bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan setiap user dan 

lebih mengamankan layanan dari pihak yang tidak berwenang[1]. Saat ini telah 

banyak metode yang tersedia dan digunakan untuk proses otentikasi pengguna. 

Universitas Muhammadiyah Malang menerapkan dua jenis sistem otentikasi, yaitu 

dengan menggunakan Zimbra Mail Server dan login SSO untuk para karyawan, 

sementara untuk mahasiswa menggunakan RADIUS dan MySQL. Untuk sistem 

otentikasi yang telah diterapkan tersebut pengelolaan bandwidth, manajemen user 

dan akses layanan masih dilakukan berdasarkan network user pada proxy server. 

Hal tersebut akan menjadi masalah dikemudian hari jika jumlah jaringan dan user 

yang dimiliki dan harus dikelola semakin banyak. 

Oleh karena itu pada tugas akhir ini akan dilakukan pengujian yang nantinya 

akan memberi perubahan pada sistem otentikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang, sehingga proses otentikasi akan menggunakan proxy server dan LDAP 

server. Pada proxy server terdapat rule yang mengatur privileges yang akan 

diberikan kepada user dan nantinya pada proxy server pembatasan bandwidth 

maupun layanan tidak lagi dibagi berdasarkan network, namun berdasarkan group 

yang terdapat pada LDAP server. LDAP server berfungsi sebagai media yang 

menampung data berupa User ID, password dan group (Organizational unit) dalam 

bentuk direktori yang tersusun secara hierarki, LDAP juga memiliki kemampuan 

membaca data yang sangat cepat jika dibandingkan dengan aplikasi RDBMS. 

Proses otentikasi yang akan diterapkan adalah ketika user ingin mengakses 

layanan dan melakukan otentikasi akan diarahkan untuk membaca data mengenai 

User ID, password dan grup user pada LDAP. Jika data user telah ditemukan maka 

akan di arahkan ke proxy server untuk melakukan pembacaan mengenai privileges 

yang diberikan pada group dimana user tersebut terdaftar atau tergabung. Jika data 

user tidak ditemukan karena user belum terdaftar maka user tidak akan bisa 

mengakses layanan. 



2 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengintegrasikan LDAP server dan Proxy server serta 

memudahkan dalam manajemen bandwidth? 

2. Bagaimana membatasi akses berdasarkan level atau group pengguna? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dapat membangun Server Proxy yang terintegrasi dengan LDAP Server. 

2. Membangun sistem otentikasi dan otorisasi terpusat pada LDAP Server. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1. Tidak membahas mengenai sistem keamanan pada server. 

2. Pengujian hanya dilakukan terhadap user yang terdaftar.  

3. Sistem yang dibangun menggunakan Sistem Operasi CentOS. 

4. Pengujian sistem menggunakan media Virtualisasi VMWare. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam pembuatan sistem dan 

penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan analisa masalah 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan proxy server, LDAP server, langkah-

langkah dalam membangun dan mengintegrasikannya. Pada tahap ini juga akan 

dilakukan analisa terhadap masalah yang ada seperti proses otentikasi dan otorisasi 

user. 
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2. Perancangan sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan 1 buah komputer yang 

digunakan sebagai proxy server, 1 buah komputer sebagai LDAP server dan 1 buah 

komputer dan atau laptop yang digunakan sebagai user. Tahap perancangan sistem 

ini dilakukan untuk mengetahui  alur kerja sistem yang akan diimplementasikan 

3. Implementasi dan Pengujian  

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi sistem otentikasi dan 

manajemen user dengan menggunakan squid proxy dan openLDAP. Selanjutnya 

akan dilakukan pengujian untuk melihat hasil dari sistem otentikasi, otorisasi user 

dan manajemen bandwidth yang dibuat apakah telah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan kebutuhan. 

4. Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil analisa, perancangan sistem 

dan implementasi yang telah dilakukan di atas serta mengambil kesimpulan dari 

hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dari Sistem Otentikasi dan 

Otorisasi User, Squid Proxy, Struktur data OpenLDAP, dan Sistem 

Operasi CentOS. 
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BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses 

implementasi sistem yang sudah dibuat dengan mengintegrasikan 

server Proxy dan server LDAP, otentikasi dan otorisasi user. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 


