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BAB 1 

PENDAHULUAAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi menjadi isu paling santer yang beredar dalam satu dekade 

terakhir. Revolusi Informasi yang terjadi pada abad ke-19 mengalahkan Revolusi 

Industri yang terjadi di Inggris pada masa lampau. Revolusi Informasi ini menjadi 

moment penting bagi kemajuan teknologi dunia yang memberikan perubahan luar 

biasa bagi kehidupan, cara pandang, dan budaya manusia di seluruh penjuru 

dunia. Negara-negara maju telah menerapkan teknologi dalam setiap praktek 

kehidupan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Berbeda dengan  negara maju, 

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berusaha untuk 

mengembangkan dan menerapkan teknologi dalam setiap lini kehidupan 

masyarakatnya. Masih banyak lini yang belum tersentuh dengan teknologi 

sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia sangat lamban dalam memahami 

teknologi itu sendiri. Penerapan teknologi yang semacam ini menjadikan mindset  

masyarakat Indonesia bahwa teknologi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang 

rumit, kompleks, dan luar biasa. Sedangkan, pada kenyataannya, teknologi dapat 

diterapkan untuk hal-hal yang sangat sederhana, misalnya keamanan login dalam 

sebuah website.  

Website merupakan sarana untuk menyebarkan informasi [1]. Berdasarkan 

data Royal Pingdom tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah website pada bulan 

Desember 2012 adalah 634 juta di dunia [2]. Dengan adanya website semua orang 

yang terhubung dalam dunia maya pun bisa dengan leluasa bertukar informasi dan 

menyebarkan informasi ke seluruh dunia karena pengguna internet yang setiap 

tahunnya mengalami kenaikan dibeberapa benua seperti Asia, Eropa, dan 

Amerika. Pada tahun 2010 sebanyak 1,95 Milliar orang menggunakan internet di 

dunia, sedangkan pada tahun 2011 menunjukkan kenaikan menjadi 2 Milliar, 

dimana benua yang memiliki tingkat pengguna terbesar di dunia adalah Asia yang 

mencapai 922.329.554 dari jumlah populasinya yaitu 3.879.740877 [3]. Dalam 

penerapannya, tidak semua informasi harus kita share ke public demi menjaga 

kerahasiaan suatu dokumen. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin 
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pesat, kerahasiaan sebuah dokumen pun sudah biasa diketahui oleh masyarakat 

dengan membobol sebuah server dalam situs webnya. Banyak cara yang bisa 

dilakukan oleh seorang hacker misalnya dengan menggunakan keylogger, 

software, dan membobol dengan situs palsu. 

Salah satu peranan penting dalam menanggulangi hal diatas dengan 

memanfaatkan sistem login dengan autentikasi yang akurat dan high security. 

Bentuk autentikasi yang biasa kita jumpai adalah user id disertai dengan 

password, dimana user id merupakan pernyataan tentang siapa yang sedang akses 

sistem ataupun yang berkomunikasi, dan password membuktikkan bahwa orang 

tersebut benar adanya. Kegunaan autentikasi adalah untuk meyakinkan bahwa 

orang yang sedang berkomunikasi adalah orang yang sebenarnya (bukan 

pemalsuan identitas) [4]. Namun sistem user id dan password biasa mempunyai 

kelemahan, karena selalu saja ada kemungkinan untuk mencari user id dan 

password seseorang sehingga pemalsuan identitas pun bisa terjadi. Penggunaan 

kombinasi huruf alfabet dan numerik seperti biasa menurut psikolog pun bisa 

menyebabkan user mudah lupa dibandingkan menggunakan gambar, pattern, 

maupun warna.  Selain menggunakan user id dan password, autentikasi juga bisa 

dilakukan dengan kombinasi biometrik, misalnya sebuah user id ditambahkan 

dengan sidik jari, mata retina dan lain sebagainya. Hal ini terbukti aman karena 

retina dan sidik jari masing-masing individu berbeda. Ketika hal ini 

diimplementasikan dalam sebuah perusahaan misalnya, tentu membutuhkan biaya 

perawatan yang tidak sedikit pada beberapa hardware pendukungnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, perusahaan CV Joglo Soft Computing 

membutuhkan pengembangan sistem login dengan cara OTP (One time password) 

dimana satu password hanya dapat digunakan untuk satu kali akses, untuk akses 

berikutnya harus menggunakan password yang berbeda [4]. Pada penelitian 

sebelumnya, sistem login yang dilakukan hanya memberikan kategori gambar 

pada password. Namun dalam hal ini, akan dilakukan pengembangan sistem login 

dengan memberikan kategori gambar pada user ID dan password yang berbasis 

random image dimana user akan menginputkan karakter berdasarkan kategori 

gambar yang dipilih. Gambar ini akan terus teracak ketika halaman login tersebut 
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di-refresh sehingga memungkinkan user untuk melakukan login dengan karakter 

yang berbeda setiap saat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana mengembangkan sistem login berbasis random image yang 

tepat guna dan user friendly? 

b) Bagaimana cara kerja sistem login berbasis random image di CV. Joglo 

Soft Computing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Mengembangkan sistem login berbasis random image yang tepat guna dan 

user friendly. 

b) Memberikan informasi tentang cara kerja sistem login berbasis random 

image di Joglo Soft Computing kepada admin. 

 

1.4 Batasan Permasalahan 

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini dengan beberapa 

ketentuan sebagai berikut : 

a) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP 

b) Database yang digunakan adalah MySQl. 

c) Gambar yang disajikan dalam halaman login menggunakan matriks 

berukuran 5x5. 

d) Kategori gambar terdiri dari makanan, minuman, dan bunga yang 

disesuaikan dengan permintaan CV Joglo Soft Computing.   

e) Kategori gambar tidak bisa ditambahkan secara otomatis oleh admin. 

f) Kategori gambar disesuikan dengan kebutuhan admin di Joglo Soft 

Computing. 

g) Tulisan pada gambar menggunakan huruf alphabet, simbol, dan angka 

h) Inputan user ID dan Password minimal memilih 3 kategori gambar. 
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i) Sistem ini diterapkan dalam kondisi masih belum ada data user 

sebelumnya yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta 

website resmi Joglo Soft Computing masih belum di launching. 

j) Sistem ini dijalankan di komputer atau laptop. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode dalam penyelesaian tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan, 

diantaranya : 

a) Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

sistem login berbasis random image dan literatur yang berhubungan 

dengan teknik random pada bahasa pemrograman PHP. Selain itu juga 

dilakukan studi literatur mengenai verifikasi e-mail PHP dan MySQl. 

Adapun sumber data atau literatur dapat diambil dari buku, jurnal, paper 

dan internet.  

2. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi yang berkaitan dengan studi 

kelayakan sistem login di CV. Joglo Soft Computing. Observasi dilakukan 

dengan teknik interview atau wawancara untuk menentukan 

pengembangan sistem login berbasis random image 

b) Metode Pengembangan 

Pada metode pengembangan ini dilakukan dengan metode SDLC 

(System Development Life Cycle) menggunakan proses waterfall [5] 

sebagai berikut : 

1. Analisis dan Rekayasa Sistem 

Pada tahap ini, dilakukan analisis dan mengumpulkan berbagai 

informasi yang dibutuhkan oleh admin di CV. Joglo Soft Computing. 

Infromasi ini berkaitan dengan rekayasa sistem yang hendak diterapkan 

yaitu menggunakan random image menggunakan fitur matriks yang 

berukuran 5x5. 
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2. Analisis Kebutuhan Piranti Lunak 

Pada tahap ini, perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses 

pengembangan sistem login berbasis random image adalah Editor 

Sublime Text 2 yang berfungsi sebagai editor untuk bahasa 

pemrograman PHP, web browser berfungsi menampilkan sistem login 

disisi client untuk melakukan proses login, sedangkan database MySQL 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan data admin atau user di CV. 

Joglo Soft Computing. 

3. Perancangan 

Perancangan dalam pembuatan sistem login ini terdiri dari 

perancangan utama sistem login berbasis random image  dan registrasi. 

Pada perancangan ini antara sistem login utama dan registrasi saling 

berhubungan karena sebelum melakukan proses login, admin atau user 

harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. 

4. Pengerjaan 

Tahap ini merupakan tahap implementasi dari perancangan yang 

sudah dilakukan. Pada tahap ini perancangan yang sudah ada 

diterjemahkan dalam bentuk code dan dibagi menjadi beberapa file 

dalam satu project, dimana selama proses pengerjaannya bisa dilakukan 

dilaptop atau komputer. 

5. Pengujian 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada beberapa 

fungsionalitas diantaranya : 

a) Pengujian random image pada bagian username dan password di 

halaman login. 

b) Pengujian sukses atau tidaknya dalam melakukan proses login dan 

cek data di halaman lupa password. 

c) Pengujian sukses atau tidaknya melakukan registrasi.  

d) Pengujian proses login ketika dilakukan secara bersamaan  

6. Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan dalam proses pengembangan 

sistem login ini dilakukan secara berkala selama 4 Minggu jika dirasa 
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ada bug program atau terjadi sedikit kesalahan dalam mekanisme login 

menggunakan random image secara one time password dan user ID. 

Kemudian dilakukan evaluasi yang nantinya akan dilakukan perbaikan 

agar sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori atau rujukan yang digunakan selama 

penelitian. Adapun pengkajian materi yang digunakan adalah kajian tentang 

pengembangan sistem login yang sudah ada pada penelitian sebelumnya, kajian 

tentang dasar-dasar pemrograman PHP, kajian tentang tools yang digunakan 

dalam pengembangan sistem login berbasis random image pada website 

menggunakan user’s favourite image 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem 

yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran selama penelitian. 

 


