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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Dewasa ini perkembangan dunia informasi semakin pesat. Hal ini sangat 

berpengaruh pada perkembangan internet. Internet berkembang menjadi media yang 

kuat untuk komunikasi marketing secara global. Web portal merupakan sebuah 

teknologi yang akan berkembang pada teknologi web di masa depan. Satu halaman 

portal terdiri dari berbagai macam  portlets yang dapat mengirimkan informasi dari 

banyak sumber. Selain informasi web portal juga dapat menggabungkan berbagai 

aplikasi web menjadi satu kesatuan, sebagai contoh adalah  Sharing Content, Digital 

Cinema, E-learning, dll.[1] 

Teknologi Single-sign-on (sering disingkat menjadi SSO) adalah teknologi yang 

mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan 

hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Teknologi ini sangat diminati, 

khususnya dalam jaringan yang sangat besar danbersifat heterogen (di saat sistem 

operasi serta aplikasi yang digunakan oleh komputer adalah berasal dari banyak  

vendor, dan pengguna dimintai untuk mengisi informasi dirinya ke dalam setiap  

platform yang berbeda tersebut yang hendak diakses oleh pengguna). Dengan 

menggunakan SSO, seorang pengguna hanya cukup melakukan proses autentikasi sekali 

saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di dalam 

jaringan. 

Keuntungan sebuah system menggunakan SSO adalah sebagai berikut : 

 Mengurangi tingkat kejenuhan user dalam penggunaan password. 

 Mengurangi waktu yang digunakan untuk memasukkan password kembali untuk 

sebuah identitas yang sama. 

 Dapat mendukung otentikasi konvensional seperti Windows Credential.  

 Mengurangi biaya IT seiring dengan berkurangnya user yang meminta bantuan 

mengenai hal otentikasi yang dalam hal ini adalah permasalahan di username atau 

password. 

 Keamanan di semua level akses, baik masuk maupun keluar system.[2] 
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Karena proses otentikasi pada SSO melibatkan credential  user, perlu koneksi 

yang aman untuk menyokong SSO. Koneksi yang aman disini adalah koneksi 

terenkripsi, dimana  username dan  password yang dimasukkan oleh user telah 

terenkripsi. Ini untuk melindungi pemilik akun dari pembajakan. Koneksi client-server 

yang terenkripsi dapat menggunakan Protokol Hypertext Transfer Protocol Secure 

(HTTPS).  

LDAP  (Light Weight Directory Access Protocol) adalah sebuah protokol yang 

mengatur mekanisme pengaksesan  layanan direktori (Directory Service) yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan banyak informasi seperti informasi tentang  people, 

organizations, roles, services  dan banyak entitas lainnya. LDAP menggunakan model 

client-server, dimana client mengirimkan  identifier data kepada server menggunakan 

protokol TCP/IP dan server mencoba mencarinya pada DIT (Directory Information 

Tree) yang tersimpan di server. Bila di temukan maka hasilnya akan dikirimkan ke 

client tersebut namun bila tidak maka hasilnya berupa pointer ke server lain yang 

menyimpan data yang di cari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana membangun sistem single sign on untuk mengakses beberapa aplikasi. 

2. Bagaimana membangun LDAP sebagai datastore dan memusatkan data credential 

pengguna. 

3. Bagaimana membangun sistem yang dapat meminimalisir resiko serangan akibat 

data yang dikirim atau terkirim. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, memuat asumsi dan pembatasan masalah dengan 

tujuan untuk menghindari berkembangnya permasalahan secara luas. Untuk itu peneliti 

membatasi masalah dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembuatan datastore pada skripsi ini menggunakan Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP). 

2. Peningkatan keamanan sistem melalui penggunaan HTTPS. 

1.4  Tujuan 

1. Membangun LDAP sebagai datastore dan memusatkan data credential pengguna. 
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2. Membangun sistem Single Sign On yang dapat digunakan untuk mengakses 

beberapa aplikasi. 

3. Menambahkan fitur keamanan pada sistem SSO. 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memberikan latar belakang tentang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan uraian singkat dari setiap bab 

yang dibahas dalam tugas akhir ini. 

BAB II : DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan pembuatan 

sistem login  terpusat yang terintegrasikan dengan Central Authentication Service 

(CAS).  

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem secara keseluruhan seperti 

penggunaan LDAP yang diintegrasikan dengan Central Authentication Service 

(CAS) sebagai login  terpusat yang dapat diintegrasikan dengan web application. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat, kemudian 

dibandingkan dengan perencanaan awal serta teori – teori penunjang yang  

menjadi landasan dari tugas akhir ini. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 


