
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi dalam berbagai bidang saat ini memberikan 

kemudahan bagi pengguna dalam pekerjaannya. Saat ini, hampir semua bidang 

dapat dilakukan dan dikendalikan melalui aplikasi. Setiap orang menggunakan 

lebih dari satu aplikasi setiap harinya. Mulai dari aplikasi toko online hingga 

aplikasi untuk perkuliahan ataupun pekerjaan.  

Banyaknya aplikasi yang harus digunakan setiap harinya, menyebabkan 

pengguna aplikasi harus memiliki banyak akun untuk beragam aplikasi tersebut. 

Dengan demikian, maka setiap pengguna aplikasi harus banyak mengingat setiap 

username dan password (credential) dari masing–masing aplikasi yang 

digunakannya. Banyaknya credential yang harus dihafal oleh setiap pengguna 

aplikasi tentu akan menyulitkan dan menghambat pekerjaan pengguna. 

Permasalahan yang serupa seperti di atas, telah diteliti pada beberapa 

penelitian sebelumnya. Diantaranya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Saputro & Ary, 2012) yaitu “Implementasi Sistem Single Sign On/ Single Sign Out 

Berbasis Central Authentication Service Protocol Pada Jaringan Lightweight 

Directory Access Protocol Universitas Diponegoro”, penelitian dilakukan 

menggunakan teknologi Central Authentication Service (CAS) dan dilakukan pada 

jaringan LDAP Universitas Diponegoro. Penelitian yang menggunakan OAuth 

sebagai protokolnya adalah (Yosrinal, 2014) berjudul “Perancangan dan 

implementasi resource server dan authorization server menggunakan teknologi 

otentikasi OAuth 2.0”, membahas proses otentifikasi OAuth aplikasi pada layanan 

café online. 

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai SSO yang telah dijelaskan 

diatas, SSO dilakukan dengan menggunakan teknologi CAS dan Oauth. Sedangkan 

menurut penelitian (Pashalidis & Mitchell, 2003) terdapat 2 skema utama SSO, 

yaitu: pseudo-SSO dan True SSO. Setiap skema memiliki karakteristik yang 
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berbeda. Akan tetapi, hanya skema True SSO systems yang dapat melakukan 

hubungan many to many antara identitas SSO dengan service provider 

(SP)/aplikasi. Satu credential dapat digunakan untuk banyak SP.  

Skema True SSO dapat diterapkan untuk beberapa aplikasi dalam satu 

kelompok yang akan dihubungkan satu dengan lainnya. Pada penelitian ini akan 

dilakukan simulasi dalam penerapan True SSO ke dalam kelompok SP yang berupa 

aplikasi akademik terpadu iRaise UIN SUSKA Riau yang terdiri dari 3 aplikasi. 

Yaitu Integrated Academic Information System (iRasie), sistem Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) serta Sistem registrasi (Sireg). Dalam penerapannya, True 

SSO tidak memerlukan perantara dalam melakukan proses otentikasi. Sehingga 

proses otentikasi berada dalam kendali pengguna.  

Untuk itu, pada penelitian akan dilakukan implementasi SSO dengan 

menggunakan skema True SSO dengan studi kasus aplikasi akademik terpadu 

iRaise UIN SUSKA Riau. Diharapkan nantinya akan menghasilkan output SSO 

yang dapat menyederhanakan proses otentikasi pada layanan akademik di UIN 

SUSKA Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu, “Bagaimana menerapkan layanan SSO sesuai dengan 

kaidah SSO yang tepat pada aplikasi terpadu iRaise UIN SUSKA Riau”. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang terhubung pada layanan SSO terdiri dari aplikasi iRaise, PMB 

serta Sireg. 

2. Proses otentikasi menggunakan skema True SSO  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan simulasi layanan SSO yang 

sesuai dengan kaidah SSO yang tepat pada aplikasi terpadu iRaise UIN SUSKA 

Riau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa 

bagian yang diuraikan dalam bentuk bab–bab sebagai berikut:  

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan yang akan 

dibuat dalam tugas akhir ini. 

Bab II. Landasan Teori 

Berisi tentang teori–teori mengenai penelitian ini. Seperti pengertian SSO, 

skema SSO, True SSO hingga session. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian tugas akhir ini, yaitu mulai dari identifikasi masalah, perumusan 

masalah, studi pustaka, analisa sistem, perancangan sistem, implementasi 

sistem, pengujian sistem, kesimpulan dan saran. 

Bab IV. Analisa dan Perancangan 

Berisi tentang pembahasan mengenai analisa langkah kerja dan 

perancangan Single Sign On yang akan diimplementasikan sesuai 

metodologi yang digunakan. 

Bab V. Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini akan di bahas tentang implementasi dan pengujian hasil 

penelitian.  

Bab VI. Penutup 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian kedepannya.  


