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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Proses Alur Penelitian

Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses demi proses yang dilakukan

dalam penelitian, maka proses alur penelitian disajikan pada Gambar 3.1.

Metodologi penelitian yang akan dilakukan terdiri dari empat tahapan secara

sistematis.

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.2 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan

melakukan penelitian, guna untuk menentukan topik yang akan diangkat dalam

penelitian. Dimulai dengan penentuan topik, identifikasi masalah, membuat

perencanaan penelitian dan studi pustaka.

Pada tahap ini dilakukan penetapan permasalahan yang akan diteliti

sehingga ditemukan dengan topik Pengujian SSO dengan LDAP menggunakan CAS

pada CV. Netkrida. Dalam tahap ini penulis menentukan metode pengumpulan

data dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Mengenai pengujian yang

digunakan dalam penelitian.

3.3 Tahap Pengumpulan  Data

Setelah data ditentukan maka selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data

yang diperoleh dalam penelitian tugas akhir ini didapat dengan cara melakukan

wawancara langsung dengan pegawai, melakukan observasi secara langsung, dan

menguatkan dengan studi pustaka. Tahap pengumpulan dan pengolahan data ini

dilakukan untuk memperoleh bahan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian

yang telah ditetapkan. Adapun tahapan dalam mengumpulkan data sebagai

berikut:

3.3.1 Analisa Awal Perusahaan

Pada analisa awal perusahaan, peneliti melakukan observasi dan wawancara

langsung pada CV. Netkrida yang mana pada hari pertama peneliti hanya

melakukan silaturahmi dengan pimpinan perusahaan dan menanyakan mengenai

perusahaan CV. Netkrida ini yang meliputi sistem informasi yang sedang berjalan,

karyawan yang bekerja pada CV. Netkrida dan kelangsungan bisnis perusahaan.

3.3.2 Pengumpulan Data Aktifitas Penggunaan TI

Pada pengumpulan data, dilakukanlah kunjungan ke perusahaan dengan

melakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan sesuai dengan topik yang

akan dibahas. Pada tahap ini penulis akan melakukan survey langsung

dengan mengunjungi CV. Netkrida untuk melihat dan mengamati teknologi
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informasi yang digunakan, masalah yang pernah dialami dan bagaimana

proses yang dijalankan pihak perusahaan dalam mendukung proses bisnis

yang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Area Manager dan teknisi TI selaku

responsibility pada kegiatan pengelolaan sistem informasi. Wawancara

dilakukan untuk mengetahui masalah yang pernah dialami.

Mengenai data yang akan dibutuhkan terdapat dua jenis data berdasarkan

cara perolehannya yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Suryabrata (2011) data primer ialah data yang diperoleh

langsung oleh penulis dari sumber utama. Adapun data primer yang

dibutuhkan adalah:

1) Profil serta visi dan misi perusahaan.

2) Panduan manajemen perusahaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari beberapa laporan

yang telah dipubliskasikan oleh perusahaan secara internal atau instansi

tertentu dan dapat dijaga keabsahannya (Harris dkk, 2013). Data sekunder

yang dibutuhkan adalah:

1) Buku/jurnal manajemen keamanan jaringan.

2) Buku/jurnal implementasi SSO.

3) Buku/jurnal membahas mengenai CAS.

4) Jurnal-jurnal sebelumnya.

5) Pengaksesan situs yang berkaitan dengan judul di internet.

3.4 Analisis dan Perancangan

Dalam tahap ini merupakan penjabaran dari data yang telah diperoleh

melalui wawancara dan observasi, yang nantinya berupa hasil analisa dan dampak

masalah yang ada atau yang mungkin terjadi, serta pemberian rekomendasi

implementasi perancangan untuk pengunjian SSO.
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3.4.1 Analisis Kondisi Sistem Saat Ini

Pada penelitian yang telah dilakukan dengan telah terjun langsung melihat

keadaan perusahaan dan mendapatkan informasi dengan observasi dan wawancara

kepada pimpinan perusahaan, yang mana sistem yang sedang berjalan meliputi

sembilan sistem yang dapat membantu memudahkan pekerjaan karyawan CV.

Netkrida adapun sistem yang terkait yaitu cloud computing, e-Learning, mail

server, Penggajian, Kepegawaian, Fengoffice, Surat-meyurat, Absensi, dan

Wordpress. Pada sistem yang sedang berjalan persentase untuk sistem yang sering

digunakan yaitu cloud computing menggunakan Owncloud, e-Learning

menggunakan Moodle, dan mail server menggunakan Zimbra mencapai 90%

karena ketiga sistem ini karyawan wajib untuk mengaksesnya pada setiap harinya.

3.4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data–data mengenai program atau

sistem yang diperlukan untuk diintegrasikan pada sistem SSO, yang diperoleh

melalui metode wawancara dengan administrator CV. Netkrida, sehingga

diperoleh data-data mengenai tipe dan kegunaan dari sistem yang tersedia. Dari

sistem-sistem yang ada tentunya dapat memilih sistem yang akan diintegrasikan

pada sistem SSO sesuai dengan tipe dan kegunaan dari sistem tersebut. Kemudian

dilakukan analisis permasalahan untuk kebutuhan sistem yang akan digunakan

untuk mengambil keputusan bagaimana sistem yang akan dibuat nantinya.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut berkaitan dengan kebutuhan dari sistem informasi

CV. Netkrida maupun perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun

mekanisme otentikasi terpusat.

3.4.3 Desain Sistem SSO

Tujuan dari pendesainan sistem ini adalah untuk mengetahui rancangan dari

sistem yang diimplementasikan dengan mengacu pada data-data yang didapat

sebelumnya, tahap desain ini akan membuat gambar desain sistem SSO yang

terintegrasi dengan cloud computing, e-Learning dan mail sever CV. Netkrida.

Sistem SSO merupakan layanan yang memungkinkan user hanya perlu satu kali

login untuk semua aplikasi berbasis web. Rancangan yang dibuat terdiri dari SSO

server, LDAP server dan web server. Dimana SSO server tersebut merupakan



22

tempat ditanamkannya sistem SSO dengan menggunakan CAS dan LDAP server

merupakan tempat peletakkan database user dari semua sistem berbasis web.

Sedangkan web server merupakan tempat ditanamkannya sistem yang akan

diintegrasikan dengan SSO, seperti halnya cloud computing, e-Learning dan mail

server CV. Netkrida. Nantinya desain sistem SSO ini akan dapat menjadi

gambaran untuk memudahkan pekerjaan untuk perancangan SSO.

3.5 Implementasi dan Pengunjian

Implementasi pengunjian yang akan direkomendasikan pada penelitian ini

untuk pengujian SSO berdasarkan data flow testing sebagai berikut.

3.5.1 Pengujian Blackbox Sistem SSO

Pengujian sistem SSO dengan Blackbox akan digambarkan sebagai bentuk

dari alur pengujian yang terlihat pada Gambar 3.2.

Login

Cek Validasi
oleh LDAP

Pemilihan
Sistem

Menampilkan
Pemberitahuan

Jika Benar Jika Salah

Gambar 3.2 Data Flow Testing Blackbox

Pengujian Blackbox, dilakukan proses login pada salah satu aplikasi berbasis

web yang terintegrasi dengan sistem SSO. Setelah aplikasi tersebut berhasil

terotentikasi maka user akan mengakses sistem lain yang terintegrasi oleh sistem

SSO. Jika pengguna telah dapat terotentikasi tanpa melakukan proses login yang

kedua kalinya maka sistem SSO telah dapat menangani otentikasi secara terpusat.

Dalam pengujian Blackbox ini akan dilihat apakah input dan output yang

diberikan pada pengujian sudah sesuai dengan sistem SSO. Dimana input yang



23

dimaksud berupa proses login dan output yang diharakan adalah user yang

melakukan proses login dapat terotentikasi.

3.5.2 Pengujian Response Time

Pengujian Response Time akan dijelaskan pada Gambra 3.3 yang mana akan

menceritakan alur dari pengujian Response Time.

Login
Pemilihan

Sistem

CAS

Hasil Validasi Berhasil

[Waktu yang dibutuhkan ?]

Divalidasi oleh

Dapat memilih sistem

Menu :
1. E-Learning

2. Cloud Computing
3. Mail Server

Gambar 3.3 Data Flow Testing Response Time

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur waktu dari mulai user mengklik

tombol load pada web browser hingga halam situs selesai dibuka seluruhnya

mencoba otentikasi dan memilih menu-menu yang berada pada menu utama untuk

masuk kesalah satu sistem.

3.5.3 Pengujian Menggunakan Tools Wireshark

Pada tahap pengujian akan digambarkan alur dari pengujian yang akan

berjalan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.

Mengcapture
paket

Wireshark

Enkripsi LDAP
LDAP mengirim respon query

Menggunakan
Tools

[Credential]

Gambar 3.4 Data Flow Testing Keamanan

Pengujian dilakukan dengan mengcapture paket menggunakan tools

wireshark. Pada saat login menggunakan server SSO CAS terlihat proses login di-

enkripsi menggunakan protokol https.


