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BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Pada CV. Netkrida banyak sistem yang digunakan pada perusahaan yang mana

seluruh sistem ini terdiri dari sembilan sistem, untuk dapat memudahkan karyawan

dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan. Sistem informasi yang sedang berjalan

masih dalam performance yang baik sebagaimana saat pertama kali diterapkan pada

perusahaan, sistem-sistem yang ada akan dapat memberikan nilai tambah bagi

perusahaan jika dapat bekerja dengan baik dalam jangka panjang nantinya.

4.1.1 Kondisi Sistem Informasi

Sistem informasi yang sedang berjalan saat ini sangat memberikan nilai tambah

bagi perusahaan yang mana terlihat pada Tabel 4.1, pekerjaan karyawan dapat

dipermudah karena adanya sistem informasi pada perusahaan.

Tabel 4.1 Sistem yang Berjalan di Perusahaan.

NO Jenis Aplikasi Platform Pengembangan Performance

1
Sistem cloud
computing

Bahasa pemrograman PHP, Java,
dan database MySQL

Bagus

2 Sistem e-Learning
Bahasa pemrograman PHP dan

database MySQL
Bagus

3 Sistem email Zimbra Bagus

4 Sistem Blog PHP, MySQL dan Wordpress Bagus

5 Sistem Penggajian PHP dan MySQL Bagus

6 Sistem Kepegawaian PHP dan MySQL Bagus

7 Sistem Fengoffice PHP dan MySQL Bagus

8
Sistem Surat-

menyurat
PHP dan MySQL Bagus

9 Sistem Absensi PHP dan MySQL Bagus

(Sumber: CV. Netkrida, 2017)



25

Server yang ada pada CV. Netkrida terlihat pada Tabel 4.2, yang menggunakan

sistem operasi linux yang mana sistem yang ada dikelola pada server tersebut dan

untuk manajemen user CV. Netkrida menggunakan jaringan intranet untuk berbagi

informasi dalam lingkup kantor.

1. Komputer server berjalan dalam waktu lama dan non-stop, tanpa interupsi  jadi

hardware-nya harus handal dan mempunyai daya tahan yang bagus.

2. Port-port jaringan, misalnya port RJ45, sangat diperlukan NIC yang

kapabilitasnya bagus, dengan transfer rate yang tinggi.

3. Pasokan daya listrik harus stabil, untuk mencegah server mati, maka dperlukan

listrik yang stabil; selain itu juga diperlukan UPS, jika listrik tiba-tiba mati

maka masih ada cadangan power dari UPS

Tabel 4.2 Spesifikasi Server yang Digunakan di Perusahaan.

No Perangkat Spesifikasi

1
Operating

System
Ubuntu 16.04 64-bit

2 Language English (Regional Setting: English)

3
System

Manufacturer
Hewlett-Packard

4 BIOS InsydeH2O Version 03.73.08F.16

5 Processor
Intel(R) Core(TM) i5-3437U CPU @ 1.90GHz (4 CPUs),

~2.4GHz

6 Memory 8192MB RAM

7
Available OS

Memory
8090MB RAM

(Sumber : CV. Netkrida, 2016)
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Adapun spesifikasi untuk hardware computer yang disediakan dan software

yang dimiliki karyawan mempunyai spesifikasi terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hardware dan Software

NO Hardware Software

1 Processor core i5 Operating System: linux ubuntu 16.04

2 Memory dengan RAM 4 GB Web Server: Apache 2.4.3

3 VGA on Board Programming Language: PHP 5.4.7

4 Keyboard + mouse Database: MySQL 5.5.27

5 Monitor Super VGA (800x600)

6 CD-ROM atau DVD-ROM

(Sumber : CV. Netkrida, 2016)

4.1.2 Spesifikasi Jaringan

Pada tahap wawancara yang dilakukan mendapatkan informasi mengenai

spesifikasi jaringan yang digunakan pada CV. Netkrida untuk pertukaran sistem

informasi menggunakan intranet tetapi ada juga sistem yang menggunakan jaringan

internet yaitu Blog CV. Netkrida yang berdomain netkrida.co.id.

Pada CV. Netkrida mempunya karyawan yang dapat dihandalkan satu sama

lain, yang mana pada perusahaan ini karyawan mampu bekerja tanpa fasilitas yang

telah disediakan perusahaan walaupun masih kurang dibandingkan jumlah karyawan

yang lebih banyak dibandingkan komputer yang ada pada perusahaan. Hardware

yang tersedia pada perusahaan CV. Netkrida terdiri dari beberapa komputer yang
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difasilitasi dan mempunyai banyak aplikasi yang totalnya sembilan sistem yang masih

dalam keadaan baik.

4.1.3 Kondisi Jaringan Komputer

CV. Netkrida untuk pertukaran sistem informasi menggunakan jaringan lokal

(Intranet), tetapi untuk akses internet perusahaan ini menggunakan jaringan yang

disediakan untuk kebutuhan kantor yaitu wifi, koneksi internet yang digunakan pada

perusahaan yang mendukung kecepatan untuk internasional mencapai 10Mbps

sedangkan kecepatan untuk nasional mencapai 100Mbps yang terbagi kepada masing-

masing bagian yang berada pada perusahaan. Tidak ada pembagian bandwidth yang

teratur pada setiap bagian, sehingga jika ada bagian yang tidak membutuhkan

bandwidth yang lebih dapat memboroskan bandwidth yang ada. Untuk memudahkan

karyawan dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana perusahaan yang bertindak

sebagai layanan IT konsultan Indonesia yang ada dikota pekanbaru.

4.1.4 Arsitektur Jaringan

Jarak adalah hal yang penting sebagai ukuran klasifikasi karena diperlukan

teknik-teknik yang berbeda untuk jarak yang berbeda. yang saling dihubungkan

bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu

kantor atau gedung. LAN merupakan jaringan milik pribadi atau perusahaan di dalam

sebuah gedung atau tempat yang berukuran 1 sampai 10 kilometer. LAN seringkali

digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan stasiun kerja dalam kantor

suatu perusahaan untuk memakai bersama sumber daya, misalnya printer dan saling

bertukar informasi. LAN adalah sekelompok komputer yang lebih dari satu yang

saling terhubung satu sama lain untuk saling berkomunikasi dalam suatu area yang

sama (Lokal) membentuk jaringan kerja seperti berbagai pakai data, berbagai

program, peripheral dan sebagainya (Lammle, 2008).

4.1.5 Kondisi Topologi yang Sedang Berjalan

Topologi yang sedang berjalan pada CV. Netkrida yaitu topologi Star terlihat

pada Gambar 4.1 yang mana ini membentuk seperti bintang karena semua komputer
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di hubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub atau switch

lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data, jadi jika

komputer satu ingin mengirim data ke komputer empat, data akan dikirim ke switch

dan langsung di kirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain, dan

untuk kondisi bentuk dari pertukaran informasi pada CV. Netkrida, dengan

tersedianya sebuah server yang mana bertindak sebagai pusat sistem informasi yang

mengelola semua sistem yang ada pada CV. Netkrida, selanjutnya komputer

terhubung kepada jaringan LAN yang akan membantu berjalannya pertukaran

informasi pada perusahaan.

Gambar. 4.1 Topologi Star

Dalam topologi Star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan

pengendali semua komunikasi data dari satu terminal ke terminal lainnya melalui

terminal pusat. Dimana terminal pusat menyediakan jalur komunikasi khusus pada

dua terminal yang akan berkomunikasi. Server yang dikonfigurasi menggunakan

Internet Protocol (IP) static yang telah terinstall sistem-sistem yang dibutuhkan

karyawan CV. Netkrida, yang mana server memiliki IP 192.168.56.105 dan subnet

255.255.255.0 akan terhubung pada setiap client yang terkoneksi dijaringan LAN.
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4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap analisis ini dilakukan dua buah tahapan yaitu baselining dan needs

analysis, berikut adalah pemaparan dari tahapan–tahapan tersebut:

1. Baselining

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai program atau sistem

yang diperlukan untuk diintegrasikan pada sistem SSO, yang diperoleh melalui

metode wawancara dapat dilihat pada lampiran dengan administrator CV.

Netkrida, sehingga diperoleh data-data mengenai tipe dan kegunaan dari

aplikasi yang tersedia. Dari sistem yang ada tentunya dapat memilih sistem

yang akan diintegrasikan pada sistem SSO sesuai dengan tipe dan kegunaan

dari sistem tersebut, dari hasil wawancara didapatkan tiga sistem yang dapatkan

pada CV. Netkrida yang dapat diintegrasikan pada SSO yaitu Owncloud,

Moodle, dan Zimbra.

2. Needs Analysis

Pada tahap ini dilakukan analisis permasalahan dan 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. Tahap ini mecari tahu jika

ada permasalahan pada sistem yang ada pada CV. Netkrida lalu mendiagnosa

permasalahan tersebut hingga didapatkan solusi dari permasalahan yang

ditemukan.

4.3 Desain Sistem SSO

Sistem SSO yang akan didesain pada Gambar 4.2 merupakan desain topologi

jaringan dari sistem SSO yang akan menggunakan Virtualbox untuk membantu

merancang sistem:
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Gambar 4.2 Desain Topologi Jaringan Sistem SSO

Sistem SSO layanan yang memungkinkan user hanya perlu satu kali login untuk

semua sistem berbasis web. Sesuai dengan Gambar 4.2 rancangan yang dibuat terdiri

setiap sistem yang dikonfigurasi menggunakan IP static yang mana SSO server

menggunakan IP 192.168.56105 dan subnet 255.255.255.0, LDAP server

menggunakan IP 192.168.56.102 dan subnet 255.255.255.0 dan setiap sistem sudah

terinstall web server yang menggunakan Apache. Dimana SSO server tersebut akan

dirancang menggunakan tools Virtualbox, agar dapat memudahkan dalam memahami

pengaturan dan jalannya sistem SSO ini, untuk itu sistem SSO yang akan dirancang

akan terlihat bahwasannya cloud computing dengan menggunakan Owncloud dengan

IP 192.168.56.108 dan subnet 255.255.255.0, mail server menggunakan Zimbra

dengan IP 192.168.56.109 dan subnet 255.255.255.0, e-Learning menggunakan

Moodle dengan IP 192.168.56.106 dan subnet 255.255.255.0, pengaturan IP dan

subnet terlihat lebih jelas dan untuk Gateway hanya menggunakan satu Gateway yang
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telah digambarkan pada topologi, karena hanya akan menggunakan Virtualbox untuk

penelitian ini akan dilihatkan konfigurasi sistem SSO.

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 cloud computing, e-Learning dan mail

server CV. Netkrida, untuk itu akan dikonfigurasikan yang mana pada setiap sistem

akan terhubung dengan sistem LDAP server untuk mengelola database user dan

untuk itu nantinya aplikasi ini akan terimport certifikat untuk dapat mengkoneksikan

pada CAS yang telah tertanam certifikat saat instalasinya agar dapat terkoneksi

dengan CAS, karena untuk user dapat divalidasi dengan CAS aplikasi yang akan

terkoneksi dengan CAS harus menggunakan certifikat yang sama yang tertanam pada

CAS. Untuk spesifikasi yang dibutuhkan sistem SSO dengan LDAP menggunakan

CAS dapat dilihat pada Tabel 4.4 telah mendukung dengan spesifikasi yang

disediakan oleh perusahaan sendiri, untuk itu sistem SSO minimal dapat berjalan

pada spesifikasi sebagai berikut.

Tabel 4.4 Spesifikasi Server yang Digunakan di Perusahaan

NO Perangkat Spesifikasi

1 Operating System Ubuntu 16.04 64-bit

2 Language English (Regional Setting: English)

3 System Manufacturer Hewlett-Packard

4 BIOS InsydeH2O Version 03.73.08F.16

5 Processor
Intel(R) Core(TM) i3-3437U CPU @ 1.90GHz (4
CPUs), ~2.4GHz

6 Memory 8192MB RAM

7
Available OS
Memory

8090MB RAM

Adapun spesifikasi untuk hardware komputer yang disediakan dan software

yang minimal harus disediakan demi mendukung dapat diterapkannya sistem SSO

pada CV. Netkrida mempunyai spesifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Hardware dan Software

NO Hardware Software

1 Processor core i3 Operating System : linux ubuntu 16.04

2 Memory dengan RAM 4 GB Web Server : Apache 2.4.3

3 VGA on Board Programming Language : PHP 5.4.7

4 Keyboard + mouse Database : MySQL 5.5.27

5 Monitor Super VGA (800x600)

6 CD-ROM atau DVD-ROM

Dengan spesifikasi hardware dan software yang minimum harus dimiliki CV.

Netkrida, untuk itu pada penelitian ini sistem SSO telah dapat diimplementasikan

pada CV. Netkrida dengan telah mendukungnya spesifikasi yang disediakan oleh

perusahaan.


