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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan penggunaan teknologi informasi dan juga internet sangat masif di 

Indonesia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta jiwa dari 

266,91 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 73,7% pada kuartal II tahun 2020 

[1]. Peningkatan penggunaan internet yang sangat tinggi di Indonesia membuat 

banyak lembaga atau organisasi mulai menggunakan teknologi informasi dalam 

kegiatan bisnis atau kelancaran organisasi mereka. Salah satu teknologi informasi 

yang digunakan adalah aplikasi berbasis web. Setidaknya ada satu atau lebih 

aplikasi berbasis web atau sistem informasi berbasis web yang digunakan dalam 

satu organisasi. Sebagai contoh suatu perusahaan menggunakan lebih dari satu 

aplikasi berbasis web untuk menunjang proses bisnis mereka seperti sistem 

informasi, aplikasi email, blog, ftp dan lain sebagainya.  

Penggunaan lebih dari satu aplikasi berbasis web membuat pengguna harus 

memiliki atau mengingat lebih dari satu akun, tentu hal ini tidak efisien. Untuk itu 

dibutuhkan suatu teknologi yang dapat membuat pengguna cukup memiliki satu 

akun untuk dapat masuk ke semua aplikasi berbasis web yang ada. Teknologi ini 

biasa disebut dengan Single Sign-On atau SSO, dimana apabila pengguna sudah 

melakukan login dan logout satu kali maka pengguna akan otomatis sudah login 

dan logout pada semua aplikasi. Hal ini dikarenakan dalam proses autentikasi 

Single Sign-On menerapkan Server terpusat yang menyimpan seluruh data 

kredensial pengguna. 

Salah satu penelitian tentang teknologi SSO adalah pengembangan teknologi SSO 

dengan  Security Assertion Markup Language (SAML) berbasis RADIUS yang 

dikembangkan oleh Purba [2]. Pada penelitian ini Purba menggunakan RADIUS 

sebagai Server autentikasi. Keunggulan dari penggunaan RADIUS Server karena 

dinilai kuat terhadap sniffing dan active attacker karena RADIUS menggunakan 
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kunci rahasia antara RADIUS Server dan client pada proses autentikasi [3]. 

Sementara itu protokol SAML digunakan sebagai portal penghubung antara 

pengguna dengan aplikasi berbasis web di Universitas Bina Darma. Namun, 

menurut Somorovsky pada jurnal yang berjudul On Breaking SAML : Be Whoever 

You Want sekitar 80% dari framework SAML dapat dipatahkan dengan 

menghindari integrity protection dengan menyerang XML Signature Wrapping 

(XSW) [4].  

Sebuah penelitian yang dibuat oleh Saputro menerapkan sistem SSO berbasis 

protokol Central Authentication Service (CAS)[5]. Pada bagian keamanan CAS 

selalu mengirimkan paket secara terenkripsi, apabila pengguna berhasil melakukan 

login, CAS akan mengirimkan cookie (dihapus ketika browser ditutup) yang 

berguna sebagai tiket masuk ke web service yang sama sekali tidak mengandung 

data personal dan juga data Kredensial [6]. Pada penelitian ini Saputro 

menggunakan LDAP Server sebagai protokol autentikasi pada sistem SSO-nya. 

Sementara menurut Open Web Application Security Service (OWASP) sebuah 

yayasan pengembangan keamanan perangkat lunak non profit, autentikasi berbasis 

LDAP rentan terhadap serangan berupa LDAP injection[7]. Serangan LDAP 

injection ini dapat menyebabkan pemberian akses terhadap query yang tidak sah 

sehingga dapat menyebabkan konten yang ada pada LDAP dimodifikasi oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab.  

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada penelitian sebelumnya maka dibuatlah 

tugas akhir tentang Integrasi Central Authentication Service dengan FreeRADIUS 

sebagai Single Sign-On. Penggunaan Central Authentication Service  dan 

FreeRADIUS pada penelitian ini akan membuat suatu sistem login tunggal yang 

aman dan juga efisien. Pada penelitian ini SSO berbasis CAS digunakan karena 

memiliki beberapa keunggulan yaitu gratis, sistem yang aman, fleksibilitas, 

keandalan dan juga banyaknya client libraries [6]. Bahkan CAS pada versi 2.0 telah 

menerapkan teknologi yang membuat pengiriman paket data saat proses autentikasi 

sama sekali tidak menyebarkan password pada aplikasi pihak ketiga. Untuk 

membuat sistem ini lebih aman pada penelitian ini akan mengintegrasikan CAS 

dengan FreeRADIUS (Free Remote Authentication Dial in User Service) Server 

untuk digunakan sebagai authentication Server. RADIUS yang merupakan AAA 
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(authentication, Authorization and accounting) protokol dinilai cukup andal dalam 

hal keamanan pada jaringan privat maupun publik dan juga manajemen 

administrasi pengguna. Tujuan akhirnya penelitian ini memberikan opsi dalam 

mengembangkan sistem autentikasi yang efisien dari segi waktu karena 

menggunakan sistem login tunggal, efisien biaya karena menggunakan perangkat 

lunak berbasis open source serta sistem yang aman karena menggunakan fitur dari 

CAS yang tidak menyebarkan password pada aplikasi pihak ketiga. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan maka dibuatlah rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana merancang dan membangun FreeRADIUS sebagai Single Sign-

On agar dapat mengakses seluruh aplikasi berbasis web dengan satu akun? 

2. Bagaimana mengintegrasikan CAS dan FreeRADIUS dengan aplikasi 

berbasis web? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membuat sistem yang dikembangkan sesuai dengan rancangan dan 

tujuannya maka dibuatlah batasan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang akan diintegrasikan dengan SSO merupakan prototype 

aplikasi berbasis web. 

2. Aplikasi web yang akan diintegrasikan adalah 2 buah aplikasi web yang 

memiliki proses login. 

3. Protokol SSO yang digunakan adalah Central Authentication Service 

(CAS). 

4. FreeRADIUS digunakan hanya sebagai authentication server dengan 

metode sharing database dan juga sebagai authentication protocol dengan 

protokol Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHAP. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan yang akan dicapai pada tugas akhir ini adalah dapat mengintegrasikan CAS 

dengan FreeRADIUS sebagai single sign-on system agar dapat mengakses beberapa 

aplikasi berbasis web dengan satu akun. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Studi literatur 

Tahapan ini adalah bagian untuk mencari beberapa literatur jurnal nasional dan 

internasional yang terkait dengan RADIUS, FreeRADIUS, Single Sign-On dan 

Central Authentication Service sebagai referensi yang tepat untuk menentukan 

metode yang tepat dalam membangun Single Sign-On berbasis CAS dan 

FreeRADIUS.  

2. Perancangan sistem 

Bagian ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk merancang arsitektur umum 

pada sistem. 

3. Implementasi Sistem 

Setelah dilakukan perancangan pada bagian ini merupakan tahapan dalam 

membangun sistem SSO berbasis FreeRADIUS sesuai dengan rancangan sistem. 

4. Pengujian 

Hasil dari pengembangan sistem akan dilakukan pengujian guna memastikan sistem 

berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan terkait dengan materi dan pokok bahasan penunjang penelitian 

terkait dengan CAS dan FreeRADIUS sebagai Single Sign-On. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bagian ini akan membahas tentang rancangan pengembangan sistem serta alur 

penelitian yang dilakukan.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan bagaimana sistem ini dikembangkan mulai dari tahap 

penentuan kebutuhan sistem, perancangan, implementasi serta pengujian integrasi 

Central Authentication Service (CAS) dengan FreeRADIUS sebagai Single Sign-

On. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian tentang integrasi integrasi 

Central Authentication Service (CAS) dengan FreeRADIUS sebagai Single Sign-

On. 

  


