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Abstrak
Penelitian ini membahas tentang implementasi metode Single Sign On ( SSO ). SSO adalah teknologi
yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses aplikasi hanya dengan menggunakan satu akun
pengguna saja, dengan sekali login seorang user bisa mengakses beberapa aplikasi tanpa harus login di masingmasing aplikasi. Untuk menggabungkan beberapa aplikasi maka dibutukan sebuah site atau web portal. Dengan
adanya web portal ini, berarti setiap user hanya perlu memiliki satu username dan password. Tujuan dari
implementasi ini adalah menghasilkan aplikasi sistem informasi manajemen user yang dapat mengintegrasikan
layanan webmail, sistem informasi (simas), e-learning, hotspot, active directory. Sehingga mahasiswa dan dosen
atau karyawan tidak perlu login di masing-masing layanan IT tersebut. Dan memudahkan admin untuk
mengelola user dalam hal create atau mereset password user.
Kata kunci : Single Sign on ( SSO ), web portal, integrasi

1.
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
untuk layanan IT di STIE Perbanas Surabaya. Hal
ini yang bisa menjadi permasalahan bagi seorang
admin untuk reset password. Admin harus reset satu
per satu database dari beberapa layanan IT di STIE
Perbanas Surabaya.Dan kendala lain di sisi
mahasiswa adalah mereka harus login untuk masuk
kedalam aplikasi yang berbeda namun dengan user
dan password yang sama.
SSO adalah sebuah sistem dimana pengguna
cukup menggunakan satu username dan password
untuk mengakses dan menggunakan layanan pada
semua aplikasi. Sistem SSO memberikan efisiensi
dan keamanan bagi pengguna dalam mengelola serta
mengakses berbagai layanan aplikasi. Selain itu
sistem SSO ini juga memberikan efisiensi bagi
administrator untuk mengelola user dan password
mahasiswa.Dengan
aplikasi
ini
diharapkan
mahasiswa bisa login kesemua layanan IT cukup
dengan login di portal aplikasi yang disebut Single
Sign On, diharapkan dengan adanya sistem tersebut
dapat membantu untuk kemudahan dan keamanan
mahasiswa dalam mengakses layanan IT .

STIE Perbanas Surabaya merupakan lembaga
pendidikan dalam bidang bisnis dan perbankan.
Sekolah Tinggi yang berada dibawah naungan
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional saat ini
telah mengombinasikan berbagai fasilitas modern
untuk pengajaran yang telah menghasilkan berbagai
prestasi yang membanggakan.Guna memperlancar
proses belajar mengajar, STIE Perbanas Surabaya
menyediakan layanan IT kepada mahasiswa antara
lainSistem Informasi Mahasiswa (SIMAS), Elearning, hotspot,Active Directory (Lab Komputer).
Setiap mahasiswa mempunyai user dan password
untuk masing-masing layanan IT tersebut.User dan
password dibuat sama untuk masing-masing fasilitas
IT di STIE Perbanas. Dengan tujuan mempermudah
mahasiswa dalam menghafal user dan password
tersebut, tapi layanan IT tersebut memiliki
kekurangan yakni belum terintegrasi dengan baik
sebagaimana semestinya.Layanan IT tersebut
memiliki database sendiri-sendiri.Hal itu yang
menyebabkan belum terintegrasi dengan baik antar
aplikasi tersebut.Jika ada mahasiswa melakukan
reset password, hal itu masih diproses manual oleh
seorang admin. Dengan cara mereset password di
beberapa database yang menampung data user
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1.1. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan & Manfaat
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka diperoleh satu rumusan
permasalahan yaitu, bagaimana membuat sistem
informasi manajemen user berbasis Single Sign On
yang dapat meng-integrasikan beberapa layanan
yang digunakan oleh mahasiswa di STIE Perbanas
Surabaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada
penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi sistem
informasi
manajemen
user
yang
dapat
mengintegrasikan layanan webmail, sistem informasi
(simas), e-learning, hotspot, dan active directory,
sehingga mahasiswa dan dosen atau karyawan tidak
perlu login di masing-masing layanan IT tersebut.
Metode ini akan memudahkan admin untuk
mengelola user dalam hal create atau mereset
password user.
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh
mahasiswa dari penelitian ini adalah mampu
memperkaya wawasan dengan penelitian dan
mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah
dipelajari dalam perkuliahan ke dalam dunia nyata
dan untuk STIE Perbanas Surabaya memudahkan
mengintegrasikan layanan webmail, sistem informasi
(simas), e-learning, hotspot, active directory.
Sehingga mahasiswa tidak perlu login di masingmasing layanan IT tersebut.Cukup login di aplikasi
portal SSO, sehingga otomatis login ke semua
layanan IT.

1.2. Batasan Masalah
Batasan masalah dari penelitian kami nantinya
adalah sebagai berikut :
1. Studi kasus penelitian ini dilakukan di
STIE Perbanas Surabaya.
2. Adapun bisnis proses dari penelitian ini
adalah :
a. Pembuatan user Mahasiswa, bisa
mengakses sistem simas (Sistem
Informasi
Mahasiswa),
active
directory, email, hotspot, e-learning
Dan untuk dosen bisa mengakses
sistem staff.sisfo, active directory,
email, hotspot, e-learning dan
karyawan bisa mengakses staff.sisfo,
active directory, email, hotspot.
b. Pembuatan portal Halaman login dan
logout
yang
nantinya
dengan
autentifikasi
c. Mengintegerasikan layanan IT yang
ada di STIE Perbanas Surabaya
meliputi simas (sistem informasi
mahasiswa), email, hotspot, elearning, active directory, staff.sisfo
d. Pembuatan log aktifitas user seperti :
log ip addres yang digunakan untuk
mencatat alamat IP user yang
mengakses SSO, log OS ( digunakan
untuk mencatat OS apa saja yang
digunakan dalam mengakses SSO,
Log waktu akses(digunakan untuk
mencatat kapan SSO itu diakses),log
device (digunakan untuk mencatat
device apa saja SSO itu diakses, log
browser (digunakan untuk mencatat
dari browser apa saja SSO itu
diakses), log kesalahan password
(digunakan untuk mencatat seberapa
sering user melakukan kesalahan
password).
3. User yang digunakan adalah satu user dan
satu password untuk berbagai sistem
informasi di STIE Perbanas Surabaya.
4. Didalam penelitian ini kami tidak
membahas masalah manajemen user seperti
hak akses, dikarenakan sudah diatur di
masing-masing sistem informasi.

2.
Landasan Teori
2.1. Pengertian Single Sign On
Menurut Gilang (2012) SSO merupakan
teknologi yang memiliki kemampuan untuk
memasukkan id dan password yang sama untuk
login ke beberapa aplikasi dalam suatu perusahaan.
Seperti password adalah mekanisme otentikasi
paling aman, SSO kini telah dikenal sebagai reduced
sign on (RSO) sejak lebih dari satu jenis mekanisme
otentikasi yang digunakan sesuai dengan model
risiko perusahaan.
Untuk jaringan yang sangat besar dan bersifat
heterogen, dimana pengguna diminta untuk mengisi
informasi dirinya pada setiap aplikasi yang hendak
di akses dibutuhkan SSO. Sistem SSO tidak
memerlukan interaksi yang manual, untuk
mengakses seluruh layanan aplikasi tanpa harus
melakukan login dan mengetikan password-nya
berulang kali.
SSO meng-otentikasi pengguna pada semua
aplikasi yang telah di-authorized untuk diakses. Ini
menghilangkan permintaan authentication lagi
ketika pengguna mengganti aplikasi selama session
berlaku (Rudy, 2009). SSO juga memperkenankan
informasi autentikasi dan mengidentifikasi subjek
secara ketat guna menghindari login ganda pada
sistem atau kelompok sistem yang terpercaya.
Sistem SSO juga dapat memusatkan penglolaan dari
parameter sistem yang relevan pada saat bersamaan
dan meningkatkan penggunaan secara keseluruhan.
Pengguna layanan bisa lebih menyukai sistem SSO
dari pada sistem sign-on biasa.
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A.

User yang ada di STIE Perbanas Surabaya
terdiri dari 3 tipe jenis user yaitu, user
mahasiswa, user dosen, user karyawan.
Dimana setiap tipe user memiliki hak untuk
fasilitas IT yang berbeda beda.Sebagai contoh
adalah :
a. User mahasiswa, Dimana user
tersebut memiliki fasilitas IT berupa,
simas (sistem informasi mahasiswa,
email, active directory, hotspot, elearning)
b. User dosen memiliki fasilitas IT
berupa staff.sisfo, email, active
directory, hotpsot, e-learning
c. User karyawan memiliki fasilitas IT
berupa staff.sisfo, email, active
directory, hotspot
B. User mahasiswa akan dibuat jika calon
mahasiswa telah lulus dan melakukan daftar
ulang.Setelah daftar ulang selesai dan
memperoleh nim, panita PMB akan createuser
mahasiswa untk fasilitas IT yang ada di
perbanas.
User dosen dan karyawan akan dibuat jika
calon pegawai telah lulus dalam melakukan uji
komptetensi dan ketrampilan yang di selenggarakan
SDM, user dosen dan karyawan dibuat oleh unit
SDM.

3. Metode Penelitian
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
menyelesaikan
penelitiannya
yaitu,
analisa
permasalahan dan kebutuhan, perencanaan sistem,
koding dan testing, implementasi dan perawatan
.Untuk selanjutnya, digambarkan bagan alir
penelitian pada Gambar 3.1.

3.2. Perencanaan Sistem
Proses awal dari perencanaan sistem ini
adalah persiapan hardware dan software.Dari tahap
ini akan mendata dan menganalisa spesifikasi untuk
hardware yang support dengan sistem informasi
manajemen user ini, agar nantinya sistem ini bisa
berjalan dengan baik. Setelah mencari spesifikasi
hadware pendukung sistem informasi manajemen
user, juga akan menganalisa kebutuhan akan
software pendukung untuk menyelesaikan penelitian
ini.
Pada tahap koding dan testing, sudah
melakukan proses membuat kode kemudian akan
menerjemahkan transaksi yang diminta user
kedalam
bahasa
pemograman.Tahapan
ini
merupakan tahapan nyata dalam membuat software.
Dalam pengertian penggunaan komputer akan
dimaksimalkan pada tahap ini.Setelah melakukan
pengkodingan, barusoftware tersebut akan dilakukan
testing. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan
menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem
tersebut.
Setelah selesai dari tahap testing dan tidak
terjadi
error,
kemudian
akan
dilakukan
implementasi dan digunakan untuk semua user yang
ada di STIE Perbanas Surabaya. Implementasi ini
nantinya akan diharapkan ada feedback dari semua
useryang ada di STIE Perbanas Surabaya.Dari

Gambar 3.1. Metode Penelitian
3.1. Analisa Permasalahan dan Kebutuhan
Untuk
mendapatkan
informasi
seputar
permasalahan dari pihak kampus, penulis melakukan
wawancara dengan salah satu staff ICT di STIE
Perbanas Surabaya. Staff ICT STIE Perbanas
Surabaya bernama Bapak Hariadi Yutanto selaku
Kepala Seksi Manajemen Jaringan & Technical
Support.Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan
bahwa di STIE Perbanas Surabaya mempunyai
beberapa fasilitas IT untuk menunjang aktifitas
proses belajar mengajar. Akan tetapi saat ini staff
ICT menemui kesulitan dalam mengelola user dari
beberapa fasilitas IT disana. Dan juga user
(Mahasiswa, Dosen dan Karyawan) harus
memasukkan user dan password untuk beberapa
aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, Maka dibutuhkan
sistem untuk mengatur user yang bisa membantu
pekerjaan IT di STIE Perbanas Surabaya dalam
mengelola user dan memudahkan user (Mahasiswa,
Dosen dan Karyawan ) bisa dengan mudah masuk ke
beberapa aplikasi tersebut.
Informasi yang didapat dari hasil wawancara
dengan bapak Hariadi adalah sebagai berikut :
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feedback itu nantinya bisa dilakukan untuk
pengembangan kedepannya.
Penelitian ini juga menggunakan beberapa
tools, antara lain:
a. Power Designer 15, digunakan dalam pembuatan
use case, Diagram Aktifitas, Diagram Sekuens,
Class Diagram , Collaboration
b. Axure, digunakan dalam pembuatan design
interface.

user dengan metode single sign on di STIE Perbanas
Surabaya yaitu aplikasi ini mampu mengintegrasikan
layanan webmail, sistem informasi (simas), elearning, hotspot, active directory. Sehingga
mahasiswa dan dosen atau karyawan tidak perlu
login di masing-masing layanan IT tersebut. Dan
memudahkan admin untuk mengelola user dalam hal
create atau mereset password user.
4.2.

Saran

3.3. Hasil Dan Pembahasan
Setelah rancang bangun aplikasi manajemen
user dengan metode single sign on ini dianalisa ada
beberapa saran yang berhubungan dengan apilakasi
ini antara yakni untuk pengembangan selanjutnya
dapat ditambahkan aplikasi Messenger.

Proses pertama dimulai dengan pembuatan use
case dari sistem informasi manajemen user dengan
model single sign on. Berawal dari pembuatan user
oleh pihak internal di STIE Perbanas Surabaya.
Aktornya yang pertama adalah panitia PMB. Untuk
calon mahasiswa yang telah lulus seleksi tes masuk
dan sudah melakukan daftar ulang dengan syarat
sudah mendapatkan NIM, maka panita PMB akan
membuatkan user mahasiswa untuk fasilitas IT di
STIE Perbanas Surabaya. Akan tetapi user login
untuk fasilitas IT di STIE Perbanas Surabaya ini
mulai aktif setelah awal perkuliahan mahasiswa baru
dimulai. Setelah dibuatkan user baru bisa memasuki
aplikasi-aplikasi penunjang belajar mengajar yang
ada di STIE Perbanas Surabaya, tapi tidak langsung
membuka alamat dari url aplikasi atau sistem
informasi tersebut, melainkan user membuka
halaman login SSO (Single Sign On) terlebih
dahulu. Setelah resmi menjadi mahasiswa di STIE
Perbanas Surabaya, user mahasiswa jika nantinya
sudah lulus maka unit akademik membuka aplikasi
SSO ini dan menonaktifkan user mahasiswa
tersebut.
Yang kedua adalah userdosen dan karyawan.
User ini akan di create jika dosen atau karyawan
yang telah lulus seleksi penerimaan pegawai di STIE
Perbanas Surabaya. User dosen ini di set untuk
sistem email, active directory, hotspot, staff.sisfo, elearningsedangkan user karyawan diset untuk sistem
email, active directory, hotspot dan staff.sisfo.
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4.1. Kesimpulan
Berdasarkan
pembahasan
dari
bab
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil
dari penelitian rancang bangun aplikasi manajemen
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