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1. Pendahuluan 

Dengan adanya aplikasi web yang tersedia untuk tujuan e-learning maka telah 

membantu proses belajar siswa di SMAN 2 Sragen. Siswa maupun guru sudah 

merasa dimudahkan dalam proses belajar mengajar karena materi pelajaran dapat 

diupload kedalam forum diskusi dan evaluasi pelajaran dapat dilakukan melalui 

aplikasi web yang tersedia. 

Namun dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi web masih 

ada kendala dalam penggunaannya, karena user harus memasukkan username dan 

password pada setiap aplikasi web yang digunakan. 

Untuk menyelesaikan permasalahan login yang terlalu banyak ini, maka 

digunakanlah sistem Single Sign On (SSO) dengan menggunakan aplikasi web 

Central Authentication Services (CAS). Dengan menggunakan sistem ini maka 

pengguna hanya memasukkan username dan password sekali saja ketika akan 

menggunakan salah satu aplikasi web yang ada. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Penelitian ini hanya mencakup 

implementasi sistem Single Sign On pada jaringan sekolah, 2) Website yang ada tidak 

terhubung dengan internet (offline), 3) User baru hanya dapat didaftarkan oleh staff 

IT sekolah, 4) Penelitian ini tidak membahas tentang konten web yang disajiakan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh SSO bila 

diterapkan pada jaringan berskala menengah misal pada institusi pendidikan. 

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian sendiri tidak hanya dapat 

diimplementasikan kedalam satu skema, melainkan dapat juga diaplikasikan ke 

jaringan dengan skala lebih besar. Misal pada jaringan di Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

  

2. Kajian Pustaka 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan. 

Diantaranya penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 yang membahas tentang 

implementasi CAS yang menggunakan LDAP sebagai authentication handler, dan 

menggunakan PHP sebagai client. Penelitian ini menyediakan beberapa layanan, 

diantaranya : webmail, web, multiblogging, dan webcloud [1], 

Penelitian kedua yang menjadi acuan dilakukan tahun 2012 membahas 

perancangan dan implementasi CAS dengan menyertakan moodle sebagai modul e-

learning dan forum diskusi, dan menggunakan LDAP sebagai authentication handler. 

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai aplikasi forum adalah phpbb, dan sebagai 

penghubung aplikasi web ke server CAS menggunakan library casldapauthbb [2]. 

Dari dua penelitian yang digunakan sebagai acuan, maka dapat diambil 

kesimpulan perbedaan antara acuan yang digunakan dengan penelitian yang saat ini 

digunakan adalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini memanfaatkan JDBC sebagai 

authentication hadler. Karena yang digunakan adalah JDBC, dan bukan LDAP, 

maka database yang digunakan adalah MySQL. 2. Penelitian ini menggunakan 

Drupal sebagai aplikasi forum, dan menggunakan phpcas sebagai penghubung antara 

aplikasi web dengan server CAS. 

CAS sendiri merupakan sebuah aplikasi web Enterprise Single Sign-on yang 

memberikan banyak keuntungan kepada penggunanya diantaranya : Dokumentasi 

yang baik memudahkan proses implementasi. Merupakan program opensource 
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sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Mendukung banyak protokol (CAS, 

SAML, Oauth, OpenID). Didukung oleh banyak CMS misal Moodle. Mendukung 

banyak tipe authentication handler misal JDBC, JAAS, LDAP, Oauth 1.0/2.0, 

OpenID, RADIUS. Terdapat fitur enkripsi password sehingga password yang 

disimpan dalam database bukan merupakan plain text. Cara kerja dari CAS  ini 

dijelaskan pada gambar 1 [3]. 

 
Gambar 1 Cara Kerja CAS  

 

Pada gambar 1 diperlihatkan bagaimana CAS bekerja. Dimulai dengan user 

mengakses aplikasi web, kemudian user akan diarahkan untuk login kedalam sistem, 

dalam hal ini yang menangani otentifikasi user adalah CAS. Pada saat user 

memasukkan username dan password, sistem akan mencocokkan data user yang 

telah diinput dengan database yang berisi dengan data user.  
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3. Metode dan Perancangan Sistem 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode perancangan RAD 

(Rapid Application Development). Metode ini mencakup 4 tahap, yaitu : 1) Identify 

Objectives and Information Requirements, 2) Work with Users to Design System, 3) 

Build the Systems, 4) Introduce the New System [4]. Proses dari RAD dapat dilihat 

pada gambar 2 

 
Gambar 2 Tahapan Penelitian  

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan tahapan – tahapan yang harus dilalui 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 1)  Identify Objectives and Information 

Requirements : pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi tentang apa saja 

yang dibutuhkan user, dalam hal ini pengumpulan informasi dilakukan dengan 

wawancara dengan wakasek kurikulum di SMAN 2 Sragen dan beberapa guru – 

guru. Dilakukan juga wawancara kepada staff IT yang menangani jaringan di SMAN 

2 Sragen. Untuk tahap kedua dan ketiga, yaitu Work with Users to Design System 

dan Build the Systems merupakan tahap yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

Ini dikarenakan sembari sistem baru dibangun, akan dilakukan diskusi juga dengan 

pihak user (SMAN 2 Sragen) tentang bagaimana seharusnya sistem ini dibagun, 

apakah sistem yang baru dibangun ini sudah memenuhi keinginan dari user. Pada 

tahap ini juga dilakukan beberapa pengujian kecil, yaitu bagaimana interaksi user 

dengan sistem, apakah masih sulit, ataukah sudah mudah dalam pengoperasian. Staff 

IT juga dilatih untuk mengoperasikan sistem baru ini apabila nantinya sistem ini 

digunakan secara penuh oleh user. Kemudian pada tahap terakhir akan dilakukan 

perkenalan sistem ini kepada siswa SMAN 2 Sragen. 

 

Implementasi dari CAS dimulai dari melakukan konfigurasi pada webserver.  

Walaupun OS yang digunakan adalah Windows Server 2012 R2, namun webserver 

yang digunakan adalah Apache Tomcat. Ini karena sistem CAS berjalan dengan 

menggunakan Java. Sebelum CAS dapat dkonfigurasi, sebelumnya harus dilakukan 

konfigurasi pada Tomcat agar dapat bekerja pada jaringan terenkripsi. 

 
Kode Program 1 Konfigurasi Pada Server Apache Tomcat 

 
 

75 <Connector port="443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" 

76  maxThreads="150" SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true" 

 77  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"  

78   keystoreFile="C:\webserver\Tomcat 7.0\keystore\tomcat.jks" 

79  keystorePass="admin123" /> 
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Kode Program 1 adalah konfigurasi pada server Apache Tomcat agar koneksi 

dapat dilakukan pada protokol SSL. Pada kode diatas, memnuat beberapa konfigurasi 

yag digunakan oleh apache. Seperti : port, lokasi keystore, dan password keystore. 

 

 
Gambar 3 Konfigurasi self signed certificate Apache 

 

Konfigurasi diatas digunakan untuk membuat self signed certificate Apache 

Tomcat yang digunakan untuk menjalankan CAS server. Dalam gambar 3 terdapat 

beberapa konfigurasi yang dilakukan untuk membuat self signed certificate yang 

akan digunakan oleh Apache. Konfiguras yang dilakukan meliputi algoritma key 

yang digunakan, alias, lokasi penyimpanan keystore, dan password keystore. 

 
Kode Program 2 Pengaturan Dependency yang Digunakan CAS  

 
 

Kode Program 3 merupakan konfigurasi untuk modul yang digunakan oleh 

CAS. Modul cas-server-support-jdbc adalah modul yang digunakan untuk membuat 

CAS mendukung koneksi ke database. Modul commons-dbcp bertugas membuat 

191 <dependency> 

192  <groupId>org.jasig.cas</groupId> 

193  <artifactId>cas-server-support-jdbc</artifactId> 

194  <version>${project.version}</version> 

195 </dependency> 

196 

197 <dependency> 

198  <groupId>commons-dbcp</groupId> 

199  <artifactId>commons-dbcp</artifactId> 

200  <version>1.2.1</version> 

201  <scope>runtime</scope> 

202 </dependency> 

201  

204 <dependency> 

205  <groupId>mysql</groupId> 

206  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 

207  <version>5.1.39-bin</version> 

208  <scope>provided</scope> 

209 </dependency> 
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koneksi ke database yang digunakan. Sedangkan modul mysql-connector-java adalah 

modul penguhubung CAS dengan database MySql. Konektor yang digunakan adalah 

konektor java karena CAS beroperasi pada java applet. 

 
Kode Program 3 Pengaturan Koneksi Database Pada CAS 

 
 

Kode program 4 bertugas mengkonfigurasi koneksi dari CAS server ke MySql 

server. Pada kode diatas dapat dilihat konfigurasi yang digunakan. Seperti : alamat 

yang digunakan oleh server dalam hal ini merupakan local server, nama database 

yang digunakan (CAS), konfigurasi username dan password yang digunakan untuk 

masuk kedalam database. 

 
Kode Program 4 Konfigurasi JDBC Handler 

 

47 <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"> 

48  <property name="driverClassName"> 

49   <value>com.mysql.jdbc.Driver</value> 

50  </property> 

51  <property name="url"> 

52   <value>jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/cas</value> 

53  </property> 

54  <property name="username"> 

55   <value>root</value> 

56  </property> 

57  <property name="password"> 

58   <value>admin</value> 

59  </property> 

60 </bean> 

150   <bean id="SearchModeSearchDatabaseAuthenticationHandler" 

151   class="org.jasig.cas.adaptors.jdbc.SearchModeSearchDatabaseAuthenticationHandler" 

152   abstract="false" lazy-init="default" autowire="default"> 

153         <property  name="tableUsers"> 

154               <value>user</value> 

155         </property> 

156         <property name="fieldUser"> 

157               <value>user</value> 

158         </property> 

159         <property name="fieldPassword"> 

160               <value>password</value> 

161         </property> 

152         <property name="passwordEncoder"> 

163               <bean class="org.jasig.cas.authentication.handler.DefaultPasswordEncoder"> 

164                   <constructor-arg value="MD5" /> 

165               </bean> 

166         </property> 

167               <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 

168   </bean> 

169 

170   <bean class="org.jasig.cas.adaptors.jdbc.QueryDatabaseAuthenticationHandler"> 

171         <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 

172         <property name="sql" value="select password from user where lower(username) =  

lower(?)" /> 

173   </bean> 
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Kode program 5 mengkonfigurasi authentication handler. Authentication 

handler merupakan back end dari CAS server dimana CAS melakukan otentifikasi 

terhadap user yang akan login kedalam sistem. Dalam kode diatas terdapat 

konfigurasi yang meunjukkan pada tabel apa data user disimpan, dan terdapat atribut 

apa saja dalam tabel tersebut. 

Mulai pada baris ke 162 sampai baris ke 166 merupakan fungsi password 

encoder yang berfungsi mengencode password yang diinput oleh user sebelum 

dicocokkan kedalam database. Password yang disimpan dalam database tersimpan 

dalam kondisi terencode dengan menggunakan algoritma MD5 untuk mengurangi 

kemungkinan bocornya password. 

Mulai baris 170 sampai 173 merupakan fungsi searching yang digunakan untuk 

mencari dan mencocokkan data yang diterima dari user yang akan masuk kedalam 

sistem. 

 

 
Gambar 4 Halaman Login CAS 

 

 
Gambar 5  Notifikasi Login Telah Suskses  
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Gambar 6  Authentication Success  

 

Gambar 4,5,6 merupakan proses login dari CAS. Gambar 4 merupakan 

halaman login dari CAS. User dan password dimasukkan pada halaman ini. Setelah 

username dan password diterima oleh sistem, maka user akan melihat notifikasi 

login sukses seperti diperlihatkan pada halaman 5. Sedangan di dalam server sendiri 

akan dikeluarkan notifikasi bahwa otentifikasi telah dilakukan, yang ditunjukkan 

dengan adanya notifikasi “ACTION : AUTHENTICATION_SUCCESS” pada log 

file apache pada baris 9399. 

 

 
 Gambar 7 Ticket Granting Ticket Dibuat  

 

Pada gambar 7 diperlihatkan sebuah tiket telah dibuat oleh sistem setelah user 

berhasil melakukan otentifikasi. Pada baris 9410 merupakan tiket terenkripsi yang 

dibuat oleh sistem. Baris 9411 merupakan penjelasan apa yang dilakukan oleh 

sistem. 

 

 
Gambar 8 Service Ticket Dibuat Untuk Sebuah Webapp  

 

Pada gambar 8 diperlihatkan sebuah aplikasi web mencoba melakukan 

otentifikasi dengan menggunakan CAS. Pada tahap ini sistem akan membuat sebuah 

service ticket yang akan digunakan untuk melakukan otentifikasi pengguna di 

aplikasi web. Service ticket yang dibuat ini merupakan tiket khusus yang hanya 

digunakan oleh 1 aplikasi web saja. Ini ditunjukkan dengan adanya alamat IP pada 

bagian belakang dari service ticket yang dibuat oleh sstem pada baris 9423. 
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Gambar 9 Service Ticket Divalidasi Oleh Server  

 

Gambar 9 merupakan balasan dari server CAS kepada aplikasi web bahwa tiket 

yang telah dibuat seperti pada gambar 8 telah sukses divalidasi. Pada tahap ini proses 

login telah selesai, user telah dapat mengakses halaman member pada aplikasi web. 

 

 
Gambar 10 Notifikasi Logout Telah Sukses 

 

Gambar 10 merupakan tampilan yang akan dilihat user ketika melakukan 

logout pada aplikasi web. Semua aplikasi web yang digunakan akan mengarah ke 

halaman ini ketika melakukan logout. 
  

 
Gambar 11 Service Ticket Destroyed 
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Pada gambar 9 dan 10 adalah proses logout pada user. Pada saat user 

melakukan logout pada sistem maka sistem akan menghancurkan TGT (Ticket 

Granting Ticket) yang ditunjukkan dengan adanya “ACTION : 

TICKET_GRANTING_TICKET_DESTROYED” pada log file Apache Tomcat. 

Maka setelah TGT dihancurkan user harus memasukkan kembali username dan 

password apabila ingin masuk kembali ke sistem. 

 

 
Gambar 12 Notifikasi Login Gagal Karena Field Kosong 

 

Pada gambar 12 dilakukukan test login dengan field username dan password 

kosong maka akan muncul notifikasi bahwa field username dan password harus diisi. 

 

 
Gambar 13 Notifikasi Login Gagal Karena Input Salah 



15 

 

Pada gambar 13 dilakukan login dengan username dan password asal, maka 

akan mucul notifikasi bahwa ada kemungkinan username atau password salah. 

 

Sistem ini melalui beberapa tahapan pengujian yaitu :  pengujian alpha dan 

pengujian beta. Pengujian alpha dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

sistem telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pengujian beta akan 

dilakukan oleh user yang bertujuan untuk mengetahui pendapat  user tentang sistem 

baru yang dibangun 

Pengujian alpha dilakukan dengan metode blackbox atau pengujian sistem 

secara langsung. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sistem telah berfungsi 

sebagaimana mestinya. Tabel 1 adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan. 

 
Tabel 1 Parameter Pengujian Blackbox 

No. Fungsi yang 

diuji 

Kondisi Output yang 

diharapkan 

1 Login Username dan password benar pada localhost Sukses login 

    

2 Login Username dan password salah maupun kosong 

pada localhost 

Gagal login 

    

3 Login Username dan password benar pada remote host Sukses Login 

    

4 Login Username dan password salah maupun kosong 

pada remote host 

Gagal login 

    

5 Login Login dari website 1 username dan password 

benar 

Sukses login 

    

6 Login Login dari website 1 username dan password 

salah atau kosong 

Gagal login 

    

7 Login Login dari website 2 dengan Service Ticket yang 

telah dibuat sebelumnya 

Sukses masuk ke website 

2 tanpa harus login 

    

8 Login Login dari website2 tanpa adanya Service Ticket 

yang telah dibuat sebelumnya 

Redirect ke halaman 

login CAS 

    

9 Logout Logout secara langsung dari localhost Logout sukses Service 

Ticket Destroyed 

    

10 Logout Logout secara langsung dari remote host Logout sukses Service 

Ticket Destroyed 

    

11 Logout Logout dari website 1 Logout sukses Service 

Ticket Destroyed 

    

12 Logout Logout dari website 2 Logout sukses Service 

Ticket Destroyed 

 

4. Hasil Pengujian dan Pengenalan Sistem 

Pada tahap  3 telah dilakukan perancangan, implementasi, dan pengujian 

sistem. Maka pada tahap ini akan dipaparkan mengenai hasil pengujian alpha dan 
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beta. Pada tabel 2 merupakan hasil dari pengujian alpha. Sedangkan pada tabel 3 

merupakan hasil dari pengujian beta. 

 
Tabel 2 Hasil Pengujian Blackbox 

No. Output yang dihasilkan sistem Status pengujian 

1 Sukses login Valid 

2 Gagal login Valid 

3 Suskses login Valid 

4 Gagal login Valid 

5 Sukses login Valid 

6 Gagal login Valid 

7 Sukses masuk ke website 2 tanpa harus login Valid 

8 Redirect ke halaman login CAS Valid 

9 Logout sukses Service Ticket Destroyed Valid 

10 Logout sukses Service Ticket Destroyed Valid 

11 Logout sukses Service Ticket Destroyed Valid 

12 Logout sukses Service Ticket Destroyed Valid 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa sistem yang dibuat dapat melewati semua test 

yang dilakukan. Maka setelah alpha test sukses dilakukan, akan dilanjutkan dengan 

tahapan beta test. Pada tahapan beta test  calon user akan diberikan kesempatan 

untuk mecoba sistem yang telah dibuat. Setelah user mencoba maka akan diberikan 

kuesioner untuk mengetahui pendapat user tentang sistem yang dibuat. Sampel dari 

pengujian ini berjumlah 40 orang, 20 orang berasal dari siswa SMAN 2 Sragen, 

sedangkan 20 orang lagi berasal dari guru SMAN 2 Sragen. Hasil dari kuesioner 

tersebut dapat dilihat dari Tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Jawaban Kuesioner 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Sistem login dengan CAS mudah dipahami 5 0 3 22 10 

2 Sistem login dengan CAS mudah digunakan 0 0 8 12 20 

3 Membantu mempermudah mengingat password 0 3 4 17 16 

 

Setelah semua jawaban dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan 

penghitungan terhadap semua jawaban yang telah didapat dan dihitung 

persentasenya. Pada pernyataan nomor 1 manunjukkan bahwa 12,5% responden 

menyatakan sangat tidak setuju, 7,5% responden menyatakan cukup setuju, 55% 

menyatakan setuju, dan 25% menyatakan sangat setuju. Dari hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini cukup mudah untuk dipahami. Mengenai 20% 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan cukup setuju dapat dipahami 

karena beberapa responden adalah guru yang sudah tua, sehingga dapat dipahami 

apabila mereka menemukan kesulitan dalam memahami sebuah sistem baru. 

Hasil analisis pernyataan nomor 2 menunjukkan bahwa 20% responden 

menyatakan cukup setuju, 30% menyatakan setuju, dan 50% dari responden 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan nomor 2. 

Hasil analisis dari pernyataan nomor 3 menunjukkan 7,5% menyatakan tidak 

setuju, 10% menyatakan cukup setuju, 42,5% menyatakan setuju, dan 40% 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan nomor 3. 

Selain dilakukan dengan kuesioner, dilakukan wawancara juga dengan staff IT 
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dari SMAN 2 Sragen untuk mencari tahu bagaimana mendapat beliau menganai 

sistem yang baru dibuat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa beliau berpandapat 

bahwa sistem baru ini dapat membantu meringankan kerja staff IT karena dapat 

mengurangi kemungkinan user lupa akan password yang digunakan sehingga dapat 

mengurangi permintaan untuk reset password kepada staff IT. Selain itu, staff IT 

juga dipermudah dalam hal menjelaskan kepada user baru bagaimana cara login ke 

sistem yang ada. Sebelumnya staff IT harus menjelaskan secara personal karena ada 

beberapa login yang digunakan. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan di SMAN 2 Sragen, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem login dengan memanfaatkan SSO  dapat membantu user 

dalam mempermudah dan mempersingkat  waktu yang digunakan karena hanya perlu 

login sekali setiap kali menggunakan. Selain membantu user, sistem ini juga 

membantu staff IT yang bertugas karena mengurangi permintaan reset password 

karena akibat dari user lupa password yang digunakan. 

Selain dari hasil pengujian, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

minat siswa untuk menggunakan sistem e-learning yang telah disediakan. Karena 

pada saat wawancara diketahui beberapa guru mengeluhkan siswa yang terkadang 

malas untuk menggunakan forum diskusi dan seringkali siswa lupa dengan password 

yang digunakan, sehingga sering meminta untuk dilakukan reset password, yang 

pada akhirnya mereka malas untuk meminta reset passwor dan memilih untuk tidak 

menggukan e-learning. Maka dengan adanya sistem ini diharapkan hal hal seperti ini 

dapat dikurangi. 
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