Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

SINGLE AUTHENTIFICATION FOR MULTIPLE ACCESS WITH SSO
(SINGLE SIGN ON)
Muhamad Irsan1), Dina Fitria Murad2), Ahsanfile3)
Universitas Pembangunan Jaya
muhamad_irsan@yahoo.com

Abstract- Single Sign On Technology (SSO) is a technology that allowed a network user to access the source in
the network with just using one user account. SSO is an authentification system for a user, with just one login, a
user can access some application without having to log in to each application. It has two part which was Single
Sign On (one application login, then another apps will be included in SSO automatically.) and Single Sign Out
(one application logout, so did another apps will be logged out automatically). To unify the applications, it need
a site that knowns as a web portal. With a web portal that uses the Single Sign On (SSO) method, it means that
every user just have to had one username and one password. And if you want to get services or fascilities in web
portal, this user just have to login once and he can use all the fascilities or application services in the web
portal. This thing can simplify user in using the application. User don’t have to remember too many accounts,
only one account and didn’t have to login repeatedly. This thing can make a data organizing more easier, so the
user data security will be more guaranteed, because its using a user data storage that was centralized.
Keyword : Single Sign On, Single Sign Out, Authentification system.
1.

PENDAHULUAN

Teknologi Single-sign-on (sering disingkat menjadi
SSO) adalah teknologi yang mengizinkan pengguna
jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam
jaringan hanya dengan menggunakan satu akun
pengguna saja. Teknologi ini sangat diminati,
khususnya dalam jaringan yang sangat besar dan
bersifat heterogen, seperti di saat sistem operasi
serta aplikasi yang digunakan oleh komputer
berasal dari banyak vendor, dan pengguna dimintai
untuk mengisi informasi dirinya ke dalam setiap
platform yang berbeda tersebut yang hendak
diakses oleh penggunanya. Dengan menggunakan
SSO, seorang pengguna hanya cukup melakukan
proses autentifikasi sekali saja untuk mendapatkan
izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di
dalam jaringan.
2.

TEORI PENDUKUNG

Dikutip dari http://im.ugm.ac.id/, Single Sign-On
merupakan fasilitas once register multiple access.
Hanya dengan memiliki sebuah account e-mail
yang telah aktif, maka pengguna bisa mengakses
fasilitas lainnya hanya dengan satu account
tersebut. Misalnya mengakses internet messaging,
address book, dan webmail.
Dikutip
dari
http://blog.aifutech.com/archives/215/12-singlesign-on-sso/ Single sign on (SSO) persis sama
seperti namanya. SSO berarti sekali sign on untuk
semua. Hampir dipastikan kita semua adalah
pengguna SSO ini, contoh yang paling sederhana
adalah ketika anda menggunakan GMail, Google
Analitycs (GA), Google AdSense dan Youtube.
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Ketika kita sudah login di salah satu aplikasi milik
Google, di aplikasi google yang lainpun, user kita
sudah dikenali, sehingga kita tidak perlu melakukan
Sign In berulang-ulang untuk mengakses aplikasi
milik google yang lain.
Menurut Rudy dkk dampak dari perkembangan
dunia informasi akhir-akhir ini semakin pesat akan
sangat berpengaruh pada perkembangan internet.
Internet berkembang menjadi media yang kuat
untuk komunikasi marketing secara global
(Angelides, 1997; Carey, 1998; Dou et al, 2002).
Sekarang ini batasan dari internet secara global
lebih besar dan beraneka ragam (Dou et al, 2002).
Berdasarkan Emarketer (2002), pengguna dari
internet (www) akan meningkat dari 445,9 juta di
tahun 2001 menjadi 709,1 juta pada tahun 2004,
dengan pertumbuhan yang tercepat datang dari luar
Amerika, seperti Amerika Latin dan Asia.
Web portal merupakan sebuah teknologi yang akan
berkembang pada teknologi web di masa depan.
Satu halaman portal terdiri dari berbagai macam
portlets yang dapat mengirimkan informasi dari
banyak sumber (Braun et al, 2004). Selain
informasi web portal juga dapat menggabungkan
berbagai aplikasi web menjadi satu kesatuan,
sebagai contoh adalah sharing content, digital
cinema, e-learning, dll (Mannaert et al, 2003).
Dalam sebuah web aplikasi, tentu tidak lepas dari
pembahasan keamanannya. Ketika mengevaluasi
keamanan sebuah web aplikasi, ada dikenal “CI4A”
(Confidentiality,
Integrity,
Authentication,
Authorization, Availability, and Accountability)
(Lebanidze, 2006). Dari banyak criteria keamanan
web aplikasi, yang sering diabaikan adalah
authentication, dan authorization. Single sign-on
(SSO) adalah sebuah session atau proses autentikasi
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user yang mengijinkan user untuk menyediakan
sebuah credential sekali dengan maksud untuk
mengakses banyak aplikasi (Wikipedia, 2007n;
Aaslund et al, 2007). Single sign on (SSO)
mengautentikasi user untuk mengakses semua
aplikasi yang telah di-authorized untuk diakses. Ini
menghilangkan permintaan authenticaton lagi
ketika user mengganti aplikasi selama session
berlaku (Aaslund et al, 2007).
Ada
beberapa
macam
framework
yang
menyediakan keamanan web dan single sign on
(SSO), salah satunya adalah JA-SIG Central
Authentication Service (CAS) (Aaslund et al, 2007).
Single sign on (SSO) dalam sebuah lingkungan
jaringan biasanya menyimpan credentials dalam
sebuah server terpusat atau dalam sebuah direktori.
Sistem berbasiskan direktori harus menyediakan
kemampuan yang tinggi dengan mereplikasi
penyimpanan credential. Untuk menyediakan
fleksibilitas yang lebih baik, sebuah single sign on
harus menyediakan baik server terpusat dan metode
dari
penyimpanan
credential.
Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) didesain untuk
meng-update dan mencari direktori yang berjalan
lewat jaringan TCP/IP. Banyak pengembang seperti
Microsoft dengan Active Directory, Novell dengan
Novell® eDirectory™ dan Netscape dengan
Netscape Directory Server semua telah mengambil
LDAP sebagai sebuah standar untuk direktori
servis. Karena penggunaan yang luas dari LDAP
direktori, sebuah produk single sign on harus
menyediakan dukungan built-in untuk LDAP
sehingga produk ini dapat bekerja secara efektif
dengan infrastruktur modern seperti sekarang
(Annonimous, 2006, Novell Inc).
Dikutip
dari
https://weblogin.ui.ac.id/faq.php
Single Sign-On adalah sebuah mekanisme yang
memungkinkan anda mengakses berbagai layanan
hanya dengan sekali mengauthentikasikan diri
anda.
Kategori SSO
1.
SSO untuk autentikasi (eg: OpenId,
fbconnect, twittersignin)
Intinya SSO server hanya memberikan service
apakah user A sudah terautentikasi atau belum,
SSO server tidak melakukan proses otorisasi atas
user yang sedang aktif tersebut. Proses otorisasi
sendiri dilakukan disetiap aplikasi. Sekarang kita
lihat contoh yang ada. OpenId dan fbconnect.
OpenId adalah contoh yang jelas menggambarkan
SSO autentikasi ini. Ketika kita akan comment di
sebuah blog dan kita bisa menggunakan OpenId.
Dimana OpenId hanya memberi tahu wordpress
bahwa user ini telah terautentikasi. dan wordpress
sendiri bisa mendapatkan data data user serperti
nama dan email. Sama halnya dengan ketika kita
menggunakan fbconnect untuk hal serupa. Setelah
kita terautentikasi di facebook, facebook tidak
mengatur otorisasi user di aplikasi client, jadi hanya
sebatas proses autentikasi.

2.
SSO untuk otorisasi (eg: OAuth,
fbconnect, twittersignin)
Berbeda dengan autentikasi, tugas SSO server
untuk SSO-otorisasi sedikit lebih berat, karena
setelah memastikan user telah terautentikasi, tugas
SSO server belum selese. Karena SSO server masih
harrus menghandle otorisasi untuk user tersebut.
Seperti pada kasus twitter API yang menggunakan
OAuth. Proses autentikasi user dan otorisasi untuk
update status / timeline dilakukan oleh OAuth.
Sejauh ini aplikasi jadi untuk SSO yang free dan
yang saya ketahui CAS & Josso. Keduanya hanya
untuk authentication dan keduanya sama sama jalan
diatas JSP. Hal ini yang saya bingung kan, kenapa
aplikasi SSO, sejauh ini yang saya ketahui
semuanya dibangun diatas JSP, belum pernah saya
menemukan yang dibangun diatas PHP.
3. PEMBAHASAN
Selain mendatangkan manfaat, SSO juga dapat
mendatangkan bencana. Dari cara pandang seperti
ini, beberapa pengamat memperkirakan bahwa
penggunaan SSO dapat menghemat biaya untuk
memelihara password yang rumit yang dapat
mencapai ratusan dolar setiap pengguna tiap tahun.
Tetapi, implementasi SSO dalam sebuah jaringan
yang heterogen cukup rumit, sehingga banyak
administrator jaringan kurang begitu giat dalam
mengimplementasikannya.
Contoh dari sistem SSO adalah protokol Kerberos,
yang telah dimasukkan ke dalam sistem operasi
Windows 2000 ke atas. Protokol yang sama dapat
juga digunakan di dalam keluarga sistem operasi
UNIX. Novell juga telah menawarkan fungsi SSO
miliknya sendiri, yang disebut sebagai Novell
Single Sign On (NSSO) yang dapat digunakan
dalam lingkungan Windows/NetWare. Beberapa
perusahaan, seperti Entrust Technologies dan RSA
Security menawarkan fungsi SSO yang berbasis
kriptografi kunci publik. Untuk efektifitas sistem
biasanya perusahaan mengimplementasikan sistem
login dan logout yang terpusat.
Terpusat di sini dalam pengertian :
1. Login satu aplikasi, otomatis aplikasi lain sudah
login, logout dari satu aplikasi, otomatis aplikasi
lain ikut logout. Ditempat kami, memiliki
banyak aplikasi berbasis web yang saat ini
memiliki sistem authentifikasi user sendirisendiri.
2. Dari banyak aplikasi, diharapkan hanya
memiliki satu sistem user management. Kalau
biasanya satu sistem aplikasi memiliki satu
sistem user management sendiri, sekarang
dibuat bagaimana agar dalam banyak aplikasi
tetapi sistem usernya terpusat atau satu saja.
3. Apapun bahasa pemrogramannya, dapat
mengenali sistem user management baik Java,
PHP, .NET
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3.
Apa dimaksud dengan user management ?
User management adalah : Sistem yang mengatur
segala sesuatu tentang akses seorang user terhadap
sebuah atau beberapa aplikasi, mulai dari login,
menu apa saja yang di dapatkan, group user apa
yang dimiliki sampai masalah hak akses, apakah
boleh mengakses fitur ini dan itu.
Pengertian Single sign on dan sign out adalah akses
login dan logout oleh seorang user terhadap banyak
aplikasi web menggunakan satu komputer + satu
browser. Artinya dari sebuah browser di sebuah
komputer, user hanya membutuhkan sekali sign in
untuk mengakses banyak aplikasi dan sekali sign
out untuk keluar dari semua aplikasi
Sebenarnya sudah ada software baik yang berbayar
ataupun opensource yang bisa digunakan untuk
mengimplementasikan
SSO secara
instant.
Contohnya adalah JOSSO (Java Open Single Sing
On).
Namun biasanya teridentifikasi beberapa masalah
diantaranya adalah :
1. Multi user management (sebelumnya sudah
ada banyak sistem authentifikasi user dari
masing-masing aplikasi)
2. Multi domain/multi server aplikasi. Misalnya
server aplikasi A di data center sendiri, server
aplikasi B ada di colocation (sewa space
server)
3. Multi system akses, ada yang internet, ada
yang intranet, dan ada yang vpn internet.
3.1. Bagaimana cara kerja SSO ?
Yang pertama pengertian SSO Server adalah
sebuah server aplikasi berbasis web yang berfungsi
untuk
mengintegrasikan,
komunikator
dan
management session login dan logout aplikasiaplikasi yang ikut dalam SSO.
Yang Kedua SSO Server harus ada ditengahtengah para aplikasi yang tergabung dalam sistem
SSO.
Yang ketiga cara kerja SSO Server secara umum
adalah
1. Memproses login dari user, membuat session
dan atau coockies, kemudian meredirect ke
alamat asal aplikasi yang melakukan login.
Kondisi ini disebut SSO Server ON
2. Memproses logout yaitu ketika ada request
logout dia akan menghapus session dan
cookies. Kondisi ini di sebut SSO Server OFF
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Melakukan sinkronasi kondisi ON dan OFF
dari aplikasi yang mengakses server SSO.Jika
kondisi ON, maka akan mengirimkan signal
user sudah login, dan aplikasi yang
mengaksesnya akan menindaklanjuti dengan
proses seperti create session aplikasi dan
mengijinkan user masuk ke aplikasi.
Jika kondisi OFF maka akan mengirimkan signal
user sudah logout sehingga aplikasi yang
mengaksesnya akan menindaklanjuti untuk logout
aplikasi seperti hapus session aplikasi dan redirect
ke halaman login.
Yang keempat yaitu kebutuhan untuk menginstall
SSO Server. SSO Server sebenarnya tidak berbeda
dengan aplikasi web pada umumnya, tugasnya
cuma menangani request dan memberikan response
terhadap client yang mengakses. SSO server 99%
tugasnya adalah urusan authentifikasi, pengolahan
session dan coockies.
3.2. Dengan apa SSO Server bisa dibuat ?
Yaitu menggunakan software yang biasa kita
gunakan untuk membuat server script sebuah web.
Contohnya php, asp/asp.net, java dan lainnya.
Untuk
application
servernya
disesuaikan
peruntukannya,
kalau
php
menggunakan
apache/lighttpd/iis, untuk asp/asp.net dengan IIS
dan untuk java pilihannya mulai dari
tomcat/jboos/glassfish/weblogic/websphere
dan
lainnya. Atau glassfish.
Fitur apa saja yang disediakan / dipasang SSO ?
tentunya sesuai kebutuhan. Diantaranya adalah :
1.
Membatasi seorang user hanya login disatu
tempat saja. Kalau biasanya sebuah aplikasi
web dengan user yang sama dapat diakses di
beberapa tempat secara bersamaan, di SSO
kita bisa membuat pembatasan yang
terintegrasi
2.
Log aktivitas user yang terpusat. Kalau
tadinya log aktivitas user tersebar dimasingmasing aplikasi, di SSO kita bisa mencatat
log seluruh aktivitas user di berbagai
aplikasi yang tergabung dalam SSO.
Bagaimana cara membuat sistem yang lebih
efektif? caranya dengan membangun SSO sendiri,
seperti rancangan SSO versi Ahsanfile berikut ini
dimana SSO yang digunakan bukan cuma Single
Sign On tetapi juga Single Sign Out, berikut
rancangan SSO versi kami.
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Gambar 1.0. Topologi Single Sign In

Gambar 2.0. Topologi Single Sign Out

Berikut penjelasannya :
1. Gunakan bahasa Java (J2EE 6) untuk
membuat sistem SSO, dengan alasan
lebih luas implementasinya, lebih
banyak pilihan application servernya,
lebih mudah untuk dikembangkan.
2. Terdiri dari 2 (dua) bagian utama :
a. SSO Server : Untuk menangani
sistem
• log in
• log out
• singkronisasi
session
dan coockies antar server aplikasi

b.

User Management Service
Memiliki 2 (dua) pilihan, bisa
digunakan salah satu atau
digunakan secara bersamaan.
1. Internal Credential Service
Untuk menghandle suply
informasi user terhadap
aplikasi-aplikasi internal
(jika aplikasi-aplikasi yang
kita
bangun
akan
menggunakan single user
management)
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2.
Service

3.

4.

5.

External

Credential

Sebagai komunikator antar
sistem user management
(jika
masing-masing
aplikasi memiliki sistem
user management sendirisendiri)
Dapat digunakan atau diakses oleh
bahasa pemrograman lain seperti PHP
dengan syarat harus menggunakan SSO
client yang disediakan. SSO client
berfungsi untuk berkomunikasi dengan
server SSO untuk keperluan login,
logout, sinkronasi session dan coockies.
Sampai saat ini, SSO Client yang sudah
bisa diimplementasikan untuk aplikasi
yang dibuat menggunakan :
a. Java
b. PHP
Dapat menggunakan sistem user
management
yang
berbeda-beda.
Maksudnya antara SSO server dan User
Management Service adalah terpisah
sehingga tidak saling mengikat. Tetapi
pada saat deployment aplikasi akan
menjadi satu sistem. Keuntungannya
adalah tidak perlu membuat sistem user
management baru dalam rangka
implementasi SSO ini,Yang perlu
dilakukan adalah membuat identifier
jika SSO akan menghandle lebih dari
satu sistem user management.
Effort yang perlu dilakukan dalam
rangka implementasi SSO
• Menyediakan satu SSO Server
dalam
arsitektur
J2EE
6
- bisa menumpang pada server
web
yang
sudah
ada
atau menyediakan secara
khusus (dedicated : recomended)
• Mengupdate kode pengecekan
session pada tiap-tiap aplikasi
mengikuti model pengecekan
SSO
• Menggunakan SSO Client pada
aplikasi yang mengimplementasi
SSO agar bisa berkomunikasi
dengan SSO Server
• (optional) Jika menggunakan user
management terpusat, harus
mengubah cara akses user
credential dari sso server yang
tadinya menggunakan sistem
sendiri
• (optional)
Jika
ingin
mempertahankan
user
management sendiri, dan ingin
bergabung dengan SSO yang juga
memiliki user management, maka
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6.

harus menambahkan pengenal
antar user management agar bisa
dikenali oleh SSO server.
Dapat digunakan dalam lingkup multi
domain atau multi application server.
Misalnya aplikasi A di server
www.insw.go.id, sementara aplikasi B
ada di server www.kemenkes.go.id
Contoh lain : aplikasi A berada di ip
adreess 10.0.0.1 dan aplikasi B berada di
ip adress 192.168.202.1

4. KESIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat digambarkan kebutuhan
untuk sebuah server dijadikan SSO Server yaitu :
1. Mampu menangani request dan response
secara cepat
2. Mampu menampung session yang jumlahnya
besar
3. Sebaiknya akses menggunakan https untuk
keamanan aliran data.
Jadi semakin besar ukuran prosesor, memory dan
IO akan semakin baik sebuah server digunakan
untuk SSO Server.
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