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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya kemajuan saat ini pada teknologi informasi seiring kebutuhan yang 

menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kesederhanaan. Maka teknologi 

informasi yang digunakan ke masa yang akan datang harus lebih di tingkatkan 

efisiensi dan kualitas sesuai dengan kebutuhan para pengguna teknologi 

informasi. Menggunakan internet, semua orang dapat informasi dan bersosialisasi 

dimana dan kapan saja. Jaringan internet hampir digunakan semua masyarakat 

untuk mendapat berita terbaru dan layanan lainnya. Internet dapat berfungsi 

sebagai meningkatkan penyampaian internal perusahaan tentang proyek yang 

berjalan, pembatasan akses informasi terhadap pihak yang berkepentingan. 

Sehingga perusahaan mendapatkan peningkatan performa tanpa harus 

mengeluarkan biaya lebih dengan memakai media lain. Kemajuan teknologi 

informasi dapat di berbagai bidang, salah satunya di bagian manajamen proyek 

adalah pengembangan sebuah teknologi yang berfungsi untuk pengelolaan 

perkembangan atau dokumentasi suatu proyek melalui web. 

Sistem manajemen proyek menggunakan redmine, sistem yang dapat 

mendokumentasikan proses atau jalannya suatu proyek dari awal hingga selesai. 

Redmine merupakan sistem open source dalam artian yang tidak memerlukan 

biaya untuk lisensi. Teknologi informasi manajemen proyek ini dapat di 

kolaborasikan bersama dengan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

yaitu agar mempermudah pengguna untuk dapat mengakses berbagai sistem 

hanya dengan sekali log on (Single Sign On). 
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Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis berkeinginan 

“Analisis Sistem Manajemen Proyek Redmine Menggunakan Windows Active 

Directory (AD) Dan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem manajemen proyek redmine 

menggunakan windows active directory (AD) dan lightweight directory 

access protocol (LDAP). 

2. Bagaimana menerapkan windows active directory (AD) dan lightweight 

directory access protocol (LDAP) di redmine. 

3. Bagiamana perbandingan hasil dari windows active directory (AD) dan 

lightweight directory access protocol (LDAP) di redmine. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada topik perancangan sistem redmine tidak semua fitur akan akan dibahas. 

Adapun batasan masalah yang penulis akan bahas ialah: 

1. Menggunakan sistem redmine versi 3.3.0 ubuntu server 16.04 Lts, 

windows active directory (AD) di windows server 2008 dan lightweight 

directory access protocol (LDAP) ubuntu server 16.04 Lts. 

2. Sistem yang akan dirancan bersifat lokal atau tidak bisa di akses melalui 

internet. 

3. Tidak membahas keamanan sistem redmine, windows active directory 

(AD) dan lightweight directory access protocol (LDAP). 

4. Tidak membahas fitur-fitur yang berada di dalam redmine, AD, dan 

LDAP. 

Ardiansyah Johan Ariowibowo, Analisis Sistem Manajemen Proyek Redmine Menggunakan Windows Active Directory (AD) Dan 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), 2018



3 
 

Unversitas Internasional Batam 

5. Simulasi log on redmine menggunakan AD dan LDAP. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam perancangan ini, penulis memiliki tujuan yaitu: 

1. Merancang arsitektur single sign on menggunakan AD dan LDAP untuk 

sistem manajemen proyek redmine. 

2. Mengetahui penerapan AD dan LDAP dalam konektivitas terhadap 

redmine. 

3. Merancang manajemen proyek berbasis website menggunakan redmine. 

4. Merancang sistem manajemen user yang terkomputerisasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penulisan ini adalah : 

1. Memberikan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai sistem 

manajemen proyek redmine khususnya menggunakan autentikasi 

windows active directory (AD) dan lightweight directory access 

protocol (LDAP). 

2. Mengetahui arsitektur yang dibutuhkan saat merancang redmine, 

windows active directory (AD) dan lightweight directory access 

protocol (LDAP). 

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian 

Sistematika penulisan ini dibagi secara sistematis kedalam 5 bab, yaitu: 

1.BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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2.BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II ini membahas teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, 

dan informasi lainnya yang relevan yang diperoleh dari berbagai referensi 

untuk dijadikan dasar melakukan pelaksanaan penelitian. 

3.BAB III METODE PENELITIAN 

Pada BAB III ini diuraikan Alur Penelitian bagaimana cara menyusun 

strategi untuk menyelesaikan penelitian, Analisis, Perancangan Sistem 

Baru, Perancangan Tatap Muka, Perancangan Pengujian Sistem. 

4.BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV ini diuraikan tahap pelaksaan implementasi terhadap sistem, 

dan hasil implementasi akan dijabarkan dari pelaksanaan implementasi. 

5.BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V ini memberikan kesimpulan yang berisi rangkuman laporan 

untuk menjelaskan secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan 

judul/topik yang dipilih. Saran, merupakan saran untuk klien terkait hal-

hal yang ditemukan selama melakukan serta catatan yang perlu 

ditindaklanjuti dan dikembangkan. 
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