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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian Husni, 2017 yang berjudul “Implementasi Redmine dan 

VisualSVN Dalam Manajemen Proyek Website Toko Baju Online” membahas 

tentang mengimplementasi manajemen proyek pembuatan website menggunakan 

redmine agar pimpinan bisa melakukan pengontrolan, penugasan agar pembagian 

tugas yang lebih terstruktur, kerja sama team yang lebih baik, dan dapat melihat 

riwayat perubahan code. Serta manajer proyek dapat melakukan evaluasi terhadap 

setiap hasil pekerjaan masing-masing anggota, dokumentasi dari awal proyek 

sampai akhir dapat tersusun dengan baik. Manajemen proyek menggunakan 

sistem redmine dapat membantu pekerjaan manajer untuk membagi pekerjaan 

anggotanya secara terstruktur yang lebih baik, dan memberikan schedule proyek 

yang tepat. 

Menurut Hellyana, 2015 dalam penelitiannya yang dimuat pada jurnal 

“Penggunaan Sistem Aplikasi Redmine Dan Subversion Dalam Manajemen 

Proyek” Evolusi Vol.III No.1 mengatakan bahwa sistem manajemen proyek 

berbasis web redmine yang dapat diakses semua anggota dan dalam satu jaringan 

yang sama adalah pilihan alternatif untuk mengelola manajemen proyek dalam 

tingginya permintaan konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan 

menggunakan redmine seorang manajer dapat mengetahui masing-masing 

masalah yang di hadapi personil dan menganalisanya. Beserta redmine dapat 

digunakan untuk banyak proyek / masalah, kontrol pengaturan akses, masalah 
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pencarian, proyek statistik, jadwal proyek, pengarsipan dokumen (kedua dokumen 

lama / baru), notifikasi via email.  

Penelitian Kusuma, 2012 yang berjudul "Perancangan Dan Implementasi 

LDAP Pada LTSP Dan Terintegrasi Dengan Zimbra LDAP" menyebutkan 

layanan Linux Terminal Server Project (LTSP) merupakan terminal server yang 

dapat membuat komputer-komputer spesifikasi rendah dapat menjalankan sistem 

operasi yang terbaru, karena sumbernya dari sistem operasi tersebut berasal dari 

sebuah server. Komputer-komputer tersebut hanya mengaksesnya melalui server. 

Penulis masih memiliki masalah yaitu LTSP yang digunakan masih menggunakan 

manajemen user secara manual. Sehingga setiap  user client harus mendaftar 

terlebih dahulu agar dapat menggunakan layanan LTSP. Dan penulis 

mendapatkan solusi dengan menggunakan LDAP supaya manajemen user dapat 

dilakukan secara terpusat dan administrator atau operator hanya melakukan 

pendaftaran pada LDAP. 

Redmine dapat dipadukan bersama single sign on menggunakan LDAP yaitu 

Lightweight Directory Access Protocol. Dengan adanya LDAP menurut Salim, 

Andjarwirawan, & Palit, n.d dalam penelitian yang berjudul “Migrasi Autentikasi 

dari PAM ke LDAP di Universitas Kristen Petra” dijelaskan bahwa LDAP sudah 

banyak sistem maupun aplikasi yang kompatibel dengannya. Keunggulan LDAP 

waktu respon dalam autentikasi lebih cepat. LDAP menyediakan untuk export 

user sehingga lebih mudah jika ingin pindah ke server LDAP lainnya dan LDAP 

merupakan platform neutral yang berarti tidak melekat pada sistem operasi 

tertentu. 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam proses pembuatan manajemen proyek, penulis akan membuatkan 

landasan teori. Landasan teori adalah perkumpulan teori yang digunakan untuk 

memperkuat teori-teori yang digunakan pada penelitian. Teori yang diterapkan 

dalam penelitan penulis seperti berikut : 

2.2.1 Manajemen Proyek 

Dalam penelitian Dhuha, Pradana, & Priyambadha, 2017, disebutkan bahwa 

dengan adanya manajemen proyek dapat berfungsi sebagai mengatur jalannya 

proyek. Dapat memberikan kemudahan dalam proses perencanaan kegiatan, biaya 

proyek, sebagai alat mengontrol ketidaksesuaian antara rencana dan mengurangi 

pemakaian dokumen laporan yang harus diisi, serta dapat memberikan data 

laporan secara real-time.  

Menurut Nugroho, 2012 manajemen proyek memberikan pendekatan 

terstruktur dalam mengelola proyek yang menerapkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, keahlian, memecahkan masalah yang terbaik dalam sumber daya 

terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tentukan agar 

menghasilkan yang terbaik dalam kinerja waktu, kualitas, biaya dan keselamatan 

kerja.  

 
Gambar 2.1 Alur Manajemen  Proyek 
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Dari Gambar 2.1 ini dapat diasumsikan proses manajemen proyek dimulai 

dari input yang berisi kegian perencanaan hingga pengendalian yang diambil dari 

input-input seperti tujuan dan sasaran proyek, informasi data yang digunakan serta 

pemakaian sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan maka akan 

mengeluarkan hasil kualitas, biaya, waktu dan keselamatan. 

2.2.2 Autentikasi 

Dalam penelitian Hilmi & Irawan, 2012 autentikasi berfungsi sebagai 

pengecekan identitas seorang pengguna sistem komunikasi pada proses login 

kedalam sebuah sistem. Pengguna yang berhasil melakukan pengecekan identitas 

merupakan pengguna asli pada sistem yang mempunyai hak akses pada aplikasi 

yang sedang digunakan. Dari hasil analisa menggunakan autentikasi dengan 

dipadukan SSO atau Single Sign On pada web, mampu memperoleh nilai response 

time server sebesar 0.90 detik, dan dalam 1 detik server mampu melayani 110 

permintaan dari pengguna. 

2.2.3 Single Sign On 

Menurut Agus Eka Darma Udayayana & Jasa, 2016 Single Sign On (SSO) 

dapat mempermudah pengguna dalam pemakaian sistem untuk autentikasi hanya 

perlu melakukan login satu kali dalam mengakses semua aplikasi web yang 

terintegrasi. SSO ini dapat diintregasikan dalam aplikasi yang berbasis data. Pada 

saat ini aplikasi yang melayani SSO adalah Lightweight Direcoty Access Protocol 

(LDAP) atau Windows Active Directory (AD). SSO dapat mengangani proses 

autentikasi sebanyak 200 pengguna secara live atau bersamaan tanpa error dengan 

waktu respon rata-rata sebesar 1.480,73 ms. 
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2.2.4 Windows Active Directory 

Menurut Sari, 2015 active direktori (AD) merupakan layanan direktori yang 

dikembangkan oleh microsoft. AD merupakan penyelia sarana otoritas yang 

terpusat keamanan jaringan, melakukan autentikasi kepada akses user dan 

merupakan titik integrasi untuk sistem berkerja secara maksimum dalam 

menjalankan tugas-tugas manajemen. 

Struktur active directory terdiri dari bagian-bagian domain, organizational 

unit, tree, dan forest. Domain yang berfungsi sebagai penyedia verifikasi dan 

sebagai batasan-batasn keamanan seperti user, komputer, dan printer yang dapat 

dikelola oleh domain. Organizational unit (OU) sebagai kontainer yang dapat 

mengelompokkan objek-objek mempunyai kesamaan atau sifat dalam 

administrasi seperti membuat financeOU kemudian dalam OU tersebut kita dapat 

membuat user financemgr. setelah itu kita bisa mendelegasikan bagian tugas 

kepada financemgr untuk mereset password atau membuat user baru. Tree 

merupakan beberapa domain yang memliki persamaan nama seperti batam.ac.id 

dengan domain tanjungpinang.ac.id. antara 2 domain tersebut menjadi sebuah 

tree. Forest merupakan domain-domain dari sebuah atau beberapa tree yang 

menggunakan global catalog yang sama. Sebuah forest yang terdiri dari satu tree 

disebut single tree forest, sedangkan forest yang terdiri dari dua atau lebih tree 

disebut multiple tree forest. 

2.2.5 Lightweight Access Directory Protocol (LDAP) 

Widyatmoko & Salamah, 2016 mengungkapan Lightweight Access 

Directory Protocol (LDAP) merupakan protokol data directory dapat diakses 

melalui jaringan. LDAP sering digunakan sebagai penyimpanan berbagai 
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informasi terpusat yang bisa diakses melalui berbagai macam mesin atau aplikasi 

dari jaringan. penggunaan LDAP dapat membuat pencarian informasi menjadi 

terintegrasi dan mudah. LDAP digunakan untuk menyimpan nama pengguna dan 

sandi yang terdapat didalam sistem secara terpusat. 

2.2.6 Redmine 

Menurut Parandani, 2016 redmine merupakan perangkat lunak manajemen 

proyek berbasis web yang fleksibel, dibuat mengunakan bahasa ruby pada 

frameworks rails dalam lintas platform dan lintas database. Redmine merupakan 

aplikasi open source dan dibawah kekuasaan lisensi GNU General Public 

License. Redmine memliki beberapa keunggulan antara lain seperti dibawah ini: 

1. Dapat digunakan dalam banyak proyek. 

2. Memiliki pembatasan user atau pengguna yang berbeda-beda pada setiap 

proyek. 

3. Mempunyai ganttchart dan kalender sebagai schedule proyek yang berisikan 

status dan pengerjaan proyek dari masing-masing isu yang telah dibagikan ke 

setiap anggota, sehingga dapat dimonitor. 

4.  Memiliki News, Document, File Manajemen fitur ini dapat memudahkan 

untuk berbagi file dan mengirimkan pesan. 

5. Dapat disinkronkan dengan LDAP . 

6. Tersedia dalam beberapa bahasa dalam penginstallan. 
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