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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2  

2.1 Shoulder Surfing 

Shoulder surfing adalah teknik pencurian password dengan mengamati 

pengguna seraya dia memasukkan password. Semakin singkat atau mudah 

password yang digunakan pengguna, semakin rentan sistem tersebut terhadap 

teknik ini. Ini juga dapat dilakukan jika korban tidak memiliki kesadaran 

sepenuhnya terhadap sekelilingnya sehingga tidak menyadari ada perubahan 

dinamis di sekelilingnya. Sebagai contoh, di antrian, seseorang dapat mencuri 

kartu kredit korban dengan memfoto kartunya dengan smartphone seraya 

penyerang berdiri di belakang dia pada antrian [8]. 

 

2.2 Username Enumeration 

Username enumeration adalah teknik dimana penyerang mencari tahu 

apakah suatu username memang ada, dan secara umum dapat ditemukan di 

sistem yang membutuhkan autentikasi [9]. Penyerang dapat memanfaatkan 

kelemahan ini untuk kemudian melakukan brute force terhadap password atau 

melakukan social engineering terhadap pemilik dari username tersebut [10]. 

 

2.3 Graphical Password 

Graphical password adalah metode autentikasi menggunakan gambar 

sebaliknya daripada teks alfanumerik. Riset juga telah menunjukkan bahwa otak 

manusia lebih unggul dalam mengenali informasi visual sebaliknya daripada 

informasi tekstual atau verbal [11]. 

Masalah utama di sistem graphical password adalah shoulder surfing, 

dimana orang lain dapat melihat input atau gerakan tangan yang dilakukan oleh 

pengguna saat ini. Hal ini masih menjadi salah satu kendala yang dialami 
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dikarenakan langkah pengamanan lebih lanjut dapat mengorbankan usability dan 

kenyamanan pengguna [11]. 

Graphical password dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: 

2.3.1 Recall-based system 

Sistem ini terkadang disebut sebagai drawmetric system karena 

pengguna mengingat dan menggambar ulang gambar rahasia, biasanya 

dilakukan di kanvas kosong. Ini menantang ingatan karena tidak ada 

petunjuk memori atau tanda yang diberikan sama sekali [11]. 

Sistem ini rentan terhadap shoulder surfing karena keseluruhan gambar 

yang digambar pengguna dapat terlihat dengan jelas, sehingga penyerang 

hanya memerlukan satu upaya untuk mendapatkan password secara 

keseluruhan [11]. 

Contoh skema autentikasi yang menggunakan sistem ini adalah Draw-

A-Secret (DAS). Password digambar di kisi dua dimensi menggunakan 

stylus atau mouse, dan dapat mengandung satu atau lebih coretan. 

 

Gambar 2.1 Contoh tampilan skema autentikasi Draw-A-Secret[12] 

2.3.2 Recognition-based system 

Dalam sistem ini, pengguna harus mengingat pilihan gambarnya saat 

registrasi dan harus mengenali gambar pilihannya di antara gambar pengecoh 
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lainnya. Gambar yang digunakan dapat berupa muka, random art, obyek 

sehari-hari, atau ikon [11]. 

Sistem ini sendiri masih memiliki masalah terhadap shoulder surfing, 

terutama jika gambar yang digunakan relatif sedikit. Berbagai solusi yang 

ditawarkan berupa mengacak posisi gambar pada tiap login atau 

mengimplementasikan challenge-response system, sehingga penyerang 

perlu mengamati proses login yang sukses berberapa kali untuk bisa 

mendapatkan password [11]. 

Contoh skema autentikasi yang menggunakan sistem ini adalah 

ImagePass seperti disebutkan sebelumnya dan Passface. Pada sistem 

Passface, pengguna memilih berberapa muka pada saat registrasi, dan pada 

fase login, berberapa muka ditampilkan dan pengguna harus memilih muka 

yang tepat dari banyaknya muka pengecoh lainnya, dan ini dilakukan 

sebanyak 4 kali. 

 

Gambar 2.2 Contoh tampilan skema autentikasi Passface[13] 
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2.3.3 Cued-recall system 

Sistem ini mengharuskan pengguna untuk mengingat lokasi spesifik di 

siatu gambar, dan bertujuan untuk mengurangi beban ingatan pada pengguna 

karena lebih mudah diingat dibanding recall murni. Ini juga disebut 

locimetric karena sistem ini mengandalkan lokasi spesifik. 

Riset yang dilakukan oleh Hollingworth dan Henderson menyampaikan 

bahwa manusia mengingat detail dan memori visual dari obyek yang 

sebelumnya telah dilihat, yang menyarakan bahwa pengguna dapat 

mengingat bagian spesifik dari gambar sebagai password jika pengguna 

fokus kepadanya [11]. 

Contoh skema yang menggunakan sistem ini adalah PassPoints. 

Pengguna diberikan satu gambar dan diminta untuk memilih lima lokasi 

dalam gambar tersebut secara berurutan. Pada fase login, pengguna harus 

meng-click posisi setiap lokasi dengan urutan yang tepat. Gambar 

keseluruhan berguna sebagai petunjuk memori terhadap lokasi yang 

sebelumnya dipilih pengguna. 

 

Gambar 2.3 Contoh tampilan skema autentikasi PassPoints[14] 
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2.4 Catur 

Catur adalah permainan yang dimainkan dua orang menggunakan papan 

catur, yaitu papan yang terbagi menjadi 64 kotak yang tersusun menjadi kisi 

ukuran 8x8. Setiap pemain memiliki enam tipe buah, antara lain Raja, Ratu, 

Gajah, Kuda, Benteng, dan Pion. 

Permainan ini dipilih sebagai metode autentikasi karena diperkirakan bahwa 

ada 600 hingga 700 juta orang yang mengetahui permainan catur, yang berarti 

bahwa pengguna dapat lebih mudah menggunakan sistem ini, dan bagi mereka 

yang tidak mengetahui permainan ini dapat mempelajarinya dengan mudah[15]. 

 

Gambar 2.4 Tampilan papan buah catur[16] 

 

Gambar 2.5 Buah-buah yang digunakan dalam permainan catur[17] 
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Raja adalah bidak catur yang hanya dapat berjalan satu langkah saja, tetapi 

bisa ke semua arah. Pion juga hanya dapat berjalan satu langkah tetapi hanya 

maju ke depan saja. 

Kuda adalah bidak catur yang bergerak membentuk huruf L (dua kotak 

horizontal dan satu kotak vertikal, atau satu kotak horizontal dan dua kotak 

vertikal), yaitu dengan gerakan dua langkah lurus diikuti dengan satu langkah 

lurus ke kiri atau kanan. 

Gajah dapat bergerak ke arah diagonal tanpa batasan jarak, sedangkan 

Benteng dapat bergerak secara lurus tanpa batasan jarak. Ratu memiliki 

kemampuan gerak Benteng maupun Gajah. 

 

2.5 Bluetooth 

 

Gambar 2.6 Logo Bluetooth Low Energy / Bluetooth Smart[18] 

Bluetooth adalah medium komunikasi wireless untuk data exchange pada 

jarak pendek, yang dikembangkan pada tahun 1994 oleh vendor telekomunikasi 

Ericsson. Bluetooth version 4.x dan seterusnya memiliki fitur Bluetooth Low 

Energy, yang berfungsi untuk operasi low power, sehingga lebih hemat tenaga 

baterai. BLE secara umum digunakan untuk berkomunikasi dengan BLE 

peripheral devices. BLE digunakan oleh aplikasi mobile Android untuk 

berkomunikasi dengan aplikasi web yang menjalankan Web Bluetooth API. 

Web Bluetooth adalah API yang dibuat agar website bisa berkomunikasi 

dengan bluetooth device dengan aman [19][20][21]. Web Bluetooth API 

menggunakan koneksi terhadap device yang menggunakan Bluetooth Low 

Energy, dan karena Web Bluetooth mengutamakan keamanan di sistemnya, 
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website yang dibangun menggunakan API ini harus menggunakan protokol TLS 

[22]. 

 

2.6 Penelitian Terkait  

Penelitian terhadap bluetooth based authentication dilakukan dengan 

menggunakan BLE smart device dan Chrome Extension, tetapi masih 

mengandalkan masukan text based passsword pada Chrome Extension tersebut 

[23]. Penelitian lain yang dilakukan oleh penulis yang sama seperti riset 

sebelumnya masih menggunakan bluetooth based authentication dengan BLE 

smart device dan Web Bluetooth API, tetapi menggunakan push notification 

sebaliknya daripada menggunakan Chrome Extension [24]. 

Pada riset mengenai single sign on menggunakan bluetooth device, periset 

merancang sistem autentikasi bluetooth otomatis antara PC atau laptop dan 

smartphone, tetapi fakta bahwa sistem yang diajukan masih bersifat one factor 

authentication masih menjadi masalah [3]. 

Di aplikasi ImagePass yang diteliti sebelumnya, penulis makalah tersebut 

menciptakan mekanisme graphical password menggunakan single-object images 

[4][5], tetapi keperluan untuk memasukkan username sebelum memunculkan 

mekanisme autentikasi gambar membuka celah keamanan terhadap username 

enumeration. 

Dalam makalah ilmiah berjudul User Authentication Based on the Chess 

Graphical Password Scheme Resistant to Shoulder Surfing, V. A. Yakovlev and 

V. V. Arkhipov mengimplementasikan metode shoulder-surfing resistant untuk 

graphical password menggunakan gesture yang menyerupai gerakan bidak catur 

[6]. Pengguna perlu memilih password gambar sebanyak n disertai chess piece 

gesture untuk masing-masing gambar. Pada fase login, pengguna perlu mencari 

satu gambar pilihannya dari 64 gambar yang diperlihatkan, dan pengguna hanya 

perlu melakukan gerakan bidak catur secara mental dari gambar passwordnya 

(sebagai contoh Kuda) sehingga input gambar merupakan posisi “gerakan kuda” 

dari gambar password pilihan pengguna. Proses ini diulang sebanyak n untuk 
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setiap gambar pilihan pengguna. Proses autentikasi ini cukup berat karena 

pengguna perlu mengingat dua hal, yaitu gambar password beserta gesture bidak 

catur untuk masing-masing gambar. 

 

Gambar 2.7 Contoh sistem autentikasi dengan catur milik Yakovlev dan Arkhipov[6] 

 

2.7 Kajian Teori 

Di penelitian ini, penulis merancang sistem autentikasi berbasis Bluetooth 

dan recognition based graphical password sebagai alternatif autentikasi berbasis 

teks.  

Rancang bangun aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi web dan aplikasi 

mobile. Aplikasi web mengimplementasikan sistem autentikasi login berbasis 

bluetooth dan graphical password. Web Bluetooth API digunakan web server 

untuk berinteraksi dengan Bluetooth device, dalam kasus ini adalah smartphone 

Android, sebagai token user identity atau username.  
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Teknik graphical password yang digunakan adalah recognition based, 

dimana pengguna memilih dari gambar yang diberikan pada saat registrasi 

sebagai password pilihan pengguna, dan harus dimasukkan dengan tepat 

berdasarkan urutan pilihan pada saat login. Peneliti terdahulu yang menggunakan 

metode ini mengusulkan metode graphical authentication pada tahun 2011 di 

konferensi 7th International Conference on Next Generation Web Services 

Practices yang menghasilkan prototipe bernama ImagePass [4]. 

Sistem autentikasi ini menggunakan two factor authentication, yaitu what 

you know (graphical password) dan what you have (bluetooth device sebagai user 

identity). Perancangan sistem ini dilakukan juga untuk meminimalisai upaya 

serangan username enumeration dan shoulder surfing. 

 

 


