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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial 

(Prabhandita, 2012). Bicara penggunaan dalam bisnis, seperti mobile banking dan 

bisnis online, banyak orang yang ragu dalam memanfaatkan teknologi ini untuk 

mendukung keperluan sehari-hari. Ada dua alasan utama yang mengahalangi atau 

membuat ragu seseorang dalam menggunakannya, yakni masalah keamanan dan 

kenyamanan penggunaan (Suhendra, dkk., 2009). 

Gambar 1.1 menunjukkan sistem login yang paling umum digunakan pada 

aplikasi web sekarang ini dengan mengirimkan username dan password 

menggunakan Secure Socket Layer (SSL). Di sistem yang lebih aman, password 

akan di-hash dengan algoritma MD5 menggunakan JavaScript sebelum dikirim 

(Jun, 2010). 
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Gambar 1.1 Sistem Autentikasi Tradisional (Jun, 2010) 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem 

informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat 

perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah 

keamanan berada di urutan kedua, atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-

hal yang dianggap penting (Rahardjo, 2017). Sistem informasi yang 

dikembangkan harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen-dokumen 

yang penting dan bersifat rahasia. Saat ini, kriptografi menjadi dasar bagi 

keamanan komputer dan jaringan, karena yang menjadi pokok dari fungsi 

komputer dan jaringan adalah data ataupun informasi. Komputer dan jaringannya 

menjadi sarana bagi distribusi data dan informasi, maka data dan informasi 
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tersebut harus diamankan agar hanya orang-orang yang berhak mengaksesnya 

yang dapat mengetahui maupun menggunakan data tersebut (Fairuzabadi, 2010). 

Implementasi kriptografi dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma yang 

sudah diterima oleh publik seperti Advanced Encryption Standard (AES), RSA 

untuk public key cryptography, dan Secure Hash Algorithm (SHA-256) untuk 

hashing (Kenan, dkk., 2017). 

Berdasarkan Internet Security Threat Report, pada penutupan tahun 2015 

terdapat 9 mega-breaches (lebih dari 90 juta) data pribadi yang dicuri. Selain itu 

juga terdapat lebih dari 1 juta serangan pada website setiap harinya pada tahun 

2015 (Symantec, 2016). Gambar 1.2 menunjukkan penggunaan sistem autentikasi 

tradisional dapat menimbulkan masalah terhadap serangan sniffing dan hash 

attack. Permasalahan yang muncul saat mengirimkan hash password adalah 

informasi yang dikirimkan dapat digunakan oleh hacker untuk menyamar sebagai 

user yang sah atau bahkan hacker bisa mendapatkan plaintext password (Jun, 

2010). 
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Gambar 1.2 Masalah Ketika Mengirimkan Hash Password (Jun, 2010)  

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan Zero Knowledge Proof (ZKP). 

ZKP membuat seorang prover dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki suatu 

informasi rahasia tanpa memberitahukan isi dari informasi tersebut (Raharjo & 

Sutanti, 2015). Dengan menggunakan ZKP, maka hacker tidak memiliki 

informasi yang cukup untuk menyamar sebagai user yang sah. 

Metode ZKP menggunakan sertifikat dalam proses autentikasi. Pada bulan 

Oktober tahun 2015, Marc Stevens dan timnya dari Centrum Wiskunde & 

Informatica (CWI) mempublikasikan paper yang berisi pendekatan untuk 

membuat SHA-1 collision attack. Collision attack terjadi ketika ada dua pesan 

yang memiliki hasil hash yang sama. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk 

memalsukan digital signature. Tahun ini Google dan CWI telah berhasil membuat 

SHA-1 collision (Khandelwal, 2017). Microsoft dan Google mengumumkan 

bahwa penggunaan sertifikat SHA-1 dapat menjadi risiko untuk sebuah situs web. 
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Agar situs web, komunikasi intranet, dan aplikasi lebih aman, SHA-1 dapat 

diganti menjadi SHA-256 (SHA-2) (Symantec, 2015). 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan telah 

dilakukan sebelumnya adalah penelitian dengan judul “SISTEM OTENTIKASI 

BERBASIS ZERO KNOWLEDGE PROTOCOL PADA SISTEM OPERASI 

ANDROID”, disimpulkan bahwa tingkat keamanan algoritma identifikasi Guillo-

Quisquater lebih baik dibandingkan dengan Feige-Fiat Shamir, karena identifikasi 

Guillou-Quisquater memenuhi syarat zero knowledge sedangkan Feige-Fiat 

Shamir tidak sepenuhnya memenuhi syarat tersebut (Gunawan, 2012). Penelitian 

lainnya, yaitu “Implementasi Zero Knowledge Proof Menggunakan Protokol 

Feige Fiat Shamir untuk Verifikasi Tiket Rahasia”, dikatakan bahwa salah satu 

kerugian terbesar dalam menggunakan sistem autentikasi tradisional adalah 

verifier mengetahui rahasia yang seharusnya hanya diketahui oleh prover (Raharjo 

& Sutanti, 2015). 

Berdasarkan permasalahan autentikasi tradisional yang dapat mengancam 

privasi user, perlu diimplementasikan sistem autentikasi Zero Knowledge Proof 

untuk mencegah hacker mendapatkan informasi saat user melakukan proses 

autentikasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara mengimplementasikan Zero Knowledge Proof sebagai 

proses autentikasi dengan metode Guillou-Quisquater? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai dua bilangan prima 

yang digunakan untuk RSA cryptosystem maksimal 9 bit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan Zero Knowledge 

Proof sebagai metode autentikasi dengan metode Guillou-Quisquater. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari aplikasi ini adalah membantu server untuk 

mengidentifikasi client dan juga mencegah server untuk mendapatkan informasi 

rahasia apapun dari client. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mencegah penyerang 

menyamar menjadi user yang sah melalui informasi yang didapatkan dari user 

saat proses autentikasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab ini menjelaskan landasan teori dari penelitian yang dilakukan, seperti 

autentikasi, sniffing, password cracker, zero knowledge proof, Guillou-

Quisquater, dan kriptografi. 

3. BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dan perancangan 

aplikasi. Mulai dari perancangan flowchart, struktur tabel, dan desain antarmuka. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi tentang implementasi dan uji coba aplikasi yang dibangun. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil pengujian aplikasi dan saran untuk 

pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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