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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Keamanan Informasi 

Organisasi dan orang yang menggunakan komputer membutuhkan 

keamanan informasi dan kepercayaan dari suatu sistem. Berikut merupakan tiga 

syarat keamanan informasi (Commission on Physical Sciences, dkk., 1991). 

a. Confidentiality: mengontrol siapa yang dapat membaca informasi. Tujuannya 

adalah menjaga informasi rahasia dari orang yang tidak sah. Informasi rahasia 

mungkin penting untuk alasan-alasan tertentu seperti keamanan nasional, 

penegakan hukum, competitive advantage, atau privasi pribadi. 

b. Integrity: menjamin informasi dan program hanya berubah dengan cara yang 

sah sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini mungkin penting untuk menjaga 

konsistensi dan akurasi data. 

c. Availability: menjamin pengguna yang sah dapat mengakses informasi. Dari 

sudut pandang operasional, hal ini mengacu pada response time dan 

bandwidth yang memadai. Dari sudut pandang security, berarti kemampuan 

untuk menjaga dan recover dari kejadian yang merusak. 

 

BAB II 
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Gambar 2.1 CIA Triad (Kinamik, 2007) 

Gambar 2.1 menunjukkan CIA triad dari confidentiality, availability, dan 

integrity. Semakin memenuhi salah satu dari ketiga aspek tersebut, maka aspek-

aspek lainnya akan semakin tidak terpenuhi (Kinamik, 2007). 

 

2.2 Autentikasi 

Autentikasi digunakan server untuk mengetahui siapa yang mengakses 

suatu informasi atau situs, sedangkan digunakan client untuk memastikan server 

yang benar. Dalam autentikasi, user atau komputer harus menunjukkan 

identitasnya ke server atau client. Biasanya dalam autentikasi server akan 

diberikan username dan password. Cara lainnya adalah dengan menggunakan 

kartu, retina scans, voice recognition, dan fingerprints (Boston University, 2017). 

Autentikasi yang dilakukan oleh client melibatkan server untuk memberikan 

sertifikatnya kepada client. Kemudian, pihak ketiga seperti Verisign atau Thawte 

menyatakan bahwa server tersebut sesuai dengan yang ingin diakses oleh client. 
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Autentikasi tidak menentukan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang. 

Autentikasi hanya mengidentifikasi dan memverifikasi orang atau sistem (Boston 

University, 2017). 

Berikut merupakan tiga tipe autentikasi entitas (Paramanik, 2014). 

a. Password based Authentication 

Cara yang paling umum digunakan dalam autentikasi. Password digunakan 

saat claimant ingin mengakses sistem. Setiap client memiliki public user 

identification dan private key, yaitu password. Berikut merupakan dua tipe 

password based authentication. 

i. Fixed Password 

Digunakan setiap kali claimant mengakses suatu resource. 

ii. One-time Password 

Hanya digunakan sekali untuk mendapatkan akses. Teknik ini membuat 

eavesdropping dan salting tidak bermanfaat. 

b. Challenge Response Authentication 

Claimant membuktikan bahwa dirinya memiliki suatu informasi rahasia. 

Claimant mendapatkan challenge, kemudian menerapkan suatu fungsi untuk 

challenge tersebut dan mengirimkan hasilnya ke verifier. Terdapat empat 

metode sebagai berikut. 

i. Symmetric-key cipher 

Terdapat secret shared key yang diketahui oleh claimant dan verifier. 

Algoritma enkripsi digunakan dalam challenge. 
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ii. Keyed-hash functions 

Metode keyed-hash function disebut juga dengan message 

authentication code (MAC). Metode ini digunakan untuk membuktikan 

identitas claimant. 

iii. Asymmetric-key cipher 

Client menggunakan private key yang merupakan suatu rahasia. Setiap 

orang memiliki public key, sedangkan claimant harus membuktikan 

bahwa dirinya memiliki private key. 

iv. Digital Signature 

Claimant menggunakan private key untuk melakukan signing. 

Kemudian akan dihasilkan digital signature. 

c. Zero Knowledge Proof 

Dalam kriptografi, Zero Knowledge Proof merupakan suatu metode. 

Dengan metode ini, claimant dapat membuktikan kepada verifier bahwa 

dirinya memiliki informasi asli, walaupun verifier tidak mengetahui keaslian 

informasi tersebut. 

 

2.3 Zero Knowledge Proof 

Username dan password dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu 

entitas terhadap entitas lainnya. Dalam melakukan proses autentikasi, prover akan 

membuktikan kepemilikannya terhadap suatu informasi rahasia kepada verifier. 

Kekurangan dari sistem autentikasi seperti ini adalah jika A memberikan 

password kepada B, maka B dapat menyamar menjadi A (Schwarz, 2003). 
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Gambar 2.2 merupakan ilustrasi dari penerapan Zero Knowledge 

Authentication. 

 
Gambar 2.2 Simulasi Zero Knowledge Authentication (Schwarz, 2003) 

Alice ingin membuktikan rahasia untuk melewati pintu antara titik C dan 

D kepada Bob. Bob mempersilahkan Alice untuk memasuki gua ke titik C atau D. 

Ketika Alice sampai, Bob dipanggil untuk datang ke titik B. Bob tidak 

mengetahui apakah Alice ada di titik C atau D. Lalu, Bob memberikan instruksi 

lewat mana Alice harus keluar dari gua tersebut (lewat sisi kiri atau kanan). Jika 

Alice mengetahui rahasianya, perintah dari Bob dapat diikuti oleh Alice. 

Kemudian Alice dan Bob jalan keluar dari gua. Alice dan Bob mengulangi 

prosedur ini sebanyak n kali. Jika Alice mengetahui rahasianya, perintah dari Bob 

akan selalu terpenuhi (completeness). Jika tidak, Alice hanya dapat memenuhi 

perintah Bob dengan probabilitas 2-n (proof). Jika ada penipu yang ingin menipu 

Bob, harus ada jalan alternatif dari C ke D dan tidak ada yang bisa 

menggunakannya (soundness). Hal ini tidak akan menjadi masalah berapa kali 

perulangan yang dilakukan, karena Bob tidak mengetahui rahasia dari Alice 

(Schwarz, 2003). 

 

Implementasi Zero Knowledge..., Kevin Kusnardi, FTI, 2017



13 
 

2.4 Protokol Guillou-Quisquater 

Protokol yang dibuat pada tahun 1988 ini meningkatkan performa dari zero 

knowledge proof sebelumnya. Tidak seperti protokol Fiat Shamir, yang 

menggunakan beberapa putaran dan beberapa nilai rahasia, protokol ini hanya 

melakukan satu kali challenge-response. Ide dari protokol ini adalah dengan 

memberikan satu pertanyaan yang sulit, maka verifier dapat yakin hanya dengan 

satu jawaban yang benar saja (Lipton, 2016). 

Protokol ini membutuhkan Trusted Authority (TA) untuk mempersiapkan 

RSA cryptosystem yang akan digunakan oleh semua pihak. TA akan membuat: 

a. dua bilangan prima yang cukup besar, sehingga sulit untuk memfaktorkan 

hasil perkaliannya n = p * q 

b. bilangan prima lainnya, yaitu b, yang akan digunakan sebagai RSA public 

exponent 

nilai dari b dan n akan dipublikasikan, sedangkan p dan q tidak diberikan ke 

semua prover dan verifier (Lipton, 2016). 

Prover memilih sebuah bilangan bulat sebagai kunci privat u ∈ Zn
∗ dan 

membuat kunci publik yang memenuhi Rumus 2.1. 

v = (u-1)b mod n 

… (2.1) 

TA membuat kunci ini menjadi sertifikat yang memenuhi Rumus 2.2 (Lipton, 

2016). 

Cert(prover) = (ID(prover),v,sigTA(ID(prover) || v)) 

… (2.2) 
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Berikut merupakan tahapan untuk melakukan verifikasi (Lipton, 2016). 

a. Prover memlilih bilangan acak k ∈ Zn
*. 

b. Prover mengirim Cert(prover) dan γ ke verifier. Rumus 2.3 menunjukkan 

perhitungan γ. 

γ = kb mod n 

… (2.3) 

c. Verifier memeriksa sertifikat dan menolak jika verTA(ID(prover) || v, s) 

menghasilkan false. 

d. Verifier mengirim bilangan acak r (0 ≤ r ≤ b−1) ke prover. 

e. Prover menghitung dan mengirim y ke verifier. Rumus 2.4 menunjukkan 

perhitungan y. 

y = kur mod n 

… (2.4) 

f. Verifier menerima jika Rumus 2.5 terpenuhi (Lipton, 2016). 

γ ≡ vryb (mod n) 

… (2.5) 

Tingkat keamanan dari skema ini berdasarkan kekuatan enkripsi RSA. 

Kunci publik v merupakan enkripsi RSA yang merupakan inverse dari kunci 

privat u dengan keypair yang dimiliki oleh TA. Jadi, mendistribusikan v ke 

verifier aman karena melakukan reverse dari enkripsi RSA seharusnya sulit 

(Lipton, 2016). 
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2.4.1 Completeness 

Completeness berarti prover yang memiliki kunci privat harus bisa 

meyakinkan dirinya ke verifier. Berikut merupakan komputasi Rumus 2.5 dengan 

melakukan substitusi (Lipton, 2016). 

 γ ≡ vryb (mod n) 

 ≡ ((u-1)b)r (kur)b (mod n) 

 ≡ u-br kb ubr (mod n) 

 ≡ kb (mod n) 

 ≡ γ 

2.4.2 Soundness 

Teknik apapun yang memungkinkan prover untuk meyakinkan verifier 

dengan tingkat probabilitas yang tinggi dapat digunakan untuk mendapatkan 

kunci privat. Jika ada teknik seperti itu, teknik tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan dekripsi RSA dengan membuat dan menganalisa upaya autentikasi. 

Dengan asumsi melakukan dekripsi RSA tanpa kunci privat itu sulit, berarti 

mengelabui verifier berulang-ulang akan sulit (Lipton, 2016). 

2.4.3 Zero Knowledge 

Zero knowledge harus dapat didemonstrasikan dengan sebuah algoritma 

untuk membuat transkrip (γ, r, dan y) dengan probabilitas distribusi yang tidak 

dapat dibedakan dari transkrip protokol yang sesungguhnya. Pada transkrip asli 

maupun simulasi, r merupakan bilangan acak, maka distribusinya tidak dapat 

dibedakan. Nilai γ merupakan hasil enkripsi RSA dengan eksponen b yang terlihat 

acak bagi pihak yang tidak memiliki kunci privat. Bilangan y merupakan hasil 
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perkalian ur dengan k (bilangan acak) yang membuat tidak bisa dibedakan juga 

dari keacakannya. Simulasinya dilakukan dengan memilih bilangan y secara acak 

dan memilih γ yang hanya cocok dengan bilangan r dan y tertentu, sehingga 

distribusi dari bilangan-bilangan ini juga tidak dapat dibedakan dari distribusi 

transkrip yang asli (Lipton, 2016). 

 

2.5 Kriptografi 

Kriptologi merupakan cabang matematika yang meliputi kriptografi dan 

kriptoanalis. Seni dari kriptografi adalah menjaga keamanan data, sedangkan 

kriptoanalis bertugas memecahkan teks tersandi (ciphertext) (Smith, 1997). 

Fungsi dari kriptografi adalah melakukan enkripsi suatu informasi dengan 

kunci rahasia untuk menjaga kerahasiaan. Sebuah sistem kriptografi terdiri atas 

transformasi privasi, keaslian, ataupun kombinasi keduanya. Transformasi privasi 

digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi bertujuan untuk 

mengubah data yang dapat terbaca (plaintext) menjadi data yang tidak dapat 

terbaca (ciphertext), sedangkan dekripsi memiliki tujuan untuk mengembalikan 

ciphertext menjadi plaintext (Smith, 1997). 

2.5.1 Advanced Encryption Standard (AES) 

National Institute of Standards and Technology (NIST) memilih Advanced 

Encryption Standard (AES) sebagai algoritma enkripsi untuk menggantikan Data 

Encryption Standard (DES). AES menggunakan panjang block 128 bit dan 

mendukung penggunaan kunci dengan panjang 128, 129, dan 256 bit. Algoritma 

ini dipilih dengan mengevaluasi tiga kriteria, yaitu dari algoritma dan 
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implementasi, tingkat keamanan, dan efisiensi dalam komputasi (kecepatan dan 

kebutuhan memori) (Stinson, 2006). 

Dari hasil eksperimen tiga algoritma, AES, DES, dan RSA, AES merupakan 

algoritma tercepat dalam melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen teks 

(Mahajan & Sachdeva, 2013). 

2.5.2 RSA 

RSA merupakan kriptosistem berbasis kunci publik untuk enkripsi dan 

autentikasi. RSA dikombinasikan dengan fungsi hashing SHA1 untuk memberi 

signature pada sebuah pesan. Dengan metode ini, siapapun tidak dapat 

menemukan pesan yang telah di-hash dengan nilai tertentu atau menemukan dua 

pesan dengan nilai hash yang sama. Jika salah satunya terjadi, seseorang dapat 

menambahkan pesan ke dalam signature. Fungsi hash SHA1 telah dirancang agar 

tidak ada pesan berbeda yang memiliki hasil hash yang sama, sehingga cocok 

digunakan untuk skema ini (DesAutels & Lipp, 1997). 

 Sertifikat adalah dokumen yang telah di-signed yang berisi kunci publik. 

Tujuan dari sertifikat adalah mencegah seseorang menyamar menjadi orang lain. 

Dengan adanya sertifikat, penerima dapat memeriksa apakah kunci publiknya 

dimiliki oleh entitas tertentu (DesAutels & Lipp, 1997). 

2.5.3 Secure Hash Algorithm (SHA) 

SHA merupakan algoritma message digest dalam kriptografi. SHA-1 hanya 

dapat digunakan untuk pesan dengan panjang kurang dari 264 bit dan 

menghasilkan pesan digest 160 bit. Untuk mencari pesan dari hash yang sudah 

ada akan membutuhkan tingkat komputasi yang sangat sulit (DesAutels, 1997). 
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Selain SHA-1 terdapat SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Angka 224, 

256, 384, dan 512 merupakan ukuran dari message digest (Stinson, 2006). 

 

2.6 OWASP 

Open Web Application Security Project (OWASP) merupakan organisasi 

sosial non-for-profit yang berfokus untuk meningkatkan keamanan piranti lunak. 

OWASP membuat skema uji coba piranti lunak berdasarkan kesepakatan ratusan 

pakar di seluruh dunia agar dapat melakukan testing dengan cepat, akurat, dan 

efisien (OWASP, 2008). 

2.6.1 Penetration Testing Autentikasi 

Penetration testing autentikasi bertujuan untuk memahami proses 

autentikasi yang dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk 

mengelabui skema autentikasi. Beberapa skema untuk melakukan pentesting 

sistem autentikasi yaitu sebagai berikut (OWASP, 2008). 

1. Sniffing 

Data login milik user ditransmisikan menggunakan protokol Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP) tidak aman, karena data-data tersebut tidak terenkripsi. 

Skema ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyerang bisa mendapatkan 

informasi rahasia dari sniffing data login. 

2. Enumerasi username 

Skema ini dilakukan untuk mengetahui apakah memungkinkan untuk 

mendapatkan data-data user yang valid. 
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3. Bypass Sistem Autentikasi 

Sebagian besar aplikasi membutuhkan autentikasi untuk mengakses 

informasi privat atau menjalankan fungsi tertentu, tetapi tidak semua metode 

autentikasi mampu memberikan keamanan yang memadai. Direct page request 

dan SQL injection merupakan teknik-teknik untuk bypass sistem autentikasi. 

Teknik direct page request dilakukan dengan request halaman yang berbeda-beda 

secara forced browsing. Berbeda dengan teknik sebelumnya, teknik SQL injection 

merupakan teknik untuk menyisipkan data ke dalam aplikasi. Jika input dari user 

tidak divalidasi dengan baik, aplikasi akan mengeksekusi user-controlled SQL 

query ke dalam database. 

4. Menguji Fungsionalitas Fungsi Logout 

Skema ini dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi logout 

diimplementasikan dengan benar. 

2.6.2 Penetration Testing Local Storage 

Local storage merupakan mekanisme untuk menyimpan data dari sebuah 

domain dan menggunakan same origin policy (SOP). Same-origin policy 

membatasi cara suatu dokumen atau script yang dimuat dari satu origin untuk 

berinteraksi dengan resource dari origin lainnya (Xue, 2017). 

Media penyimpanan local storage ini dapat dibaca menggunakan 

JavaScript, sehingga dengan melakukan Cross-site Scripting (XSS), peretas dapat 

mengambil semua data yang tersimpan (OWASP, 2016). 
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2.6.3 Metode Risk Rating 

Melakukan estimasi risiko dari celah keamanan merupakan salah satu tahap 

yang penting. Terdapat banyak pendekatan untuk melakukan analisis risiko. 

Pendekatan yang digunakan OWASP berdasar pada metodologi standar dan telah 

disesuaikan untuk keamanan aplikasi. Rumus 2.6 merupakan cara perhitungan 

risiko yang standar (OWASP, 2008). 

Risk = Likelihood * Impact 

… (2.6) 

Terdapat enam tahap untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. 

Tahap keenam, customizing risk rating model, tidak dijelaskan karena penelitian 

ini hanya mengimplementasikan zero knowledge authentication dan menentukan 

besarnya risiko dari vulnerabilities yang ada. Berikut merupakan lima tahap untuk 

menentukan risiko secara keseluruhan yang digunakan pada penelitian ini 

(OWASP, 2008). 

a. Identifying a Risk 

Pada tahap ini akan dikumpulkan informasi mengenai threat agent, teknik 

serangan yang digunakan, vulnerability, dan dampak terhadap bisnis jika 

sistem berhasil di-exploit. 

b. Factors for Estimating Likelihood 

Setelah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, perlu dicari tahu 

dampaknya. Langkah pertama dilakukan dengan melakukan estimasi apakah 

likelihood berada pada tingkat low, medium, atau high. 
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Terdapat beberapa faktor untuk estimasi likelihood. Faktor pertama adalah 

threat agent. Berikut merupakan penilaian untuk threat agent (OWASP, 

2008). 

1. Skill level 

Penilaian terhadap keahlian yang dibutuhkan oleh attacker. Tidak 

membutuhkan keahlian (1), membutuhkan beberapa keahlian teknis (3), 

pengguna komputer tingkat lanjut (4), membutuhkan keahlian jaringan 

dan pemrograman (6), membutuhkan keahlian penetration testing (9). 

2. Motive 

Motivasi penyerang untuk menemukan dan melakukan eksploitasi. Low 

or no reward (1), possible reward (4), high reward (9). 

3. Opportunity 

Menilai besarnya hak akses penyerang setelah menemukan dan 

melakukan eksploitasi celah keamanan. No known access (0), limited 

access (4), full access (9). 

4. Size 

Menilai besarnya kelompok penyerang. Developers or system 

administrator (2), intranet users (4), partner (5), authenticated users 

(6), anonymous internet users (9). 

Faktor selanjutnya adalah vulnerability. Berikut merupakan penilaian untuk 

vulnerability (OWASP, 2008). 

1. Ease of discovery 

Tingkat kemudahan penyerang menemukan celah keamanan. 
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Hampir tidak mungkin (1), sulit (3), mudah (7), automated tools dapat 

menemukannya (9). 

2. Ease of exploit 

Tingkat kemudahan penyerang melakukan eksploitasi celah keamanan. 

Teoretis (1), sulit (3), mudah (5), automated tools dapat melakukannya 

(9). 

3. Awareness 

Umumnya celah keamanan untuk penyerang. Tidak diketahui (1), 

tersembunyi (4), jelas (6), pengetahuan umum (9). 

4. Intrusion detection 

Kemungkinan eksploitasi terdeteksi. Active detection dalam aplikasi 

(1), tercatat dan ditinjau (3), tercatat tetapi tidak ditinjau (8), tidak 

tercatat (9). 

c. Factor for Estimating Business Impact 

Terdapat dua dampak, yaitu dampak teknis dan bisnis. Dampak teknis 

mencakup data yang digunakan dan fungsionalitas yang disediakan, 

sedangkan dampak bisnis mencakup bisnis dan perusahaan yang 

mengoperasikan aplikasi tersebut. 

Implementasi sistem yang dibangun pada penelitian ini hanya memiliki 

dampak teknis, karena sistem hanya dibuat untuk mengimplementasikan 

zero knowledge authentication. Berikut merupakan beberapa faktor pada 

dampak teknis (OWASP, 2008). 
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1. Loss of confidentiality 

Banyaknya data yang dapat diambil dan tingkat kerahasiaan data. 

Minimal non-sensitive data disclosed (2), minimal critical data 

disclosed (6), extensive non-sensitive data disclosed (6), all data 

disclosed (9). 

2. Loss of integrity 

Tingkat kemungkinan rusaknya data. Minimal slightly corrupt data (1), 

minimal seriously corrupt data (3), extensive slightly corrupt data (5), 

extensive seriously corrupt data (7), all data totally corrupt (9). 

3. Loss of availability 

Banyaknya servis yang rusak dan seberapa vital kerusakannya. Minimal 

secondary services interrupted (1), minimal primary services 

interrupted (5), extensive secondary services interrupted (5), extensive 

primary services interrupted (7), all services completely lost (9). 

4. Loss of accountability 

Kemungkinan tindakan penyerang dapat dilacak. Dapat dilacak 

sepenuhnya (1), kemungkinan bisa dilacak (7), tidak bisa dilacak (9). 

d. Determining Severity of the Risk 

Pada tahap ini akan ditentukan apakah nilai likelihood low, medium, atau 

high. Tabel 2.1 merupakan tabel tingkat likelihood dan dampak yang dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu high, medium, dan low (OWASP, 2008). 

Tabel 2.1 Tabel Tingkat Likelihood dan Risk 

x < 3 high 

3 < x < 6 medium 

x > 6 low 
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x = nilai rata-rata dari langkah b dan c 

Mencari nilai likelihood dilakukan dengan cara menghitung rata-rata dari 

faktor threat agent dan vulnerability, sedangkan nilai dampak dapat 

dihitung dari rata-rata dampak teknis. Tabel 2.2 merupakan tabel estimasi 

risiko secara keseluruhan (OWASP, 2008). 

Tabel 2.2 Tingkat Risiko Keseluruhan 

Risk 

High Medium High Critical 

Medium Low Medium High 

Low Note Low Medium 

 Low Medium High 

 Likelihood 

 

e. Deciding What to Fix 

Setelah mengklasifikasikan risiko, tahap selanjutnya adalah membuat daftar 

prioritas hal-hal yang harus diperbaiki. Hal-hal yang memiliki tingkat risiko 

tinggi harus diperbaiki terlebih dahulu. 
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