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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan kemajuan zaman yang sangat pesat, teknologi 

telekomunikasi seluler atau komunikasi bergerak (mobile communication) juga 

mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tersebut disebabkan kebutuhan 

komunikasi dan pertukaran data yang cepat dan mudah kapan dan dimana saja. Selain 

kemajuan di bidang komunikasi bergerak, perkembangan juga terjadi pada perangkat 

keras ponsel yakni munculnya smartphone yang dibekali dengan prosesor yang tinggi 

dan sistem operasi sebagai pengelola seperti Android. 

Perkembangan teknologi mobile juga mempengaruhi bidang bisnis komersial 

dan dunia pendidikan. Teknologi m–commerce misalnya yang memberikan fasilitas 

pada pengguna untuk menikmati berbagai layanan komersial di manapun dan kapanpun 

melalui perangkat mobile (Handphone, Personal Digital Assistant (PDA) atau 

Smartphone) yang terhubung Internet.  

Setelah itu munculah m-wallet yang menjadi alternatif untuk melakukan suatu 

transaksi atau layanan lain secara elektronik. Dengan adanya m-wallet seakan–akan 

pengguna membawa dompet berisi semua data–data penting yang dibutuhkan sewaktu–

waktu seperti kartu kredit, kartu debit, nomor pin,  password atau data - data penting 

lainnya. Teknologi m–wallet memberikan banyak kemudahan kepada user yang hanya 

perlu sebuah handphone atau PDA untuk mengakses berbagai layanan melalui SMS, 

WAP atau teknologi lainnya. 
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M–wallet harus diikuti dengan sistem keamanan data yang baik sehingga data–

data penting pada m-wallet aman dari penyadapan dan pencurian. Pada skripsi ini 

diimplementasikan sistem otentikasi pengguna suatu layanan yang terdiri dari dua sisi 

yaitu perangkat mobile sebagai m-wallet atau penyimpan data–data rahasia dan server 

sebagai penyedia layanan. Ketika pengguna perangkat mobile ingin melakukan suatu 

transaksi atau layanan, maka dia akan melakukan request ke server, server akan 

merespon dengan meminta data yang diperlukan untuk melakukan transaksi atau 

layanan tersebut. Komunikasi data rahasia antar perangkat tersebut rawan terhadap 

penyadapan dan pencurian data. Maka dari itu perlu suatu teknologi kriptografi untuk 

mengamankannya.  

Teknologi otentikasi konvensional melibatkan user-id dan password yang 

digunakan untuk mengidentifikasi user yang berhak. User-id dan password akan 

dienkripsi dan dikirimkan ke server melalui saluran yang aman (seperti https atau tidak 

(http)) yang kemudian dicek untuk mengidentifikasi user tersebut. Masalahnya adalah 

ketika user-id dan password tersebut dapat dicuri dan berhasil didekripsi maka 

penyerang bisa menggunakannya untuk login ke dalam sistem. 

1.2. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan sistem otentikasi  berbasis zero knowledge 

protocol dengan menggunakan metode identifikasi Guillou–Quisquater dibandingkan 

dengan metode identifikasi Feige-Fiat-Shamir yang diimplementasikan pada identifikasi 

pengguna suatu layanan menggunakan perangkat berbasis Android. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam merealisasikan “Sistem Otentikasi Berbasis Zero 

Knowledge Protocol Pada Sistem Operasi Android” adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem otentikasi diimplementasikan dengan metode Zero Knowledge 

Protocols menggunakan skema identifikasi Guillou–Quisquater yang 

dibandingkan dengan skema identifikasi  Feige-Fiat-Shamir 

2. Sistem otentikasi terdiri dari dua sisi yaitu perangkat mobile dan server 

penyedia layanan. Aplikasi pada server akan direalisasikan dengan layanan 

berbasis web, sedangkan aplikasi mobile akan direalisasikan pada perangkat 

berbasis Android 

3. Aplikasi mobile menyimpan informasi rahasia berupa kunci privat pada 

database lokal dan Aplikasi menyimpan informasi user dan kunci publik pada 

database server. 

4. Pengujian sistem otentikasi dilakukan pada tiga jenis server penyedia layanan 

yang berbeda yaitu : 

A. Sistem informasi transaksi rekening bank yang memiliki fasilitas inquiry 

data keuangan di rekening bank 

B. Sistem informasi data mahasiswa yang memiliki fasilitas melihat data nilai 

IPK, tagihan dan  daftar peminjaman buku 

C. Sistem informasi data karyawan yang memiliki fasilitas view, input , 

delete, update dan searching data karyawan 

5. Protokol komunikasi data berbasis Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) dan 

data dipertukarkan menggunakan  format JavaScript Object Notation (JSON). 

6. Aplikasi  pada server menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL.  

7. Aplikasi mobile menggunakan SDK Android dan database SQLite  
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1.4. Gambaran Tugas 

Gambaran tugas yang dilaksanakan dalam pembuatan sistem otentikasi ini 

terdiri dari langkah-langkah berikut : 

1. Membahas zero knowledge protocol, skema identifikasi Guillou– Quisquater, 

dan skema identifikasi  Feige-Fiat-Shamir 

2. Merancang dan merealisasikan program otentikasi pada perangkat mobile  dan 

server dengan skema identifikasi Guillou–Quisquater 

3. Merancang dan merealisasikan program otentikasi pada perangkat mobile dan 

server dengan skema identifikasi Feige-Fiat-Shamir 

4. Merancang dan membangun aplikasi pada server dengan PHP dan database 

MySQL pada ketiga jenis layanan. 

5. Merancang dan membangun aplikasi pada mobile dengan SDK Android dan 

database SQLite. 

6. Menghubungkan aplikasi mobile dan aplikasi server sehingga bisa 

berkomunikasi sesuai rancangan. 

7. Melakukan pengujian program otentikasi untuk memastikan kebenaran 

perhitungan pada masing–masing skema identifikasi. 

8. Melakukan pengujian sistem otentikasi pada ketiga jenis layanan yang dibuat. 

9. Melakukan pengujian dengan pemodelan matematis dimana penguji 

diposisikan sebagai pihak ketiga yang berusaha mengungkap kunci privat. 

10. Melakukan pengujian dengan pemodelan matematis dimana penguji 

diposisikan sebagai pihak verifier palsu 

11. Melakukan pengujian untuk membandingkan unjuk kerja masing – masing 

skema identifikasi berdasarkan clock time. 
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12. Melakukan dokumentasi skripsi. 

1.5. Garis Besar Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

I. Pendahuluan 

Membahas latar belakang, maksud dan tujuan, spesifikasi, gambaran tugas serta 

garis besar penulisan skripsi. 

II. Dasar Teori 

Membahas landasan teori tentang pengenalan kriptografi, algoritma kriptografi, 

aplikasi kriptografi, kriptanalisis, dan ZKP serta membahas metode identifikasi 

yang berbasis ZKP. 

III. Perancangan dan Realisasi Sistem 

Membahas cara perancangan dan realisasi sistem yang dimulai dari gambaran 

sistem, perancangan dan implementasi sistem otentikasi pada perangkat mobile 

berbasis Android dan server dengan menggunakan dua (2) metode identifikasi yaitu 

Feige-Fiat-Shamir dan Guillo-Quisquater hingga pembuatan layanan berbasis web 

untuk pengujian sistem otentikasi. 

IV. Pengujian dan Analisis 

Membahas cara (metode) dan analisa hasil pengujian sistem otentikasi untuk kedua 

jenis identifikasi pada perangkat mobile berbasis Android dan server yang berupa 

layanan web. Pengujian ini meliputi perbandingan efisiensi waktu kedua metode, 

pengujian keamanan sistem otentikasi dengan pemodelan matematis dan pertukaran 

data. 

V. Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan hasil pengujian dan saran-saran pengembangan. 


