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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1.  Kriptografi 

2.1.1.  Pengenalan Kriptografi 

Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ’kryptos’ yang berarti 

tersembunyi dan ’grafia’ yang berarti sesuatu yang tertulis, sehingga kriptografi disebut 

sebagai sesuatu yang tertulis secara rahasia atau tersembunyi. Kriptografi adalah suatu 

bidang ilmu atau seni tentang bagaimana merahasiakan suatu informasi penting ke 

dalam suatu bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun [1]. Kebalikan dari 

kriptografi adalah kriptanalisis yang merupakan ilmu atau seni tentang bagaimana 

memecahkan mekanisme kriptografi [1]. 

Kebanyakan orang berpendapat bahwa kriptografi hanya diutamakan untuk 

menjaga komunikasi agar tetap aman. Selama ini kriptografi ditekankan pada 

perlindungan terhadap komunikasi sensitif yang rentan dicuri. Akan tetapi hal tersebut 

hanyalah sebagian dari penerapan kriptografi. Penggunaan kriptografi salah satunya 

adalah otentikasi. Otentikasi adalah salah satu tujuan dari kriptografi yang digunakan 

untuk membuktikan identitas dari suatu pengguna sistem. 

2.1.2.  Tujuan Kriptografi 

Kriptografi merupakan studi terhadap metode matematis yang terkait dengan 

empat (4) aspek keamanan dari suatu informasi yakni [2] : 

1. Kerahasiaan (confidentiality)  

Melindungi suatu informasi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi 

tersebut.  
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2. Integritas data (data integrity)  

Mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas 

informasi tersebut.  

3. Otentikasi (authentication)  

Sistem identifikasi yang dilakukan oleh  masing-masing pihak yang saling 

berkomunikasi. Informasi yang didapat oleh suatu pihak dari pihak lain harus 

diidentifikasi untuk memastikan kebenaran dari informasi yang diterima.  

4. Non-repudiation  

Mencegah terjadinya penyangkalan terhadap suatu aksi yang telah dilakukan oleh  

user. 

2.2.  Algoritma Kriptografi 

Berdasarkan pada jenis kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan 

dekripsi, algoritma kriptografi dibedakan menjadi dua (2) jenis kriptografi, yaitu 

simetrik dan asimetrik atau kunci publik [1]. Perbedaan di antara keduanya terletak pada 

sama atau tidaknya kunci yang digunakan pada proses enkripsi dengan kunci yang 

digunakan pada proses dekripsi.  

2.2.1.  Algoritma Simetrik  

Algoritma kriptografi simetrik merupakan algoritma kriptografi dimana kunci 

untuk mengenkripsi pesan sama dengan kunci untuk mendekripsi pesan [1]. Siapapun 

yang memiliki kunci bisa membongkar rahasia ciphertext (pesan yang telah dienkripsi). 

Masalah yang sering terjadi bukanlah masalah pengiriman ciphertext-nya, tetapi 

pengiriman kunci simetris tersebut kepada pihak yang diinginkan dengan aman. Contoh 

algoritma kunci simetris yang sering digunakan adalah DES (Data Encryption 

Standard) dan RC-4 [1]. Ilustrasi kunci simetris dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Metode kriptografi kunci simetris 

 

2.2.2.  Algoritma Asimetrik  

Whitfield Diffie dan Martin Hellman menemukan teknik enkripsi asimetris pada 

tahun 1970-an. Kunci asimetris menggunakan dua (2) kunci, salah satunya digunakan 

untuk proses enkripsi dan yang satu lagi untuk dekripsi [1]. Semua pihak yang 

mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsikan pesan, 

sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki kunci privat atau rahasia. Kunci privat 

digunakan untuk mendekripsi pesan. Ilustrasi kunci simetris dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

Dengan cara seperti ini, jika Peggy mengirim pesan untuk Victor, Peggy dapat 

merasa yakin bahwa pesan tersebut hanya dapat dibaca oleh Victor, karena hanya Victor 

yang bisa melakukan dekripsi dengan kunci privatnya. Tentu saja Peggy  harus 

memiliki kunci publik Victor untuk melakukan enkripsi. Peggy bisa mendapatkannya 

dari Victor. Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA 

(merupakan singkatan penemunya yakni Rivest, Shamir dan Adleman) [1]. 

 

 

Fungsi E(M,k) D(C,k) 

Plain Text(M) Cipher Text(C) Plain Text Cipher Text 

Enkripsi(E) Dekripsi(D) 

k: kunci simetris 



 

9 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metode kriptografi kunci Asimetris 

2.3.  Aplikasi Kriptografi  

Sistem kriptografi yang banyak dikenal adalah kriptografi yang dikembangkan 

dengan teknik perhitungan matematika. Kriptografi memiliki tingkat kesulitan yang 

beraneka ragam sesuai dengan kompleksitas perhitungan. Beberapa implementasi teknik 

kriptografi diantaranya keamanan komunikasi, otentikasi, pendistribusian rahasia dan 

sertifikasi [3]. 

2.3.1.  Keamanan Komunikasi 

Keamanan komunikasi merupakan salah satu implementasi kriptografi yang 

paling sederhana. Terdapat dua (2) pihak yang berkomunikasi secara aman dengan cara 

mengenkripsi pesan yang dipertukarkan di antara mereka. Sistem kriptografi dibuat 

sedemikian rupa agar pihak ketiga atau penyusup yang mendapat bocoran (menyadap) 

pembicaraan antara kedua pihak tidak pernah mengetahui informasi asli. 

2.3.2.  Otentikasi  

Otentikasi merupakan identifikasi yang dilakukan oleh  pihak satu kepada pihak 

lain dengan melakukan identifikasi untuk memastikan kebenaran dari informasi yang 

diterima. Identifikasi terhadap suatu informasi dapat berupa tanggal pembuatan 

Fungsi E(M,kA) D(C,kB) 

Plain Text(M) Cipher Text(C) Plain Text Cipher Text 

Enkripsi(E) Dekripsi(D) 

kA: kunci enkripsi 

kB: kunci dekripsi 
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informasi, isi informasi, waktu kirim dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan 

informasi tersebut. Otentikasi berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa 

informasi betul-betul asli dan orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah 

betul-betul orang yang benar.  

Permasalahan otentikasi yang utama adalah pembuktikan keaslian dokumen, hal 

ini dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature [3]. 

Watermarking dapat digunakan untuk menjaga kekayaan intelektual yaitu dengan 

menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuatnya. Masalah kedua 

biasanya berhubungan dengan akses kontrol yang berkaitan dengan pembatasan orang 

yang dapat mengakses informasi pada suatu layanan tertentu.  

Pengguna layanan harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah 

pengguna yang benar atau sah, misalnya dengan menggunakan kata kunci, ciri-ciri khas 

orang dan sebagainya. Ada tiga hal yang dapat ditanyakan oleh verifier (pihak penguji) 

yaitu:  

• Apa yang dimiliki, contohnya kartu ATM  

• Apa yang diketahui,contohnya PIN atau password 

• Apa bagian atau ciri khas, contohnya sidik jari  

Otentikasi biasanya ditujukan kepada pengguna, namun tidak pernah ditujukan 

kepada server atau mesin. Hal tersebut karena sistem yang lebih kecil atau lemah yang 

diamankan. 

2.3.3.  Pendistribusian Rahasia  

Pendistribusian rahasia (secret sharing) merupakan salah satu aplikasi dari 

kriptografi yang memungkinkan pendistribusian satu rahasia di antara sekumpulan 

orang yang dipercaya. Contohnya dalam (k; n)-threshold scheme [1], informasi rahasia 
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didistribusikan sedemikian rupa sehingga sembarang k dari n orang  (k  n) memiliki 

informasi yang cukup untuk mengetahui rahasia tersebut, tetapi sembarang himpunan k-

1 orang tidak dapat melakukannya. Dalam sembarang skema pendistribusian rahasia 

terdapat kumpulan orang yang terpilih yang memiliki informasi yang cukup untuk 

memecahkan rahasia.  

2.3.4.  Sertifikasi  

Aplikasi kriptografi yang juga telah banyak dikenal adalah sertifikasi. Sertifikasi 

adalah sebuah skema dimana pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat untuk 

pihak lain. Dengan menggunakan sertifikat yang dimiliki maka pemilik sertifikat dapat 

mengakses layanan yang dilindungi oleh pembuat sertifikat. Teknologi sertifikasi 

dikembangkan untuk identifikasi dan otentikasi dalam skala yang besar misalnya 

pengaksesan data yang sensitif melalui web. 

2.4.  Kriptanalisis 

2.4.1.  Definisi Kriptanalisis 

Kriptanalisis (Cryptanalysis) merupakan ilmu untuk memecahkan kode, 

mengungkap ciphertext, mematahkan skema otentikasi dan memecahkan protokol 

kriptografi [1]. Kriptanalisis digunakan untuk mencari kelemahan algoritma enkripsi 

atau protokol kriptografi. Keamanan dari suatu algoritma seharusnya tidak tergantung 

pada kerahasiaannya itulah prinsip dasar dari kriptanalisis. Apabila algoritma tersebut 

berhasil ditemukan kelemahannya maka dapat diumumkan kepada publik.  

2.4.2.  Jenis Kriptanalisis 

Serangan kriptanalisis umumnya diklasifikasikan ke dalam enam (6) kategori 

yang dibedakan menurut informasi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan serangan 

yaitu [1] : 



 

12 

 

1. Ciphertext-only attack  

 Kriptanalis mendapatkan contoh dari ciphertext, namun tanpa plaintext yang 

berhubungan dengan ciphertext yang dimilikinya. Data ini relatif mudah untuk 

diperoleh dalam beberapa skenario, tetapi suatu serangan ciphertext-only yang 

berhasil umumnya sulit, dan membutuhkan contoh ciphertext yang sangat banyak 

dan dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat menentukan bentuk aslinya. 

2. Known-plaintext attack  

 Kriptanalis mendapatkan contoh dari ciphertext  dan plaintext yang terkait. Tentu 

saja dengan mendapatkan chipertext dan plaintext akan lebih memudahkan dalam 

menganalisis sistem kriptografi dari pada hanya memiliki chipertext-nya saja 

3. Chosen-plaintext attack  

 Kriptanalis dapat memilih sebagian plaintext dan kemudian mendapatkan ciphertext 

terenkripsi yang terkait. 

4. Adaptive-chosen-plaintext attack  

Kasus khusus dari chosen-plaintext attack dimana kriptanalis dapat memilih contoh 

plaintext secara dinamis, dan mengubah pilihannya berdasarkan hasil dari enkripsi 

sebelumnya. 

5. Chosen-ciphertext attack  

 Kriptanalis boleh memilih potongan ciphertext dan mencoba untuk mendapatkan 

plaintext yang didekripsi. Jenis serangan ini umumnya digunakan untuk sistem 

kriptografi dengan kunci publik. 

6. Adaptive-chosen-ciphertext  

Kasus khusus dari chosen-ciphertext attack. Kriptanalis dapat melancarkan serangan 

jenis ini dalam suatu skenario dimana dia mempunyai akses secara bebas terhadap 
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perangkat keras untuk dekripsi, tetapi tidak dapat mengekstraksi kunci dekripsi 

perangkat keras tersebut. 

Kondisi ideal bagi seorang kriptanalis adalah mendapatkan informasi rahasia. 

Serangan dapat dilancarkan bukan hanya terhadap algoritma enkripsi, tetapi juga 

terhadap algoritma tanda tangan digital dan pseudo-random number generators yaitu 

algoritma deterministik untuk mengekspansi sejumlah kecil bilangan acak dengan deret 

bit yang lebih panjang [4]. 

2.4.3.  Exhaustive Key Search  

Exhaustive key search atau disebut juga brute-force search adalah teknik dasar 

dari mencoba setiap kemungkinan kunci secara berturut-turut hingga kunci yang benar 

ditemukan [1]. Untuk mengidentifikasikan kunci perlu memiliki plaintext dan ciphertext 

atau jika memiliki plaintext yang mengandung beberapa karakter yang dikenal. 

Exhaustive key search dapat dilakukan pada sembarang ciphertext. Kelemahan dalam 

pembangkitan kunci dari ciphertext dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi dari 

exhaustive key search attack. Exhaustive key search dapat juga dilakukan dalam 

program yang dijalankan dengan personal computer (PC).  

Kemajuan teknologi prosesor akan membuat exhaustive key search menjadi 

ancaman serius terhadap sistem kriptografi yang menggunakan kunci. Ketika DES 

dirancang, algoritma ini dianggap aman terhadap exhaustive key search tanpa investasi 

besar dalam perangkat keras. Setelah beberapa tahun berlalu seiring dengan 

perkembangan teknologi komputer, serangan terhadap DES menjadi relatif mudah.  

2.4.3.  Analitical Key Search 

Pada analitical key search, penyerang tidak mencoba semua kemungkinan 

kunci, tetapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi 
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kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Analisa dilakukan dengan dengan 

memecahkan persamaan-persamaan matematika yang mengandung variabel yang 

merepresentasikan plaintext atau kunci. Pada kasus ini kriptanalis diasumsikan 

mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. 

Untuk menghadapi serangan ini, perancang sistem kriptografi harus membuat 

sistem kriptografi yang digunakan cukup kompleks sehingga plaintext merupakan 

informasi asli yang sulit dibongkar. Metode analytical attack biasanya lebih cepat 

menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack [1].    

5.  Zero Knowledge Protocol   

2.5.1.  Pengenalan Zero knowledge Protocol  

 Zero knowledge protocol merupakan salah satu jenis metode yang digunakan 

dalam berbagai sistem kriptografi. Konsep zero knowledge protocol yang disingkat ZKP 

ini pertama kali dipublikasikan oleh Goldwasser, Micali, and Rackoff pada tahun 1985. 

ZKP adalah metode pembuktian identitas melalui komunikasi interaktif tanpa 

menyebutkan kunci rahasia [5]. Dalam ZKP terdapat dua (2) peran utama yaitu (1) 

prover sebagai pihak yang akan membuktikan identitasnya dan (2) verifier yang 

bertindak sebagai penguji. Secara sederhana, prover ingin menunjukkan bahwa dia 

mempunyai informasi rahasia (sebagai contoh  nomor kartu kredit) dengan tidak 

menunjukkan ke pada verifier nomor yang sesungguhnya. Terdapat tiga bentuk tahapan 

yang digunakan dalam pembuktian interaktif dengan menggunakan metode ZKP yaitu 

[3] : 

1. Witness yaitu prover memilih suatu bilangan random dan mengirimkannya ke 

verifier yang dapat membuktikan bahwa prover mengetahui informasi rahasia. 
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Bilangan tersebut mendefinisikan suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh 

prover. 

2. Challenge yaitu verifier memilih pertanyaan acak dan mengirimkannya ke 

prover. 

3. Response yaitu prover menjawab pertanyaan verifier dengan menggunakan 

informasi rahasia yang dimilikinya. 

Tahapan ini dilakukan dalam beberapa kali perulangan untuk mengurangi 

kemungkinan prover benar dengan hanya menebak jawaban yang kebetulan benar. 

Dalam suatu sistem otentikasi berbasis ZKP, terdapat beberapa persyaratan sebagai 

berikut [6] : 

 Completeness yaitu jika pernyataannya benar, maka prover yang asli dapat 

membuktikan bahwa pernyataannya benar kepada verifier setiap waktu. 

 Soundness yaitu jika pernyataannya salah, maka tidak mungkin untuk 

memalsukan hasil kepada verifier bahwa pernyataannya benar. 

 Zero-Knowledge yaitu jika pernyataannya benar, pihak Verifier tidak akan tahu 

apapun kecuali pernyataannya benar. Informasi rahasia dibalik pernyataan tidak 

akan diungkapkan. 

 Komponen ZKP di atas adalah hal yang sangat menarik. Dimana dalam ZKP 

verifier tidak belajar apapun dari prover tentang fakta yang dibuktikan kecuali hanya 

kebenaran dari pernyataan yang disampaikan. Hal ini sangat berguna untuk 

menyelesaikan permasalahan yang besar dalam kriptografi yaitu bagaimana prover 

dapat membuktikan rahasia yang dia ketahui tanpa mengungkapkan rahasia tersebut.  

Zero knowledge protocol yang telah dimodelkan oleh Quisquater and Guillou 

dalam bukunya memberikan contoh Goa Ali Baba [5] pada Gambar 2.3. Untuk ilustrasi 
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sekarang prover direpresentasikan dengan nama Peggy dan verifier direpresentasikan 

dengan nama Victor seperti yang telah banyak dicontohkan dalam berbagai literatur 

kriptografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Goa Ali Baba 

Peggy (prover) ingin membuktikan kepada Victor (verifier) bahwa dia 

mengetahui kata kunci rahasia yang dapat membuka pintu antara ruang S dan R. Namun 

dia tidak ingin mengungkapkan kata kunci rahasia tersebut kepada Victor. Skenario 

pembuktian adalah sebagai berikut : Victor pergi ke P dan menunggu sementara Peggy 

pergi ke ruang S atau R tanpa diketahui Victor. Kemudian Victor menuju ke Q dan 

memerintahkan Peggy untuk keluar dari arah kiri atau kanan terowongan Goa. Jika 

Peggy tidak tahu kata kunci rahasia, dia memiliki 50% kemungkinan keluar dari sisi 

yang benar. 

Aturan tersebut diulangi beberapa kali hingga Victor yakin bahwa Peggy 

memang mengetahui kata kunci rahasianya. Jika aturan diulangi sebanyak n kali, 

Kemungkinan Peggy  menebak adalah 2
n
 [1]. Dan hal ini tidak menjadi masalah berapa 

kali perulangan dilakukan karena Victor tidak belajar kata kunci rahasianya. 
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Ide utama dari penjelasan ini adalah Peggy ingin membuktikan fakta pertama 

(F1), tetapi dia tidak ingin mengungkapkan fakta tersebut. Kemudian dia mencari fakta 

lain (F2) yang dapat diungkapkan, dalam hal ini F2 benar jika F1 benar. Jadi dia 

membuktikan F1 dengan hanya menunjukkan F2. Dalam contoh ini F1 adalah kata 

kunci rahasia sedangkan F2 adalah kemampuan muncul dari arah manapun terowongan 

tersebut.  

2.5.2.  Identifikasi Feige-Fiat-Shamir 

 Uriel Feige, Amos Fiat dan Adi Shamir pertama kali memperkenalkan skema 

identifikasi Feige-Fiat-Shamir yang berbasis ZKP pada tahun 1988 [7]. Skema 

identifikasi Feige-Fiat-Shamir (FFS) merupakan metode paralel yang menggunakan 

pasangan kunci publik dan privat. Keuntungan dari skema ini yaitu operasi matematika 

yang cukup sederhana. FFS adalah suatu skema identifikasi protokol yang dapat 

digunakan untuk prosedur otentikasi ke suatu sistem.  

 Skema FFS yang akan digunakan merupakan skema yang telah diadaptasi 

sehingga melibatkan konstruksi paralel dengan tujuan mempertinggi tingkat keamanan 

[7]. Berdasarkan konsep dari pembuktian ZKP, skema identifikasi FFS juga melibatkan 

dua (2) pihak yaitu Peggy sebagai prover dan Victor sebagai verifier. Peggy adalah 

pihak yang memegang kunci rahasia yang digunakan untuk membuktikan kepada 

Victor, sedangkan Victor sendiri pihak yang mengotentikasi Peggy melalui beberapa 

tantangan tanpa mengetahui kunci yang dimiliki Peggy. 

 Dalam membangkitkan bilangan-bilangan dalam sistem identifikasi FFS 

terdapat tahap sebagai berikut [1]: 

1.  Prover memilih suatu bilangan modulus n, yang merupakan hasil perkalian dari 

dua bilangan prima besar p dan q (n = p x q). Pada dasarnya n seharusnya 
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mempunyai panjang setidaknya 256 hingga 1024 bit. Tentu saja semakin besar 

nilai n tingkat keamanannya akan semakin tinggi.  

2. Prover memilih suatu bilangan v, dimana v adalah suatu sisa bilangan kuadrat 

modulo n. Atau dengan kata lain v kongruen dengan nilai suatu bilangan kuadrat 

( x
2
 ≡ v  (mod n )), dan bilangan v

-1
 mod n. Bilangan v ini merupakan kunci 

publik.  

3. Setelah membangkitkan v lalu dihitung suatu bilangan yang sangat kecil s 

dimana s ≡ sqrt (v
-1

) (mod n).  Bilangan s inilah kunci privat yang hanya 

dipegang Peggy. 

 Setelah pre-kalkulasi dilakukan, selanjutnya merupakan proses identifikasi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut [1]: 

1. Peggy membangkitkan suatu bilangan random r, dimana r kurang dari  n. Peggy 

menghitung x = r
2
 mod n, dan mengirim x ke Victor.(Witness) 

2. Victor mengirim suatu bit bilangan random b.(Challenge) 

3. Jika b = 0, Peggy mengirimkan r ke Victor. Jika b = 1, Peggy mengirimkan  y = 

r * s mod n ke Victor.(Response) 

4. Jika b = 0, Victor memverifikasi  x = r
2
 mod n, hal ini membuktikan bahwa 

Peggy tahu akar (x). Jika b = 1, Victor memverifikasi x = y
2
 * v mod n, hal ini 

membuktikan bahwa Peggy mengetahui akar  (v
-1

). 

Prosedur di atas merupakan satu ronde yang juga disebut suatu akreditasi dari 

protokol. Peggy dan Victor mengulangi protokol ini sebanyak t kali, sampai Victor 

yakin bahwa Peggy mengetahui nilai s. Jika Peggy tidak tahu nilai dari s, dia dapat 

memilih bilangan r sehingga dia dapat membodohi Victor jika Victor mengirimkan bit 

0. Kemungkinan Peggy bisa membodohi Victor adalah 50%. Agar protokol ini dapat 
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berjalan, maka Peggy tidak boleh menggunakan r yang sama. Jika dia menggunakan r 

yang sama, dan Victor mengirim bit acak yang lain kepada Peggy pada langkah kedua 

(2), sehingga dia dapat mengetahui kedua response Peggy. Dari hal tersebut Victor 

dapat menghitung nilai kunci privat s yang dimiliki Peggy [1]. 

Pada FFS yang telah dimodifikasi menunjukkan bahwa konstruksi paralel dapat 

meningkatkan jumlah akreditasi setiap perulangan dan mengurangi interaksi antara 

Peggy dan Victor [7]. Langkah pertama adalah bangkitkan n yang merupakan hasil 

perkalian dari dua buah bilangan prima yang telah dibangkitkan sebelumnya.  

Untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat, langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

1) Pilih suatu bilangan yang berbeda sebanyak k : v1, v2,..., vk dimana setiap vi 

adalah sisa kuadrat modulo n. Dengan kata lain, pilih vi yang berasal dari x
2
 = 

vi mod n yang punya sebuah solusi and vi
-1

 mod n . String v1, v2,..., vk, adalah 

kunci publik.  

2) Kemudian hitung bilangan yang sangat kecil si dimana si = sqrt (vi
-1

) mod n. 

String, s1, s2,..., sk, adalah kunci privat.  

Setelah pembangkitan kunci-kunci barulah proses otentikasi sebagai berikut : 

1. Peggy (Prover) membangkitkan suatu bilangan random r, dimana r kurang dari  

n. Prover menghitung x = r
2
 mod n, dan mengirim x ke Victor (Verifier). 

2. Victor mengirim suatu bit bilangan acak sepanjang k : b1, b2,..., bk 

3. Peggy menghitung y = r * (s1
b1 * s2

b2 *...* sk
bk) mod n. (Dia mengalikannya 

bersama-sama yang mana nilai si yang cocok dengan bi = 1. Jika bit pertama 

bernilai 1 maka  s1 adalah bagian dari produk dan sebaliknya jika bit pertama 
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bernilai 0 maka s1 bukan bagian dari produk dan seterusnya.). Kemudian dia 

mengirimkan y. 

4. Victor memverifikasi nilai x’ = y
2
 * (v1

b1 * v2
b2 *...* vk

bk) mod n. (Dia 

mengalikannya bersama-sama nilai vi berdasarkan pada string biner random. 

Jika bit pertama bernilai 1 maka  v1 adalah bagian dari produk dan sebaliknya 

jika bit pertama bernilai 0 maka v1 bukan bagian dari produk dan seterusnya. 

Peggy dan Victor melakukan prosedur tersebut selama t kali, hingga Victor yakin 

bahwa Peggy tahu nilai s1, s2,..., sk. Peluang Peggy dapat membodohi Victor adalah 1/2
t
. 

Langkah – langkah berjalannya protokol dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Skema identifikasi Feige-Fiat-Shamir 

 

2.5.3.  Identifikasi Guillo-Quisquater  

 Louis Guillou dan Jean-Jacques Quisquater mengembangkan sebuah skema 

identifkasi berbasis ZKP yang kemudian dikenal dengan nama Guillo-Quisquater yang 
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disingkat dengan GQ [1]. GQ merupakan metode berdasarkan kesulitan faktorisasi 

bilangan prima. Pertukaran antara Peggy sebagai prover dan Victor sebagai verifier dan 

akreditasi paralel dalam setiap perulangan dibuat minimum. Pada GQ hanya terdapat 

satu kali perulangan dan satu kali akreditasi setiap protokol berjalan. Pada level 

keamanan yang sama dengan FFS, perhitungan dalam GQ lebih besar dari pada FFS. 

Pada algoritma GQ pembangkitan kunci privat dan publik menggunakan langkah seperti 

metode RSA (Rivest, Shamir dan Adleman) [1] . 

 Tahap pembangkitan bilangan-bilangan pada GQ sebagai berikut [2] : 

1. Peggy membangkitkan kunci publik berupa bilangan eksponensial v dan suatu 

modulus n, dimana n merupakan produk dua bilangan prima besar p dan q yang 

mempunyai panjang 256 bit (n = p x q) .  

2. Peggy membangkitkan kunci privat dengan persamaan s = v
−1

mod m, dimana m 

==(p−1)(q−1). Bilangan v sendiri dipilih dengan GCD(v,m) = 1. GCD singkatan 

dari great common divisor atau faktor persekutuan terbesar (FPB), untuk 

mencari GCD dapat dilakukan dengan metode Euclid [1]. 

3. Peggy juga membangkitkan identitas JA, dan menghitung data akreditasi sA yang 

dihitung dari persamaan sA = (JA)
−s

mod n 

Tahap selanjutnya adalah proses otentikasi. Sebelumnya Peggy telah 

memberitahukan modulo n dan identitas JA. Peggy ingin membuktikan ke Victor bahwa 

identitas JA adalah miliknya. Untuk melakukan hal itu maka Peggy harus meyakinkan 

Victor bahwa dia tahu s (kunci privat). Langkah berjalannya protokol [8] dapat dilihat 

pada Gambar 2.5. 

1. Penggy mengambil suatu bilangan random r, dimana r diantara 1 dan n-1. Peggy 

menghitung T = r
v
 mod n dan mengirimkan T kepada Victor.(Witness) 
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2. Victor mengambil suatu bilangan random d, dimana d diantara 0 dan v -1. Dia 

mengimkan d ke Peggy.(Challenge).  

3. Peggy menghitung D = r*sA
d
 mod n dan mengirimkannya ke Victor.(Response) 

4. Victor menghitung T
1
 = D

v
*JA

d 
mod n. Jika T ≡ T

1
 (mod n) maka otentikasi 

sukses. 

Perhitungan matematika yang digunakan tidak begitu kompleks. Adapun persamaannya 

adalah sebagai berikut : 

T
1
 = D

v
JA

d
 = (rsA

d
)
v
 JA

d
 = r

v
 sA

dv
 JA

d
 = r

v
(JAsA

v
)
d
 ≡ T = r

v
 mod n 

 
  

 
Gambar 2.5. Skema identifikasi Guillo-Quisquater 

 

 

2.6.   Android dan SQLite 

Android merupakan perangkat lunak pada perangkat mobile yang meliputi 

sistem operasi, middleware dan aplikasi inti yang dirilis oleh Google Inc. dan 

dikembangkan dengan berbasis kernel Linux. Android menyediakan platform yang 

bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan Aplikasi. Software 
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Development Kit (SDK) Android merupakan tools dan API yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman 

Java. Android terdiri atas kernel Linux, Library, Android Runtime, Framework dan 

Layer Aplikasi [8]. 

Database pada aplikasi Android menggunakan SQLite. SQLite memiliki fitur 

relasional database, hampir sama dengan SQL pada desktop hanya saja SQLite 

membutuhkan memori yang sedikit. Pada SQLite cukup dengan menggunakan perintah 

SQL untuk membuat atau meng-update database, selanjutnya sistem pada android akan 

menangani hal-hal yang berhubungan dengan database. SQLite database otomatis akan 

tersimpan didalam path data/ data/ nama_package/ database/ nama_database. Pada 

SQLite terdapat tiga (3) bagian utama yang digunakan dalam operasi database yaitu 

SQLiteDatabase, SQLiteOpenHelper dan Cursor [8]. 

2.7. Apache Web Server dan MySQL 

Apache Web Server adalah server web yang digunakan untuk hosting situs web. 

Protokol komunikasi yang digunakan untuk adalah HTTP. Apache merupakan 

perangkat lunak open source yang dikembangkan di bawah organisasi Apache Software 

Foundation [9]. Apache web server dapat berjalan pada berbagai jenis sistem operasi 

seperti BSD, Windows, Linux, dan sebagainya. Apache web server berbagai fitur 

seperti CGI, SSL, dan domain virtual [9]. Bahasa pemrograman yang biasa digunakan 

untuk membangun aplikasi web pada Apache adalah Java dan PHP. 

MySQL adalah salah satu jenis Database Management System (DBMS) yang 

banyak digunakan bersamaan dengan Apache web server. MySQL memiliki dua lisensi, 

versi gratis dibawah lisensi General Public License (GPL)  dan versi komersial yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://compnetworking.about.com/cs/securityssl/g/bldef_ssl.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/GPL
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dikelola oleh Oracle. MySQL bahasa Structured Query Language (SQL) standar ANSI 

dalam operasi database [10]. 

2.8. Fungsi Bilangan Acak 

Random number generator (RNG) merupakan suatu peralatan komputasional 

yang dirancang untuk menghasilkan suatu urutan bilangan acak. Bilangan acak yang 

dihasilkan oleh komputer tidak benar-benar acak, begitu pula bilangan acak yang 

diterapkan dalam metode kriptografi juga tidak benar-benar acak. Hal ini berarti 

bilangan acak yang dihasilkan tersebut dapat ditebak susunannya. Dalam kriptografi, 

bilangan acak sering dibangkitkan dengan menggunakan pembangkit bilangan acak 

semu (pseudo random number generator) [1].  

Java memiliki fungsi tersendiri yang digunakan dalam pembangkitan acak yang 

terdapat pada java.util.random. Fungsi ini menggunakan 48 bit seed yang 

dimodifikasi menggunakan formula linear kongruensial [1,11]. Jika dua buah bilangan 

hasil pembangkitan dibangkitkan dari seed yang sama dan menggunakan urutan 

pemanggilan yang sama maka akan dihasilkan urutan bilangan yang sama. Untuk 

mengatasi kemungkinan tersebut java menyediakan fungsi-fungsi pada kelas 

java.util.random seperti setseed(), nextInt(), nextByte(), 

random()dan lainnya. Pembangkitan juga dapat melibatkan fungsi waktu seperti 

System.currentMiliSecond()[11]. 

Pada proses pembangkitan bilangan prima juga menggunakan parameter 

bilangan acak yang telah dibangkitkan sebelumnya. Jadi hasil bilangan prima yang 

dihasilkan bisa juga sama jika bilangan acaknya sama. Pembangkitan bilangan prima 

pada fungsi BigInteger.probablePrime(bitLength, random) sendiri 

menggunakan dua (2) algoritma tes prima yaitu Rabin-Miller dan Lucas-Lehmer [1]. 


