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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1. Metode Pengujian 

 Pengujian sistem otentikasi zero knowledge protocol (ZKP) dilakukan dengan 

tiga (3) cara yaitu : 

1. Pengujian aplikasi sistem otentikasi ZKP dengan metode FFS dan GQ pada tiga 

(3) layanan web. 

2. Pengujian kecepatan waktu eksekusi algoritma FFS dan GQ berdasarkan clock 

cyle. 

3. Pengujian keamanan sistem otentikasi berbasis zero knowledge protocol (ZKP) 

dengan menggunakan pemodelan matematis. 

 

4.2.  Pengujian Aplikasi Sistem Otentikasi ZKP 

4.2.1. Tujuan  

Pengujian sistem otentikasi bertujuan untuk menguji aplikasi mobile yang telah 

dibuat pada tiga (3) contoh layanan web. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui data-

data yang dibangkitkan, data yang dikomunikasi pada saat protokol berjalan dan waktu 

yang dibutuhkan dalam dalam proses otentikasi.  

4.2.2.  Alat dan Kondisi Pengujian 

Peralatan dan kondisi pengujian aplikasi sistem otentikasi ZKP adalah sebagai 

berikut: 

1. Perangkat mobile yang digunakan adalah Samsung GT-S5360 bersistem 

operasi Android versi GingerBread 2.3.5, Prosesor ARM v.6 832 MHz dan 

RAM 290 MB. 
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2. Perangkat server disimulasikan dengan menggunakan Notebook bersistem 

operasi Win XP SP3, Prosesor Intel Core Duo @1.83 GHz dan RAM 1,5 

GB. 

3. Web server menggunakan Apache HTTP Server dan database mySQL. 

4. Koneksi antara perangkat mobile dan server dilakukan secara lokal dengan 

menggunakan jaringan wifi. 

4.2.3.  Langkah-langkah Pengujian 

Pengujian aplikasi sistem otentikasi ZKP dilakukan pada tiga (3) jenis verifier 

atau layanan web yang berbeda yaitu : 

1) Sistem informasi transaksi rekening bank yang memiliki fasilitas inquiry 

data keuangan di rekening bank 

2) Sistem informasi data mahasiswa yang memiliki fasilitas melihat data nilai 

IPK, tagihan dan  daftar peminjaman buku 

3) Sistem informasi data karyawan yang memiliki fasilitas view, input , delete, 

update dan searching data karyawan 

 Ketiga sistem masing-masing diuji menggunakan aplikasi ZKP dengan metode 

Identifikasi Feige-Fiat-Shamir (FFS) dan Identifikasi Guillo-Quisquater (GQ). Terdapat 

dua (2) langkah pengujian dalam menguji aplikasi sistem otentikasi ini yaitu : 

1. Pengujian proses registrasi 

2. Pengujian proses otentikasi 

 Pada tahap registrasi terdapat beberapa tahap yang dilakukan sesuai dengan 

diagram alir registrasi sistem otentikasi pada Bab III. Begitu pula dengan tahap proses 

otentikasi sesuai dengan diagram alir proses otentikasi. Pada pengujian ini disiapkan 

sebuah akun yang memiliki userid dan kode aktivasi yang telah terdaftar dalam sistem 
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tetapi layanan akses mobile belum diaktifkan. Masing-masing akan diujikan pada FFS 

dan GQ untuk mengakses ketiga layanan di atas. Terdapat sebuah akun sebagai berikut : 

      User-id  : user1 

      Kode  Aktivasi  : 

1. Layanan  sistem informasi transaksi rekening bank  : 21416723 

2. Layanan sistem informasi data mahasiswa  : 46716129 

3. Layanan sistem informasi data karyawan  : 51086526 

 

a).  Pengujian Sistem Otentikasi FFS 

 Pengujian aplikasi mobile FFS dilakukan pada tiga (3) jenis layanan web 

berbeda seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pengujian yang pertama pada 

layanan Sistem informasi transaksi rekening bank.  

a. Tahap Registrasi Sistem 

 Pada skenario pengujian, user telah mendapatkan aplikasi mobile FFS serta 

user-id dan kode aktivasi layanan mobile FFS. Setelah aplikasi diinstal pada perangkat 

Android maka user dihadapkan menu utama aplikasi mobile. Pada tampilan utama 

ditekan tombol Menu lalu tekan Add untuk menambah atau mendaftar layanan akses 

dengan mobile FFS. Setelah itu akan muncul tampilan registrasi layanan seperti pada 

Gambar 4.1. Kemudian diisikan url layanan web, user-id dan nomor aktivasi.  

 Pengujian dilakukan dengan jaringan lokal melalui wifi, sehingga url dapat 

ditulis seperti berikut: http://192.168.43.5/mybanking. Pada implementasinya url bisa 

didapat dari link atau diberikan pihak server melaului pesan singkat (SMS). Kolom 

user-id diisi user1 dan  kode aktivasi sesuai dengan kode yang diberikan sebelumnya. 

Pada kolom nama dan status dibiarkan tetap kosong karena terisi oleh nama dan status 

layanan secara otomotis.  

 

http://192.168.43.5/mybanking.%20Pada%20implementasinya%20url%20bisa%20didapat%20dari%20link%20atau%20diberikan%20pihak%20server%20melaului%20pesan%20singkat%20(SMS).%20Kolom%20user-id%20diisi%20user1
http://192.168.43.5/mybanking.%20Pada%20implementasinya%20url%20bisa%20didapat%20dari%20link%20atau%20diberikan%20pihak%20server%20melaului%20pesan%20singkat%20(SMS).%20Kolom%20user-id%20diisi%20user1
http://192.168.43.5/mybanking.%20Pada%20implementasinya%20url%20bisa%20didapat%20dari%20link%20atau%20diberikan%20pihak%20server%20melaului%20pesan%20singkat%20(SMS).%20Kolom%20user-id%20diisi%20user1
http://192.168.43.5/mybanking.%20Pada%20implementasinya%20url%20bisa%20didapat%20dari%20link%20atau%20diberikan%20pihak%20server%20melaului%20pesan%20singkat%20(SMS).%20Kolom%20user-id%20diisi%20user1
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Gambar 4.1. Proses registrasi layanan 

 Setelah tombol submit ditekan maka aplikasi akan membangkitkan kunci privat, 

publik dan bilangan lainnya. Untuk melihat proses pembangkitan kunci dapat dilakukan 

dengan menghubungkan perangkat Android pada Personal Computer (PC) dengan 

mode debug. File log proses regitrasi ini dapat dilihat pada lampiran M. Setelah proses 

registrasi selesai maka aplikasi akan secara otomatis kembali ke tampilan utama dengan 

menampilkan layanan yang telah didaftarkan yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Layanan yang telah didaftarkan 

 Proses pendaftaran dan pembangkitan kunci layanan kedua dan ketiga memiliki 

tahapan yang sama. Data-data ringkasan file log hasil pembangkitan kunci pada kedua 

jenis layanan diperlihatkan pada data hasil pengujian registrasi pada lampiran A-J. 

b. Tahap Otentikasi Sistem 

Tahap kedua adalah pengujian proses otentikasi FFS. Setelah layanan didaftarkan 

maka user bisa mengakses layanan dengan menekan ikon layanan yang dinginkan. 

Setelah ikon layanan ditekan maka proses otentikasi dilakukan. file log pada proses 

otentikasi berjalan dapat dilihat pada lampiran N. Setelah proses otentikasi selesai 
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browser Android akan mengarahkan user  pada layanan web yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.3. Tampilan Sistem Informasi Rekening Bank 

Pengujian yang sama seperti di atas juga dilakukan pada layanan kedua dan 

ketiga. Pada Gambar 4.4 dapat dilihat tampilan sistem manajemen karyawan. Dari hasil 

pengujian sistem otentikasi pada ketiga layanan dengan melakukan beberapa kali proses 

otentikasi dihasilkan data-data yang dapat dilihat lampiran A-J. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Tampilan Sistem Manajemen Karyawan 

b). Pengujian Sistem Otentikasi GQ 

Pengujian aplikasi mobile GQ memiliki tahap-tahap yang sama dengan FFS. 

Pengujian otentikasi layanan juga dilakukan dengan tiga (3) jenis layanan yang telah 

diterangkan di atas. Pada pengujian GQ diperlihatkan data-data registrasi dan proses 
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otentikasi layanan sistem informasi mahasiswa. Sedangkan data-data pada layanan yang 

lain dapat dilihat pada lampiran A-J. 

a. Tahap Registrasi Sistem 

 Proses  pendaftaran layanan web pada GQ sama dengan FFS yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. Data yang harus diisikan pada tampilan registrasi sama dengan 

pengujian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Proses pendaftaran layanan pada aplikasi GQ 

 Pada proses pendaftaran dibangkitkan bilangan-bilangan otentikasi seperti 

prima, modulo, kunci privat, kunci publik, identitas dan akreditasi. File log proses 

pembangkitan bilangan-bilangan tersebut dapat dilihat pada lampiran O. 

b. Tahap Otentikasi Sistem 

 Pengujian berikutnya adalah proses otentikasi GQ. Dari tampilan utama ditekan 

ikon nama layanan yang dituju dan proses otentikasi dimulai. File log proses otentikasi 

GQ dapat dilihat pada lampiran A-J. Setelah selesai proses otentikasi maka akan 

langsung menuju dashboard user yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Tampilan Sistem Informasi Mahasiswa 

4.2.4.   Ringkasan Hasil Pengujian 

Pengujian kedua jenis sistem otentikasi FFS dan GQ yang telah dilakukan pada 

tiga (3) layanan web dihasilkan data-data yang dibangkitkan pada proses registrasi, 

proses otentikasi dan waktu proses otentikasi. Data-data hasil pembangkitan proses 

registrasi dan otentikasi dapat dilihat pada lampiran A-J. Dari semua percobaan yang 

telah dilakukan otentikasi selalu berhasil dan user berhasil membuktikan identitasnya. 

Artinya kedua algoritma FFS dan GQ telah memenuhi salah satu karakteristik Zero 

Knowledge Protocol yaitu completeness yang berarti jika pernyataannya benar 

(memiliki kunci), maka Prover yang asli dapat membuktikan bahwa pernyataannya 

benar kepada Verifier setiap waktu. 
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Pengujian waktu sendiri digunakan untuk mengetahui total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses otentikasi.yang dibutuhkan kedua algoritma dalam proses 

otentikasi. Kedua algoritma memiliki panjang bilangan prima yang sama yaitu 256 bit. 

Dengan peralatan dan kondisi pengujian yang sama akan diketahui algoritma manakah 

yang lebih efesisen dari segi waktu. Pada Tabel 4.1 hingga 4.4 dapat dilihat hasil 

pengukuran waktu proses otentikasi dalam satuan mili sekon (ms) dengan percobaan 

masing-masing sebanyak lima (5) kali pada setiap layanan web. 

 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Waktu Proses Otentikasi FFS dan GQ pada Web 1 

 

Proses Otentikasi 

Percobaan 

1(ms) 

Percobaan 

2( ms) 

Percobaan 3 

(ms) 

Percobaan 4 

(ms) 

Percobaan 5 

(ms) 

Rata - Rata Waktu 

(ms) 

FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ 

Pembangkitan Random  1 2 1 1 8 1 4 1 1 1 3 1.2 

Perhitungan Witness 3 26 14 11 9 11 2 23 1 16 5.8 17.4 

Kirim Witness - Terima  

Challenge 
309 179 339 149 157 314 175 174 186 171 233.2 197.4 

Perhitugan Respon  4 10 9 13 14 22 7 14 7 24 8.2 16.6 

Kirim Respon - Terima Hasil  127 520 124 549 124 509 144 587 151 520 134 537 

Total Waktu 444 737 487 723 312 857 332 799 346 732 384.2 769.6 

 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Waktu Proses Otentikasi FFS dan GQ pada Web 2 

 

Proses Otentikasi 

Percobaan 
1(ms) 

Percobaan 
2(ms) 

Percobaan 
3(ms) 

Percobaan 
4(ms) 

Percobaan 
5(ms) 

Rata - Rata 
Waktu(ms) 

FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ 

Pembangkitan Random  1 5 1 1 7 1 1 12 1 1 2.2 4 

Perhitungan Witness 10 22 7 8 7 15 1 10 1 18 5.2 14.6 

Kirim Witness - Terima  

Challenge 
167 177 185 190 234 207 119 219 173 131 175.6 184.8 

Perhitugan Respon  9 10 3 14 1 17 9 15 11 15 6.6 14.2 

Kirim Respon - Terima Hasil  149 542 139 545 219 566 145 516 148 568 160 547.4 

Total Waktu 336 756 335 758 468 806 275 772 334 733 349.6 765 
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Tabel 4.3. Hasil Pengujian Waktu Proses Otentikasi FFS dan GQ pada Web 3 

 

Proses Otentikasi 

Percobaan 

1(ms) 

Percobaan 

2(ms) 

Percobaan 

3(ms) 

Percobaan 

4(ms) 

Percobaan 

5(ms) 

Rata - Rata 

Waktu(ms) 

FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ FFS GQ 

Pembangkitan Random  10 1 12 1 1 4 4 1 1 1 5.6 1.6 

Perhitungan Witness 1 21 7 21 8 26 2 18 2 22 4 21.6 

Kirim Witness - Terima  

Challenge 
162 228 156 130 180 144 175 142 161 208 166.8 170.4 

Perhitugan Respon  7 9 7 14 4 20 7 18 8 17 6.6 15.6 

Kirim Respon - Terima Hasil  164 565 137 570 148 699 144 607 161 645 150.8 617.2 

Total Waktu 344 824 319 736 341 893 332 786 333 893 333.8 826.4 

 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Total Waktu Proses Otentikasi FFS dan GQ pada 3 Layanan Web 

 

No 

Layanan 

1(ms) 

Layanan 

2(ms) 

Layanan 

3(ms) 

FFS GQ FFS GQ FFS GQ 

1 444 737 336 756 344 824 

2 487 723 335 758 319 736 

3 312 857 468 806 341 893 

4 332 799 275 772 332 786 

5 346 732 334 733 333 893 

Rata-Rata 

(ms) 
384.2 769.6 349.6 765 333.8 826.4 

 

Ket : Layanan 1 : Sistem informasi rekening bank 

Layanan 2 : Sistem informasi data karyawan 

Layanan 3 : Sistem informasi data mahasiswa 

  

Dari tabel hasil pengujian total waktu proses otentikasi terhadap ketiga layanan 

web tersebut dapat dilihat bahwa FFS memiliki waktu proses otentikasi yang lebih cepat 

dari proses otentikasi GQ. Sebagai catatan pada keduanya protokol otentikasi dilakukan 

sekali perulangan. Kebutuhan waktu GQ kurang lebih 2 kali lipat waktu yang 

dibutuhkan FFS. Pada proses pembangkitan bilangan random baik FFS maupun GQ 
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hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Terdapat dua (2) proses yang 

membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu Kirim witness - Terima challenge dan 

Kirim Respon - Terima Hasil. Kedua proses ini melibatkan sisi server, dimana 

challenge dan hasil verifikasi merupakan hasil perhitungan server. Tentu saja kedua 

proses tersebut sangat tergantung pada waktu komunikasi dan kondisi server.  

Dengan melihat hasil pengukuran waktu perhitungan witness dan response yang 

dilakukan dalam aplikasi mobile diketahui bahwa FFS lebih cepat dari GQ. Pada kedua 

proses tersebut GQ melibatkan perhitungan perpangkatan eksponensial O(n
x
) dimana x 

adalah kunci publik. Sedangkan FFS hanya kuadrat O(n
2
). Dari pengujian waktu proses 

otentikasi dengan panjang bit prima 256 bit dapat disimpulkan bahwa FFS lebih cepat 

dari pada GQ walaupun dengan perbedaan waktu yang sangat kecil.  

4.3.      Pengujian Waktu Eksekusi Algoritma  

4.3.1  Tujuan  

Pengujian kedua yang dilakukan bertujuan mengetahui waktu eksekusi 

algoritma ZKP baik GQ maupun FFS berdasarkan clock cycle yang diperlukan kedua 

algoritma.  

4.3.2 Alat dan Kondisi Pengujian 

Peralatan baik hardware maupun software yang digunakan dalam pengujian ini 

yaitu: 

1. Program ditulis menggunakan Eclipse IDE dengan bahasa pemrograman 

java. 

2. Java Class File Editor untuk melihat kode bytecode yang dihasilkan program 

java. 

3. Java Development Kit (JDK) versi 6.27. 

4. Tabel konversi bytecode ke clock cycle yang diimplementasikan dalam Java 

Optimized Processor (JOP) [14]. 
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4.3.3 Langkah-Langkah Pengujian 

Untuk keperluan pengujian ini kode program didesain ulang sehingga kode 

program yang sebelumnya terdapat pada dua sisi (mobile dan server) akan dijadikan 

dalam satu program. Kode FFS dan GQ yang telah ditulis ulang untuk keperluan 

pengujian ini dapat dilihat pada lampiran. Pengujian dilakukan dengan cara menghitung 

jumlah instruksi dan clock cycle yang diperlukan untuk mengeksekusi program java 

yang telah didesain. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengkonversi (compile dengan javac) kode java ke bentuk java bytecode. 

2. Menghitung jumlah clock cycle yang diperlukan pada setiap instruksi 

dalam java bytecode dengan menggunakan tabel konversi[14]. 

4.3.4     Ringkasan Hasil Pengujian 

Pengujjian yang telah dilakukan dengan menghitung jumlah cycle per 

instruction (CPI) yang diperlukan kedua algoritma. Berdasarkan teori terdapat tiga (3) 

faktor yang mempengaruhi CPU Execution Time yaitu: 

1. Jumlah total instruksi yang dieksekusi. 

2. Setiap instruksi memiliki jumlah clock cycle tertentu untuk menyelesaikan 

instruksi tersebut yang disebut dengan Cycle Per Instruction (CPI). 

3. Clock Cycle Time CPU pada Hardware yang digunakan. 

Clok Cycle Time  = 1/ Clock Rate atau 1/ Frekuensi (Hz).  

Dari bytecode yang terdapat pada file Class Java yang dihasilkan dari 

masing-masing program dikonversi ke clock cycle yang dibutuhkan masing-masing 

instruksi tersebut. Proses konversi clock cycle yang digunakan telah diimplementasikan 

pada JOP (Java Optimized Processor) yang dapat dilihat pada lampiran K-L. Pada 
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Tabel 4.5. merupakan ringkasan kebutuhan clock dari implementasi kode masing-

masing algoritma.  

Tabel 4.5. Jumlah Clock dan Instruksi Implementasi Kode Algoritma GQ dan FFS 

(a) Algoritma FFS     (b) Algoritma GQ 

 

Fungsi 
Jumlah 

Clock 

Jumlah 

Instruksi 

Main 95 3 

Init 2533 64 

Register 5738 176 

WitnessFFS 1628 58 

ChallengeFFS 657 21 

ResponFFS 1548 54 

ResultFFS 1220 49 

Total 13419 425 

 

Pada Tabel 4.5a dan 4.5b dapat dilihat kebutuhan clock cycle dan jumlah intruksi pada 

masing-masing fungsi yang terdapat pada kedua algoritma. Dari tabel tersebut dapat dihitung 

nilai CPI (Clock Per Instruction) yang merupakan nilai rata-rata clock cycle per instruksi 

Algoritma FFS : 

CPI FFS  

= Total Clock Cycle / Total Intruksi 

= 13419 / 425 

= 31.57411765 Cycle 

CPU Time FFS 

= ( Jumlah Instruksi x CPI ) / Clock Rate. 

= ( 425 x 31.57411765 ) / 1830000000  

=  0.0000733 sec 

=  0.0733 ms 

Algoritma GQ : 

CPI GQ  

= Total Clock Cycle / Total Intruksi 

= 14668 / 470 

= 31.21276596 Cycle 

CPU Time GQ 

= ( Jumlah Instruksi x CPI ) / Clock Rate. 

= ( 470 x 31.21276596 ) / 1830000000  

=  0.00008016 sec 

=  0.08016 ms 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui CPU Time untuk program algoritma 

FFS = 0.0733 ms dan GQ = 0.08016 ms. Terlihat bahwa program FFS lebih cepat dari 

GQ, dimana keduanya dihitung menggunakan standar JOP [14].  

Fungsi 
Jumlah 

Clock 

Jumlah 

Instruksi 

Main 95 3 

Init 2437 62 

Register 7293 225 

WitnessGQ 1565 54 

ChallengeGQ 853 31 

ResponGQ 1243 47 

ResultGQ 1184 48 

Total 14670 470 
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4.4 Pengujian Keamanan Algoritma Otentikasi  

4.4.1  Tujuan 

Pengujian ini bertujuan melihat tingkat keamanan dari masing-masing algoritma 

FFS dan GQ dengan menggunakan pemodelan matematis.  

4.4.2 Skenario Pengujian 

Algoritma FFS dan GQ masing-masing memiliki kunci privat yang menjadi 

rahasia dari kebenaran identitasnya. Pengujian ini dilakukan dengan mencoba 

menemukan kunci privat dan membuktikan apakah benar kedua algoritma ini memenuhi 

kriteria zero knowledge protocol. Kriteria algoritma ZKP sendiri yaitu completeness, 

soundness dan zero knowledge (Bab II).  

Pengujian dilakukan dengan perhitungan matematis dimana penguji diposisikan 

sebagai pihak ketiga dan verifier palsu yang hendak membongkar kunci privat. 

Pengujian ini didasarkan pada cryptanalytic attacks yaitu metode kriptanalisis terhadap 

sistem keamanan kriptografi dengan cara menganalisis kelemahan algoritma kriptografi 

untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. 

Metode cryptanalytic attacks pada pengujian ini dilakukan dengan pemodelan 

matematis untuk memecahkan persamaan-persamaan yang terdapat pada algoritma FFS 

maupun GQ. Dalam  cryptanalytic attacks, penyerang atau penyusup diasumsikan 

mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. Penyerang juga mengetahui data-data 

tertentu terkait dengan algoritma FFS dan GQ. Pada pengujian ini terdapat 2 jenis 

penyerang yaitu pihak ketiga dan verifier palsu yang dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

Kedua jenis penyerang masing-masing dibedakan dengan mengetahui bagian tertentu 

yang dibangkitkan.  
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(a) Skenario penyusup sebagai pihak ketiga 

  

 

 

(b) Skenario penyusup sebagai verfier palsu 

Gambar 4.7. Skenario pengujian keamanan sistem otentikasi 

Pada skenario pengujian pihak ketiga diasumsikan sebagai pihak yang 

mengetahui data-data yang berhasil didapat ketika protokol berjalan atau proses 

otentikasi berlangsung. Sedangkan pihak verifier mengetahui data-data yang 

dipertukarkan pada proses otentikasi dan juga beberapa data seperti bilangan identitas 

(ja) (pada algoritma GQ), kunci publik dan modulo. Untuk lebih jelas mengenai 

skenario penyerangan dan data-data yang diketahui masing-masing penyerang dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Data skenario pengujian keamaan FFS dan GQ 

Parameter 
Pihak Ketiga Verifier Palsu 

FFS GQ FFS GQ 

Witness √ √ √ √ 

Challenge √ √ √ √ 

Response √ √ √ √ 

Modulo 
 

√ √ √ 

Kunci Publik   
 

√ √ 

Ja *       √ 

 

Ket :  

*) Pada algoritma GQ saja. 

Verifier 

Pihak Ketiga 

Sebagai Prover 

Prover 

Verifier Palsu 

Verifier 

Prover 
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Dari skenario diatas dapat diketahui bahwa verifier palsu mengetahui data yang 

lebih banyak dari pada pihak ketiga. Pada suatu ketika bisa saja pihak ketiga 

mengetahui data yang diketahui verifier palsu.  

4.4.3. Langkah-langkah pengujian 

a. Pengujian Pemodelan Matematis Algoritma FFS 

Berdasarkan teori algoritma FFS didasarkan pada tingkat kesulitan membalikan 

fungsi kuadrat. Pada pengujian ini diberikan contoh prosedur pembentukan kunci 

hingga proses otentikasi yang dilakukan dengan perhitungan matematis dan hasil 

eksekusi program yang kemudian dianalisa keamanannya dengan pemodelan matematis 

pada Tabel 4.7 dan 4.8. 

Tabel 4.7.Tahap pembangkitan kunci pada FFS 

Langkah Perhitungan Matematis FFS Program FFS 

Pemilihan 

random prima 

p = 29 

q = 37 

n = p x q = 29 x 37 = 1073. 

p = 29 

q = 37 

n =1073 

Pembentukan 

kunci privat 

Pembangkitan kunci privat (s) dengan GCD 

(Great Common Divisor) untuk mendapatkan 

bilangan yang relatif prima dengan m. Bilangan 

s dan m disebut relatif prima jika GCD(s,n) = 1. 

Salah satu metoda untuk GCD adalah dengan 

metode Euclid [1]. Pada langkah ini dipilih 

sejumlah bilangan acak hingga ditemukan 5 (k) 

bilangan kunci privat yang sesuai sebagai 

berikut: 

GCD ( s,n ) = (97, 1073 ) = 1 

GCD ( s,n ) = (73, 1073 ) = 1 

GCD ( s,n ) = (109, 1073 ) = 1 

GCD ( s,n ) = (107, 1073 ) = 1 

GCD ( s,n ) = (103, 1073 ) = 1 

Jadi kunci privat yang dibangkitkan  

s1 = 97, s2 = 73, s3 = 109, s4 = 107 dan s5 = 103 

s1 = 97, 

 s2 = 73, 

 s3 = 109,  

s4 = 107,  

 s5 = 103 

 

Pembentukan 

kunci publik 

Menghitung kunci publik dari kunci privat yang 

telah dibangkitkan dengan rumus vi = si
−2

  mod 

N, dimana i  dari 1 hingga k. 

v1 =212 

v2 =149 

v3 =509 
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v1 = 97
-2

 mod 1073 = 212 

v2 = 73
-2

  mod 1073 = 149 

v3 = 109
-2

 mod 1073 = 509 

v4 = 107
-2

 mod 1073 = 488 

v5 = 103
-2

 mod 1073 = 603 

v4 =488 

v5 =603 

 

 

Tabel 4.8. Tahap otentikasi pada FFS 

Langkah Perhitungan Matematis FFS Program FFS 

Pembangkitan 

Random r dan 

Witness 

Peggy memilih bilangan random diantara 1 

hingga n-1, misal r = 680, dan menghitung 

witness x = r
2 

mod N =  680
2
 mod 1072 = 1010 

r = 680 

x = 1010 

Challenge (b) Victor mengirim 5 bit  challenge ke Peggy: b 

(1,0,0,1,0). 

 

Response (y) Penggy menghitung response  

y = r *s
1

1*s
0
2*s

0
3*s

1
4*

0
5 mod n  

y = r x s1 x s4  mod n  

y = 680 x 97 x 107  mod 1073 

y = 7057720 mod 1073 = 599 

y = 599 

 

Verifikasi (x1) Victor menghitung  x1 

x1 = y
2
*v

1
1*v

0
2*v

0
3*v

1
4*v

0
5 mod N  

x1 = y
2
 x v1 x v4 mod n  

x1= (599)
2
 x 212 x 488 mod 1073 

x1 = 37120116256 mod 1073 = 1010 

Victor memverifikasi bahawa x1 == x. 

Otentikasi sukses. 

x1 =1010 

 

 

a.1.      Analisa penyusup sebagai pihak ketiga 

 Pada skenario pertama dianalisa keamanan FFS dengan kondisi terdapat pihak 

ketiga yang menyamar sebagai Peggy. Berdasarkan teori bahwa dalam satu putaran 

protokol FFS terdapat kemungkinan pihak ketiga yang menyamar sebagai Peggy. 

Terdapat kemungkinan Victor gagal melakukan verifikasi dengan probabilitas ½ karena 

nilai challenge (0,1). 

 Agar supaya pihak ketiga berhasil mengelabuhi Victor, dia harus mengirimkan 

witness (x) pada step 1 dan responses (y) pada step 3.  Pada saat mengirimkan x pada 
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step 1, pihak ketiga tidak harus mengetahui nilai challenge (b) yang dipilih Victor. 

Kemudian dia harus mengirim y(b) sebagai responses atas challenge b yang diberikan 

Victor. Sehingga terdapat dua (2) kondisi sebagai berikut:  

1. challenge b{0,1} terdapat sebuah kemungkinan y(b) gagal untuk 

meyakinkan Victor jika nilai b=1. Kemungkinan b=1 atau b=0 adalah ½, 

sehingga presentase kemungkinan kegagalan verifikasi Victor adalah 50%. 

2. y0 dan y1 terpengaruh pada nilai challenge (b), sehingga terdapat 

kemungkinan nilai verifikasi persamaan : 

   x1 = y0
2
 mod n 

 dan  

   x1 = y1
2
v mod n 

 Pihak ketiga dapat menebak-nebak bit challenge yang diberikan Victor. Dia bisa 

membentuk pasangan bilangan (x,y). Jika bit challenge b =0, dia memilih x=r
2
 mod n 

dan y = r mod n, langkah ini seperti halnya yang dilakukan Peggy jika b=0. Dan jika bit 

challenge b=1 dia dapat membangkitkan y secara random. Sehingga kemungkinan pihak 

ketiga mengelabuhi Victor adalah ½. 

Untuk memperkecil kemungkinan pihak ketiga mengelabuhi Victor dilakukan 

dengan melakukan perulangan dan kontruksi paralel pada bit challenge. Pada satu kali 

perulangan terdapat kemungkinan pihak ketiga menebak dengan benar adalah ½. 

Dengan melakukan perulangan sebanyak t kali maka kemungkinan  pihak ketiga benar 

adalah 1/2
t
. Dengan menambahkan kontruksi paralel k pada bit challenge maka 

kemungkinan pihak ketiga benar menjadi lebih kecil yaitu 1/2
tk

. 
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a.2.      Analisa penyusup sebagai verifier palsu 

 Skenario kedua adalah analisa kemungkinan penyusup yang menyamar sebagai 

verifier palsu. Analisa ini berasumsi bahwa verifier palsu mengetahui cara kerja dan 

hasil akhir dari algoritma FFS. Ketika verifier palsu mengirimkan bit challenge b=0 

pada step 2. Maka dia sudah tahu bahwasanya x adalah bilangan random dan y adalah 

akar dari bilangan tersebut dimodulo n. Dari x dan y tidak ada yang berhubungan 

dengan informasi atau kunci privat (s) yang dimiliki Peggy. 

 Kemungkinan kedua adalah verifier palsu mengirimkan bit challenge b= 1. 

Maka dia akan menerima nilai x dan y masing-masing berasal dari x = r
2
 mod n dan y = 

rs mod n. Meskipun y mengandung informasi dari s, y tersebut hanyalah sebuah 

bilangan random anggota Zn. Hal ini karena nilai r adalah random dari 1 hingga n-1. 

Selain y, verifier palsu juga mendapat x, dia tahu bahwa x = y
2
v mod n. Tetapi dengan 

mengetahui hal itu tetap saja tidak bisa digunakan untuk mendapat kunci privat (s). 

Dengan begitu jelas bahwasanya verifier palsu tidak dapat mengungkap kunci privat 

walaupun berinteraksi langsung dengan Peggy. 

 Untuk melengkapi analisis ini akan dilakukan pula percobaan dengan brute 

force attack atau mencoba setiap kemungkinan kunci. Pada dasarnya kerahasisan FFS 

terdapat dalam kunci privat yang hanya diketahui Peggy. Melalui interaksi yang 

terdapat pada kedua skenario di atas tidak bisa mengungkap kunci privat Peggy. Hanya 

terdapat satu cara untuk mengungkap s yaitu dengan membalikkan persamaan yang 

digunakan untuk membentuk kunci publik v. 

    v = s
−2

  mod n. 
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Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa s merupakan akar dari v modulo n. 

Dengan memasukkan nilai v dan n yang telah dicontohkan sebelumnya, persamaan 

menjadi  : 

    212 = s
−2

  mod 1073. 

Karena kesulitan mencari akar dari s maka dilakukan brute force attack. Telah 

diketahui bahwasanya s dibangkitkan secara random yang nilainya relatif prima 

terhadap n GCD (s,n) =1. Dengan bantuan aplikasi yang dibuat sendiri akan dicoba 

mencari nilai s. Berikut kode program brute force yang dibuat : 

 

public BongkarFFS() 

{ 

Integer setbit = 2; 

BigInteger v1; // publik 

BigInteger s1; // privat 

 BigInteger n; // modulo 

BigInteger two = new BigInteger("2"); 

v1 = new BigInteger("212"); 

n = new BigInteger("1073"); 

Random rand1 = new Random(System.currentTimeMillis()); 

BigInteger key = BigInteger.probablePrime(setbit, rand1); 

long start,stop; 

start = System.currentTimeMillis(); 

while (true) 

{ 

 BigInteger B_GCD = n.gcd(new BigInteger(""+key)); 

 if (B_GCD.equals(BigInteger.ONE)) 

 { 

  s1 = new BigInteger(""+ key); 

  if( s1.modPow(two.negate(), n).equals(v1)) 

     break; 

   

  } 

  key = key.add(BigInteger.ONE); //pv1++ 

 } 

 stop = System.currentTimeMillis(); 
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 System.out.println("private key : "+ String.valueOf(s1)); 

System.out.println("waktu: "+ (stop-start) +"ms"); 

} 

Kode 4.1. Brute force attack pada FFS 

 

 Dengan memasukkan nilai v = 212 dan n = 1073 menghasilkan output program 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8.  Hasil brute force attack pada FFS 

 Dari hasil tersebut maka dapat diketahui nilai kunci privat s = 97 yang sesuai 

dengan kunci sebenarnya, dimana v1 = 97
-2

 mod 1073 = 212. Waktu yang diperlukan 

relatif singkat yaitu 16 ms. Dengan variasi bit yang lebih besar tentu saja akan 

diperlukan waktu yang lebih lama untuk menenukan kunci privat s. Dengan panjang bit 

prima 256 bit dan diketahui kecepatan prosesor 1,83 GHz, maka dapat dihitung 

perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kunci privat. Satu karakter ASCII 

disimpan dalam 1 Byte (8 Bit), sehingga dalam 256 bit terdapat 2
32

 kombinasi karakter. 

Kecepatan prosesor 1,83 GHz = 1,83 x 10
9
 Hz atau sekitar 2

30
. Sehingga dengan 

panjang bit prima 256 bit dapat diperkirakan waktu yang dibutuhkan yaitu 2
32

/2
30

 . 

 Dari hasil percobaan brute force attack tersebut dapat diketahui bahwa dengan 

mengetahui nilai v dan n bisa dengan mudah mencari nilai s tanpa harus memfaktorkan 

bilangan modulo n. Penyerang dapat mencoba sembarang bilangan hingga nilai yang 

dibangkitkan sesuai. Jika penyerang memiliki deret bilangan prima pada databasenya 
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akan mempercepat brute force attack. Kesimpulan dari percobaan ini algoritma FFS 

tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ZKP yaitu zero knowledge. 

b. Pengujian Pemodelan Matematis Algoritma GQ  

Berdasarkan teori keamanan algoritma GQ didasarkan pada tingkat kesulitan 

memfaktorkan bilangan komposit prima hasil dari dua buah perkalian bilangan prima. 

Pada analisis ini dilakukan prosedur pembentukan kunci hingga proses otentikasi yang 

dilakukan secara perhitungan matematis dan program GQ yang telah dibuat yang 

kemudian akan dianalisa tingkat keamanannya dengan pemodelan matematis yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 dan 4.10. 

Tabel 4.9. Pembentukan kunci pada GQ 

Langkah Perhitungan Matematis GQ Program GQ 

Pemilihan 

random prima 

p = 29 

q = 37 

n = p x q = 29 x 37 = 1073. 

m=(p−1)(q−1) = ( 29-1 ) x ( 37-1 ) = 1008. 

p = 29 

q = 37 

n =1073 

m = 1008 

Pembentukan 

kunci publik 

Dibangkitkan kunci publik v yang dipilih secara 

acak dan dicek apakah relatif prima dengan m 

dengan GCD[7]. GCD( 37, 1008 ) = 1, maka 37 

relatif prima terhadap 1008. Jadi kunci publik 

(v)  =  37 

v =  37 

Pembentukan 

kunci privat 

Dihitung kunci privat dengan rumus 

 s = v
−1

mod m.  

s = (37)
-1

 mod 1008 = 109 

s = 109 

 

Pembentukan 

Identitas (ja) 

dan akeditasi 

(sa) 

Peggy juga membangkitkan bilangan prima 

secara acak yang disebut dengan identitas 

jA=47, dimana jA juga diketahui Victor. Setelah 

itu menghitung data akreditasi dengan rumus  

sA = (jA)
−s

mod n . 

sA = (47)
-109

mod 1073 = 332 

 

jA=47 

sA = 332 
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Tabel 4.10. Tahap Otentikasi pada GQ 

Langkah Perhitungan Matematis GQ Program GQ 

Pembangkitan 

Random r dan 

Witness 

Peggy memilih suatu bilangan random r antara 

1 hingga n-1, r = 474 dan menghitung T = r
v
 

mod n = (474)
37

 mod 1073 = 511 

r = 474  

T = 511 

Challenge (d) Victor mengambil suatu bilangan random d 

antara 1 hingga v-1, dipilih d= 26, kemudian 

dikirim ke Peggy. 

d= 26 

Response (D) Peggy menghitung respon D dengan rumus 

 D = r*sA
d
 mod n 

 D = 511 x (332)
26

 mod 1073 = 855 

 

D = 855 

 

Verifikasi (T
1
) Victor menghitung T

1
 dengan rumus  

T
1
 = D

v
*JA

d 
mod n. 

T
1
 = (855)

37
x (47)

26 
mod 1073 = 511. 

Victor memverifikasi bahawa T
1

 == T. 

Otentikasi sukses. 

 

T
1
 = 511. 

 

 

b.1       Analisa penyusup sebagai pihak ketiga 

 Pada skenario ini penyusup telah mengetahui algoritma GQ dan juga data- data 

sebagi berikut: 

Witness (T) : 511, Challenge (d) : 26, Response (D) : 855 

 Metode GQ meyimpan kerahasiannya pada kunci privat (s) dan akreditasi (SA). 

Dengan data-data yang diketahui di atas akan dianalisa kemungkinan untuk menemukan 

kunci privat (s) maupun akreditasi (SA). Pihak ketiga mengetahui Witness (T) yang 

merupakan hasil dari persamaan T = r
v
 mod n. Kemudian nilai D merupakan hasil dari 

persamaan D = r*sA
d
 mod n. Sedangkan challenge d adalah bilangan hasil 

pembangkitan yang memiliki jangkauan 1 hingga v-1.  Data-data yang telah diketahui 

dimasukkan dalam persamaan diatas.  

     Witness: T = r
v
 mod n  511 = r

v
 mod n.  
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   Dengan hanya mengetahui T tidak akan bisa menemukan r , v maupun n. 

     Challenge dan Responses : 

     D = r*sA
d
 mod n 

     855 = r * SA
26

 mod n 

   Terdapat tiga (3) bilangan yang belum diketahui yaitu r, SA dan n. Pihak ketiga 

tidak akan bisa mengungkapkan SA. Dari hasil analisa di atas jelas pihak ketiga tidak 

punya kesempatan untuk menemukan kunci privat dengan data yang diketahuinya pada 

skema identifikasi GQ. 

b.2.     Analisa penyusup sebagai pihak verifier palsu 

   Pada sekenario ini verifier palsu telah mengetahui algoritma GQ dan juga data-

data sebagai berikut: 

Identitas (Ja) : 48, Modulo (N) : 1073, Witness (D) : 855, 

Challenge (d) : 26, Kunci publik (v) :  37 

   Percobaan yang sama akan dilakukan verifier palsu untuk mendapatkan kunci 

privat dan data akreditasi. Diketahui bahwa untuk membentuk kunci privat dilakukan 

dengan persamaan s = v
−1

mod m dan akreditasi dengan sA = (jA)
−s

mod n. Satu-satunya 

cara untuk mengetahui data akreditasi yang merupakan kunci rahasia dalam GQ adalah 

mengungkapkan kunci privat. Dari data-data yang diketahui dimasukkan kedalam 

persamaan sebagai berikut : 

s = v
−1

mod m 

s = 37
-1

 mod m 

   Bilangan m sendiri berasal dari m=(p−1)(q−1). Hanya terdapat satu cara untuk 

mendapatkan nilai m yaitu dengan menemukan bilangan prima pembentuknya yaitu p 

dan q. Cara ini sama seperti cara untuk membongkar kunci privat pada RSA. Verfier 
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palsu memiliki modulo n yang merupakan bilangan yang dibentuk dari p x q. 

Kemungkinan untuk memfaktorkan n ke p dan q sangat kecil dengan bilangan bit prima 

yang besar.  

   Berdasarkan catatan RSA Laboratory,  rekor pemfaktoran modulus n terbesar 

yang telah berhasil dilakukan adalah 768 bit (232 digit desimal) yang dipimpin Thorsten 

Kleinjung pada 12 Desember 2009 dengan metode Number Field Sieve (NFS). Proses 

pemfaktoran tersebut melibatkan 10
20

 operasi dengan menggunakan 80 prosesor selama 

6 bulan. Apabila dikerjakan dengan prosesor tunggal 2,2 GHz AMD Opteron dengan 2 

GB RAM, proses tersebut akan menghabiskan waktu hingga 1500 tahun [15].  

   Dengan perkembangan teknologi prosesor yang semakain cepat membuat 

pemfaktoran bilangan prima dapat dilakukan dengan cepat pula. Namun hal ini masih 

bisa diatasi dengan meningkatkan panjang bit prima yang digunakan. Pemfaktoran 

sebuah bilangan komposit yang dibentuk dari bilangan prima masih menjadi kesulitan 

tersendiri dalam penyerangan yang berbasis pada bilangan prima. Dengan melihat pada 

hal tersebut maka GQ masih bisa diandalkan tingkat keamanannya. 

4.4.4.   Ringkasan Hasil Pengujian 

Pengujian keamanan algoritma FFS dengan menggunakan pemodelan matematis 

sebagai pihak ketiga menunjukkan bahwa pihak ketiga yang tidak punya kunci privat 

mempunyai peluang yang sangat kecil. Dengan perulangan sebanyak t kali dan 

banyaknya challenge dalam setiap perulangan k kali maka peluang pihak ketiga 

menebak dengan benar hanya 1/2
kt

. Pemodelan kedua sebagai verifer palsu yang hendak 

membongkar kunci privat melalui percakapan dengan Peggy juga tidak memberikan 

hasil. Tetapi dengan melakukan brute force attack yang telah dilakukan dengan modal 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorsten_Kleinjung&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorsten_Kleinjung&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorsten_Kleinjung&action=edit&redlink=1
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mengetahui n dan v maka s dapat diketahui tanpa harus mengetahui nilai prima p dan q. 

Dari hasil tersebut maka algoritma FFS tidak memenuhi kriteria zero knowledge. 

Pada pengujian algoritma GQ diketahui bahwa dengan melakukan penyerangan 

keamanan yang dilakukan dengan pemodelan matematis sebagai pihak ketiga dengan 

skenario ditelah dijelaskan sebelumnya tidak bisa dilakukan. Jika penyerang berperan 

sebagai verifier palsu, penyerang punya kemungkinan mendapatkan kunci privat dengan 

memfaktorkan nilai modulus n. Berdasarkan referensi yang ada pemfaktoran bit modulo 

n  yang besar masih sulit dilakukan. Dari kenyataan tersebut maka dapat disimpulkan 

algoritma GQ memenuhi kriteria zero knowledge.  


