
 

71 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan sistem otentikasi berbasis zero knowledge protocol 

dengan metode FFS dan GQ dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses otentikasi bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan kedua skema 

identifikasi FFS dan GQ. User yang telah terdaftar selalu bisa membuktikan 

identitasnya (completeness) dan apabila gagal sekali akan selalu gagal (soundness). 

2. Berdasarkan perbandingan waktu, skema identifikasi FFS lebih cepat dari skema 

identifikasi GQ. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa operasi O(n
2
) lebih cepat 

dari operasi O(n
x
). 

3. Algoritma identifikasi Feige-Fiat-Shamir memiliki tingkat keamanan yang buruk. 

Hal ini disebabkan mudahnya mencari nilai kunci privat dengan brute force attack. 

Algoritma identifikasi Guillo-Quisquater memiliki tingkat keamanan yang lebih 

baik dengan kenyataan bahwa pemfaktoran bilangan komposit prima yang masih 

relatif sulit untuk saat ini. Dari tingkat keamanan algoritma identifikasi Guillo-

Quisquater lebih baik dari Feige-Fiat-Shamir, identifikasi Guillo-Quisquater 

memenuhi syarat zero knowledge sedangkan Feige-Fiat-Shamir tidak sepenuhnya 

memenuhi syarat tersebut. 

4. Metode ZKP yang digunakan sebagai sistem otentikasi cukup efesien digunakan 

pada akses layanan web karena dapat mengeliminasi penggunaan user-id dan 

password pada setiap layanan web yang hendak diakses. 
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5.2 Saran 

Penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam 

pengembangan sistem otentikasi berbasis zero knowledge protocol ini yaitu: 

1. Sistem otentikasi bisa menggunakan sistem one time pad (OTP) yang menggunakan 

kunci yang berbeda pada setiap kali mengakses layanan web. Pada setiap melakukan 

otentikasi sistem sekaligus membangkitkan kunci baru yang dipakai pada session 

berikutnya. Sehingga pada setiap melakukan proses otentikasi user selalu 

menggunakan kunci yang baru. 

2. Sistem otentikasi bisa dikolaborasikan dengan sistem enkripsi dan dekripsi data 

untuk meningkatkan keamanan pada saat data dipertukarkan. 

3. Untuk meningkatkan tingkat keamanan dapat dilakukan dengan memperbesar bit 

bilangan prima hingga lebih dari 1024 bit[16]. Tantangannya adalah bagaimana 

sistem otentikasi ini bisa tetap handal dan cepat dengan bit prima yang besar. 

4. Algoritma identifikasi Feige-Fiat-Shamir masih bisa digunakan jika menggunakan 

pihak verifier yang bisa dipercaya menjaga kerahasiaan data prover. Artinya 

diperlukan kesepakatan dari prover dan verifer agar tidak mengungkapkan identitas 

prover pada siapapun. 

 


