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Ringkasan 

Penemuan protokol kesepakatan kunci Diffie-Hellman merupakan salah satu tonggak 

penting perkembangan kriptografi dengan menggunakan algoritma kunci publik. Namun 

implementasi protokol Diffie-Hellman sering mengalami kelemahan pada keamanan data 

yang cukup mengganggu. Terkadang serangannya tampak begitu halus dan tidak 

terdeteksi oleh perancang protokol. Pada artikel ini dibahas tentang sebuah serangan dari 

pihak ketiga dalam komunikasi menggunakan protokol Diffie-Hellman secara teori dan 

implementasi programnya. Dari analisis hasilnya diharapkan para praktisi keamanan data 

pada sistem dan jaringan komputer memperoleh informasi untuk merancang dan 

membangun versi/varian protokol Diffie-Hellman yang lebih aman dan efisien. 

Kata kunci: protokol Diffie-Hellman, serangan pihak ketiga (man in the middle attack) 

1.  Pendahuluan 

Pada era informasi digital ini semakin marak transaksi yang dilakukan lewat web. 

Pada awalnya berkembangnya jaringan komputer dan web tidak dirancang menyertakan 

fitur keamanan. Namun, seiring dengan pertumbuhan web yang pesat maka 

dikembangkan metode untuk mengamankan transaksi pada internet. Salah satu metode 

adalah dengan menggunakan protokol keamanan. 

Protokol keamanan merupakan algoritma atau mekanisme komunikasi antara dua 

pihak atau lebih untuk mencapai tujuan keamanan tertentu. Misalnya, protokol 

otentikasi dan permulaan kunci yang memperbolehkan dua pihak atau lebih 

berkomunikasi melalui jaringan yang tidak aman untuk memeriksa identitas satu sama 

lain dan memulai sebuah kunci rahasia yang seragam. 

Salah satu skema pertukaran/kesepakatan kunci yang masih digunakan dan 

diturunkan secara luas sampai kini adalah protokol Diffie-Hellman (untuk selanjutnya 

ditulis DH) [1]. Meskipun tampak sederhana, protokol DH memiliki persoalan yang 

hampir tidak kentara. Kerentanan tersebut ditambah dengan kurang tepatnya 

pemahaman akan masalah keamanan data. Kedua hal tersebut yang menyebabkan sering 

dijumpainya implementasi protokol kriptografi yang kurang memadai. Artikel ini 

membahas salah satu serangan pada protokol DH dengan menunjukkan prosesnya 

secara matematis. 

Penulisan artikel ini diawali dengan latar belakang persoalan pada bagian 1. Bagian 2 

menyajikan dasar teori matematis yang diperlukan untuk memahami protokol DH. 




