
Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                               KNS&I11-016 
 

102 
 

RANCANG BANGUN APLIKASI SECURE INSTANT MESSAGING 
MEMANFAATKAN PROTOKOL INSTANT MESSAGING KEY EXCHANGE 

DENGAN PENAMBAHAN KONSEP DIGITAL SIGNATURE DAN 
PENGGUNAAN DONGLE SEBAGAI PENGAMAN APLIKASI 

 
Aji Setiyo Sukarno 

Sekolah Tinggi Sandi Negara 
tyocentaury@gmail.com 

 
ABSTARCT 

Instant messaging is a means of communication that is widely used in realtime. There is a security vulnerability in terms 
of communication in the use of instant messaging in the form of wiretapping and falsification of user’s identity. This can 
be overcome by using a secure instant messaging protocol that implements the cryptographic algorithms. The secure 
instant messaging protocol is already widely applied as the IMKE protocol (Instant Messaging Key Exchange) but the 
service does not support non-repudiation. This research will discuss about an implementation of the protocol IMKE by 
adding a service to take advantage of non-repudiation digital signature. This service is expected to cover the user's 
identity fraud issue. Additionally, this study will also implement encryption algorithm to protect transmitted information. 
To protect the application from counterfeiting, this application applies the concept of digital signature. The result of this 
study is a secure instant messaging application that can provide cryptographic services such as: authentication, 
confidentiality, and non-repudiation in the chats and file transfers communication process. 
keywords: Cryptography, Non-Repudiation, IMKE, Digital Signature. 
 
1. Pendahuluan 
Instant messaging adalah salah satu jenis layanan komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan 
percakapan dengan orang lain secara real time melalui media internet maupun intranet. Pada umumnya, percakapan 
melalui instant messaging ini berupa pesan teks, atau sering disebut “chatting”. Dengan kemudahan tersebut maka 
semakin banyak orang yang menggunakan layanan instant messaging untuk sarana komunikasi. 

Kalangan bisnis menganggap penggunaan instant messaging akan meningkatkan efisiensi bisnis, dikarenakan tingkat cost 
yang rendah dibanding menggunakan telepon[16]. Permasalahan muncul ketika instant messaging digunakan untuk 
komunikasi yang sifatnya rahasia, atau menyangkut hal yang sifatnya strategis. Mayoritas layanan instant messaging 
yang ada saat ini tidak memperhatikan aspek security yang dapat menjaga kerahasiaan pesan dan otentikasi pengguna.  

Kerawanan pada instant messaging yang terjadi pada saat ini[17] adalah pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak 
untuk mengetahui informasi dapat ikut berkomunikasi. Selain itu ancaman man in the middle attack pun harus 
diwaspadai karena dengan serangan ini seseorang dapat mendapatkan password pengguna dan menggunakannya untuk 
berpura-pura sebagai pengguna. 
 

 
Gambar 1. Gambaran Keamanan Otentikasi Pada IM 

 
Dengan terpenuhinya aspek otentikasi pengguna saja belum cukup untuk memberi layanan keamanan pada informasi 
yang ditransmisikan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah confidentiality, karena ketika informasi-informasi yang 
ditransmisikan antar pengguna masih dalam keadaan terbuka (tanpa melakukan proses enkripsi) semua pihak yang 
mendapatkannya dapat langsung membaca/mengetahui isi informasi yang ditransmisikan. Oleh karena itu diperlukan 
proses enkripsi sebagai solusi untuk mengamankan informasi yang ditransmisikan.  
Melihat beberapa kekurangan dari layanan instant messaging pada saat ini maka pada penelitian ini akan mencoba untuk 
mengimplementasikan protokol kriptografi untuk memberikan layanan kriptografi pada instant messaging, terutama pada 
aspek confidentiality dan otentikasi. 
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2. IMKE (Instant Messagging Key Exchange) 
Instant messaging key exchange merupakan sebuah protokol pertukaran kunci yang dibuat oleh Mohammad Mannan dan 
Paul C. van Oorschot. Protokol ini dibuat dengan tujuan untuk mengamankan proses pertukaran session key pada instant 
messaging. IMKE memiliki layanan strong mutual authentication pada proses otentikasi client-server. IMKE 
memanfaatkan human memorable password untuk proses mutual authentication. Aspek kriptografis yang dimiliki oleh 
protokol ini adalah (authentication, confidentiality, dan integrity)[9]. Protokol IMKE dirancang untuk memenuhi beberapa 
tujuan keamanan komunikasi, di antaranya adalah sebagai berikut[9]: 

1. Menjamin identitas client dan server pada saat proses komunikasi tanpa membocorkan password client, untuk 
menghindari online dictionary attack. 

2. Secure communication di antara client dan IM server. 
3. Secure communication untuk pesan yang dikirimkan antar client. 
4. Forward secrecy dan bersifat repudiation (Kekurangan IMKE). 
5. End-to-end security untuk pesan yang dikirimkan secara relay melalui server. 
6. Mendeteksi replay attack pada client dan server. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Modified IMKE with Digital Signature 
Pada penelitian ini protokol yang digunakan adalah IMKE[9] yang telah dimodifikasi dengan menambahkan proses digital 
signature pada komunikasi client-server untuk memberikan layanan non repudiation antara client dan server. Proses 
otentikasi user menggunakan public key, dalam hal ini RSA-1024 bit, yang digunakan untuk proses penandatanganan 
digital hanya digunakan untuk mengotentikasi user pada server, sedangkan untuk otentikasi antar client digunakan 
challenge-response untuk proses otentikasi. Proses secure chatting hanya berlangsung pada saat client melakukan 
komunikasi private dengan client lain saja. Ilustrasi gambar dan rincian protokol modified IMKE dapat dilihat pada 
gambar berikut: 

 
Gambar 3. Protokol Modified IMKE with Digital Signature Pada Aplikasi Secure Instant Messaging 

Gambar 2. Phase Pada IMKE  
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4. Perancangan Aplikasi 
4.1.   Proses Registrasi  
Pada proses registrasi user mengirimkan public key untuk enkripsi, penandatanganan, user identity, dan nilai hash dari 
password, server akan menyimpan data dari public key user, nilai hash password, user identity untuk proses login 
selanjutnya. Berikut adalah gambaran proses registrasi user: Pada proses registrasi terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan terkait dengan parameter-parameter yang berhubungan dengan proses registrasi pada aplikasi secure instant 
messaging di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. ID atau username ini bersifat unik tidak boleh ada kesamaan antara satu client dengan client lainnya. Untuk 
memastikan username berbeda server akan melakukan pengecekan terhadap username yang telah terdaftar dengan 
menjadikan username sebagai primary key pada database server. 

2. Password yang dimasukkan pada saat proses registrasi haruslah bersifat human memorable atau mudah diingat. 
Pada password yang dimasukkan akan dilakukan proses hash oleh aplikasi mengunakan algoritma SHA-256. 
Jumlah minimal password yang harus dimasukkan adalah 8 karakter. 

3. Secara otomatis sistem akan membangkitkan kunci AES-256 (KAS) yang akan dijadikan sessionkey antara user dan 
server dan pasangan kunci publik (KUA) dan kunci privat (KRA) dengan format X509 dan PKCS8 dan 
menyimpannya dalam bentuk file, kunci privat yang disimpan terlebih dahulu dilakukan proses enkripsi 
menggunakan algoritma AES. Untuk kunci AES sistem akan menyimpannya dalam bentuk file dengan 
menggunakan extention *.aeskey, sedangkan untuk kunci privat dan kunci publik disimpan dalam extention *.key. 

4. Kunci dan nilai hash password akan dikirimkan secara terenkripsi dengan format ciphertext menggunakan 
encoding Base64.  

5. Paket data terenkripsi yang dikirimkan ke server pada saat proses registrasi disertai dengan header.  
 

4.2.   Proses Login  
Login dan proses otentikasi user dan otentikasi password menggunakan modified PAKE (Password Authentication Key 
Exchange), dengan menambahkan digital signature untuk otentikasi pengguna. Pada PAKE sendiri tidak menggunakan 
digital signature untuk proses otentikasi. PAKE sendiri merupakan proses untuk menghasilkan kunci untuk proses key 
distribution pada proses ini user hanya mengirimkan nilai hash dan ID user secara terenkripsi untuk diverifikasi oleh 
server. Karena public key client bersifat longterm maka pada proses login user tidak perlu mengirimkan public key nya 
pada server.  
 
Nilai KAS merupakan kunci AES yang dibangkitkan oleh client untuk digunakan untuk membangkitkan session key untuk 
public key distribution, KAS bersifat shortterm key dan dibangkitkan saat sesi login dan registrasi. Untuk menambahkan 
aspek pengamanan dari sisi aplikasi, aplikasi secure instant messaging memanfaatkan media USB removable disk yang 
dijadikan sebagai dongle. Dalam dongle tersebut diberikan sebuah serial number yang dibangkitkan menggunakan UUID 
(Universally Unique IDentifier).  Dengan adanya mekanisme tersebut maka untuk masuk ke dalam aplikasi, selain harus 
mengetahui username dan password user juga harus memiliki USB dongle. Dengan adanya dongle tersebut maka dapat 
dikatakan bahwa aplikasi secure instant messaging memanfaatkan two factor authentication. Berikut adalah mekanisme 
pembacaan dongle USB oleh aplikasi secure instant messaging: 

1. Pada saat aplikasi dijalankan, aplikasi akan melakukan scan pada semua port USB untuk mencari dongle yang 
terhubung. 

2. Aplikasi akan meminta keypass yang akan dijadikan seed kunci AES-256 untuk membuka file konfigurasi pada 
dongle. 

3. Aplikasi memeriksa validitas dari signature server 
4. Aplikasi mendeteksi kapasitas total USB dongle dan serial number.   
5. Setelah ditemukan user akan dapat mengakses aplikasi secure instant messaging. 
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Gambar 4. Proses Verifikasi Dongle 

 
4.3.   Proses Key Distribution 
Proses key distribution dimulai setelah user melakukan request private chat dengan user lain kepada server, dengan cara 
menekan button user yang online. Setelah proses request, server akan mengirimkan public key client tujuan, untuk 
digunakan pada proses key transport. Pada proses ini diasumsikan user telah melakukan registrasi kepada server.  
 
4.4.   Proses Session Key Transport 
Pada proses session key transport, client yang melakukan invite private chat akan mengirimkan kunci simetrik AES-256 
yang sebelumnya telah dibangkitkan untuk mengenkripsi random number, yang akan digunakan untuk membangkitkan 
session key. Kedua belah pihak akan melakukan otentikasi challenge-response dengan melakukan proses hash terhadap 
random number.  
 
Setelah kedua belah pihak memiliki kedua random number, client akan melakukan proses hash pada hasil concat dari 
kedua random number dan menggunakannya untuk session key. Setelah kedua belah pihak memiliki session key, 
kemudian session key tersebut digunakan untuk proses enkripsi pesan privat dengan mengggunakan AES-256. Dengan 
demikian, komunikasi secure terbangun.  

 
5. Implementasi dan Uji Coba 
Proses Implementasi Aplikasi secure instant Messaging memanfaatkan bahasa pemrograman Java karena pertimbangan 
sifatnya yang multiplatform. Proses awal pada saat me-launch aplikasi adalah verifikasi dongle. Proses verifikasi 
dilakukan dengan membuka file konfigurasi yang dienkripsi yang ada di dalam dongle menggunakan algoritma AES-256. 
Sistem akan memverifikasi digital signature untuk memastikan bahwa software dan dongle benar-benar otentik (berasal 
dari pihak yang terpercaya). Untuk melindungi penduplikatan dongle maka terdapat mekanisme untuk membaca 
karakteristik dongle sehingga jika file konfigurasi dongle di-copy ke USB lain maka sistem akan menolak verifikasi.  
 

 
Gambar 5. Proses Verifikasi Dongle  

 
Setelah proses verifikasi dongle berhasil, proses selanjutnya adalah proses login. Proses ini bertujuan untuk 
mengotentikasi server dan client. Proses otentikasi server menggunakan mekanisme strong mutual authentication 
menggunakan proses challenge and response dengan memanfaatkan algoritma hash SHA-256 bit (dapat dilihat pada 
Gambar 6). Untuk proses verifikasi user digunakan mekanisme digital signature menggunakan RSA-1024 digital 
signature scheme (dapat dilihat pada Gambar 7). 
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Gambar 6. Proses Server Authentication 

 

 
Gambar 7. Proses Signing Random Server 

Pada saat proses Login, server akan memverifikasi digital signature client. Jika valid maka akan muncul halaman List 
user yang sedang online. Proses chatting didahului dengan key distribution pada saat user memilih user yang online. 
Untuk  melakukan secure chatting dan secure transfer file terlebih dahulu harus dilakukan proses pertukaran kunci. 
Proses pertukaran kunci dilakukan secara end to end sehingga server tidak akan mengetahui nilai kunci komunikasi yang 
dipertukarkan, sehingga kerahasiaan komunikasi terjamin. Proses komunikasi dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Proses Komunikasi 

 
Proses Pengujian Keamanan dilakukan dengan capture package data pada saat komunikasi. Hasilnya adalah informasi 
yang dikirimkan terenkripsi seperti terlihat pada Gambar 9. 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                               KNS&I11-016 
 

107 
 

 
Gambar 9. Uji Coba Penyadapan Komunikasi Antar User Menggunakan Wireshark 

 

 
Gambar 10. Capture paket data pada proses Login 
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