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ABSTRACT 

In a video conference applications using a dynamic multicast network, members of the group can easily join or leave on 
a session of communication. Because of its dynamic, the system should always be able to update the session key that is 
used in a secure communication of video conference. In this paper, we propose a key establishment protocol applying the 
concept of signcryption which can be implemented on a multicast network architecture. Theoretically, signcryption 
concept is able to increase security in the process of establishing key of a group communication. 
Keywords: Multicast Video Conference, Signcryption, Secure Key Establishment. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan akan layanan video conference akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini 
dilihat dari berbagai survey yang telah dilakukan terhadap penggunaan aplikasi video conference. Seperti halnya survey 
yang telah dilakukan oleh Research Now dan Global IP Solution. Dari survey tersebut dikatakan bahwa 1200 profesional 
di bidang bisnis dari negara China, Jepang, Amerika, dan Korea Selatan telah menggunakan aplikasi video conference 
untuk keperluan bisnis dan pribadi[10]. Selain di bidang bisnis, peningkatan juga terjadi di bidang militer dan 
pemerintahan[8]. 
 
Akan tetapi, teknologi video conference tersebut memiliki ancaman terhadap keamanan saat komunikasi berlangsung. 
Seseorang dapat melakukan penyadapan terhadap komunikasi video conference dan dapat dengan mudah merekam 
pembicaraan yang sedang berlangsung. Proses otorisasi user pada  sistem video conference juga dapat menjadi potensi  
ancaman dari pihak luar. Seseorang dapat berpura-pura menjadi orang yang terotorisasi oleh server untuk mendapatkan 
akses kepada system. Sehingga, pengamanan pada video conference menjadi sangat penting dengan tujuan untuk 
mengamankan komunikasi yang sedang berlangsung. 
 
Salah satu pengamanan yang digunakan saat ini yaitu dengan menerapkan teknik kriptografi. Pada kriptografi, data yang 
dikirimkan akan dienkripsi terlebih dahulu sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengetahui isi pembicaraan 
yang sedang berlangsung. Dalam kriptografi, kunci merupakan salah satu faktor penting untuk proses enkripsi dan 
otentikasi. Kebocoran kunci atau penggunaan kunci yang tidak sesuai dapat membuat keamanan data menjadi tidak 
terjamin. Pendistribusian kunci pada aplikasi video conference yang diimplementasikan pada jaringan multicast lebih 
sulit dan mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan pada arsitektur jaringan lainnya[9]. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu metode yang tepat yang dapat menjamin keamanan dan integritas data pada saat pengiriman kunci. 
 
Skema signcryption merupakan metode yang tepat yang dapat digunakan untuk pendistribusian kunci pada jaringan 
multicast. Setiap entitas dapat melakukan dekripsi data masing-masing dan melakukan verifikasi terhadap data yang 
diterima untuk meyakinkan bahwa data yang dikirim berasal dari entitas yang asli. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu metode yang aman dalam pendistribusian kunci pada multicast video 
conference dengan menerapkan skema signcryption. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 
solusi pendistribusian kunci yang aman dan tepat untuk video conference pada jaringan multicast. Selain itu, penulis juga 
mengharapkan makalah ini dapat menjadi salah satu literatur dalam penelitian video conference selanjutnya. 

 
1.3 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menerapkan skema signcryption untuk pendistribusian kunci 
pada multicast video conference yang memenuhi aspek-aspek keamanan informasi. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Kriptografi  
Kriptografi secara umum merupakan ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita[6]. Kriptografi juga dapat diartikan 
sebagai ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti 
kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data[5]. Ada empat tujuan mendasar dari kriptografi 
yang juga merupakan aspek keamanan informasi, yaitu sebagai berikut: 
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a. Kerahasiaan, adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga isi informasi dari siapapun, kecuali pihak yang 
memiliki kunci rahasia untuk membuka informasi yang telah disandikan.  

b. Integritas data, berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk dapat menjaga 
integritas data, suatu sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data yang dilakukan pihak-
pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pendistribusian data lain ke dalam data yang 
asli. 

c. Otentikasi, berhubungan dengan identifikasi, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak 
yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan harus diotentikasi 
keasliannya, isi datanya, waktu pengiriman, dan lain sebagainya.  

d. Non-repudiasi, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman/terciptanya suatu 
informasi oleh yang mengirimkan/membuat.  

 
2.2 Signcryption 
Pada tahun 1997, Zheng menemukan suatu konsep skema tentang enkripsi dan tanda tangan digital yang dapat dilakukan 
dalam satu langkah proses[2]. Konsep skema tersebut dinamakan sebagai skema signcryption. Signcryption dapat 
didefinisikan sebagai kombinasi antara sebuah algoritma tanda tangan digital dan sebuah algoritma enkripsi. Secara 
komputasi, konsep ini memiliki kelebihan, yakni menghasilkan perhitungan yang lebih efisien dibandingkan dengan 
proses sign kemudian enkripsi. Signcryption terdiri dari 3 tahap yaitu: setup, signcryption, dan unsigncryption. 

a. Setup 
User membangkitkan private key dan public key dimana private key dan public key Alice adalah xa dan 

 sedangkan Bob adalah xb dan . Selanjutnya setiap user mendaftarkan kunci 
publik yang berkaitan dengan kunci privat pada suatu Certificate Authority (CA). Selain itu setiap user memilih 
suatu algoritma fungsi hash H (.) yang sama untuk digunakan. Alice juga membangkitkan k1 dan k2 dengan 
persamaan:  
 

(1) 
b. Signcryption 

Untuk me-signcrypt pesan m maka Alice akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
 Melakukan enkripsi pesan m dengan k1 melalui persamaan: 

 
(2) 

 
 Melakukan hashing pesan m melalui persamaan: 

 
(3) 

 
 Menghitung nilai s melalui persamaan: 

 
(4) 

 
 Mengirimkan nilai c, r, s kepada Bob 

c. Unsigncryption 
Bob yang menerima pesan dari Alice akan me-unsigncrypt pesan tersebut dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
 Menghitung k1 dan k2 dengan persamaan: 

 
(5) 

. 
 Melakukan dekripsi pesan c dengan persamaan: 

 
(6) 

. 
 Bob dapat meyakini bahwa pesan tersebut asli berasal dari Alice adalah dengan membandingkan nilai r yang 

diterima dengan nilai r yang dihitung oleh Bob dengan persamaan: 
 

(7) 
  

2.3 Video Conference 
Layanan video conference merupakan layanan komunikasi yang melibatkan video dan audio secara real time[3]. 
Teknologi yang digunakan untuk layanan video conference komersial pada awalnya dikembangkan di atas platform 
Integrated Services Digital Network (ISDN) dengan standar H.320. Sejalan dengan perkembangan tren teknologi jaringan 
yang mengarah pada teknologi Internet Protocol (IP) sebagai infrastruktur multilayanan maka pengembangan teknologi 
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video conference pun diarahkan agar dapat mendukung teknologi IP tersebut. Pada saat ini terdapat dua standar video 
conference berbasis IP yaitu H.323 dan SIP. Standar video conference berbasis SIP telah muncul sejak 5 tahun yang lalu, 
sedang standar video conference berbasis H.323 telah muncul sebelumnya. Hal ini menyebabkan ketersediaan perangkat 
dan penggunaan video conference berbasis H.323 lebih banyak dibanding SIP. Video conference merupakan salah satu 
jenis aplikasi multimedia yang dapat menghubungkan beberapa titik secara simultan. Layanan video conference  bersifat 
seketika dengan resolusi yang baik dan interaktif. Pada jaringan digital, pengiriman suara membutuhkan kecepatan 
sekitar 64 kbps dan pengiriman video membutuhkan kecepatan 1.5 – 2 Mbps. Untuk layanan Video conference tanpa 
kompresi akan dibutuhkan kecepatan pengiriman sebesar 9.2 Mbps.  

 
2.4 Multicasting 
Multicasting merupakan sebuah teknik dimana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang 
tergabung ke dalam suatu grup tertentu yang bersifat connectionless[11]. Multicasting mengunakan prinsip IP multicasting 
dimana prinsip ini menggabungkan keuntungan dari konsep unicast dan broadcast. Paket data dikirimkan kepada 
sekelompok client yang memang membutuhkannya. Dengan cara ini, data multimedia dikirimkan secara efisien melalui 
jaringan internet. Semakin banyaknya client tidak akan membebani server, karena server hanya mengirimkan satu paket 
untuk semua client. Dan client yang tidak membutuhkan paket multicast, tidak akan menerima paket ini, sehingga client 
tak perlu memproses paket yang tak dibutuhkannya. 

 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian literatur mengenai konsep signcryption. Dari hasil kajian tersebut penulis 
menerapkan konsep signcryption[9] untuk diimplementasikan pada protokol distribusi kunci jaringan multicast video 
conference. Selanjutnya dilakukan analisis keamanan terhadap desain implementasi berdasarkan aspek-aspek keamanan 
informasi dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan. 

 
4. Secure Key Establishment 
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pendistribusian kunci dalam jaringan multicast mempunyai lebih banyak 
kompleksitas. Pada paper ini, penulis mengajukan sebuah metode yang dapat digunakan dalam pendistribusian kunci 
dalam jaringan multicast. Metode tersebut menggunakan skema signcryption dimana setiap end point pada jaringan 
multicast video conference dapat memastikan keamanan dan melakukan verifikasi terhadap kunci yang akan digunakan 
dalam mengamankan komunikasi video conference. Konsep signcryption digunakan karena mempunyai kelebihan dalam 
hal efisiensi operasi matematika dibandingkan proses sign kemudian enkripsi[2]. 

 
Pada multicast video conference, user dapat dengan mudah melakukan join atau leave pada suatu sesi komunikasi. Oleh 
karena itu, protokol Secure Key Establishment ini terdiri dari tiga tahapan yaitu pada mode peer to peer, user join, dan 
user leave. Diasumsikan bahwa setiap user telah saling bertukar kunci publik masing-masing dan notasi yang 
digunakan[9].  

 
4.1 Peer to Peer 
Pada mode ini, user yang ingin melakukan komunikasi video conference akan me-request panggilan kepada penerima 
(misal: Alice). Ketika Alice menyetujui panggilan tersebut, maka dimulai proses key establishment seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 1. Berikut ini proses key establishment yang terjadi. 

a. Alice (user pemanggil) akan membangkitkan session key SK dan memilih nilai x secara random. Kemudian 
menghitung kunci k1 dan k2 dari persamaaan , dimana  adalah publik key milik Bob 
(user penerima). 

b. Alice membangkitkan time stamp TS dan menghitung nilai c dengan melakukan enkripsi terhadap SK dan TS 
menggunakan algortima simetrik melalui persamaan . 

c. Alice juga menghitung nilai r dan s melalui persamaan  dan  dimana 
 adalah private key milik Alice. 

d. Alice mengirim nilai ( c,r,s ) yang telah dihitung kepada Bob. 
e. Ketika Bob menerima pesan yang dikirim oleh user A, maka Bob akan melakukan dekripsi pesan c untuk 

mendapatkan nilai SK dan TS melalui persamaan  dimana k1 didapatkan dari persamaan 
 

f. Bob akan membandingkan nilai TS yang dikirim dengan nilai TS yang terdapat pada database dan melakukan 
verifikasi terhadap nilai r yang diterima dengan nilai r yang dihitung oleh Bob. Jika nilai TS telah ada pada 
database dan nilai r yang diverifikasi tidak sesuai maka protokol berhenti dan komunikasi video conference tidak 
dapat dilaksanakan. Sebaliknya jika nilai r yang diverifikasi sesuai dan nilai TS belum terdapat pada database, 
maka tidak teridentifikasi adanya replay attack dan Bob dapat memastikan keaslian pesan yang dikirim oleh Alice. 
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Gambar 1. Key Establishment Pada Mode Peer To Peer 

4.2 User Join 
Proses key establishment ketika terdapat user yang join berbeda mode peer to peer. Pada tahap ini user yang tergabung 
adalah lebih dari satu sehingga session key akan dikirimkan secara multicast kepada semua user sedangkan pada mode 
peer to peer, session key dikirimkan secara direct dari Alice menuju user Bob. Oleh karena itu, parameter-parameter 
yang digunakan akan bertambah sesuai dengan jumlah user yang bergabung. Gambar di bawah menunjukkan proses key 
estbalishment dengan banyak user penerima. 
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Gambar 2. Update Session Key Ketika User Join 

 
Ketika terdapat user yang melakukan join pada suatu grup komunikasi, maka session key akan di-update untuk semua 
user yang tergabung dalam sesi komunikasi tersebut. User yang ingin join akan melakukan request kepada Alice. Jika 
Alice menyetujui request tersebut, maka dimulai proses key establishment. Berikut ini proses key establishment yang 
terjadi. 

a. Alice membangkitkan nilai v untuk setiap i dimana i adalah banyaknya user yang bergabung dan menghitung  
. 

b. Alice membangkitkan session key SK, timestamp TS dan master key k lalu menghitung nilai h dan c dimana 
 dan  . 

c. Untuk setiap i, Alice akan menghitung ,   dan   
d. Alice mengirimkan ( c, c1, r1 ,s1 ,................ ct, rt ,st ) secara multicast kepada seluruh user yang tergabung. 
e. Sisi penerima akan menghitung   dan melakukan dekripsi pesan ci untuk 

mendapatkan master key k dari persamaan . Master key tersebut digunakan untuk melakukan dekripsi 
pesan c sehingga didapatkan session key, timestamp dan nilai h.  

f. Session key akan digunakan hanya jika timestamp tidak terdapat pada database dan verifikasi nilai h dan ri sesuai 
dengan persamaan  dan  

 
4.3 User Leave 
Ketika terdapat user yang logout atau meninggalkan sesi komunikasi pada grup, maka session key yang sedang 
digunakan akan diganti dengan session key yang baru. Hal ini untuk mencegah user yang telah logout dapat 
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mendengarkan kembali sesi komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan session key yang lama. Proses update 
session key ini sama halnya dengan proses distribusi kunci ketika terdapat user yang  join pada sesi komunikasi. User 
yang menjadi admin dari grup komunikasi akan membangkitkan parameter-parameter yang dibutuhkan kemudian 
mengirimkannya secara multicast kepada seluruh user. Gambar di bawah ini menunjukkan proses update session key 
ketika terdapat user yang meninggalkan sesi komunikasi. 

 

 
Gambar 3. Update Session Key Ketika User Leave 

 
User yang meninggalkan sesi komunikasi akan menghentikan pengiriman data video audio dan mengirimkan status 
kepada seluruh user bahwa dia telah meninggalkan sesi komunikasi. Selanjutnya user yang menjadi admin pada grup 
komunikasi tersebut akan melakukan pembangkitan parameter kembali dan mengirimkannya kepada setiap user yang 
tergabung sehingga session key akan di-update dan digunakan untuk pengamanan sesi komunikasi pada grup tersebut. 

 
5. Keamanan 
Protokol ini tahan terhadap replay attack. Replay attack adalah serangan terhadap protokol otentikasi dengan menyalin 
pesan stream yang dikirimkan diantara dua pihak dan mengirim kembali pesan tersebut kepada salah satu pihak untuk 
mendapatkan akses kepada suatu system. Pada protokol ini terdapat nilai timestamp yang dikirimkan yang dimaksudkan 
untuk mencegah adanya replay attack. Setiap user akan mempunyai database yang menyimpan setiap nilai timestamp 
yang diterima. User yang menerima ciphertext (misal: Bob) dari pengirim (misal: Alice) akan membuka ciphertext 
tersebut dan mendapatkan nilai timestamp. Timestamp akan diperiksa dengan membandingkan data yang berada pada 
database, jika nilai timestamp terdapat pada database maka diidentifikasi adanya replay attack sehingga protokol akan 
berhenti dan proses key establishment akan kembali ke langkah pertama. Sebaliknya jika timestamp tidak terdapat pada 
database maka protokol dapat dilanjutkan. Kemampuan untuk tahan terhadap replay attack dimaksudkan untuk 
mencegah adanya pihak yang tidak berkepentingan dapat mengetahui isi pembicaraan dalam grup dengan menggunakan 
kunci yang telah didapatkan dari sesi komunikasi sebelumnya.  

 
Selain itu, jika ditinjau dari aspek-aspek keamanan informasi maka keamanan dari protokol secure key establishment 
pada multicast video conference adalah sebagai berikut: 

1. Confidentiality 
Pesan yang saling dikirimkan dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi, sehingga penyerang tidak dapat 
mengetahui isi pesan yang didapatkannya. Pada protokol, pesan dienkripsi menggunakan public key user sehingga 
hanya user yang mempunyai private key yang sesuai yang dapat membuka isi pesan tersebut.  

2. Integrity 
Penerima pesan (misal: Bob) dapat memastikan keutuhan pesan yaitu ketika melakukan pemeriksaan nilai h  yang 
diterima dari pengirim (misal: Alice). Nilai h merupakan hash value dari session key yang dibangkitkan 
menggunakan persamaan  , sehingga jika nilai h yang dihitung tidak sesuai dengan nilai h  yang 
diterima maka pesan yang diterima tidak utuh atau mengalami perubahan saat dikirim. 

3. Authentication dan Non – repudiation 
Bob dapat melakukan otentikasi terhadap pesan yang dikirimkan oleh Alice. Bob melakukan otentikasi dengan 
memverifikasi nilai r menggunakan kunci yang dibangkitkan dengan dengan menggunakan nilai s Alice. Nilai s 
merupakan nilai yang dibangkitkan oleh Alice dengan menggunakan private key miliknya. Sehingga jika nilai r 
yang diverifikasi sesuai, maka Bob dapat memastikan bahwa pesan dikirim oleh Alice. Di samping itu, Alice juga 
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tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimnya kepada Bob karena nilai s yang merupakan tanda tangan digital 
miliknya tersebut. 

 
6. Kesimpulan 
Konsep signcryption dapat digunakan sebagai alternatif untuk key establishment pada aplikasi video conference  yang 
berbasis jaringan multicast. Secara teoritis, protokol yang diajukan dapat meningkatkan keamanan dalam key 
establishment pada suatu grup komunikasi dan juga dapat memenuhi aspek-aspek keamanan informasi yaitu 
confidentiality, authentication, integrity dan non-repudiation. 
 
7. Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini, desain protokol yang telah dibuat belum diimplentasikan secara nyata sehingga tidak dapat diukur 
performanya baik dalam jaringan maupun proses komputasi pada setiap end users. Selain itu perlu dilakukan analisis 
lebih jauh lagi terhadap desain protokol yang diajukan sehingga dapat ditemukan kemungkinan jenis serangan keamanan 
lainnya. 
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