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ABSTRACT 
Web login technique is a step that has to be passed by a user in order to enter to a private web, so that there is no other 
person who has no right can enter or use a private web or a secret one freely. Most people use password to secure the 
secrecy as a key to access a web. However, such login system has weaknesses. In this paper, a solution to improve the 
security aspect of login protocol is elaborated. It adds 9 images which is displayed in a 3x3 matric and randomly placed 
in each of the login process. This is an additional authentication for user to login to the web server. After finishing the 
login process, server will display 9 images which are placed in a 3x3 matric. User is then asked to choose 3 images from 
the 9 images available which have been registered earlier. If the user chooses the correct three images, then the login 
process is success. 
Keywords: Authentication, Secure Login, Web Server. 
 
1. Pendahuluan 
Fungsi hash merupakan salah satu algoritma kriptografi yang umum digunakan pada sebuah sistem login. Namun sistem 
login yang umum digunakan tersebut masih memiliki banyak kelemahan, maka dari itu penulis mencoba mencari solusi 
guna menutup kelemahan teknik login tersebut. Salah satu solusi yang ditambahkan penulis pada protocol login yaitu 
dengan menambahkan sembilan buah gambar yang tersusun acak membentuk matriks persegi berukuran 3 X 3. 
 
Kesembilan gambar acak tersebut merupakan teknik tambahan yang sistem berikan kepada user yang akan melakukan 
login. Teknik tersebut dijalankan sistem apabila user telah memasukkan id dan password dengan benar. Kemudian 
kesembilan gambar tersebut menjadi inputan bagi server dengan cara: user diminta untuk memilih tiga gambar dari 
sembilan gambar yang disediakan dan nilai dari hasil pilihan user tersebut menjadi inputan untuk proses otentikasi 
selanjutnya. Dengan penambahan satu tahap ini, penulis berharap dapat menambah tingkat keamanan pada sistem login 
tersebut. 
 
2. Ruang Lingkup 
Makalah ini membahas mengenai skema alternatif pada teknik keamanan sistem login yang diimplementasikan pada web 
server dengan menerapkan algoritma fungsi hash. Dengan penambahan gambar yang tersusun acak tiap kali proses login 
dilakukan, diharapkan dapat menambah tingkat keamanan sistem login pada sebuah web server. 
 
3. Hash Function 
Fungsi hash merupakan transformasi yang mengambil sebuah inputan m dan mengembalikan sebuah string dengan 
ukuran yang tetap (h = H(m)). 
 
Persyaratan dasar untuk sebuah fungsi hash pada kriptografi antara lain: 
a. Besar Ukuran inputan bebas 
b. Output yang dihasilkan memiliki ukuran tetap 
c. Menghitung H(x) relative lebih mudah untuk setiap inputan x 
d. H(x) merupakan satu arah/one-way 
e. H(x) merupakan collision-free. 
 
Definisi one-way fungsi hash adalah jika diberikan sebuah message digest h, maka secara komputasi tidak mungkin 
menemukan pesan x, sedemikian sehingga H(x) = h. Misalkan x adalah suatu pesan. Sebuah fungsi hash dikatakan 
weakly collusion free untuk x jika secara komputasi tidak mungkin menemukan pesan x’ ≠ x sedemikian sehingga H(x’) 
= H(x)[3]. Sebuah fungsi hash h merupakan strongly collision free jika secara komputasi tidak mungkin menemukan 
pesan x dan x’ sedemikian sehingga x’  ≠ x dan h(x’) = h(x). 
 
4. Skema Otentikasi Yang Diajukan 
4.1 Proses Pendaftaran 
Sebelum masuk ke dalam proses pendaftaran user, sebelumnya perlu diketahui bahwa server telah memiliki sembilan 
buah gambar yang berbeda, yang masing-masing gambar memiliki nomor urut dan nomor id yang terdaftar pada sistem. 
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Tabel 1. Urutan Gambar dan ID Pada Database 

No. Gambar id 
 
 

1 

 

 

 
 

1027 

 
 

2 

 

 

 
 

2011 

 
 

3 

 

 

 
 

1986 

 
 

4 

 

 

 
 

5754 

 
 

5 

 

 

 
 

2804 

 
 

6 

 

 

 
 

1555 

 
 

7 

 

 

 
 

3333 

 
 

8 

 

 

 
 

6667 

 
 

9 

 

 
 

 
 

3332 

 
Pada tahap kedua protocol login, gambar-gambar di atas akan dikirimkan oleh server ke user yang ditampilkan tersusun 
membentuk matrik 3 X 3 seperti yang ditunjukkan di bawah ini: 
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Tabel 2. Nomor Urut Pada Matrix 3X3 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

 
 
Sehingga menjadi tersusun seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 3. Susunan Tampilan Gambar 

 
 
Gambar-gambar  inilah yang kemudian akan dipilih oleh user sebagai proses otentikasi tambahan yang dimodifikasi oleh 
penulis. Posisi setiap gambar dalam matrik berubah-ubah setiap kali proses login dilakukan. Berikut ini adalah proses 
pendaftaran user, yang dilakukan oleh user A, seperti pada contoh di bawah ini: 

(1) SignUp Request

(2) Form Pendaftaran

(3) ID,H(Password)

(4) TabelImages

(5) UserRespon

(6) RegistrasiOK

USER SERVER

 
Skema 1. Proses Registrasi User 

 
Keterangan: 
(1) SignUp Request 

User A menekan tombol Sign Up pada web, aplikasi mengirimkan SignUp Request ke server. 
(2) Form Pendaftaran 

Server mengirimkan Form pendaftaran yang harus dilengkapi oleh user. 
(3) ID, H(Password) 

User A mengisikan Form yang diberikan, lalu mengklik form register. Kemudian aplikasi di pihak user menghitung 
nilai hash dari password h = H(Password), kemudian mengirimkan form, ID, dan nilai h. Nilai h disimpan ke dalam 
database server dengan mengingat ID yang mengirimkan nilai h tersebut. 

(4) TabelImages 
Server mengirimkan 9 gambar yang tersusun membentuk matrik 3 X 3. Gambar yang dikirimkan merupakan gambar 
yang terurut, sesuai dengan urutan yang terdapat pada server yang ditunjukkan pada Table 2 dan Table 3. 
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(5) UserRespon 
User A memilih 3 buah gambar yang menurut user menarik, indah, ataupun mudah diingat, yang akan menjadi kunci 
untuk proses login berikutnya. 

(6) RegistrasiOK 
Selanjutnya server mengambil nomor urut serta nomor id setiap gambar, kemudian menghitung nilai n dengan rumus 
sebagai berikut: 

 
Keterangan: 
gA(id) : id dari gambar anjing 
gO(id) : id dari gambar orang 
gJ(id) : id dari gambar meja 
gA(no) : nomor urut gambar anjing dalam database sistem 
gO(no) : nomor urut gambar orang dalam databse sistem 
gJ(no) : nomor urut gambar meja dalam database sistem 
 

Nilai n inilah yang akan diingat user A, untuk digunakan pada tahap otentikasi user tahap berikutnya setelah proses 
otentikasi dengan menggunakan ID dan password user. 

 
4.2 Proses Login 
Berikut ini tahapan teknik login yang diajukan oleh penulis, yaitu dengan penambahan gambar acak pada tahap 
otentikasi, setelah proses otentikasi user dengan menggunakan ID dan password. Pada contoh di bawah ini, proses login 
dilakukan oleh User A, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

 
Skema 2. Proses Login User 

 
Keterangan: 
(1) Login Reguest 

User A menekan tombol Login pada web, kemudan aplikasi mengirimkan Login Request ke server. 
(2) Form Login 

Server mengirimkan Form Login yang harus diisi oleh user. 
 

 
Gambar 2. Form Login User 

 
(3) ID, H(Password) 

User A menginputkan ID dan password user. Kemudian oleh aplikasi menghitung nilai hash dari password h = 
H(password). Kemudian aplikasi mengirimkan ID dan password ke server. 

(4) RandomImages 
Server mengecek nilai h pada database server, dengan melihat ID yang sesuai dengan nilai h tersebut. Ketika server 
menemukan ID dan nilai h yang sesuai, maka Sistem membangkitkan sembilan bilangan acak dari 1 sampai 9. 
Sebagai contoh nilai acak yang dibangkitkan oleh sistem yaitu {4,6,5,9,1,3,8,7,2}. Sembilan nomor inilah yang akan 
digunakan untuk mengacak susunan gambar pada matrik 3 X 3 yang tampil pada user untuk dipilih pada tahapan 
selanjutnya. Tampilan gambar yang ditampilkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Tampilan Gambar Yang Akan Dipilih User 

 
(5) UserRespon 

User A memilih tiga buah gambar yang dipilih ketika user melakukan registrasi user sebelumnya. Kemudian aplikasi 
melakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: 
gA(id) : id dari gambar anjing 
gO(id) : id dari gambar orang 
gJ(id) : id dari gambar meja 
gA(no) : nomor urut gambar anjing dalam database sistem 
gO(no) : nomor urut gambar orang dalam databse sistem 
gJ(no) : nomor urut gambar meja dalam database sistem 
 

 
Keterangan: 
posisiA : nomor posisi gambar anjing pada matrix 3 X 3. (Tabel 1) 
posisiO : nomor posisi gambar orang pada matrix 3 X 3. (Tabel 1) 
posisiJ : nomor posisi gambar meja pada matrix 3 X 3. (Tabel 1) 
time : waktu pada saat proses login berlangsung dengan format “DDMMYY” 

 

 
Keterangan: 
Melakukan XOR terhadap 2 hasil nilai hash di atas. Kemudian aplikasi mengirimkan nilai z tersebut ke server. 
 

(6) OtentikasiOK 
Untuk mengotentikasi user A, server menghitung dengan rumus sebagai berikut: 

 
Perhatikan bahwa server sudah memiliki nilai n yang tersimpan pada database ketika proses registrasi user A 
sebelumnya. Kemudian sistem menghitung: 
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Keterangan: 
posisiA : nomor posisi gambar anjing pada matrix 3 X 3. (Tabel 1) 
posisiO : nomor posisi gambar orang pada matrix 3 X 3. (Tabel 1) 
posisiJ : nomor posisi gambar meja pada matrix 3 X 3. (Tabel 1) 
time : waktu pada saat proses login berlangsung dengan format “DDMMYY” 
jika y’ = y maka proses otentikasi berhasil dilakukan. Kemudian server mengirimkan otentikasiOK pada aplikasi 
yang menunjukkan bahwa proses otentikasi user A berhasil dengan baik. 

 
5. Kesimpulan 
Dengan menggunakan tambahan gambar dengan posisinya yang selalu berubah setiap kali proses login, dapat 
meningkatkan keamanan proses login, karena inputan nilai (z) yang dikirim aplikasi ke sistem selalu berubah setiap 
waktu. Hal ini memperlihatkan adanya penambahan perhitungan dengan menggunakan waktu sebagai inputannya, 
dimana waktu yang digunakan akan selalu berubah setiap kali proses dan selalu unik, karena waktu tidak pernah 
berulang. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Mironov, Ilya. (2005). Theory, attacks, and applications. Microsoft research, silicon Valley Campus. http:// 

research.microsoft.com/pubs/64588/hash_survey.pdf - July 2010. 
[2] Federal information announcing the standar for Secure hash Standard. Processing Standar, FIPS PUB 180-1. 1993 

May 11. http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip180-1.htm, Juli 2011. 
[3] RSA Laboratories. “what is hash function?”. The Security Division of EMC. 174 Middlesex Turnpike Bedford, MA 

01730. http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2176. Diakses terakhir tanggal 27 0ktober 2011. 
[4] Agent Technology Center. Security. Departement of cybernetics. 2010. http://agent.felk.cvut.cz. Diakses terakhir 

tanggal 27 0ktober 2011. 


