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ABSTRACT 

Nowadays, security is one important factor on information technology development. One example is, the use of textual 
password as user authentication method. This password is expected to be capable of giving a good security level. A 
textual password can be considered as a good password if the password consists of many combination of characters. 
That is difficult, since there will be difficulity in remembering the text for people. Based on the psychology research, 
people are more capable to remember visual shapes than textual shapes. From that reason, we develop an authentication 
system based on pictures whose name is graphical password. In this paper, an authentication system has been developed 
using graphical password based on pixel selection. In this system, we give twelve pictures in 640x480 pixel resolution. 
Each pixel in the choosen picture will become input that can be combined as a password. From system implementation 
that has been done, we obtained an effectiveness of 89,94%, and average input time of 16,61 seconds at a complex 
picture condition. It is also known that the time needed to brute force cracking into password is 3,0544 × 1011 years. 
From the questionnaire, there are 30% of respondents strongly agree and 57% agree with the satisfaction of the system 
overall. 
Keywords: User Authentication, Textual Password, Graphical Password, Pixel, Brute Force. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Mekanisme user authentication berperan sangat penting terhadap akses keamanan suatu informasi. Mekanisme 
autentikasi yang ada saat ini dibagi ke dalam 3 bentuk umum: Token-based system, Biometrics-based system, dan 
Knowledge-based system. Knowledge-based system menggunakan suatu informasi yang hanya diketahui oleh user. Pada 
sistem ini dikenal istilah password, yang merupakan bentuk autentikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Textual 
password merupakan bentuk autentikasi yang sangat umum digunakan. User menggunakan karakter alfanumerik sebagai 
password. Walaupun banyak digunakan, textual password memiliki kelemahan terhadap serangan. Salah satu bentuk 
serangan tersebut adalah “small dictionary attack”, dimana penyerang akan mencari kemungkinan password yang 
dimasukkan oleh user. Hal ini cukup mudah dilakukan mengingat kemampuan memori manusia yang terbatas untuk 
mengingat. Sehingga seringkali menggunakan kata yang sama dan mudah diingat sebagai password. Small dictionary 
attack dapat dikatakan cukup sukses dimana pada penelitian Dr. Klein, sekitar 25% dari 14.000 password berhasil 
dipecahkan menggunakan kamus berisi 3 juta entri (ukuran kamus 21,5 bit). Berdasarkan pada penelitian tersebut, 
dikembangkanlah suatu metode baru yang dikenal dengan Graphical Password. Metode ini menggantikan bentuk teks 
dengan gambar. Dengan mengacu pada penelitian psikologi bahwa manusia memiliki kemampuan yang sangat signifikan 
dalam mengenali dan mengingat bentuk visual. Diharapkan dengan kemampuan manusia untuk mengingat gambar yang 
lebih kompleks, maka penyerang harus membuat kamus yang lebih besar, yang dianggap membutuhkan banyak waktu 
dan tenaga komputasi. Dengan mengacu pada uraian-uraian di atas, pada penelitian ini akan dirancang suatu aplikasi 
graphical password dengan menggunakan metoda pixel selection. Diharapkan dengan menggunakan skema ini akan 
meningkatkan daya tahan password terhadap serangan dan menjanjikan kemudahan dalam penggunaannya.   

1.2 Tujuan 
1. Merancang suatu aplikasi graphical password dengan metoda pixel selection. 
2. Menganalisa performansi sistem berdasarkan beberapa parameter penelitian. 
3. Menguji kehandalan graphical password sebagai pengganti tekstual password. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi parameter penelitian adalah: 
1. Daya ingat user terhadap input yang digunakan sebagai password. 
2. Waktu input yang digunakan untuk memasukkan password. 
3. Tingkat keamanan password yang digunakan. 
4. Tingkat kepuasan user terhadap aplikasi. 

 
2. Dasar Teori 
2.1 User Authentication 
User authentication merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh suatu sistem untuk mengidentifikasi user yang 
berhak mengakses informasi pada sistem tersebut. Mekanisme user authentication yang ada saat ini dibagi ke dalam 3 
bentuk umum. 
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a. Token-based system menggunakan suatu objek yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh user tertentu sebagai bentuk 
identifikasi. Salah satu contohnya adalah penggunaan kartu ATM, dimana setiap pemilik memiliki satu kartu untuk 
proses autentikasi. 

b. Biometrics-based system menggunakan ciri khas tubuh tertentu dari user sebagai proses autentikasi. Cara ini memiliki 
tingkat keamanan yang sangat tinggi, namun belum banyak digunakan karena membutuhkan biaya yang cukup mahal 
dan proses identifikasi yang cukup lama. Beberapa contohnya adalah fingerprints, iris scan, dan facial recognition. 

c. Knowledge-based system menggunakan suatu informasi yang hanya diketahui oleh user. Sistem ini dibagi ke dalam 
dua kategori umum yaitu textual password dan graphical password. 
 

2.2 Password (Kata Sandi) 
Password adalah salah satu bentuk autentikasi yang bersifat knowledge-based. Dimana proses identifikasi dilakukan pada 
informasi yang hanya diketahui oleh user yang bersangkutan. Ditinjau dari proses pembuatannya, password dapat dibagi 
ke dalam 3 bentuk yaitu: 
a. User-Generated Password, pada bentuk ini password akan ditentukan langsung oleh user. Keuntungannya adalah 

password lebih mudah diingat oleh user. Kelemahannya adalah password yang dibuat biasanya mudah ditebak karena 
biasanya user menggunakan kata-kata yang mudah diingat sebagai password, seperti nama, nomor identitas, atau 
atribut-atribut pribadi yang dimiliki user. 

b. Computer-Generated Password, pada bentuk ini password akan ditentukan oleh sistem atau komputer. 
Keuntungannya adalah password akan sulit ditebak karena biasanya password akan terdiri dari kombinasi karakter 
acak. Kekurangannya adalah password sulit untuk diingat. 

c. Tunable Password, pada bentuk ini sistem akan menyediakan suatu password yang kemudian dapat diubah oleh user 
dengan aturan tertentu. Keuntungannya adalah password cukup mudah untuk diingat. 

 
2.3 Tekstual Password 
Tekstual password merupakan bentuk yang paling umum digunakan pada skema password saat ini. Pada tekstual 
password digunakan karakter alfanumerik (ASCII) untuk mengidentifikasi user. User akan diminta untuk memasukkan 
kombinasi dari beberapa karakter pada proses autentikasi. Faktor manusia dianggap sebagai titik lemah dari sistem 
keamanan komputer saat ini, khususnya yang berbasis password. Masalah yang paling utama adalah keterbatasan 
manusia untuk mengingat password. Berdasarkan studi yang dilakukan, user lebih sering menggunakan kata-kata yang 
pendek dan mudah diingat sebagai password. Sayangnya, bentuk password seperti ini juga sangat mudah ditebak. Di sisi 
lain, password yang susah ditebak cukup sulit untuk diingat. Dengan kemampuan user yang hanya mampu mengingat 
beberapa password saja, user cenderung mencatat semua password atau menggunakan password yang sama pada semua 
akun yang dimiliki. Selain masalah kemampuan memori manusia, saat ini juga sedang marak digunakan Keylogger, 
spyware yang digunakan untuk menangkap informasi berupa “username” dan “password” yang diketikkan user untuk 
dikirim ke penyerang. Yang berarti textual password yang menggunakan input dari keyboard cukup mudah untuk 
diserang. Belajar dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki textual password, kemudian diciptakanlah suatu metode baru 
yang dikenal dengan Graphical Password. 

 
2.4 Graphical Password 
Metode Graphical Password pertama kali dikemukakan oleh G. Blonder pada 1996. Graphical password dianggap 
mampu menggantikan textual password sebagai metode autentikasi user. Hal ini mengacu pada penelitian psikologis 
bahwa gambar lebih mudah untuk dikenali dan diingat oleh memori manusia jika dibandingkan dengan teks. Berdasarkan 
teknik identifikasinya, graphical password terbagi 2 yaitu: 
a. Recognition-based password, pada model ini user diminta untuk mengenali gambar yang dipilih pada awal registrasi. 
b. Recall-based password, pada model ini user diminta untuk membuat kembali gambar yang telah digambar atau 

dipilih pada awal registrasi. 
Berdasarkan tipe latar gambar yang digunakan, graphical password terbagi 2 yaitu: 
a. Image-based password, pada model ini password menggunakan gambar sebagai background dari password. Model 

ini biasanya menggunakan teknik identifikasi Recognition-based. Contoh skema yang berdasarkan pada model ini 
adalah Déjà Vu  yang didesain oleh Dhamija dan Perrig pada tahun 2000. 

b. Grid-based password, pada model ini password menggunakan grid sebagai background dari password. Model ini 
biasanya menggunakan teknik identifikasi Recall-based. Contoh skema yang berdasarkan pada model ini adalah 
Draw-a-Secret (DAS). 

 
3. Desain dan Perancangan Sistem 
3.1 Perancangan Sistem 
Sistem yang akan dirancang adalah aplikasi simulasi sistem keamanan dengan menggunakan kombinasi gambar dan 
koordinat sebagai password untuk proses autentikasi. 
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3.2 Deskripsi Sistem 
Sistem yang dibangun serupa dengan sistem password yang konvensional pada umumnya, hanya saja pada proses input, 
password berbentuk teks diganti dengan kombinasi gambar dan koordinat. Tujuan dari pembangunan sistem ini adalah 
sebagai bentuk simulasi sistem password berbasis gambar yang nantinya dapat diimplementasikan pada sebuah sistem 
yang sesungguhnya. Dalam pembangunan sistem terdapat tiga bagian utama, yaitu: Login, Manage Account, dan Create 
New Account. 
 
3.2.1. Log In 
Log In berfungsi sebagai sistem autentikasi untuk user yang akan masuk ke sistem utama. Proses input username 
merupakan langkah paling awal pada saat Log In, dimana aplikasi akan mengecek apakah user sudah terdaftar atau 
belum. Pada proses ini user diminta untuk menginput username pada textbox yang telah disediakan. Setelah menginput 
nama, aplikasi kemudian akan mengecek dan mencocokkan data input dengan data pada file penyimpanan. Jika nama 
yang diinput ada dalam data penyimpanan maka sistem akan dilanjutkan ke proses Input Gambar. Sedangkan jika nama 
yang dimasukkan tidak sesuai, user akan diminta untuk memasukkan kembali username. Pada proses input gambar, user 
diminta untuk memilih satu dari dua belas gambar yang merupakan gambar password user. Setelah memilih salah satu 
gambar, sistem akan menampilkan form input kordinat. Pada proses input kordinat user diminta untuk menginput 5 titik 
koordinat pada gambar yang telah dipilih sebelumnya. Setelah memasukkan titik-titik password, sistem kemudian 
mengecek kode gambar dan titik-titik kordinat yang dimasukkan user. Jika kode yang dimasukkan sesuai dengan yang 
tersimpan di dalam file penyimpanan, maka autentikasi dinyatakan berhasil. dan user dapat mengakses panel kontrol. 
Panel kontrol pada sistem ini dapat diumpamakan sebagai sistem utama. Sedangkan jika kode yang dimasukkan tidak 
sesuai, maka user akan dikembalikan ke proses input username. 
 
3.2.2. Manage Account 
Manage account adalah bagian sistem yang terletak pada panel kontrol yang berfungsi untuk mengubah data password 
dari user yang sedang aktif (telah melakukan proses login). Bagian ini terdiri atas 3 proses yang terpisah, yaitu: 
a. Change Username 

Bagian ini berfungsi untuk mengganti username dari user yang sedang aktif. Pada bagian ini sistem akan 
menyediakan sebuah textbox untuk menginput username yang baru. Setelah menginput username yang baru maka 
sistem akan mengganti username yang lama pada file penyimpanan dengan username yang baru. 

b. Change Picture 
Bagian ini berfungsi untuk mengganti gambar password dari user yang sedang aktif. Pada bagian ini user memilih 
salah satu gambar untuk digunakan sebagai password yang baru. Setelah itu, program akan mengganti kode gambar 
pada file penyimpanan dengan kode gambar yang baru. 

c. Change Coordinates 
Bagian ini berfungsi untuk mengganti koordinat password dari user yang sedang aktif. Pada bagian ini user akan 
diminta untuk memasukkan 5 titik koordinat yang akan digunakan sebagai password yang baru. 
 

3.2.3. Create New Account 
Create New Account adalah bagian dari sistem yang juga terletak pada panel kontrol. Bagian ini berfungsi untuk 
membuat akun baru dan menyimpannya ke file penyimpanan data. Bagian ini terdiri atas 4 proses, antara lain: 
a. Create Account Username 

Pada tahap ini user diminta untuk menginput username untuk akun yang baru. 
b. Create Account Picture 

Pada tahap ini user diminta untuk memilih gambar yang akan dijadikan password. 
c. Create Account Coordinates 

Pada tahap ini user diminta untuk memilih 5 titik kordinat yang akan dijadikan password. 
d. Save 

Pada tahap ini aplikasi akan menyimpan nama, gambar dan koordinat yang telah dipilih user ke dalam file 
penyimpanan data. 
 

4. Pengujian dan Analisis Sistem 
4.1. Skenario Pengujian 
Sebelum dilakukan pengujian terhadap performansi aplikasi password maka dibutuhkan deskripsi awal terhadap input 
dan output yang diinginkan dalam suatu proses. Di bawah ini akan dijelaskan langkah pengujian yang akan dilakukan 
user. 
 
2.1.1 Pembuatan Akun Baru 
Pada skenario ini setiap user diminta untuk membuat sebuah akun baru sebelum masuk ke tahap pengujian. Setiap user 
akan membuat sebuah username, memilih salah satu gambar dan meng-klik lima titik pada gambar tersebut. Akun 
tersebut kemudian akan disimpan ke dalam file penyimpanan bertipe xml dalam bentuk string sebagai hasil dari input 
user. 
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2.1.2 Pengecekan Password 
Pada skenario ini user diminta untuk melakukan proses login. User harus memasukkan username dan password yang 
telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

 
4.2. Metode Pengujian Performansi 
Pada bagian ini akan dijelaskan metode-metode yang digunakan untuk menguji performansi dari sistem yang telah 
dibuat. Pengujian akan dilakukan enam kali untuk setiap user. Setiap user akan membuat sebuah akun dan kemudian 
melakukan proses autentikasi selama lima hari setelah pembuatan akun dan tiga hari setelahnya (hari kedelapan). 
Pengukuran performansi akan dilakukan dengan menggunakan dua kondisi yang dibedakan berdasarkan jenis gambar, 
yaitu gambar kompleks dan gambar sederhana. Pendefinisian jenis gambar dapat dilihat berdasarkan tingkat kerumitan 
gambar yang digunakan sebagai password. Gambar kompleks memiliki susunan warna dan variasi yang banyak 
sedangkan pada gambar sederhana memiliki susunan warna dan variasi yang minimalis. Performansi akan diukur 
menggunakan empat parameter penting, yaitu: efektifitas, waktu input, keamanan, dan tingkat kepuasan pengguna. 
4.2.1 Efektifitas 
Efektifitas diukur dengan memperhatikan daya ingat setiap user terhadap password (gambar dan titik koordinat) yang 
telah diinput.  
 
4.2.2 Waktu Input 
Waktu input diukur dengan menghitung waktu input rata-rata setiap user untuk setiap hari dan waktu rata-rata 
keseluruhan. 
 
4.2.3 Tingkat Keamanan 
Tingkat keamanan diukur dengan menggunakan tiga cara, antara lain adalah: metode shoulder surfing (pengintipan), 
metode cracking (pembobolan), dan metode penghitungan manual jumlah kombinasi password. 
 
4.2.4 Tingkat Kepuasan User 
Tingkat kepuasan user diukur dari kenyamanan dan suka tidaknya user dengan desain aplikasi, pemilihan gambar, dan 
penggunaan aplikasi sebagai sistem autentikasi. 

 
4.3. Pengujian Performansi Sistem dan Analisis Hasil 
Untuk melakukan pengujian sistem, penulis mengambil 30 responden. Jumlah autentikasi pengukuran masing-masing 
sebanyak 180 kali untuk gambar kompleks dan gambar sederhana. 
 
4.3.1 Efektifitas 
Berikut ini merupakan hasil pengukuran pada daya ingat user pada gambar kompleks dan sederhana yang dihitung 
berdasarkan persentase kesuksesan percobaan autentikasi. Setelah user selesai membuat akun, maka pada hari yang sama 
juga dilakukan pengecekan, kemudian didapatkan bahwa persentase kesuksesan menunjukkan nilai 93,33% untuk kedua 
jenis gambar. Nilai yang didapatkan terbilang cukup tinggi, hal ini karena user masih fokus pada password yang baru 
saja dibuat sehingga sangat minim terjadi kesalahan. Kesalahan yang terjadi pada tahap ini adalah kesalahan karena 
ketidaktelitian user pada saat meng-klik password yang dibuat. 
 
Pada keesokan hari dilakukan proses pengujian dengan mengecek setiap user terhadap password yang dibuat 
sebelumnya. Persentase kesuksesan pada percobaan ini menunjukkan nilai 83,33% untuk gambar kompleks dan 86,67% 
untuk gambar sederhana. Nilai ini menunjukkan bahwa pada hari pertama pengecekan, beberapa user tidak mampu 
mengingat password yang dibuat. Hal ini disebabkan karena user belum terbiasa untuk mengingat dan menggunakan 
sistem password yang dibuat. 
 
Pada hari kedua pengecekan, persentase kesuksesan menunjukkan nilai 86,67% untuk kedua jenis gambar. Pada hari 
ketiga, persentase kesuksesan meningkat menjadi 90% pada gambar kompleks dan 93,33% untuk gambar sederhana. Dan 
pada hari keempat, persentase menjadi 93,33% untuk jenis gambar kompleks dan 100% pada gambar sederhana. Nilai-
nilai ini menunjukkan tingkat kesuksesan user dalam mengingat password mengalami peningkatan setiap hari. Hal ini 
menggambarkan sifat user, bahwa dengan penggunaan password setiap hari dapat meningkatkan tingkat kesuksesan dari 
percobaan. 
 
Pada saat pengujian dihentikan selama tiga hari, kemudian dilakukan pengujian ulang, didapatkan nilai persentase 90% 
untuk gambar kompleks dan 93% untuk gambar sederhana. Nilai ini menunjukkan terjadi penurunan tingkat kesuksesan. 
Pada percobaan ini terdapat beberapa user yang tidak mampu mengingat password setelah tiga hari tidak digunakan. Hal 
ini berarti user cukup sulit untuk mengingat password yang lama tidak digunakan. Dengan melihat perbandingan dari 
kedua kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa user akan semakin mudah dalam mengingat password yang 
digunakan setiap hari dan sulit untuk mengingat password yang tidak digunakan setiap hari. 
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Gambar 1. Presentasi Kesuksesan Penggunaan Password berdasarkan Jarak Hari 

 
Dari nilai yang didapatkan pada grafik, dapat dihitung persentase rata-rata dari kedua jenis gambar. Persentase rata-rata 
pada gambar kompleks adalah 89,44%, sedangkan pada gambar sederhana adalah 92,22%. Dari perbandingan kedua nilai 
rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa daya ingat dan tingkat kesuksesan user lebih baik pada saat menggunakan 
password dengan titik-titik pada gambar yang sederhana dibandingkan dengan menggunakan gambar yang kompleks. 
Hal ini terjadi karena gambar kompleks memiliki variasi yang lebih banyak sehingga lebih sulit untuk mengingat letak 
titik password yang dimasukkan sebelumnya. 

4.3.2 Waktu Input 
Waktu input adalah waktu yang dibutuhkan oleh user untuk memasukkan password. Waktu ini mulai dihitung sejak user 
mulai memilih gambar dan berakhir pada saat user selesai memasukkan titik-titik kordinat. Waktu input akan ditampilkan 
pada sebuah message box setelah user selesai memilih kordinat. Pengukuran dilakukan dengan menghitung waktu rata-
rata setiap hari dan waktu rata-rata total dari semua percobaan sukses yang dilakukan. Berikut ini akan ditampilkan hasil 
pengukuran waktu input dari setiap percobaan autentikasi yang dilakukan. Pengukuran pertama dilakukan pada hari yang 
sama dengan pembuatan password, kemudian tercatat waktu rata-rata sebesar 17,71 detik untuk gambar kompleks dan 
16,14 detik untuk gambar sederhana. Pada hari pengecekan pertama tercatat penurunan waktu input menjadi 17,68 detik 
pada gambar kompleks dan 13,88 detik pada gambar sederhana. Jika diperhatikan terdapat perbedaan rentang yang cukup 
jauh terhadap perubahan waktu pada kedua jenis gambar. Hal ini terjadi karena user lebih sulit dan membutuhkan waktu 
yang lebih lama dalam melihat (scanning) dan memilih kordinat pada gambar yang kompleks dibandingkan dengan 
kordinat pada gambar sederhana. 

 
Gambar 2. Waktu Input Rata-rata untuk Gambar Sederhana dan Kompleks 

 
Pada hari pengecekan selanjutnya tercatat waktu rata-rata mengalami penurunan, dimana pada hari kedua tercatat waktu 
16,65 detik untuk gambar kompleks dan 13,77 detik untuk gambar sederhana. Kemudian pada hari ketiga tercatat waktu 
15,89 detik untuk gambar kompleks dan 12,93 untuk gambar sederhana. Dan pada hari keempat tercatat waktu 15,43 
detik untuk gambar kompleks dan 12,67 detik untuk gambar sederhana. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dengan 
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percobaan setiap hari user akan semakin cepat dalam menginput password. Hal ini terjadi karena user akan semakin 
terbiasa dan semakin mudah dalam menghapal letak-letak titik kordinat, sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup 
lama lagi untuk melakukan scanning dan memilih password. 
 
Setelah pengujian dihentikan tiga hari dan dilakukan pengukuran kembali, didapatkan waktu rata-rata sebesar 16,37 detik 
pada gambar kompleks dan 13,93 detik pada gambar sederhana. Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa terjadi 
peningkatan terhadap waktu input user. Hal ini disebabkan karena user membutuhkan waktu untuk melihat dan 
mengingat kembali titik-titik yang digunakan sebagai password setelah tiga hari tidak digunakan. Dengan 
membandingkan waktu input rata-rata keseluruhan dari kedua jenis gambar, maka didapatkan waktu input rata-rata untuk 
gambar kompleks, yaitu 16,61 detik, jauh lebih lama jika dibandingkan dengan waktu input rata-rata untuk gambar 
sederhana yang hanya 13,87 detik. Hal ini terjadi karena dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat dan mengenali 
gambar yang kompleks dibanding dengan gambar sederhana. Selain itu terdapat kecenderungan user untuk memilih titik-
titik yang letaknya lebih bervariasi dan sulit pada gambar kompleks jika dibandingkan dengan titik-titik yang digunakan 
pada gambar sederhana. 
 
4.3.3 Tingkat Keamanan 
Untuk mengukur tingkat keamanan dari sistem, penulis menggunakan tiga metode, yaitu: 
a. Shoulder Surfing (Pengintipan) 
Metode shoulder surfing (pengintipan) adalah salah satu metode serangan, dimana pada saat seorang user sedang 
menginput password, seorang user lain diminta untuk mengintip password tersebut dari belakang dengan jarak ± 2meter. 
Kemudian pengintip tadi diminta untuk mencoba melakukan login menggunakan akun yang diintip sebelumnya. Dengan 
asumsi bahwa penyerang telah mengetahui username dari akun, sehingga yang akan diukur di sini hanya kemampuan 
penyerang membobol proses pemilihan gambar dan koordinat. Metode ini dilakukan pada kondisi gambar kompleks dan 
gambar sederhana. Hasil pengukuran dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

 
Gambar 3. Hasil Serangan Pengintipan Berdasar Hari 

 
Grafik di atas menunjukkan tingkat kesuksesan dari percobaan penggunaan serangan shoulder surfing pada akun-akun 
yang terdaftar pada sistem. Dari percobaan yang dilakukan dapat dilihat bahwa sistem yang dirancang cukup rentan 
terhadap serangan, terbukti dengan adanya beberapa percobaan yang sukses pada saat diserang. Hal ini wajar mengingat 
sistem ini menggunakan interface berupa gambar dan membutuhkan layar yang cukup lebar untuk menampilkan sistem, 
sehingga cukup mudah untuk diintip oleh orang lain. Jika dihitung rata-rata kesuksesan serangan terhadap dua jenis 
gambar pada sistem, maka didapatkan nilai rata-rata 14,67% untuk serangan pada gambar kompleks dan 47,33% untuk 
serangan pada gambar. Dengan membandingkan kedua nilai yang didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
password dengan gambar kompleks lebih aman terhadap serangan shoulder surfing jika dibandingkan dengan gambar 
sederhana. Hal ini terjadi karena pada gambar kompleks, komposisi, dan variasi gambar sangat padat dan ramai sehingga 
“si pengintip” cukup kesulitan untuk mengintip dan melihat dengan jelas password yang diinput oleh user. Sedangkan 
pada gambar yang sederhana, dengan komposisi gambar yang simpel dan tidak terlalu ramai, menyebabkan “si 
pengintip” cukup mudah untuk mengintip password dari user. 
b. Cracking (Pembobolan) 
Pada kasus selanjutnya akan digunakan metode cracking (pembobolan). Metode ini merupakan salah satu metode 
serangan pada password, dimana pada skenario ini, seseorang diminta untuk menebak dan mencoba untuk membobol 
password user lain tanpa melihat atau mengetahui password tersebut sebelumnya. Pada kasus ini “si pembobol” diberi 
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kesempatan sebanyak lima kali untuk setiap akun yang akan dibobol, dengan asumsi username telah diketahui 
sebelumnya. Dari percobaan didapatkan hasil untuk percobaan sukses sebesar 0%. Ini berarti bahwa pada percobaan yang 
dilakukan, tidak ada akun yang berhasil diserang menggunakan metode cracking. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 
sistem sangat sulit untuk diserang dengan teknik serangan cracking. Hal ini terjadi karena “si pembobol” sangat sulit 
untuk menentukan kombinasi password yang dimasukkan, mengingat banyaknya kombinasi password yang mungkin 
pada sistem yang dirancang. 

 
c. Jumlah Kombinasi Password 
Dengan melanjutkan hasil dari penelitian di atas, maka pada bagian ini akan dihitung jumlah kombinasi password, 
kemungkinan cracking, dan lama waktu yang dibutuhkan untuk membobol sistem. Dengan jumlah gambar 12, ukuran 
gambar 640 x 480 pixel, dan jumlah titik password 5, maka akan diperoleh jumlah kombinasi password: 

 
 

Jika setiap titik password diberi batas toleransi 11 x 11 pixel, maka kemungkinan sukses seseorang saat melakukan 
cracking pertama kali adalah:  

                                                                    =  

                                                                    =  
Jika digunakan waktu input rata-rata password 15,22 detik, dapat dihitung waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk 
membobol sebuah password dengan teknik cracking. 

Lama Crack  =  

                  =  
=  

                                              =  
 
4.4 Tingkat Kepuasan User 
Tingkat kepuasan user diukur dengan menggunakan kuisioner kepada 30 responden yang sebelumnya telah mengikuti 
tahapan-tahapan pada proses pengujian. Dari data kuisioner diperoleh data 16% responden menjawab sangat setuju dan 
67% menjawab setuju dengan pertanyaan “Apakah program Graphical Password seperti ini dapat menggantikan tekstual 
password yang banyak digunakan sekarang?” Sedangkan 17% lainnya menjawab ragu-ragu dengan alasan lebih terbiasa 
menggunakan teks sebagai password. Dari kuisioner juga diperoleh tanggapan terhadap tingkat kepuasan user yaitu: 30% 
responden sangat setuju dan 57% setuju dengan tingkat kepuasan program. Selain itu terdapat 10% responden ragu-ragu 
dan 3% tidak setuju dengan alasan aplikasi tidak dilengkapi dengan manual user. 
 
3. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Efektifitas (tingkat kesuksesan) rata-rata pada sistem yang menggunakan gambar kompleks mencapai 76,67% 

sedangkan pada sistem yang menggunakan gambar sederhana mencapai nilai yang lebih baik, yaitu 83,33%. 
2. Waktu input rata-rata yang dibutuhkan pada sistem yang menggunakan gambar kompleks adalah 16,61 detik 

sedangkan pada sistem yang menggunakan gambar sederhana membutuhkan waktu rata-rata yang lebih cepat, yaitu 
13,87 detik. 

3. Persentase kesuksesan rata-rata serangan shoulder surfing pada gambar kompleks adalah 14,67% sedangkan pada 
gambar sederhana memperoleh nilai yang jauh lebih buruk, yaitu mencapai 47,33%. Hal ini menandakan sistem 
cukup rentan terhadap serangan tersebut, khususnya pada gambar sederhana. 

4. Persentase kesuksesan rata-rata serangan cracking pada sistem adalah 0%, dengan lama waktu rata-rata untuk 
membobol satu password adalah 3,0544 × 1011 tahun. Ini menunjukkan bahwa sistem sangat aman terhadap serangan 
cracking. 

5. Berdasarkan hasil kuisioner terdapat 16% responden yang sangat setuju dan 67% setuju bahwa sistem dapat 
menggantikan sistem pasword teks yang sekarang. Selain itu terdapat 30% yang sangat setuju dan 57% setuju dengan 
tingkat kepuasaan user secara keseluruhan. 
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