
Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                     KNS&I11-030 

 

192 

ONE TIME AUTHENTICATION PROTOCOL, 
SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGHADAPI MULTIPLE ID USER 

ATTACK DAN CHOSEN CIPHERTEXT ATTACK PADA PGP 
 

A’mas  
Lembaga Sandi Negara 
a_mas87@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

There are many possibilities of interceptions on any informations transmitted over public networks. This causes people 
trying to find ways in anticipate a leak or misuse of information. One way to anticipate is to use cryptographic 
techniques. Along with the development of the cryptographic study today, the effect of many cryptographic application on 
cryptographic protocols appears widely. One cryptographic mostly used is PGP (Pretty Good Privacy). This was created 
by Phil Zimmerman and used to secure email communications using the hybrid cryptosystem protocol. Nowaday PGP is 
used widely in securing email communications both for corporate and personal purpose that concerns with 
confidentiality. There are several weaknesses in PGP which can be used as ways to obtain private information in 
communications. Some attacks that can be implemented in PGP are Multiple User ID Attack and Chosen Ciphertext 
Attack. Both attacks are carried out through the forgery of identity and modifying the message so that the attackers can 
decrypt any intercepted messages. Based on that problem, it needs an additional mechanism to anticipate the attacks. 
The goal of this mechanism is to ensure the validity of sender or receiver identity so that we can ensure that we send a 
secret message that can only be read by those who have the right to read. 
Keywords: Hybrid Cryptosystem Protocol, PGP, Multiple ID User Attack, Chosen Ciphertext Attack and One Time 
Authentication Protocol.  
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi jarak jauh. 
Salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi saat ini adalah dengan menggunakan 
electronic mail (email). Namun setiap informasi yang ditransmisikan melalui jaringan publik memiliki potensi yang besar 
untuk disadap oleh pihak luar yang ingin mengambil keuntungan dari informasi tersebut. Dengan demikian bagi pihak 
yang membutuhkan privasi, hal ini akan sangat merugikan. Teknik kriptografi merupakan salah satu cara untuk 
mengantisipasi hal tersebut. Teknik ini mendukung beberapa layanan, yaitu: kerahasiaan data, keutuhan data, keaslian 
data, keaslian pengguna, dan anti penyangkalan. 
 
Pada implementasinya, teknik kriptografi kebanyakan diterapkan dalam bentuk protokol kriptografi. Salah satu aplikasi 
yang paling sering dipakai untuk mengamankan komunikasi email adalah dengan menggunakan PGP. PGP merupakan 
aplikasi pengaman komunikasi email open source yang menerapkan protokol hybrid. Protokol ini menggabungkan sistem 
penyandian simetrik untuk mengenkripsi pesan dan sistem penyandian asimetrik untuk mengenkripsi kunci yang 
digunakan pada enkripsi pesan. PGP saat ini merupakan salah satu standar yang digunakan dalam pengamanan 
komunikasi email secara rahasia. Dalam perkembangannya terdapat kelemahan pada PGP yang dapat digunakan sebagai 
celah untuk mendapatkan informasi rahasia pada komunikasi dengan PGP, di antaranya yaitu serangan Multiple ID User 
Attack dan Chosen Ciphertext Attack. Kedua serangan ini dilakukan dengan melakukan pemalsuan identitas dan 
pemodifikasian pesan sedemikian sehingga penyerang berhasil mendekripsi setiap pesan yang didapatnya melalui proses 
penyadapan. 
 
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah mekanisme tambahan pada PGP untuk mengantisipasi potensi kedua 
serangan ini. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin keabsahan identitas penerima maupun pengirim pesan rahasia, 
sehingga menutup kemungkinan penyerang untuk melakukan Multiple ID User Attack dan Chosen Ciphertext Attack. 
Dengan demikian penambahan protokol ini diharapkan dapat menjamin bahwa setiap pesan rahasia yang kita kirimkan 
hanya bisa dibaca oleh pihak yang ingin kita tuju. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan mekanisme otentikasi penggunaan pesan pada PGP dalam mengantisipasi 
celah yang dapat digunakan untuk melakukan serangan Multiple ID User Attack dan Chosen Ciphertext Attack.  

 
1.3 Rumusan Masalah 
PGP sebagai salah satu aplikasi pengamanan email yang paling sering digunakan saat ini memiliki peranan yang penting 
dalam komunikasi email secara aman. Pada aplikasi ini terdapat kelemahan yang dapat digunakan bagi penyerang untuk 
melakukan serangan Multiple ID User Attack dan Chosen Ciphertext Attack. Multiple ID User Attack terjadi karena pada 
PGP suatu kunci publik pada keyring aplikasi tersebut dapat memiliki lebih dari 1 properti. Hal ini mengakibatkan 
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pengguna PGP dapat memodifikasi username dan email (properti) pada kunci publik. Dengan demikian terdapat 
kemungkinan bagi penyerang untuk dapat bertindak seolah-olah pihak lain menggunakan kunci publik yang merupakan 
milik penyerang dan dianggap sebagai milik pihak pada jaringan komunikasinya. Sedangkan Chosen Ciphertext Attack 
dapat terjadi jika penyerang dapat menyadap ciphertext dari satu orang kemudian memodifikasinya dan mengirimkannya 
ke orang lain dengan bertindak seolah-olah orang pertama yang mengirimkan pesannya ke orang kedua. Dilihat dari 
celah keamanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua serangan tersebut terjadi karena protokol tersebut kurang 
menjamin otentikasi dari entitas pengirim dan pesan yang dikirim pada saat kirim terima pesan. Oleh karena itu, 
dibutuhkan penambahan mekanisme otentikasi yang dilakukan setiap kirim-terima pesan. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Protokol Hybrid Cryptosystem 
Protokol kriptografi merupakan protokol yang dibangun dengan melibatkan beberapa algoritma kriptografi[6].  Pentingnya 
penggunaan protokol kriptografi dalam proses komunikasi rahasia pada dasarnya adalah untuk mencegah atau 
mendeteksi terjadinya penyadapan dan pemodifikasian pesan oleh pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan dari 
pesan pada komunikasi tersebut. Sedangkan peruntukan penggunaan protokol kriptografi beraneka ragam, tergantung 
pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penggunaan protokol saat ini biasanya yaitu untuk berbagi komponen rahasia 
dalam menghitung sebuah nilai, membangkitkan rangkaian bilangan acak dan meyakinkan identitas orang lain dan lain-
lain. Protokol yang berkembang saat ini kebanyakan menggabungkan penggunaan antara sistem penyandian simetrik dan 
sistem penyandian asimetrik. Penggabungan 2 (dua) sistem tersebut menghasilkan sistem yang disebut dengan hybrid 
cryptosystem. Pembuatan protokol dengan menggunakan hybrid cryptosystem dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan key establishment (mekanisme penggunaan kunci yang disepakati) selain masalah kerahasiaan pesan. 
Selain itu, masih terdapat permasalahan lain, yaitu masalah keaslian pesan, keaslian entitas dan penyangkalan pesan. 
Sehingga untuk mengantisipasi semua permasalahan tersebut, banyak protokol yang menggabungkan berbagai sistem 
kriptografis, yaitu sistem simetrik, sistem asimetrik, fungsi Hash dan sistem pembangkit bilangan acak. 
  
Protokol berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Protokol Otentikasi, Protokol Key 
Establishment dan Protokol Key Establishment yang terotentikasi. Pertama, protokol Otentikasi yaitu protokol yang 
berfungsi untuk menjamin keaslian entitas dari pihak yang lain yang dituju pada saat berkomunikasi. Kedua, Protokol 
Key Establishment yaitu protokol untuk berbagi nilai rahasia bersama. Ketiga, Protokol Authenticated Key Establishment 
yaitu protokol untuk menghasilkan nilai rahasia bersama terhadap pihak yang sudah terjamin keaslian identitasnya[2].  

 
2.2 PGP[5] 
PGP adalah program enkripsi data yang dibuat oleh Phil Zimmerman pada tahun 1991 dan kemudian digunakan untuk 
mengamankan komunikasi email. Aplikasi ini kemudian berkembang dan menjadi aplikasi standar untuk komunikasi 
email terenkripsi dan banyak digunakan oleh berbagai pihak baik oleh personal, perusahaan maupun lingkungan 
pemerintahan. PGP menggunakan protokol yang mengimplementasikan sistem kriptografi hybrid dengan beberapa 
pilihan algoritma. Secara umum, proses kirim terima pesan pada PGP dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Proses Kirim–Terima Pesan PGP 
 
Algoritma simetrik yang digunakan pada PGP memiliki beberapa pilihan, yaitu Triple DES, AES, CAST, dan IDEA 
(penggunaan IDEA harus dilegalisasi karena terkait masalah hak paten). Kunci yang digunakan pada setiap proses 
enkripsi-dekripsi simetrik (kunci sesion) bersifat unik. Kunci ini dibangkitkan oleh fungsi pembangkit bilangan acak 
pada PGP. Untuk mendistribusikan kunci sesion tersebut, kunci dienkrip dengan menggunakan algoritma asimetrik. 
Algoritma asimetrik yang digunakan terdapat beberapa pilihan, yaitu RSA dan Diffie-Helman. Untuk mendukung 
otentikasi pesan, PGP menggunakan algoritma Hash. Pada PGP penggunaan passphrase merupakan hal yang sangat 
penting dalam melindungi kunci private milik kita. Hal ini dikarenakan jika passphrase tersebut diketahui pihak lawan 
maka pihak lawan akan dapat mendekripsi pesan yang terenkripsi. 
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2.3 Multiple ID User Attack[4] 
Serangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Sieuwert van Otterloo pada tahun 2001 ini mengeksploitasi kelemahan 
yang didasarkan pada kerancuan kunci. Kerancuan ini disebabkan karena pada PGP kunci publik dapat memiliki lebih 
dari 1 (satu) user ID. Misalkan sebuah kunci milik Alice dapat memiliki 2 (dua) user ID, yaitu Alicealice@hotmail.com 
dan Alice<alice@gmail.com>. Misal Eve ingin menerapkan Multiple ID User Attack pada komunikasi antara Alice dan 
Bob. Syarat yang harus dipenuhi yaitu Eve harus mendapatkan bantuan Carol (teman dekat Bob yang kuncinya terdaftar 
sebagai kunci yang dipercaya pada list kunci Bob). Kemudian langkah-langkah untuk menerapkan serangan ini antara 
lain: 
 Eve membangkitkan kunci dengan user ID Alice. 
 Eve menambahkan user ID yang kedua pada kunci tersebut. 
 Eve mengeksport kunci beserta kunci privat pada suatu memori penyimpanan di komputer dan memberi nama file 

tersebut temp1.asc. 
 Eve menghapus user ID Alice dari kunci tersebut kemudian mengeksport kunci tersebut. Sehingga Eve memiliki 

kunci publik (tanpa kunci privat) dengan user ID Eve dan diberi nama tocarol.asc.  
 Eve pergi ke Carol dengan kunci publik tocarol.asc kemudian meminta Carol menandatangani kunci tersebut. 

Karena Carol melihat bahwa kunci tersebut memang miliknya (hanya user ID Eve yang tercantum) maka dia 
menandatangani kunci tersebut sebagai kunci milik Eve dengan nama file fromcarol.asc. Dengan menggunakan 
tanda tangan Carol setiap orang akan percaya bahwa dia adalah orang yang dipercaya sebagai Eve.  

 Eve mengimport temp1.asc kemudian fromcarol.asc kemudian didapatkan 1 (satu) buah kunci dengan 2 (dua) user 
ID. Pertama, kunci ini terlihat sebagai Alice karena merupakan nama pertama pada properti kunci di list kunci PGP. 
Kedua sebagai user ID kedua, Eve yang telah ditandatangani Carol.  

 Eve mengeksport kunci ini dengan nama Alice.asc dan berusaha memberikan kunci tersebut ke Bob. 
Setelah Bob mengimport kunci tersebut, maka akan terlihat bahwa kunci tersebut merupakan kunci yang valid dengan 
nama Alice. Kemudian akan terlihat pada jendela kunci aplikasi PGP milik Bob bahwa terdapat 2 (dua) user ID untuk 
kunci milik Alice, yaitu user ID Alice yang bersifat tidak valid dan user ID Eve bersifat invalid. Karena Bob percaya 
dengan Alice maka Bob akan meningkatkan tingkat kepercayaan kunci Alice tersebut dari untrusted menjadi trusted pada 
jendela properti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2. Jendela PGPlog, PGPkeys dan Key Property 
 
Kemudian setiap Bob mengirim email terenkrip ke Alice maka Eve akan dapat mendekripsi pesan pada email tersebut 
karena Bob secara tidak sadar telah mengirim pesan dengan menggunakan kunci publik Eve. 
 
2.4 Chosen Ciphertext Attack pada PGP 
Penyandian dengan algoritma simetrik block cipher yang menggunakan mode operasi Cipher Feedback memiliki 
kerentanan terhadap serangan chosen ciphertext attack[3]. Dikarenakan pada PGP, mode operasi yang digunakan untuk 
enkripsi pesan adalah  mode operasi CFB, maka dapat disimpulkan bahwa attack ini dapat diberlakukan pada PGP. Hal 
ini telah dibuktikan oleh Bruce Schneier[1]. Serangan ini membutuhkan adanya penyisipan suatu blok yang berisikan bit-
bit random terhadap ciphertext yang disadap. Kemudian ciphertext tersebut dikirim kembali kepada pihak yang ingin 
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dituju, namun  pihak yang dituju tersebut tidak menyadari bahwa yang mengirimkan ciphertext yang telah diubah itu 
adalah pihak musuh. Kemudian ciphertext tersebut didekrip dan didapatkan hasil dekripsi berupa rangkaian karakter 
yang tidak bisa dibaca. Setelah itu pihak itu akan membalas pesan tersebut  dengan kata-kata seperti “saya tidak mengerti 
pesan apa yang telah kamu kirimkan ini” dan tentunya ditambah dengan “rangkaian karakter tak terbaca” hasil dekripsi 
ciphertext yang telah dimodifikasi. Penyerang kemudian akan mengeksploitasi informasi dari pesan ini untuk melakukan 
chosen ciphertext attack. Untuk langkah detilnya dapat dilihat pada [1]. 
 
3. Metode Penelitian 
Metodologi Penelitian yang dilakukan oleh kami pada penelitian ini antara lain: 
 Melakukan Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan berdasarkan pada literatur yang berhubungan dengan teori tentang protokol, PGP 
serta mengenai permasalahan dan serangan pada PGP. 

 Mengidentifikasikan rumusan permasalahan 
Pada tahap ini kami menetapkan masalah pada protokol PGP yang akan diamati yaitu berupa serangan pada PGP, 
kemudian mencoba mencari penyebab berupa celah atau kelemahan pada protokol PGP yang memungkinkan 
terjadinya serangan. 

 Membuat rumusan requirement yang dibutuhkan pada protokol 
Pada tahap ini kami membuat rumusan requirement yang dibutuhkan pada protokol di PGP untuk mengatasi celah 
keamanan tersebut berdasarkan rumusan permasalahan. 

 Membuat desain protokol yang perlu ditambahkan pada PGP  
Desain protokol dilakukan berdasarkan pada requirement yang dibutuhkan. 

 
4. One Time Authentication Protocol 
4.1 Requirement Protokol 
Protokol ini dimaksudkan untuk mendukung PGP yang tidak menggunakan pihak ketiga terpercaya dalam PKI (Public 
Key Infrastructure). Sehingga mekanisme kepercayaan terhadap kunci didasarkan hanya pada banyaknya signature pada 
kunci yang diperoleh dari anggota pada jaring komunikasi tersebut. Berdasarkan permasalahannya, bahwa serangan 
Multiple ID User Attack dan Chosen Ciphertext Attack terjadi karena protokol tersebut kurang menjamin keotentikan 
entitas pengirim dan pesan yang dikirim pada saat kirim terima pesan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, requirement 
yang dibutuhkan pada protokol, yaitu: 
 Setiap entitas harus membuktikan keaslian identitasnya setiap kirim terima pesan. 
 Pembuktian keaslian identitas tidak bisa digunakan kembali untuk kirim-terima pesan selanjutnya. 
 Setiap pesan yang dimodifikasi di tengah jalan dapat langsung teridentifikasi. 
 Kirim-terima pesan hanya bisa dilakukan dengan baik jika menggunakan kunci publik dengan properti yang sesuai. 

 
4.2 Desain Protokol 
Protokol One Time Authentication sebagai mekanisme tambahan pada PGP saat kirim terima pesan, menitikberatkan 
kepada masalah jaminan keaslian dari entitas pengguna dan keaslian data yang ditransmisikan. Protokol ini 
memanfaatkan nilai yang bersifat unik dan rahasia yang dikombinasikan dengan menggunakan fungsi yang bersifat 1 
(satu) arah. Berikut penjelasan mengenai protokol One Time Authentication: 
 
Deskripsi Protokol One Time Authentication  
Precondition 
Diketahui oleh Alice maupun Bob: 
A = properti pada kunci Alice;  
B = properti pada kunci Bob; 
Jika Alice ingin mengirim pesan ke Bob, maka langkahnya sebagai berikut: 

1. Alice meminta secret identifier (I) dari Bob 
2. Bob: 

Membangkitkan nilai Time stamp (Ts) dan nilai random (r), kemudian menghitung   X = Ts||r; 
Menghitung nilai Hash dari  X||A, dan menghasilkan I 
Mengenkrip I dengan menggunakan kunci publik milik Alice dan  Menandatangani  I||B   
Mengirim hasil enkripsi dan tanda tangan tersebut ke Alice 

3. Alice: 
Mendekripsi I dengan kunci privatnya, kemudian menggunakan nilai I tersebut untuk memverifikasi 
tandatangan Bob yang berisikan I||B 
Jika benar, maka Alice menyimpulkan bahwa itu adalah Bob kemudian:  

Mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci sesion  
Mengenkrip kunci sesion (K) yang dipakai dengan kunci publik milik Bob 
Menghitung nilai Hash dari I||B untuk menghasilkan Y 
Menandatangani nilai Y 
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Menghitung nilai Hash M||I 
Mengirim tandatangan nilai Y, kunci sesion yang sudah dienkrip, pesan yang telah dienkrip dan nilai Hash 
dari M||I tersebut ke Bob 

Jika salah, maka Alice menyimpulkan bahwa itu bukan Bob dan kirim-terima pesan dibatalkan 
4. Bob: 

Menghitung Y, yaitu nilai Hash I||B, kemudian memverifikasi hasil tandatangan Alice terhadap nilai Y 
Jika hasil verifikasi sesuai, maka Bob menyimpulkan bahwa yang mengirim adalah Alice. 

Bob mendekripsi kunci sesion, mendekripsi pesan  
Jika hasil verifikasi tidak sesuai, maka Bob menyimpulkan bahwa yang mengirim bukan Bob. 

Pesan ditolak 
Mengecek keaslian pesan dengan membandingkan nilai Hash dari M||I, 

Jika benar, maka pesan diterima dengan baik. 
Jika salah, maka pesan dianggap tidak asli 

Memberi respon kepada Alice mengenai keaslian entitas dan pesan 
5. Pesan berhasil terkirim jika Alice menerima respon dari Bob bahwa entitas dan pesan adalah asli 

Pesan tidak berhasil terkirim, jika Alice menerima respon dari Bob bahwa entitas dan pesan tidak asli. 
 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
5. Kesimpulan 
Protokol One Time Authentication merupakan protokol yang menghendaki tercapainya keaslian entitas user dan pesan 
untuk setiap kirim-terima pesan. Protokol ini dilatarbelakangi oleh adanya serangan pada PGP yaitu Multiple ID User 
Attack dan Chosen Ciphertext Attack yang memanfaatkan celah dari lemahnya mekanisme otentikasi entitas dan user saat 
kirim-terima pesan. Dengan ditutupnya celah tersebut, penyerang akan sulit untuk memberlakukan 2 (dua) jenis serangan 
tersebut pada aplikasi PGP. 
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Gambar 4. Skema Protokol One Time Authentication 


