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ABSTRAK
The use of iris biometrics for recognizing individuals is becoming increasingly popular and many
applications are already available. One of the most relevant vulnerabilities of biometrics is that once a
biometric template is compromised,it cannot be reissued,updated or destroyed. Authentication is one of
method to protection iris template.This paper proposes a iris template authentication system using stream
ciphers crypthography and hash function cryptography. Hash function cryptography is more secure than
stream ciphers. Use hash function twice on iris template and nonce make more secure and valid.
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1. PENDAHULUAN
Sistem biometri memberikan identifikasi
secara otomatis dari individu berdasarkan ciri atau
karakteristik unik yang dimiliki setiap individu.
Pada saat ini pengenalan iris merupakan teknologi
biometri dengan beberapa keuntungan yang
dimilikinya seperti kestabilan dan keamanan.

2. METODE AUTENTIKASI
Salah satu teknik perlindungan data adalah
dengan menggunakan autentikasi terhadap
pengguna.Dengan menggunakan autentikasi maka
identitas pengguna dapat diketahui sehingga
sistem dapat menentukan hak akses yang sesuai
bagi pengguna tersebut.Dalam mekanisme

Dalam sistem pengenalan iris dilakukan proses
segmentasi dan ekstraksi ciri yang kemudian
disimpan sebagai iris template dalam bentuk bit 1
dan 0.Ciri unik yang dimiliki setiap pengguna
harus disimpan keamanannya.Oleh karena itu
diperlukan metode untuk memberikan keamanan
terhadap iris template.

autentikasi yang menggunakan iris template
sebagai alat identifikasi maka pada saat proses
autentikasi informasi iris template harus
dikirimkan dari pengguna ke sistem.Setelah itu
sistem melakukan verifikasi apakah iris template
yang dikirim valid atau tidak berdasarkan
informasi yang dimiliki oleh sistem seperti
terlihat dalam gambar 1.

Pengambilan

Proses

Autentikasi

X

Penyimpanan

Pencocokan

Y
Proses

Cocok ?
Gambar 1. Skema Autentikasi

Salah satu bentuk autentikasi adalah
autentikasi yang berbasiskan challenge –
response. Dalam autentikasi tersebut salah satu
pihak memberikan challenge (tantangan) yang

dapat berupa pertanyaan atau nilai acak dan
kemudian pihak lain harus memberikan response
(jawaban) agar dapat diautentikasi .
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3. KRIPTOGRAFI
Proses pengiriman informasi iris template
sangat rentan terhadap masalah keamanan
diantaranya penyadapan, pencurian atau
penggantian informasi .Untuk mengatasi
masalah tersebut dapat digunakan kriptografi.
Algoritma
kriptografi
pertama
kali
dikembangkan untuk mengijinkan organisasi
tertentu yang ditunjuk untuk mengakses suatu
informasi. Kriptografi merupakan suatu ilmu
atau seni mengamankan pesan yang terdiri dari
algoritma enkripsi dan algoritma dekripsi.
Enkripsi merupakan sebuah proses yang
melakukan perubahan sebuah kode dari kode
yang dapat dimengerti (plaintext) menjadi kode
yang tidak dimengerti (dibaca) yang disebut
ciphertext.Dekripsi merupakan proses untuk
mengubah ciphertext menjadi plaintext dengan
menggunakan metode atau algoritma tertentu
untuk mendapatkan kode yang dapat dimengerti
.

. Jika keystream diinisialisasi dengan
dengan
vektor
maka akan diperoleh keystream
dengan periode 15.Iris template dienkrip dengan
keystream yang telah diperoleh [4].
3.2 Fungsi Hash
Fungsi Hash kriptografi adalah fungsi yang
menerima sebuah string atau pesan dengan
panjang yang bervariasi dan kemudian
mengembalikan string dengan panjang yang
tetap.Hasil keluaran fungsi hash kriptografi
disebut message digest . Karakteristik fungsi
hash adalah :
1. Jika diberikan x maka mudah untuk
menghitung
2. Jika diberikan
maka akan sulit
secara komputasi untuk menentukan .
3. Jika diberikan maka akan sulit secara
dengan
komputasi untuk mencari
4.

3.1 Stream Ciphers
Sebuah cipher menggunakan suatu algoritma
yang dapat mengkodekan semua aliran data
(stream) bit dari sebuah pesan . Stream ciphers
merupakan salah satu contoh kriptografi klasik.
Stream ciphers merupakan suatu tuple
yang memenuhi kondisi :
merupakan himpunan berhingga dari
1.
plaintext
2.
merupakan himpunan berhingga dari
ciphertext
3.
adalah
keyspace yang merupakan
himpunan berhingga dari kunci-kunci.
adalah keystream alfabet
4.
5.
merupakan
keystream
generator. Untuk
,
6. Untuk setiap
terdapat aturan enkripsi
yang berhubungan dengan aturan
dekripsi
.
dan
adalah fungsi yang sedemikian hingga
untuk setiap plaintext
.
Keystream
dapat
dibangkitkan
dengan
menggunakan persamaan :

menjadi
Adanya perubahan pada
walaupun sedikit akan menyebabkan
tidak sama atau berbeda jauh
dengan .

Fungsi hash kriptografis yang paling umum
dipakai untuk saat ini adalah MD5 (Message
Digest 5) yang menghasilkan keluaran dengan
panjang yang tetap sepanjang 128 bit. Dalam
skema autentikasi yang menggunakan fungsi hash
juga digunakan nonce (number used once) yang
merupakan sebuah bilangan yang hanya
digunakan sekali dan sifatnya acak selanjutnya
dikirimkan sebagai challenge oleh pihak yang
akan melakukan autentikasi.Algoritma fungsi
hash yang berbasiskan response challenge
adalah:
1.
2.

3.
4.
5.

Pengguna menerima nonce dari sistem
Iris template dalam bentuk plaintext diproses
dengan menggunakan fungsi hash sehingga
diperoleh
disambungkan dengan nonce dari
sistem sehingga diperoleh
Hasil penyambungan diproses dengan fungsi
hash sehingga diperoleh
Pengguna
mengirimkan
kepada sistem

(1)
dengan
telah ditentukan
sebelumnya. Dalam melakukan enkripsi, misalkan
dan
keystream
diambil
periode
dibangkitkan dengan
(2)
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Proses verifikasi yang terjadi pada sistem sebagai
berikut :
1. Sistem melakukan pencarian pada basis data
iris template yang tersimpan dalam bentuk
message digest dan diperoleh
2. Message digest dari iris template tersebut
disambungkan dengan nonce yang sudah
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dikirim kepada pengguna dan diperoleh
3. Hasil penyambungan diproses dengan
menggunakan fungsi hash dan diperoleh

4. ANALISA
Autentikasi iris template menggunakan
stream ciphers sangat sederhana.Namun
algoritma tersebut cukup kuat untuk iris template
yang konstan karena dalam melakukan enkripsi
dapat dilakukan dengan periode (m) yang
berbeda-beda dan tergantung dari pembangkitan
keystream seperti pada persamaan (2). Apabila
iris template mengalami sedikit pengubahan
maka akan menghasilkan perubahan ciphertext
yang sangat besar sehingga mempunyai nilai
entropi yang cukup tinggi. Dalam mekanisme
autentikasi,stream
ciphers
tidak
dapat
dicocokkan secara langsung oleh sistem karena
memerlukan proses dekripsi untuk mendapatkan
iris template yang sesungguhnya. Di sisi

4. Sistem membandingkan hasil perhitungan
yang diperoleh dari pengguna.
Jika keduanya cocok berarti iris template yang
dikirimkan benar.

lain,pembangkitan
keystream
memerlukan
langkah yang cukup kompleks.
Penggunaan fungsi hash berbasis challenge
respons sebanyak dua kali dalam autentikasi iris
template merupakan langkah aman untuk metode
autentikasi.Adanya nonce menambah tingkat
keamanan informasi iris template. Dibandingkan
stream ciphers, penerapan fungsi hash berbasis
challenge respons memberikan keamanan yang
lebih tinggi karena adanya nonce yang bersifat
acak.Apabila terjadi penyadapan maka penyadap
hanya akan mendapatkan message digest yang
khusus untuk sebuah nonce saja dan tidak dapat
digunakan untuk nilai nonce yang lain.
Algoritma fungsi Hash tidak dapat maksimal
apabila dilakukan terhadap citra mata yang
mengalami gangguan (noisy) karena fungsi hash
sangat sensitif terhadap perubahan digit bit.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan penerapan kriptografi untuk
autentikasi
iris
template
maka
dapat
disimpulkan:
1. Autentikasi iris template menggunakan
kriptografi baik stream ciphers maupun
fungsi hash dapat memberikan hasil yang
cukup valid apabila tidak terjadi perubahan
data dalam iris template.
2. Perubahan iris template sebagai akibat
perubahan citra mata dapat dapat disebabkan
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