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ABSTRAKS 

Keamanan password merupakan salah satu hal yang paling kritis dalam implementasi 

aplikasi atau layanan, apabila password seseorang pengguna diketahui oleh pihak yang 

tidak berwenang (pihak penyerang), maka tidak ada mekanisme berikutnya yang dapat 

menghalangi akses yang dapat dilakukan oleh seorang penyerang terhadap aplikasi atau 

layanan dalam sebuah sistem (kecuali aplikasi atau layanan tersebut menambahkan 

teknik otentikasi lainnya, seperti dongle, token atau smart card). Salah satu teknik 

untuk mengamankan password adalah dengan menggunakan teknik kriptografi, yaitu 

algoritma fungsi hash pada password. Namun masih terdapat kemungkinan serangan 

praktis yang dapat digunakan untuk membreakhasingpassword pengguna yang 

tersimpan didalam database, antara lain brute force attack, dictionary attack dan/atau 

jenis serangan lainnya. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai pre image attack pada 

password yang telah dihash dengan menggunakan algoritma MD5 dengan 

menggunakan brute force attack. 

 

 Kata Kunci:Keamanan Password, Algoritma MD5, Pre Image Attack, Brute Force  

 Attack 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi telah membawa 

perubahan yang signifikan dalam pola 

kehidupan manusia, dahulu transaksi 

jual beli barang harus dilakukan secara 

langsung melalui pertemuan antara 

penjual dengan pembeli, namun saat ini 

transaksi tersebut dapat dilakukan 

dengan sangat cepat dan mudah, salah 

satunya dengan menggunakan layanan 

internetbanking. Demikian juga dengan 

komunikasi persuratan, dahulu 

seseorang harus menuliskan surat, lalu 

mengirimkannya ke kantor pos untuk 

diteruskan ke alamat tujuan, saat ini 

surat dapat disampaikan dari pengirim 

ke penerima dalam hitungan detik, 

meskipun jarak keduanya saling 

berjauhan, yaitu dengan menggunakan 

surat elektronik (email). Pengunaan 

aplikasi dan layanan berbasis 

webtersebut memang memudahkan dan 

memberikan manfaat yang besar bagi 

kehidupan manusia, namun jarang ada 

yang memperhatikan mengenai 

keamanan aplikasi atau layanan 

tersebut. Salah satunya adalah 

keamanan password. Keamanan 

password merupakan salah satu hal 

yang paling kritis dalam implementasi 

aplikasi atau layanan, apabila password 

seseorang pengguna diketahui oleh 

pihak yang tidak berwenang (pihak 

penyerang), maka tidak terdapat 

mekanisme berikutnya yang dapat 

menghalangi akses penyerang terhadap 

aplikasi atau layanan milik pengguna 

dalam sebuah sistem (kecuali aplikasi 

atau layanan tersebut menambahkan 

teknik otentikasi lainnya, seperti 

dongle, token atau smart card). Salah 
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satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengamankan password adalah teknik 

kriptografi, yaitu algoritma fungsi hash, 

dimana hasingpassword pengguna yang 

disimpan didalam database dapat 

menyulitkan penyerang untuk 

mengetahui password asli pengguna. 

Namun masih terdapat kemungkinan 

serangan praktis yang dapat digunakan 

untuk membreakhasingpassword, 

antara lain brute force attack, dictionary 

attack dan/atau jenis serangan lainnya. 

Pada tulisan ini akan dibahas mengenai 

brute force attack pada password 

dengan komposisi maksimal 5 karakter 

yang telah dihasing menggunakan 

algoritma MD5. Pemilihan komposisi 

maksimal 5 karakter berkaitan dengan 

lamanya waktu yang diperlukan untuk 

menyusun hasil tulisan ini, namun tidak 

menutup kemungkinan brute force 

attack juga dapat dilakukan pada pada 

jumlah komposisi karakter yang lebih 

banyak atau menggunakan algoritma 

fungsi hash lainnya, selain itu akan 

dibahas juga mengenai kebutuhan 

waktu dan memory dalam melakukan 

brute force attack tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang 

permasalahan diatas, maka terdapat 

beberapa identifikasi masalah pada 

tulisan ini, antara lain : 

1. Apakah password yang telah 

dihasing telah aman dari berbagai 

kemungkinan serangan; 

2. Bagaimana cara 

membreakpassword yang telah 

dihasing dengan algoritma fungsi 

hash; 

3. Berapa banyak percobaan yang 

harus dilakukan dalam melakukan 

serangan password yang telah 

dihasing; 

4. Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk 

membreakpassword yang telah 

dihasing; 

Berapa besar perkiraan memory yang 

dibutuhkan untuk melakukan serangan 

lanjutan pada password yang telah 

dihashing. 

 

1.3 Batasan Masalah 
Terdapat beberapa batasan 

masalah dalam tulisan ini, antara lain : 

1. Algoritma fungsi hash yang akan 

diserang adalah algoritma MD5; 

2. Komposisi maksimal karakter 

yang dapat digunakan sebagai 

password adalah 5 karakter; 

3. Serangan hanya akan dilakukan 

dengan menggunakan perangkat 

lunak dan keras yang telah 

ditentukan pada bagian parameter 

serangan. 

Perancangan aplikasi dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman 

Java dengan menggunakan Integrated 

Development Environment (IDE) 

Eclipse Mars 2. 

  

2.  LANDASAN TEORI 

2.1 Password 

Secara definsi password adalah 

sebuah kombinasi rahasia yang terdiri 

dari kombinasi huruf, angka dan 

karakter khusus, dimana username dan 

password dikombinasikan bersama-

sama untuk mekanisme otentikasi pada 

sebuah sistem komputer [M Rudyanto 

Arief]. Definisi lain dari password 

adalah kumpulan karakter atau string 

yang digunakan oleh pengguna jaringan 

atau sebuah sistem operasi yang 

mendukung banyak pengguna 

(multiuser) untuk memverifikasi 

identitas dirinya kepada sistem 

keamanan yang dimiliki oleh jaringan 

atau sistem tersebut [Sinta]. Selain itu 

password juga dapat didefinisikan 

sebagai kunci yang digunakan untuk 

membuka dan mengakses informasi 
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yang umumnya bersifat rahasia dan 

tersimpan di computer atau media 

penyimpanan online [Diktat Praktikum 

Pengamanan Password]. Secara sadar 

atau tidak seorang pengguna dalam 

sebuah aplikasi dan/atau layanan 

jaringan komunikasi telah 

menggunakan teknik otentikasi untuk 

mendapatkan hak akses sesuai role 

pengguna. Terdapat 3 jenis otentikasi 

yang dapat digunakan untuk 

mengotentikasikan pengguna, yaitu : 

1. Something You Know,Merupakan 

jenis otentikasi yang melibatkan 

pengetahuan informasi rahasia 

yang harus diingat/diketahui oleh 

pengguna, contohnya password 

dan Personal Identification 

Number (PIN). 

2. Something You Have, Merupakan 

jenis otentikasi yang melibatkan 

alat atau tools baik software 

maupun hardware, dimana tanpa 

adanya alat tersebut, maka 

pengguna tidak dapat 

mengotentikasikan dirinya pada 

aplikasi/layanan. Contohnya 

token, smartcard dan dongle.  

3. Something You Are, Merupakan 

jenis otentikasi yang melibatkan 

properti dan karakteristik unik 

pada diri pengguna, contohnya 

finger print (sidik jari), scan 

(pemindaian) retina mata dan 

garis tangan. 

 

2.2 Algoritma MD5 

 Algoritma MD5 adalah algoritma 

fungsi hash yang dikembangkan oleh 

Ronald Rivest pada tahun 1992. 

Algoritma MD5 dapat menghasing 

pesan dengan panjang sembarang 

menjadi message digest dengan panjang 

tetap sepanjang 128 bit. Algoritma 

tersebut memiliki lisensi RSA untuk 

memberikan jaminan 

keutuhan/integritas dan verifikasi suatu 

informasi dan banyak digunakan oleh 

masyarakat umum secara luas pada 

berbagai aplikasi/layanan berdasarkan 

pada dokumen RFC 1321. Tahun 1996 

Hans Dobbertin berhasil menemukan 

kelemahan dari algoritma MD5, selain 

itu pada tahun 2004 Xiaoyun Wang and 

Hongbo Yu berhasil membuktikan 

bahwa algoritma MD5 rentan terhadap 

serangan kolisi dan pada tahun yang 

sama J. Black, M. Cochran dan T. 

Highland menemukan cara untuk 

menemukan pasangan pesan berbeda 

yang dapat menghasilkan nilai 

messagedigest yang sama. Bahkan pada 

tahun 2008 para ahli kriptografi dapat 

menemukan teknik untuk memalsukan 

sertifikat SSL yang menggunakan 

algoritma MD5 sebagai algoritma 

fungsi hashnya. Berdasarkan pada hasil 

serangan dan kelemahan yang telah 

ditemukan tersebut. maka saat ini 

algoritma MD5 tidak direkomendasikan 

untuk digunakan lagi, masyarakat luas 

juga mulai beralih untuk menggunakan 

algoritma fungsi hash lainnya, seperti 

algoritma SHA-2. Namun bukan berarti 

algoritma MD5 dilupakan dan tidak 

digunakan kembali secara total, 

algoritma fungsi hash tersebut tetap 

digunakan, khususnya pada bidang 

pendidikan dan akademisi/riset sebagai 

bahan kajian dasar dalam pembelajaran 

algoritma fungsi hash. Tabel 1. dibawah 

menunjukkan spesifikasi algoritma 

MD5. 

 

Tabel 1. Spesifikasi Algoritma MD5. 

 
 

2.3 Brute Force Attack 
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 Brute force attack adalah salah 

satu teknik/metode yang dapat 

digunakan untuk memecahkan teknik 

pengamanan kriptografi dengan cara 

mencoba seluruh kemungkinan jawaban 

yang ada. Pada dasarnya brute force 

attack merupakan jenis serangan yang 

simple dan sederhana karena untuk 

mendapatkan informasi yang 

diinginkannya, maka seorang penyerang 

cukup mencoba semua kemungkinan 

nilai yang dapat digunakan oleh 

pengguna, namun serangan tersebut 

memerlukan biaya, perangkat, data, 

power, trials, waktu, memory dan 

source yang sangat besar. Brute force 

attack juga merupakan jenis serangan 

praktis yang memang banyak dan 

umum digunakan oleh pihak penyerang 

dalam memecahkan sebuah sistem 

kriptografi, dimana semakin kompleks 

teknik/informasi yang harus 

dipecahkan, maka akan semakin lama 

proses pencarian solusinya, sehingga 

dalam hal ini terdapat pertimbangan 

terhadap kemunculan faktor 

keberuntungan (luck) untuk menemukan 

solusi serangan, jika faktor 

keberuntungan tersebut tidak didapat 

maka brute force attack merupakan 

worst algorithm (karena berarti 

serangan tersebut memerlukan seluruh 

percobaan dengan waktu paling 

maksimal untuk memecahkan suatu 

informasi yang diamankan dengan 

teknik kriptografi). Perangkat pertama 

yang pernah dibuat khusus untuk 

melakukan brute force attack adalah 

mesin EFF, yaitu mesin pemecah teknik 

kriptografi yang memiliki 1.800 chip 

terkostumisasi dan diclaim dapat 

memecahkan kunci algoritma DES 

secara brute force hanya dalam waktu 

beberapa hari. Mesin EFF merupakan 

salah satu mesin terbaik dan termahal 

pada jamannya, dimana harga dari 

sebuah mesin EFF pada waktu itu 

adalah US$ 250,000 (sekitar IDR 

3.250.000.000).Perkembangan 

perangkat brute force attack berjalan 

dengan cukup signifikan dan pesat, 

dimana saat ini telah banyak vendor dan 

perusahaan yang membuat dan 

mengembangkan perangkat keras-

perangkat keras yang dapat digunakan 

untuk melakukan brute force attack, 

antara lain : paralleling NVDIA GPU 

dengan menggunakan platform CUDA, 

clustering FPGA (COPACOBANA), 

SuperComputer dan perangkat keras 

lainnya, termasuk parallelcomputer 

serta cluster computer. Salah satu 

teknik sederhana untuk mencegah 

peretasan akun pengguna dengan brute 

force attack adalah menerapkan sistem 

yang akan melakukan penguncian 

(lock)pada akun pengguna yang telah 

salah melakukan input 

password/kuncisebanyak 3 kali. 

 

3.  SERANGAN 

3.1 Metode Serangan 

Persamaan matematika untuk 

menghitung seluruh kemungkinan 

percobaan yang harus dilakukan dalam 

brute force attackadalah : 

 

N = C(jml) + C(jml + 1) + C(jml + 2) + C(jml + 3) 

+ ... + C(jml + max) 

 

Keterangan : 

1. N = Jumlah seluruh kemungkinan 

2. C = Jumlah kombinasi karakter 

(contoh “abcd” berarti C = 4) 

3. Jml = Panjang password minimal 

(contoh “1”) 

4. Jml + Max = Panjang password 

maksimal (contoh “5”) 

Berdasarkan pada persamaan tersebut, 

maka untuk memecahkan password 

dengan panjang 5 karakter yang terdiri 

dari karakter 

“abcdefghijklmnopqrstuvwxyz” dan 

kombinasinya, maka diperlukan 
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(worstcase) N = 261 + 262 + 263 + 264 + 

265 atau 26 + 676 + 17.576 + 456.976 + 

11.881.376 = 12.356.630 (12 juta 

kemungkinan). Mengingat brute force 

attack juga bergantung pada faktor 

keberuntungan, maka best case untuk 

memecahkan password pengguna 

menggunakan serangan tersebut adalah 

1 kali percobaan. 

 

3.2 Spesifikasi Perangkat 

 Spesifikasi perangkat merupakan 

penjabaran mengenai spesifikasi 

perangkat lunak dan keras yang 

digunakan dalam melakukan brute force 

attack pada algoritma MD5. Tabel 

2.dibawah menunjukkan spesifikasi 

perangkat keras. 

 

Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Keras. 

 
 

Sedangkan tabel 3. dibawah 

menunjukkan kondisi dan setting 

perangkat lunak. 

 

Tabel 3. Kondisi dan Setting Perangkat 

Lunak. 

 
 

3.3 Banyaknya Percobaan 

 Banyaknya percobaan merupakan 

hitungan matematis terhadap seluruh 

kemungkinan kombinasi password yang 

dapat digunakan oleh pengguna. Tabel 

4. dibawah menunjukkan banyaknya 

kemungkinan percobaan yang harus 

dilakukan oleh pihak penyerang 

(dengan asumsi menggunakan 

kombinasi 

“abcdefghijkalmnopqrstuvwxyz” dan 

“seluruh karakter yang dapat digunakan 

pada keyboard laptop/desktop” sebagai 

passwordnya). 

 

Tabel 4. Banyaknya Kemungkinan 

Percobaan. 

 
 

 
 

4.  HASIL SERANGAN 

 Brute force attack akan dilakukan 

dengan menggunakan sampling 

password pengguna berdasarkan huruf 

kecil (“q”), huruf besar (“Q”), tanda 

baca (“%”) dan angka (“7”) yang 

berukuran 1 sampai dengan 5 karakter. 

Tabel 5. dibawah menunjukkan waktu 

brute force attack terhadap hasil 

hashing password pengguna dengan 

menggunakan algoritma MD5. 

 

Tabel 5. Waktu Brute Force Attack 

pada Algoritma MD5. 



 
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – 
XXX 
Medan, 26 April 2018         

 
 

6 

 

 
Sedangkan gambar 1. dibawah 

menunjukkan perbandingan grafik 

waktu brute force attack antara 1 

sampai 5 karakter. 

 

 
Gambar 1. Grafik Perbandingan Waktu 

brute force attack pada Algoritma 

MD5. 

 

5.  KESIMPULAN 

 Teknik brute force attack 

merupakan salah satu serangan praktis 

yang paling efektif untuk 

membreakhasingpassword pengguna, 

namun teknik tersebut membutuhkan 

biaya, perangkat, data, power, trials, 

waktu, memory dan source yang sangat 

besar. Brute force attack algoritma 

MD5 pada tulisan ini dapat dinyatakan 

berhasil, dimana perangkat yang 

digunakan untuk melakukan serangan 

tersebutadalah komputer pribadi dengan 

spesifikasi terbatas, sehingga terdapat 

beberapa pembatasan seperti, karakter 

yang dapat dipilih sebagai password 

hanya kombinasi dari “seluruh karakter 

yang dapat digunakan pada keyboard 

laptop/desktop” dengan kombinasi 

maksimal 5 karakter. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kebutuhan waktu brute force 

attack yang cukup lama, dimana untuk 

membreakpassword pengguna dengan 

sampling “qqqqq” adalah 3,821,929 ms 

atau kurang lebih 1 jam, waktu serangan 

tersebut dapat dipersingkat, salah 

satunya adalah dengan menggunakan 

perangkat keras yang dirancang bangun 

khusus untuk melakukan brute force 

attack, seperti parallel computer, super 

computer dan/atau komputer quantum 

(quantum computing) atau solusi 

lainnya adalah dengan menggunakan 

serangan lain, yaitu dictionary attack 

sistem pengkelasan, sehingga dapat 

mengurangi proses pencarian hashed 

password secara brute force dengan 

signifikan. 
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