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Mekanisme (t,n)-Threshold Group Signature Praktis
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Abstract—Group signature adalah mekanisme yang
memungkinkan seorang group member mendatangani sebuah
pesan elektronik atas nama group. ( , )-threshold group
signature adalah mekanisme group signature yang mengharuskan
minimum dari
group member terlibat dalam pembuatan
signature. Dalam tulisan ini diajukan mekanisme ( , )-threshold
group signature praktis menggunakan RSA dan skema secret
sharing berbasis Lagrange interpolating polynomial. Analisis
keamanan menunjukkan mekanisme ini memenuhi persyaratan
keamanan group signature. Pekerjaan lebih lanjut dibutuhkan
untuk meningkatkan keamanan mekanisme ini dengan tetap
mempertahankan kepraktisannya.
Keywords—digital signature; group signature; ( , )-threshold
group signature; RSA; secret sharing;

I. PENDAHULUAN
Group signature adalah mekanisme yang memungkinkan
seorang anggota kelompok atau group member menandatangani
sebuah pesan elektronik atas nama kelompoknya, tanpa
mengungkap identitas penandatangan [1]. Group signature dapat
digunakan dalam berbagai aplikasi seperti e-voting, e-bidding,
e-cash, fingerprinting, dan sebagainya [2].
Berbagai mekanisme group signature telah diajukan dalam
berbagai tulisan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Chaum
dan van Heyst [1] [3] [4]. Meskipun telah dibuktikan aman,
mekanisme-mekanisme tersebut tidak efisien untuk sebuah
group berukuran besar, karena ukuran group public keys dan
signature yang proporsional dengan jumlah group member.
Mekanisme lain yang berbasis pada logaritma diskrit [5], DSS
[6], dan RSA [2] memiliki ukuran group public keys yang
konstan sehingga lebih tepat digunakan untuk group berukuran
besar.
Namun
mekanisme-mekanisme
yang
disebutkan
sebelumnya adalah untuk memungkinkan salah satu anggota
kelompok membuat group signature, siapapun anggota tersebut.
Untuk alasan keamanan, ada kalanya sebuah kebijakan dalam
suatu organisasi mengharuskan suatu dokumen ditandatangani
oleh beberapa individu. Untuk mengakomodir hal ini, Desmedt
dan Frankel [7] memperkenalkan mekanisme ( , )-threshold
group signature yang berbasis pada beberapa konsep, salah
satunya adalah secret sharing.

Secret sharing atau ( , )-threshold schemes adalah
mekanisme membagi suatu data rahasia ke dalam
buah
bagian, dimana akan dibutuhkan minimum buah bagian untuk
dapat merekonstruksi data rahasia tersebut [8] [9]. Shamir
mengajukan skema secret sharing yang berbasis pada Lagrange
interpolating polynomial [9].
Skema secret sharing telah menjadi building block pada
mekanisme ( , )-threshold group signature yang telah diajukan
[7] [10] [11]. Konsekuensi yang tidak dapat dihindari adalah
peningkatan kompleksitas pada setiap prosedur dalam
mekanisme group signature tersebut, termasuk prosedur
verifikasi signature yang harus dilakukan penerima group
signature, untuk tetap memenuhi persyaratan keamanan group
signature. Referensi [2] mengajukan mekanisme group signature
praktis berbasis RSA yang tetap memenuhi persyaratan
keamanan group signature, namun mekanisme ini bukanlah
mekanisme ( , )-threshold group signature.
Dalam tulisan ini akan diajukan sebuah mekanisme ( , )threshold group signature yang praktis. Mekanisme group
signature yang diajukan menggunakan RSA dan skema secret
sharing berbasis Lagrange interpolating polynomial. Group
public key dan signature dalam mekanisme ini akan berukuran
konstan. Dalam tulisan ini juga akan ditunjukkan analisis
keamanan mekanisme yang diajukan.
Bagian II mendeskrpisikan definisi-definisi dan asumsiasumsi yang digunakan. Bagian III mengajukan mekanisme
group signature yang dibuat. Bagian IV merupakan analisis
keamanan mekanisme group signature yang diajukan. Bagian V
mendeskripsikan pekerjaan yang masih harus dilakukan dalam
meningkatkan keamanan mekanisme group signature yang
diajukan. Bagian VI merupakan kesimpulan.
II. DEFINISI DAN ASUMSI
Pada bagian ini akan dijelaskan definisi-definisi dan asumsiasumsi yang digunakan dalam mekanisme group signature.
A. Definisi
Terdapat setidaknya 2 (dua) pihak yang terlibat dalam
mekanisme group signature: group manager (GM) dan group
member, serta prosedur-prosedur sebagai berikut [1] [12] [2]
[6]:

 Setup: algoritma yang menghasilkan parameter sistem,
pasangan public key dan private key, dan sebagainya.
 Join: protokol antara group manager dan user sehingga
user tersebut bergabung menjadi group member.
 Sign: algoritma yang menghasilkan group signature
terhadap suatu pesan.
 Verify: algoritma yang melakukan verifikasi terhadap
validitas suatu group signature.
B. Asumsi
Group manager (GM) bertugas sebagai pihak yang
mengelola group member dan pelaksanaan prosedur-prosedur
diatas (selain Verify). Oleh karena itu, GM harus diasumsikan
dapat dipercaya sepenuhnya (totally trusted), dan komunikasi
antara GM dengan group member harus dilakukan via saluran
aman [1] [2].
Setiap group member
mendapatkan identitas
keanggotaan
yang merupakan merupakan identitas user
tersebut, dan membership secret yang merupakan kunci milik
member yang digunakan untuk membuat group signature.
Diasumsikan untuk setiap 1 (satu) membership id, terdapat tepat
1 (satu) membership secret.
Fungsi hash kriptografi ( ) adalah sebuah fungsi satu
arah (one-way function). Fungsi hash kriptografi dapat
menggunakan salah satu dari fungsi yang distandarisasi oleh
NIST [13].
Group signature yang akan dibuat harus dilakukan oleh
minimum
group member dari jumlah keseluruhan group
member dan ≤ .
III. MEKANISME GROUP SIGNATURE
Mekanisme yang diusulkan dideskripsikan sebagai berikut:
A. Setup
GM memilih dua bilangan prima dan , dan menghitung
= ×
dan totient
( ) = ( − 1) × ( − 1). GM
kemudian memilih nilai
dimana 1 < < ( ) sehingga
dan ( ) coprime. Hitung sehingga × mod ( ) =
1.
Group public key adalah ( , ). Group private key adalah .
Kemudian pilih fungsi hash kripografi ( ) yang disetujui
untuk digunakan. Terakhir, GM memilih bilangan prima
dimana > dan > .
Group public key dan ( ) dipublikasikan. Group private
key
hanya disimpan selama group belum memiliki ≤
member, dan dimusnahkan setelahnya. Bilangan
dapat
disimpan GM atau disertakan pada identitas anggota dan
membership secret.
B. Join
Apabila group belum memiliki
member (group baru
dibentuk), GM membuat suatu polinomial:
( )=

+

+⋯

(mod )

(1)

Konstanta
= , dan konstanta-konstanta
, ,…,
dipilih secara acak. ( ) akan digunakan hingga ≤ member
sudah bergabung.
Apabila group sudah memiliki n member, polinomial ( )
diinterpolasi dengan bantuan group member menggunakan
Lagrange interpolating polynomial [14] dengan persamaan (2)
dan (3) untuk merekonstruksi kembali persamaan (1).
( )=

( )=

( ) (mod )
−
−

(mod )

(2)

(3)

Setelah ( ) didapatkan, untuk setiap user yang akan
bergabung GM memilih yang dikaitkan dengan user tersebut
secara unik, dengan
≠ 0. Kemudian dihitung
= ( )
dengan persamaan (1).
Group member
tidak menyimpan
dilakukan.

menerima ( , ) via saluran aman. GM
maupun ( ) setelah prosedur ini

C. Sign
GM menerima pesan yang akan dibuatkan signature-nya
serta buah ( , ). GM merekonstruksi persamaan (1) dengan
persamaan (2) dan (3) untuk mendapatkan group private key
= (0). GM kemudian membuat group signature untuk
pesan dengan = ( ) mod .
Group signature disertakan bersama dengan pesan . GM
tidak menyimpan
maupun ( ) setelah prosedur ini
dilakukan.
D. Verify
Penerima pesan
memverifikasi group signature
menggunakan public key yang dipublikasikan. Group signature
untuk pesan valid apabila ( ) =
mod .
IV. ANALISIS KEAMANAN
Karena berbasis pada RSA dengan skema secret sharing,
mekanisme group signature yang dijelaskan memenuhi
persyaratan keamanan group signature [1] [2] [6] [15] sebagai
berikut.
A. Correctness
Group signature valid yang dihasilkan oleh prosedur Sign
selalu diterima oleh prosedure Verify. Untuk itu perlu
dibuktikan dua hal:
(a) bahwa untuk setiap , , , dan
≡ 1 (mod (
( ) ≡ (mod ) akan selalu terpenuhi; dan

)),

(b) bahwa polinomial ( ) dapat direkonstruksi jika dan
hanya jika terdapat minimum buah ( , ).

Poin (a) telah dibuktikan dalam tulisan asli tentang RSA
pada [16]. Poin (b) telah dibuktikan dengan ekuivalennya:
bahwa setiap buah ( , ) akan selalu didapatkan ( ) yang
unik [9]. Karena kedua poin tersebut terpenuhi, maka dapat
dipastikan bahwa setiap group signature valid selalu dapat
diverifikasi dengan benar.
B. Unforgeability
Tidak satupun group member dapat membuat group
signature yang valid seorang diri. Hal ini dimungkinkan karena
setiap group member hanya mengetahui
dan
miliknya
sendiri, dan polinomial ( ) tidak akan dapat direkonstruksi
apabila hanya ada kurang dari
buah ( , ) seperti
diterangkan sebagai berikut.
Misal diasumsikan − 1 dari keseluruhan buah ( , )
dan diketahui oleh seorang penyerang. Untuk setiap kandidat
private key
dengan diketahui ∈ [0, ), penyerang hanya
dapat membuat satu dan hanya satu-satunya polinomial ’( )
dengan orde − 1 sehingga ’(0) = dan ’( ) = untuk
semua − 1 pasangan ( , ) yang sudah didapatkan. Dengan
menginterpolasi semua kemungkinan polinomial, semua
polinomial tersebut sama-sama mungkin merupakan polinomial
yang benar, sehingga tidak ada informasi yang dapat
disimpulkan oleh penyerang tersebut tentang private key yang
asli [9].
C. Anonimity
Diberikan sebuah group signature yang valid, tidak
dimungkinkan untuk menentukan siapa saja group member yang
melakukan signing oleh penerima group signature. Hal ini
karena sebagaimana halnya dalam mekanisme klasik RSA,
penerima pesan hanya mengetahui group public key. Sementara
itu, group signature pesan
dibuat tetap menggunakan group
private key, namun group private key tersebut dapat
direkonstruksi dengan himpunan
group member yang
manapun [9].
D. Anonimity
Diberikan beberapa group signature yang dibuat oleh
himpunan group member yang sama atau berbeda, tidak
mungkin mengkomputasi untuk menentukan bahwa group
signature dibuat oleh himpunan group member yang sama. Hal
ini seperti yang didiskusikan sebelumnya. Group signature tetap
dibuat menggunakan group private key yang sama, sehingga
tidak ada informasi mengenai group member yang membuat
signature.

 Exculpability: signature yang dibuat oleh suatu
himpunan t group member tidak boleh dapat diatributkan
ke himpunan t group member yang lain.
 Traceability: apabila terjadi sengketa terkait signature
yang dibuat pada suatu pesan, GM harus memiliki
metode untuk mengetahui semua group member yang
membuat signature pada pesan tersebut.
 Coalition-resistance: group member tidak boleh dapat
berkolaborasi untuk membuat group signature yang valid
tanpa sepengetahuan GM. GM harus dapat mengetahui
siapa saja group member yang berkolaborasi.
Sebuah prosedur Open yang hanya bisa dilakukan oleh GM
diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan diatas [1]
[12] [2] [6]. Prosedur ini belum didefinisikan secara formal
dalam mekanisme ini.
Pada mekanisme yang diajukan pada tulisan ini, persyaratan
keamanan diatas hanya terpenuhi apabila diasumsikan GM
benar-benar totally trusted dan prosedur Sign hanya dapat
dilakukan GM, sehingga GM dapat menyimpan log setiap kali
prosedur Sign dilakukan. Memastikan hanya GM yang dapat
melakukan prosedur Sign dapat dilakukan dengan cara bilangan
prima disimpan hanya oleh GM (tidak dibagikan ke group
member). Namun hal ini bergantung pada asumsi bahwa nilai
cukup jauh lebih besar dari dan sehingga group member
tidak dapat mengetahui nilai dengan mudah.
Mekanisme yang diajukan juga belum mengakomodir
penghapusan (revoking) keanggotaan seorang group member.
Sebuah prosedur Revoke diperlukan untuk hal ini [17]. Prosedur
ini belum didefinisikan secara formal dalam mekanisme ini.
Penulis mempertimbangkan realisasi prosedur Open dan
Revoke dapat dilakukan kedepannya dengan mengadopsi
metode yang digunakan pada [2], yaitu dengan menambahkan
satu pihak Security Mediator (SEM) dalam mekanisme yang
sudah dibuat.
VI. KESIMPULAN
Mekanisme ( , )-threshold group signature yang diajukan
cukup praktis dan sederhana dengan menggunakan RSA dan
skema secret sharing berbasis Lagrange interpolating
polynomial. Mekanisme ini memenuhi persyaratan keamanan
group signature hingga batas tertentu, selama status totally
trusted GM dapat dipertahankan dan GM dapat menyimpan log
pesan yang ditandatangani. Pekerjaan lebih lanjut dibutuhkan
untuk meningkatkan keamanan mekanisme yang telah dibuat,
terutama realisasi prosedur Open dan Revoke.

V. PEKERJAAN LEBIH LANJUT
Mekanisme group signature yang diajukan dapat
mengakomodir implementasi RSA yang sudah diadopsi oleh
teknologi saat ini, tanpa memerlukan banyak perubahan pada
mekanisme digital signature dengan RSA yang telah banyak
digunakan. Namun, mekanisme group signature ini belum
menjadi secure group signature karena masih ada 3 (tiga)
persyaratan keamanan yang perlu dipenuhi [1] [2] [6] [15]:
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