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Abstrak— Makalah ini merupakan studi literatur yang mempunyai tujuan untuk 

memberikan informasi bagaimana penggunaan enkripsi end-to-end pada aplikasi 

Whatsapp khususnya dalam pengamanan pesan dan video call. Para pengguna aplikasi 

media sosial sering mengesampingkan bagaimana keamanan pada aplikasi yang 

digunakannya terjamin aman dalam bertukar informasi. Pengamanan dalam 

berkomunikasi diberikan oleh aplikasi Whatsapp, dimana informasi yang diberikan 

oleh pengirim pesan kepada penerima pesan tidak akan bisa dibaca oleh orang lain 

bahkan whatsapp sekalipun. Whatsapp menggunakan enkripsi end-to-end yang 

bersifat private. Enkripsi end-to-end merupakan salah satu bagian kriptografi yang 

memberikan fitur keamanan tingkat tinggi pada whatsapp baik dalam pengamanan 

pesan ataupun video call. Pesan yang dikirimkan via whatsapp bisa berupa teks dan 

attachment (dokumen, gambar, suara, lokasi, kontak, dan video). Metode enkripsi 

end-to-end memberikan perlindungan bagi pengguna whatsapp terhadap serangan 

hacking, brute force, dll. Hal ini tidak hanya berlaku pada pengiriman pesan tetapi 

juga untuk layanan facetime atau video call. Cara kerja enkripsi end-to-end, yaitu 

informasi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima hanya bisa dibuka oleh 

penerima tanpa bisa diketahui oleh orang lain karena datanya sudah dikemas sehingga 

hanya penerima pesan yang dapat melakukan deskripsi. Sedangkan cara kerja 

enskripsi end-to-end pada video call menggunakan  SRTP (Secure Real Time 

Protocol), sehingga informasi yang dikirimkan hanya mempunyai satu jalur untuk 

penerimanya. User yang belum pernah memiliki riwayat panggilan pada penerima 

membentuk sebuah sesi yang terenkripsi dengan membangkitkan nilai acak (random) 

32 bit SRTP master secret agar enkripsi pesan yang dikirim berupa tanda panggilan 

masuk sehingga SRTP secara otomatis mengenkripsi panggilan ketika panggilan 

diterima.  

Kata kunci: enkripsi End-to-End, pengamanan pesan, pengamanan video call, 

Whatsapp 

I. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi komunikasi pada abad 21 memunculkan berbagai aplikasi yang memudahkan 
penggunanya dalam pengiriman pesan secara online. Berbagai aplikasi yang diciptakan oleh pengembang 
software seperti line, telegram, whatsapp dan blackberry messenger memiliki fasilitas yang digunakan 
untuk bertukar informasi kepada sesama pengguna dimanapun dan kapanpun dengan adanya koneksi 
internet. Seperti halnya whatsapp, merupakan salah satu aplikasi yang memiliki lebih dari 1 miliar 
pengguna yang menyediakan fitur untuk mengirim dokumen, teks, suara (voice note), gambar, video, 
lokasi dan kontak dalam proses yang mudah dan cepat, sehingga dapat menguntungkan pengguna dari segi 
efektif dan efisien. Tidak hanya itu, whatsapp juga memberikan fitur facetime yang kita kenal sebagai 
video call. Sehingga, pengguna tidak harus bertemu secara langsung dalam berkomunikasi, akan tetapi 
dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk berkomunikasi dengan bertatap muka secara online. 

Dibalik berbagai fitur yang disediakan oleh whatsapp, akan ada potensi untuk orang ketiga menyadap 
informasi yang akan disampaikan untuk digunakan dalam mencari keuntungan dari informasi yang 
didapatkan. Sehingga harus ada fitur keamanan yang diberikan agar pesan ataupun video call yang akan 
dikirimkan dapat tersampaikan dengan aman dan private. Penggunaan kriptografi dalam mengenkripsi dan 
mendeskripsi pesan diperlukan dalam pengamanan pesan dan video call pada whatsapp. 
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Enkripsi end-to-end merupakan salah satu bagian kriptografi yang memberikan fitur keamanan tingkat 
tinggi pada whatsapp baik dalam pengamanan pesan ataupun video call. Enkripsi end-to-end memberikan 
cara efektif untuk mencegah penyadapan teknologi yang memungkinkan algoritmanya hampir tidak dapat 
dipecahkan [1]. Dasar dari enkripsi end-to-end pada whatsapp adalah protokol sinyal yang dirancang oleh 
Open Whisper Systems. Protokol enkripsi end-to-end ini dirancang untuk mencegah pihak ketiga maupun 
WhatsApp untuk memiliki akses plaintext ke pesan atau panggilan [2]. Apabila kunci enkripsi suatu 
pengguna dicuri oleh hacker, mereka tetap tidak akan bisa mendekripsi pesan yang telah dikirim. 

Berdasarkan pentingnya pengamanan pesan serta video call pada whatsapp kaitannya dengan enkripsi 
end-to-end yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka pada artikel ini akan dibahas penggunaan fitur 
enkripsi end-to-end. Enkripsi end-to-end yang akan dibahas pada makalah ini hanya dalam pengamanan 
pesan dan video call  pada Whatsapp.  

II. METODE PENELITIAN 

Makalah ini merupakan studi literatur dengan mengkaji beberapa sumber terkait yang bertujuan untuk 

memberikan informasi penggunaan enkripsi end-to-end dalam aplikasi Whatsapp. Adapun bahan yang 

akan dibahas pada makalah ini berfokus pada pengamanan pesan dan video call dalam Whatsapp.  

III. PEMBAHASAN 

A. Whatsapp 

Whatsapp Inc. didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton di Santa Clara, California pada tahun 2009. 

Dimulai sebagai aplikasi iPhone, Whatsapp kemudian menjadi populer dan juga tersedia untuk Android, 

Windows Phone, BlackBerry dan Nokia. Pada bulan Februari 2014, Facebook Inc. membeli Whatsapp 

seharga 19 miliar [3]. Whatsapp Messenger adalah aplikasi pertukaran pesan client lintas platform untuk 

smartphone. Aplikasi ini menggunakan internet untuk mengirim pesan teks, dokumen, gambar, video, 

lokasi pengguna dan media audio pesan ke pengguna lain yang menggunakan standar nomor ponsel 

seluler [4].  

Tidak ada pembatasan panjang atau jumlah pertukaran pesan dan tidak ada biaya operator yang 

berlaku. Seseorang tidak perlu menginstal sim card untuk menggunakan whatsapp; satu-satunya 

persyaratan adalah telepon yang didukung, koneksi internet dan ruang penyimpanan di ponsel untuk 

mendownload aplikasi [4]. Setelah whatsapp sudah di install di smartphone, maka whatsapp secara 

otomatis menyinkronkan semua nomor telepon dari buku telepon pengguna dengan memusatkan database 

pada pengguna whatsapp untuk menambahkan kontak ke daftar kontak pengguna whatsapp [5].  

B. Enkripsi End-to-End 

Enkripsi end-to-end adalah salah satu yang paling banyak digunakan untuk pengamanan pengiriman 

informasi melalui internet. Pada dasarnya, enkripsi end-to-end merupakan cara untuk mengirim informasi 

melalui jaringan dengan satu jalur yang hanya pengirim dan penerima yang bisa mengaksesnya [1]. 

Enkripsi end-to-end berisi komponen berikut; identitas dan protocol, algoritma, implementasi keamanan, 

dan operasi keamanan [1]. Identitas dan protokol bertindak sebagai penjaga keamanan untuk 

memverifikasi bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah orang yang sudah terdaftar dalam kontak. Protokol 

digunakan untuk menyiaplan semua yang dibutuhkan untuk enkripsi end-to-end, seperti key exchange dan 

algoritma. Algoritma menggunakan proses matematika untuk mengacak data sedemikian rupa sehinga 

hampir tidak mungkin untuk menguraikan tanpa kunci yang telah ditentukan. Implementasi dan operasi 

yang aman diperlukan untuk memastikan bahwa proses enkripsi end-to-end tidak rentan terhadap 

serangan cyber, seperti virus dan malware [1].  

Pada dasarnya enkripsi end-to-end memiliki satu jalur dimana informasi yang dikirim dari pengirim 

dan penerima tidak tersimpan di server whatsapp, sehingga pesan dikemas dalam bentuk kunci khusus 

yang hanya bisa dideskripsikan oleh penerima. Adapun ilustrasi dari dasar enkripsi end-to-end dapat 

dilihat pada gambar 1: 
  

 

 

 

GAMBAR 1. ILUSTRASI DASAR ENKRIPSI END-TO-END 
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C. Enkripsi End-to-End pada Pengamanan Pesan 

Untuk dapat bertukar pesan melalui whatsapp, seseorang yang berinisiatif untuk mengirim pesan 
terlebih dahulu menyiapkan sesi. Beberapa istilah dalam menyiapkan sesi, adalah sebagai berikut: public 
key types, session key types, client regristration.  

Public key types yaitu berupa, 

1. Identity Key Pair adalah pasangan kunci long-term Curve25519 

2. Signed Pre Key adalah pasangan kunci medium-term Curve 25519, dibangkitkan pada saat 
proses instalasi aplikasi, dan akan berubah-ubah dalam waktu tertentu.  

3. One-Time Pre Keys adalah barisan pasang kunci Curve25519 yang digunakan hanya satu kali, 
dibangkitkan pada saat proses instalasi, dan akan muncul pada saat dibutuhkan.  

Curve 25519 merupakan generasi lanjutan dari elliptic curve yang diadopsi oleh IETF (Internet 
Engineering Task Force) [6]. Pada konsep dasar Curve25519 tiap pengguna memiliki 32 Bit secret key dan 
32 Bit public key. Selain itu, tiap pasangan pengguna memiliki 32 Bit shared key yang digunakan untuk 
mengotentifikasi dan mengenkripsi pesan antara dua pengguna [7]. 

Session key types yaitu berupa, 

1. Root Key adalah sebuah nilai dengan panjang 32 Bit yang digunakan untuk membangkitkan 

Chain Keys 

2. Chain Key adalah sebuah nilai dengan panjang 32 Bit yang digunakan untuk membangkitkan 

Message Keys. 

3. Message Key adalah sebuah nilai dengan panjang 80 Bit yang digunakan untuk mengenkripsi 

isi pesan. Dari 80 Bit, 32 Bit digunaan sebagai kunci AES-256. 

Registrasi Pengguna (Client Registration) 

Pada waktu awal registrasi, user mengirimkan Public Identity Key, Signed Pre Key (beserta signature-
nya), dan sejumlah public One-Time Pre Key ke server aplikasi. Server Whatsapp menyimpan public key 
ini beserta identitas user tersebut. 

Langkah berikutnya adalah initiating session setup dimana dalam berkomunikasi dengan pengguna 
lain, user harus menyiapkan sebuah sesi yang sudah terenkripsi. Sesi dibentuk hanya satu kali, sehingga 
jika ingin berkomunikasi dengan user yang sama tidak perlu membentuk sesi lagi kecuali sesi yang telah 
dibentuk hilang dikarenakan install ulang aplikasi atau perpindahan user ke perangkat lain. Berikut 
merupakan proses pembentukan sesi [2]: 

Inisialisasi Pembentukan Sesi (Initiating Session Setup) 

1. Inisiator adalah user yang pertama kali meminta komunikasi dengan user lain. Inisiator 
meminta public identity key, public signed key, dan single public one time pre key milik user 
lain (recepient) 

2. Server mengembalikan permintaan dengan suatu nilai public key. Satu one time pre key hanya 
bisa digunakan satu kali, jadi setelah dikirim dan diterima inisiator maka one time pre key tadi 
akan otomatis dihapus dari storage server. 

3. Inisiator menyimpan Identity Key milik penerima (recipient) sebagai Irecipient, Signed Pre Key 
sebagai Srecipient, dan One-Time Pre Key sebagai Orecipient. 

4. Lalu inisiator membangkitkan pasangan kunci ephemeral Curve25519 sebagai Einitiator.  

5. Inisiator mengisi Identity Key dengan Iinitiator.  

6. Kemudian, inisiator menghitung master secret yaitu master_secret = ECDH (Iinitiator , Srecipient) | 
| ECDH (Einitiator , Irecipient) | | ECDH (Einitiator , Srecipient) | | ECDH (Einitiator , Orecipient).  

7. Inisiator menggunakan HKDF untuk membangkitkan Root Key dan Chain keys dari 
master_secret. 

Pengaturan Sesi Penerimaan (Receiving Session Setup) 

Setelah pembentukan sesi, maka pengirim dapat segera mulai mengirim pesan ke penerima walaupun 
penerima sedang offline. Hal tersebut dinamakan dengan receiving session setup. Ketika penerima 
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menerima pesan, penerima akan menghitung master secret dengan menggunakan private key dan public 
key yang terpasang pada header paket informasi yang didapat. Lalu, penerima menghapus One-Time Pre 
Key yang digunakan oleh inisiator. Terakhir, inisiator menggunakan HKDF untuk mendapatkan Root Key 
dan Chain Keys dari master_secret. 

Pertukaran Pesan (Exchanging Messages) 

Setelah sesi telah terbentuk dengan baik, pertukaran pesan dapat dilakukan. Pada Whatsapp pertukaran 
pesan antar klien dilindungi dengan Message Key dengan menggunakan enkripsi AES256 pada mode CBC 
(Chiper Block Chaining) serta menggunakan HMAC-SHA256 sebagai integritas data. AES 256 bisa 
digunakan untuk melindungi data rahasia hingga level top secret, karena dengan panjang kunci 256 bit 
akan mengalami 14 round dalam proses algoritmanya sehingga kemananan data yang dikirim akan sulit 
untuk diserang oleh hacker [8]. Message Key didapatkan dari Chain key yang diarahkan untuk diteruskan 
pada setiap pesan yang dikirim. Setiap Message Key yang baru dibutuhkan oleh pengirim, sehingga 
perhitungan Message Key dari Chain Key, yaitu [2]: 

1. Message Key = HMAC-SHA256 (Chain Key,     ). 

2. Chain Key kemudian di perbaharui sebagai Chain Key = HMAC- SHA256 (Chain Key, 
    ). 

Proses enkripsi end-to-end pada pengamanan pesan whatsapp ditunjukkan pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. PROSES ENKRIPSI END-TO-END PADA PENGAMANAN PESAN 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa B merupakan pengirim pesan yang sudah dienkripsi 

melalui server, tetapi pesan tersebut tidak tersimpan didalam server, sehingga hanya A yang bisa 

membuka pesan yang dikirimkan oleh B. Message key pada setiap pengiriman pesan selalu berbeda 

karena bersifat ephemeral (penggunaan secara singkat). Message key yang sudah digunakan untuk 

mengenkripsi pesan tidak dapat digunakan untuk mengenkripsi ulang [2]. Setiap kali pesan dikirim, 

public key Curve25519 yang bersifat ephemeral digunakan untuk pengiriman pesan pada saat itu saja. 

Chain Key hanya digunakan untuk mengirim pesan dari satu pengguna sehingga message key tidak dapat 

digunakan kembali. Sehingga setelah respon diterima, Chain Key baru dan Root Key baru dapat dihitung 

dengan langkah sebagai berikut [2]: 

1. ephemeral_secret = ECDH (Ephemeralsender , Ephemeralrecipient) 
2. Chain Key, Root Key = HKDF (Root Key, ephemeral_secret) 

Contoh penggunaan enkripsi End-to end pada Whatsapp dalam pengamanan pesan : 

Plaintext  : Halo!   

Ephemeral_Secret :       

Identifikasi unsur-unsur yang akan digunakan dalam pertukaran pesan: 

Insiator = Alice 

Recipient = Bob 

Identity pre-key Alice dan Bob =    dan    

One time pre-key =    dan    

32 Bit Root key =    

32 Bit Chain key =      

Message key 80 Bit dengan 32 Bit kunci AES 256 

Master secret = ECDH (IA , SB) | | ECDH (EA , IB) | | ECDH (EA , SB) | | ECDH (EA , OB) 

 

Perhitungan Message key dari Chain key: 

1.                              

2.      diperbaharui menjadi                                
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Sehingga Chain key baru dari Root key didapatkan: 

1. Ephemeral_secret   ECDH (IA , EB) | | ECDH (EA , IB) | | ECDH (EA , EB) 

2.                                     

 

Melalui prosedur di atas, didapatkan ephemeral _secret yang hanya dapat di deskripsi oleh penerima 

pesan. Sehingga pesan yang diterima sama dengan yang dikirim. 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. CONTOH ENKRIPSI DESKRIPSI PESAN ANTARA ALICE DAN BOB   

https://www.whatsapp.com/security/?lg=in&lc=ID 

 

D. Enkripsi End-to-End  pada Pengamanan Video Call  

Pada mode panggilan dan video call whatsapp, juga diberikan pengamanan menggunakan fitur 

enkripsi end-to-end. Ketika kedua pengguna whatsapp sedang melakukan komunikasi, jalur yang dipakai 

ternyata sudah terenkripsi dengan metode SRTP (Secure Real-Time Transport Protokol) [9]. SRTP 

khusus didesain untuk pengiriman suara atau video secara real-time. Fitur yang dimiliki oleh protokol ini 

antara lain menjaga kerahasiaan data (confidentiality), otentikasi pesan, serta perlindungan umpan balik/ 

replay dari trafik RTP dan trafik kontrol untuk RTP, serta Real Time Transport Control Protocol (RTCP) 

[10].  

Kerahasiaan data (confidentiality) berarti bahwa hanya penerima yang hanya melakukan decode. 

Kerahasiaan konten dapat dicapai dengan enkripsi, untuk RTCP nomor acak 32 Bit di gambar ulang 

untuk setiap unit harus ditambahkan ke unit sebelum enkripsi. Untuk RTP nomor urut dan kolom 

timestamp diinisialisasi dengan offset acak [11].  

Berikut ini adalah proses panggilan atau video call yang dilakukan pengguna pada whatsapp :  

1. Pengirim (Inisiator) membentuk sebuah sesi yang terenkripsi dengan penerima (recipient), jika 

sesi belum terbentuk sebelumnya.  

2. Inisiator membangkitkan nilai acak (random) 32 Bit SRTP master secret.  

3. Inisiator mengirim pesan terenkripsi kepada penerima berupa tanda panggilan masuk, dan berisi 

SRTP master secret.  

4. Jika penerima merespon/ menjawab panggilan, SRTP secara otomatis mengenkripsi panggilan. 
 

 

GAMBAR 4. PROSES ENKRIPSI END-TO-END PADA PENGAMANAN VIDEO CALL 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa tanda panggilan masuk sebagai syarat pesan tersebut 

terenkripsi kepada penerima. Kemudian saat penerima menjawab video call tersebut, SRTP akan otomatis 

mengenkripsi. Sehingga, terjadinya exchanging message berlangsung dimana penerima video call dari 

pengirim sudah bisa melakukan video secara real time yang hanya pihak A dan B yang bisa melihatnya.  

Contoh penggunaan enkripsi End-to-end pada Whatsapp dalam pengamanan video call: 

Plain video : Facetime antara Alice dan Bob  

Inisiator : Alice 

Recipient : Bob 
Enkripsi : 
1. Alice membawa data yang berupa panggilan masuk sebelum proses autentikasi 

 

https://www.whatsapp.com/security/?lg=in&lc=ID


ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PT-142 

 

2. Membangkitkan master secret 32 Bit untuk mengautentikasi data yang di bawa Alice 

3. Data SRTP terenkripsi berupa panggilan masuk,  

4. SRTP otomatis  mengenkripsi jika Bob menerima panggilan dari Alice. 
Deskripsi : 
Panggilan video call antara Alice dan Bob berlangsung dengan deskripsi yang hanya bisa dibuka oleh 
Bob. 

 

GAMBAR 5. CONTOH ENKRIPSI DESKRIPSI VIDEO CALL ANTARA ALICE DAN BOB 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kajian literatur yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan yaitu penggunaan enkripsi end-
to-end dalam pengamanan pesan dan video call pada whatsapp memiliki tingkat keamanan yang tinggi 
karena penggunaan satu jalur antara pengirim dan penerima. Penggunaan satu jalur berarti informasi yang 
dikirimkan dari pengirim ke penerima hanya bisa dibuka oleh penerima tanpa bisa diketahui oleh orang 
ketiga bahkan whatsapp, karena datanya sudah dikemas sehingga hanya penerima pesan yang dapat 
melakukan deskripsi. 

Enkripsi end-to-end pada pengamanan pesan memerlukan public key types, session key types, client 
registration serta melibatkan proses initiating session setup dan receiving session setup untuk dapat 
bertukar pesan (exchanging message). Sedangkan enkripsi end-to-end  pada pengamanan video call 
menggunakan  SRTP (Secure Real Time Protocol), sehingga informasi yang dikirimkan hanya mempunyai 
satu jalur untuk penerimanya. User yang belum pernah memiliki riwayat panggilan pada penerima 
membentuk sebuah sesi yang terenkripsi dengan membangkitkan nilai acak (random) 32 bit SRTP master 
secret agar enkripsi pesan yang dikirim berupa tanda panggilan masuk sehingga SRTP secara otomatis 
mengenkripsi panggilan ketika panggilan diterima. 

Saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih dapat mendalami terkait enkripsi end-to-end dan 
menggunakannya pada aplikasi chatting lainnya.  
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