
PRAKTIKUM V 

PENGAMANAN MENGGUNAKAN PASSWORD 

TEORI 

Password merupakan kunci yang digunakan untuk membuka dan mengakses informasi 

yang umumnya bersifat rahasia dan tersimpan di computer atau media penyimpanan 

online.  

Cara-cara membuat password yang aman:  

1. Tidak membuat password dengan format yang mudah diingat, seperti nama 

depan, tengah, belakang, tanggal lahir, nama anak, dan identitas pribadi 

lainnya.  

2. Tidak mencatat password sembarangan, yang dapat diakses oleh orang lain 

selain diri sendiri.  

3. Membuat password yang cukup panjang.  

4. Mengubah password secara periodik. 

5. Membuat password yang acak yang susah untuk dihack/crack. 

6. Menggunakan tool yang tersedia di internet, seperti Password  Chart, Password 

Checker, Password Generator. 

Membuat Password Aman 

1. Menggunakan Password Chart 

2. Mengecek Password  

3. Mengaplikasikan Password Generator 

PRAKTIKUM 

I. Password Chart 



Salah satu tool untuk membantu membuat password yang kuat adalah Password 

Chart yang dapat diakses tanpa harus menginstal lebih dulu sesuatu ke program di 

computer.  

 

Langkah-Langkah:  

1. Buka halaman web Password Chart di http://www.passwordchart.com 

2. Terdapat 2 text di bagian atas, yaitu enter a phrase to create the password 

chart, di mana Anda bebas untuk mengisi kata apapun di sini. Yang kedua, 

Enter Password Using the Chart, untuk mengisi password yang nantinya 

akan diterjemahkan sesuai dengan chart yang akan dipilih. Dengan demikian, 

Anda memiliki 2 tingkat pengamanan, pertama adalah frase untuk chart, dan 

yang kedua adalah password Anda.  

 

 

Gambar Halaman Utama Web Password Chart 



3. Pertama isiskan frase untuk membuat chart, setelah itu, tampilan chart akan 

diperlihatkan di bagian Password Chart. Karena memakai AJAX, maka 

perubahan chart di kotak Password Chart akan langsung.  

 

 

Gambar Password Chart Diisi setelah frase untuk pembuatan chart diisikan. 

 

4. Setelah itu masukkan kata untuk password di textbox, Enter a password to 

convert using the Chart.  Kata ini otomatis langusng di-parafrasekan 

menggunakan daftar chart yang dibuat sebelumnya.  

 



 

Gambar Hasil Parafrase 

5. Hasilnya terlihat di kalimat Use [hasil_password] as your password. 

Salinlah hasil password tersebut dan gunakan untuk password Anda 

Bagaimana untuk mengingatnya? Anda tinggal hafalkan kata di textbox enter 

a phrase dan di textbox enter a password. 

 

II. Password Checker 

Seandainya Anda sudah membuat password, maka Anda dapat mengecek kualitas 

password Anda apakah sudah cukup kuat atau belum dengan menggunakan tool 

pengecekan password yang tersedia di internet atau pun versi online, salah 

satunya adalah yang disediakan oleh Microsoft. 

Langkah-langkah:  

1. Buka halaman Password Checker dari Microsoft.com di 

https://www.microsoft.com/security/pc-security/password-checker.aspx 

 

https://www.microsoft.com/security/pc-security/password-checker.aspx


 

Gambar Halaman Depan Microsoft.com 

2. Di halaman pengecekan password dari Microsoft.com ada satu textbox 

Password dan di bawahnya ada indicator kualitas password yang digunakan. 

3. Isikan password yang sudah Anda miliki di textbox password untuk 

mengujinya.  

4. Otomatis kualitas password tersebut akan terlihat di bagian strength. Jika 

password Anda memenuhi syarat password yang baik, maka nilainya Best, 

demikian sebaliknya.  

 

Gambar Kualitas Password Berdasarkan penilaian di Microsoft.com 



III. Password Generator 

Password generator ini adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk memilih dan 

mencari password yang acak dan berkualitas tinggi.  

Langkah-langkah:  

1. Buka halaman password generator dari pctools.com di 

https://identitysafe.norton.com/password-generator 

2. Isikan parameter password yang ingin dibuat di halaman tersebut, misalya 

panjang password (password lenght) dan seterusnya. Klik button Generate 

Password(s) untuk melakukan hal ini.  

 

Gambar Halaman untuk generate password di pctools.com 

 

3. Hasilnya dapat Anda lihat pada halaman berikutnya.  

https://identitysafe.norton.com/password-generator


 

Gambar Hasil Pembuatan Password. 

  



Tugas 

Buatlah password dengan menggunakan Password Chart dan Password Generator, dan 

lakukan pengecekan terhadap password tersebut di Password Checker. Lakukan 

sehingga didapat Password dengan Kualitas Tertinggi (Setelah dicek). Dan, laporkan 

ujicobamu di form berikut:  

Tabel Membuat Password dengan Password Chart 

No Proses Password Password Hasil Uji 

1 Frasa:  

Password:  

  

2 Frasa:    

3 Password:    

4 Frasa:    

5 Password:    

 

Tabel Membuat Password dengan Password Chart 

No Proses Password Password Hasil Uji 

1 *   

2 *   

3 *   

4 *   



5 *   

*  

 


