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Rahasia Buat Password 

Era informasi sekarang ini menuntut kita untuk mengamankan informasi sehingga tidak 

bisa dibuka oleh orang lain yang tidak berhak seperti e-mail, website,ATM bahkan blog 

anda sekalipun sebab kalau password blog anda bisa ditebak maka tampilan blog anda 

dengan mudah bisa diganti tampilannya oleh orang yang tidak bertanggungjawab seperti 

para cracker yang suka membuat kerusakan dalam dunia maya ini. 

Para cracker menembus account dengan cara menebak password dengan menggunakan 

script yang dapat memasukkan puluhan password tiap detik untuk mencoba masuk ke 

dalam account kita. 

Ada beberapa cara cracker menembus account kita yaitu : 

1. Brute force attack, yaitu dengan mencoba semua kombinasi dari  kode ascii 

mulai kode ascii 1-255 seperti spasi, enter, a-z serta karakter lainnya misalnya 

@#$%^& dll 

2. Dictionary attack, yaitu dengan menebak menggunakan kata-kata dalam kamus, 

dan dikombinasikan dengan angka-angka atau karakter. 

3. Personal information attack, dengan cara memasukkan data-data pribadi seperti 

nomor telepon ( telp rumah atau HP), tanggal lahir, nama pacar, nama isteri,nama 

anak, kode pos, kota dan sebagainya. 

Contoh password yang lemah yang sangat mudah untuk dibobol cracker adalah : 

 zxcv,123456, qwerty, asdf, ini karena mudah sekali orang mengetik kombinasi 

ini di keyboard. 

 password, mypassword,  teknologi ,komputer dan lain-lain yang menggunakan 

kata-kata dalam kamus (semua bahasa). 

 Tanggallahir(12-10-1974),nama isteri(rini),nama sekolah(smautan), dan 

lainnya yang merupakan data diri orang tersebut atau data sekolah. 

Password yang lemah, bisa dibobol dalam waktu yang lebih cepat, misalnya: 

 menggunakan semua huruf kecil. 

 menggunakan kombinasi kata dan angka, misalnya pensil10, nuklir25. 

 mengganti huruf dengan karakter, misalnya 3fu7,c1nt@ 
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Supaya password yang dibuat kuat dan sulit ditembus cracker maka tekniknya adalah 

sebagai berikut : 

1. Merupakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, nomor, dan karakter. 

2. Panjang lebih dari 7 karakter. 

3. Tidak menyertakan kata-kata dalam kamus. 

Password yang kuat harus mudah diingat oleh pemiliknya. 

Contoh password yang kuat: 1->r!n&uK@mu 

Cara mengingatnya: 

 1 = kata “saya” diterjemahkan dalam bahasa Inggris (I). 

 -> = adalah 

 r!n&u =rindu 

 K@mu = Kamu 

Contoh password kuat yang lain: 3ful->1+fRu7@n 

Cara mengingatnya: 

 3ful = misalnya nama orang eful 

 -> = panah identik dengan adalah 

 1+ = lambang laki-laki 

 fR =berarti From 

 u7@n= Utan (nama sebuah kecamatan di Kab. Sumbawa) 

 


