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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, 

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Tools IT 

Forensik” ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Kami juga berterima kasih 

pada Ibu Dr. Lily Wulandari, S.Kom., MMSI s`elaku Dosen mata kuliah Etika & Profesionalisme 

TSI yang telah memberikan tugas ini kepada kami.  

 Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta 

pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat 

sampah menjadi barang yang berguna. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah 

ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, 

saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, 

mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. 

 Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. 

Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang 

membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang 

berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan 

makalah ini di waktu yang akan datang. 

 

 

Bekasi, April 2018 

 

       

    Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian IT Forensik  

Forensik komputer (juga dikenal sebagai ilmu forensik komputer) adalah cabang ilmu 

forensik digital yang berkaitan dengan bukti yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan 

digital. Secara spesifik maksud dari forensik komputer adalah praktik mengumpulkan, 

menganalisis, dan melaporkan data digital dengan cara yang dapat diterima secara hukum. Ini 

dapat digunakan dalam deteksi dan pencegahan kejahatan dan dalam perselisihan di mana bukti 

disimpan secara digital.   

 Tujuan dari forensik komputer adalah untuk memeriksa media digital secara forensik 

dengan tujuan mengidentifikasi, melestarikan, memulihkan, menganalisis dan menyajikan fakta 

dan pendapat tentang informasi digital. 

    

1.2. Tahapan pemeriksaan 

Dalam melakukan sebuah forensik dalam bidang IT atau pun bidang lainnya ada tahapan – 

tahapan yang harus dilalui, yaitu : 

1. Kesiapan 

Kesiapan forensik adalah tahap yang penting dan kadang-kadang diabaikan dalam proses 

pemeriksaan. Dalam forensik komputer komersial, ini dapat mencakup mendidik klien 

tentang kesiapan sistem; misalnya, pemeriksaan forensik akan memberikan bukti yang 

lebih kuat jika fitur audit perangkat telah diaktifkan sebelum terjadinya insiden apa pun. 

2. Evaluasi 

Tahap evaluasi meliputi penerimaan instruksi, klarifikasi instruksi tersebut jika tidak jelas 

atau ambigu, analisis risiko dan alokasi peran dan sumber daya. Analisis risiko untuk 

penegakan hukum dapat mencakup penilaian tentang kemungkinan ancaman fisik saat 

memasuki properti tersangka dan cara terbaik untuk menghadapinya. 

3. Pengumpulan 

Jika akuisisi harus dilakukan di tempat daripada di laboratorium komputer forensik, maka 

tahap ini akan termasuk mengidentifikasi dan mengamankan perangkat yang dapat 
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menyimpan bukti dan mendokumentasikan tempat kejadian. Wawancara atau pertemuan 

dengan personel yang mungkin memegang informasi yang relevan dengan pemeriksaan 

(yang dapat mencakup pengguna akhir komputer, dan manajer dan orang yang bertanggung 

jawab untuk menyediakan layanan komputer, seperti administrator TI) biasanya akan 

dilakukan pada tahap ini. 

Tahap pengumpulan juga melibatkan pelabelan dan pengepakan barang-barang bukti dari 

situs, yang akan disegel dalam kantong-kantong yang jelas-jelas. Pertimbangan harus 

diberikan untuk mengangkut materi dengan aman dan aman ke laboratorium penguji. 

4. Analisis 

Analisis tergantung pada spesifikasi masing-masing pekerjaan. Pemeriksa biasanya 

memberikan umpan balik kepada klien selama analisis dan dari dialog ini analisis dapat 

mengambil jalan yang berbeda atau dipersempit ke area tertentu. Analisis harus akurat, 

teliti, tidak memihak, direkam, dapat diulang dan diselesaikan dalam skala waktu yang 

tersedia dan sumber daya yang dialokasikan.  

5. Presentasi 

Tahap ini biasanya melibatkan penguji menghasilkan laporan terstruktur pada temuan 

mereka, membahas poin-poin dalam instruksi awal bersama dengan instruksi selanjutnya. 

Itu juga akan mencakup informasi lain yang menurut penguji relevan dengan penyelidikan. 

6. Ulasan 

Seperti halnya tahap kesiapan, tahap peninjauan sering dilupakan atau diabaikan. Ini 

mungkin karena biaya yang dirasakan untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat ditagih, 

atau kebutuhan 'untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Namun, tahap peninjauan yang 

dimasukkan ke dalam setiap pemeriksaan dapat membantu menghemat uang dan 

meningkatkan tingkat kualitas dengan membuat pemeriksaan masa depan lebih efisien dan 

efektif waktu. Tinjauan pemeriksaan bisa sederhana, cepat dan dapat dimulai selama tahap-

tahap di atas. Ini mungkin termasuk analisis dasar tentang apa yang salah, apa yang berjalan 

dengan baik, dan bagaimana pembelajaran dari ini dapat dimasukkan ke dalam 

pemeriksaan masa depan. Umpan balik dari pihak yang menginstruksikan juga harus dicari. 
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BAB II 

TOOLS IT FORENSIK 

 

2.1. Tools di dalam IT Forensik 

Di dalam pengerjaannya, seorang IT Forensik menggunakan perangkat luanak (Tools) untuk 

membantu. Ada beberapa tools yang dipakai dalam IT Forensik antara lain : 

1. Digital Forensics Framework 

Digital Forensics Framework adalah platform populer lainnya yang didedikasikan untuk 

forensik digital. Alat ini open source dan berada di bawah Lisensi GPL. Ini dapat digunakan 

baik oleh para profesional atau non-ahli tanpa masalah. Ini dapat digunakan untuk lacak balak 

digital, untuk mengakses perangkat jarak jauh atau lokal, forensik OS Windows atau Linux, 

pemulihan tersembunyi dari file yang dihapus, pencarian cepat untuk meta data file, dan 

berbagai hal lainnya. 

 

2. Open Computer Forensics Architecture 

Open Computer Forensics Architecture (OCFA) adalah kerangka forensik komputer open-

source terdistribusi populer lainnya. Kerangka ini dibangun di platform Linux dan 

menggunakan database postgreSQL untuk menyimpan data. Dibangun oleh Badan Kepolisian 

Nasional Belanda untuk mengotomatisasi proses forensik digital. Ini tersedia untuk diunduh di 

bawah lisensi GPL. 

 

3. CAINE 

CAINE (Computer Aided Investigative Environment) adalah distro Linux yang dibuat 

untuk forensik digital. Ini menawarkan lingkungan untuk mengintegrasikan perangkat lunak 

yang ada sebagai modul perangkat lunak dengan cara yang ramah pengguna. Tools ini bersifat 

open source. 

 

4. X-Ways Forensics 

X-Ways Forensics adalah platform canggih untuk pemeriksa forensik digital. Ini berjalan 

pada semua versi Windows yang tersedia. Ia mengaku tidak terlalu lapar sumber daya dan 
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bekerja secara efisien. Jika kita berbicara tentang fitur, temukan fitur utama dalam daftar di 

bawah ini : 

- Disk imaging dan cloning 

- Kemampuan untuk membaca struktur sistem file di dalam berbagai file gambar 

- Mendukung sebagian besar sistem file termasuk FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, TFAT, 

NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, Next3®, CDFS / ISO9660 / Joliet, UDF 

- Deteksi otomatis dari partisi hard disk yang terhapus atau hilang 

- Berbagai teknik pemulihan data dan ukiran file yang kuat 

- Penghitungan hash missal 

- Melihat dan mengedit struktur data biner menggunakan template 

- Deteksi mudah dan akses NTFS ADS 

- Header file terawat baik 

- Pencatatan aktivitas otomatis 

- Keaslian data 

- Manajemen kasus lengkap 

- Analisis memori dan RAM 

- Tampilan galeri untuk gambar 

- Penampil internal untuk file registri Windows 

- Laporan registri otomatis 

- Ekstrak metadata dari berbagai jenis file 

- Kemampuan untuk mengekstrak email dari berbagai klien email yang tersedia. 

 

5. SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT 

SANS Investigative Forensics Toolkit atau SIFT adalah sistem operasi forensik multiguna 

yang dilengkapi dengan semua alat yang diperlukan yang digunakan dalam proses forensik 

digital. Ini dibangun di Ubuntu dengan banyak alat yang berkaitan dengan digital forensik. 

Awal tahun ini, SIFT 3.0 dirilis. Itu datang secara gratis atau biaya dan berisi alat forensik 

open-source gratis. 
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6. EnCase 

EnCase adalah platform forensik multiguna populer lainnya dengan banyak peralatan 

bagus untuk beberapa area dalam proses forensik digital. Alat ini dapat dengan cepat 

mengumpulkan data dari berbagai perangkat dan menggali bukti potensial. Ini juga 

menghasilkan laporan berdasarkan bukti. 

 

7. Registry Recon 

Registry Recon adalah alat analisis registri yang populer. Ini mengekstrak informasi 

registri dari bukti dan kemudian membangun kembali representasi registri. Ini dapat 

membangun kembali registri dari instalasi Windows saat ini dan sebelumnya. 

Ini bukan alat gratis. Biayanya $ 399. 

 

8. Sleuth Kit 

Sleuth Kit adalah alat berbasis Unix dan Windows yang membantu dalam analisis forensik 

komputer. Muncul dengan berbagai alat yang membantu dalam forensik digital. Alat-alat ini 

membantu dalam menganalisis gambar disk, melakukan analisis mendalam dari sistem file, 

dan berbagai hal lainnya. 

 

9. Volatility 

Volatilitas adalah kerangka forensik memori. Itu digunakan untuk respon insiden dan 

analisis malware. Dengan alat ini, Anda dapat mengekstrak informasi dari proses yang 

berjalan, soket jaringan, koneksi jaringan, DLL dan kumpulan registri. Ini juga memiliki 

dukungan untuk mengekstraksi informasi dari file dump crash Windows dan file hibernasi. 

Alat ini tersedia gratis di bawah lisensi GPL. 

 

10. Xplico 

Xplico adalah alat analisis forensik jaringan open source. Ini adalah informasi yang 

diperlukan untuk mengekstrak data yang berguna dari aplikasi yang menggunakan Internet dan 

protokol jaringan. Sebagian besar protokol populer termasuk HTTP, IMAP, POP, SMTP, SIP, 

TCP, UDP, TCP dan lainnya. Data output dari alat disimpan dalam database SQLite dari 

database MySQL. Ini juga mendukung IPv4 dan IPv6 juga. 
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11. Computer Online Forensic Evidence Extractor (COFEE) 

Computer Online Forensic Evidence Extractor atau COFEE adalah tool kit yang 

dikembangkan untuk ahli forensik komputer. Alat ini dikembangkan oleh Microsoft untuk 

mengumpulkan bukti dari sistem Windows. Ini dapat diinstal pada USB pen drive atau hard 

disk eksternal. Cukup colokkan perangkat USB di komputer target dan memulai analisis 

langsung. Muncul dengan 150 alat yang berbeda dengan antarmuka berbasis GUI untuk 

memerintahkan alat. Ini cepat dan dapat melakukan seluruh analisis hanya dalam waktu 20 

menit. Untuk lembaga penegak hukum, Microsoft menyediakan dukungan teknis gratis untuk 

alat tersebut. 

 

12. XRY 

XRY adalah alat forensik seluler yang dikembangkan oleh Micro Systemation. Ini 

digunakan untuk menganalisis dan memulihkan informasi penting dari perangkat seluler. Alat 

ini dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras menghubungkan 

ponsel ke PC dan perangkat lunak melakukan analisis perangkat dan mengekstrak data. Ini 

dirancang untuk memulihkan data untuk analisis forensik. 

Versi terbaru dari alat ini dapat memulihkan data dari semua jenis smartphone termasuk 

Android, iPhone, dan BlackBerry. Ini mengumpulkan data yang dihapus seperti catatan 

panggilan, gambar, SMS dan pesan teks. 

 

13. Mandiant RedLine 

Mandiant RedLine adalah alat yang populer untuk memori dan analisis file. Ini 

mengumpulkan informasi tentang menjalankan proses pada host, driver dari memori dan 

mengumpulkan data lain seperti data meta, data registri, tugas, layanan, informasi jaringan dan 

sejarah Internet untuk membuat laporan yang tepat. 

 

 

14. The Coroner’s Toolkit 

Coroner's Toolkit atau TCT juga merupakan alat analisis digital forensik yang bagus. Ini 

berjalan di bawah beberapa sistem operasi yang berhubungan dengan Unix. Ini dapat 

digunakan untuk membantu analisis bencana komputer dan pemulihan data. 
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15. Oxygen Forensic Suite 

Oxygen Forensic Suite adalah perangkat lunak yang bagus untuk mengumpulkan bukti dari 

ponsel untuk mendukung kasus Anda. Alat ini membantu mengumpulkan informasi perangkat 

(termasuk produsen, OS, nomor IMEI, nomor seri), kontak, pesan (email, SMS, MMS), 

memulihkan pesan yang dihapus, log panggilan dan informasi kalender. Ini juga 

memungkinkan Anda mengakses dan menganalisis data dan dokumen perangkat seluler. Ini 

menghasilkan laporan yang mudah dipahami untuk pemahaman yang lebih baik.  
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Seorang IT Forensik ketika melakukannya pekerjaannya, haruslah sesuai dengan tahapan 

– tahapan pemeriksaan. Jika tidak melewati tahapan secara berurutan ditakutkan akan ada hal 

yang hilang, sehingga mengubah hasil dari pemeriksaan tersebut. Dalam pemeriksaan ini 

seorang IT Forensik dibantu dengan tools dalam pengerjaannya. Tools ini digunakan sesuai 

dengan kebutuh atau hal yang akan diperiksa. 

  



11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

• Ansari, “Packet Sniffing: A Brief Introduction” IEEE Potentials, Vol. 21, No 5, pp. 17 – 

19, 2003. 

• S. Bellovin, M. Leech and T. Taylor, ICMP Traceback Messages, Internet Draft, 

February 2003. 

• T. Korkmaz, C. Gong, K. Sarac and S. Dykes, “Single Packet IP Traceback in AS-level 

Partial Deployment Scenario,” International Journal of Security and Networks, Vol. 2, 

No. 1/2, pp. 95 – 108, 2007. 

• B. Bloom, “Space/time Trade-offs in Hash Coding with Allowable Errors,” 

Communications of ACM, Vol. 13, No. 7, pp. 422 – 426, July 1970. 

• R. Stone, “CenterTrack: An IP Overlay Network for Tracking DoS Floods,” Proceedings 

of the USENIX Security Symposium, July 2000. 

 


