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Computer Forensics 

 

Penyelesaian langkah-langkah investigasi dari kasus yang telah diberikan, dengan langkah-

langkah simulasi yang dilakukan dalam  penyelesaian kasus narkoba tersebut sebagai berikut: 

 

 

Fungsi perintah di bawah : untuk mengecek tipe file. Jika kita menenmukan file yang tidak ada 

ekstensi, maka kita bisa menggunakan. 

 

Gambar dibawah adalah hasil dari file system dalam folder yang telah dibuat dengan perintah 

mount image /tmpt/kasus. 



 

 

 

 

File yang ada dalam folder pada gambar diatas tmp/kasus/ dengan hasil mounting dari file image 

tersebut, untuk melakukan pengecekan utilitas file dengan perintah file *, yang berarti untuk 

mengecek semua utilitas dari file yang ada didalam folder kasus tersebut. Terlihat pada gambar 

dibawah perintahnya 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya yaitu dengan menjalankan tools autopsy dan membuka local host dengan 

alamat localhost:9999/autopsy. 



 

 

Setelah itu mengisi form yang ada pada gambar dibawah untuk menyelesaikan kasus yang diminta. 

 

 

 

Maka akan muncul nama kasus yang telah kita isi tadi 

 



 

Setelah itu kita membuat kasus baru yang akan diselesaikan maka akan menampilkan dialog box 

yang dapat kita isi dengan menggunakan tools aoutospy untuk mengimport image yang akan 

diinvestigasi. Pada gambar dibawah contoh langkah – langkah yang dilakukan 

 

 

 



 

 

Setelah melewati bagian dari dialog box diatas maka langkah selanjutnya memasukkan alamat dari 

file image yang akan diinvestigasi pada gambar dibawah 

 

 

Terdapat langkah – langkah sebagai berikut yang akan mengarahkan keberhasilan dari file yang 

diupload kedalam tools autopsy untuk dilakukan forensic dari kasus narkoba untuk mencari 

informasi yang ada. 



  

 

 

 

Pada gambar dibawah menunjukkan kasus yang telah dimasukkan dalam tools aoutospy dengan 

nama kasus yaitu kasus dan nama hostnya ialah Joe_Jacob. 



 

 

 

Kemudian dari kasus yang telah dimasukkan lakukan analisa dengan mengklik tombol analyse, 

gambar dibawah merupakan isi dari informasi yang dimiliki oleh hardrive, dengan menampilkan 

hasil seperti pada gambar dibawah. 

 

Pada gambar diatas terdapat list yang berwarna merah, yang merupakan isi dari list tersebut filenya 

sudah dihapus. 

 

 

Dua file yang ada diatas merupakan jejak yang ditinggalkan dalam kasus narkoba, dengan nama 

file 73-103 (31) dengan maksud yaitu informasi yang disembunyikan didalam sector 73 sampai 



dengan sektor 103 , begitu pula dengan yang kedua 104-108 (5) terdapat informasi yang 

disembunyikan dalam sector 104 sampai 108. 

 

 

Gambar diatas menampilkan detail dari file 73-103 (31) dengan informasi yang dapat diambil yang 

terdapat pada baris  pertama  yaitu JFIF. 

 

setelah informasi dari gambar diatas dapat dilihat dengan jelas, dengan mencari secara manual 

informasi di  list of file singnature (wikipedia) seperti yang terilihat pada gambar dibawah, dan 

juga untuk file yang ada pada sector 104-108 (5). 

 

 



Jalankan perintah dibawah untuk mengecek utilitas dari file dengan sector 104-108 seperti pada 

gambar dibawah. 

 

Dengan melakukan pengecekan utilitas dari file sector 104-108 (51) dengan nama file vol1-

Sector73.raw, maka dapat dilakukan pencarian list of file signature (wikipedia) seperti pada 

gambar dibawah. 

 

Untuk mendapatkan password dari file sector yang disimpan oleh pelaku kita menggunakan tools 

strings dan contoh perintahnya ada pada gambar dibwah. 

 



 

Dari hasil srtings diatas kita dapat mengetahui password yang disimpan oleh pelaku kedalam file 

sector pertama dengan password yang diperoleh ialah goodtimes yang dapat digunakan untuk 

membuaka file zip yang merupakan file sector kedua, dengan hasil terlihat pada gambar dibawah. 

 

 



kasus ini juga dapat dipecahkan dengan menggunakan tools foremost,  tools yang berfungsi  

berfungsi  sebagai pengubah file  tersebut  menjadi  folder,  yang didalamnya terdapat informasi-

informasi yang dibutuhkan, dengan perintah foremost  –v –i nama_file  –o recover, pada  terminal, 

seperti yang terlihat pada gambar dibawah. 

 

Folder yang aka nada didalam recover nantinya merupakkan informasi yang dibutuhkan dalam 

menangani kasus narkoba, contohnya untuk file yang ada didalam folder doc, berisi file 

0000003.doc dengan info didalamnya yaitu surat dari pengedar narkoba dikasus tersebut, terlihat 

pada gambar dibawah. 

 


