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Abstrak. Pada saat ini media penyimpanan sudah mengalami banyak sekali perubahan
tidak hanya dalam bentuk yang semakin minimalis namun juga pada besaran kapasitas
nya itu sendiri. Optical drive merupakan media penyimpanan yang digunakan untung
menyimpan data dengan cara burning contoh nya CD/DVD yang dimana kondisi media
penyimpanan yang sekali pakai kecuali pada versi read write R(W). pada kondisi ini data
yang akan di burning untuk kedua kalinya pada DVD R(W) harus di format terlebih dahulu
dalam hal ini apakah data yang sebelumnya yang diformat dapat di munculkan kembali
dengan metode statis pada digital forensik.
Kata kunci: Storage, Forensic, Optical Drive, Statik
Abstract. At this time the storage media must change not only in a more minimalist form but
also in the amount of capacity itself. optical drive is a storage media that is used to save data
by burning it on an optical drive, for example CD / DVD which is the condition of disposable
storage media issued in the written version R (W). in this condition the data that will be
burned for the second time on DVD R(W) must be formatted previously in this case the
previously formatted data can be reproduced by statistical methods on digital forensics.
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1. PENDAHULUAN
Media penyimpanan pada umumnya merupakan tempat penyimpanan data yang mempunyai bentuk beraneka
ragam serta kapasitasnya. salah satu contohnya yaitu optical drive merupakan storage berbentuk piringan yang
dapat menyimpan data secara soild dengan cara burning terlebih dahulu. Data pada optical drive yang sudah
diburning biasanya memiliki keamanan data yang sangat aman karena pada disk menggunakan file system
Universal Disc Format (UDF). Sebagai file system Universal Disc Format (UDF) digunakan sebagai standar yang
digunakan ketika burning file dengan keamanan data dengan lebih baik dari versi terdahulunya. Hal diatas
menjadikan bukti bahwa file system UDF merupakan stadarisasi yang digunakan pada optical drive.
Permasalahannya apakah data pada sebuah optical drive yang terformat secara sengaja atau diburning ulang
dengan file baru dapat di identifikasi dan diakuisisi menggunakan metode statik forensik.

2. LANDASAN TEORI
Digital Forensik
Menurut Rahardjo, B. (2013) Penanganan kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi
sering membutuhkan forensik. Forensik merupakan kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta
yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Forensik digital merupakan
bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada
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perangkat digital (computer, handphone, tablet, PDA, networking devices, storage, dan sejenisnya) Forensik
digital dapat dibagi lebih jauh menjadi forensik yang terkait dengan komputer (host, server), jaringan (network),
aplikasi (termasuk database), dan perangkat (digital devices). Masing-masing memiliki pendalaman tersendiri.
Menurut Suharyadi, (2014) Digital forensik merupakan kombinasi ilmu hukum dan ilmu komputer yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisa data atau informasi dari suatu sistem
komputer, jaringan, komunikasi nirkabel dan perangkat penyimpanan yang dapat digunakan sebagai barang
bukti dalam penegakan hukum. Prinsip kerja dari digital forensik mirip dengan yang dilakukan oleh kepolisian
dalam mengusut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Yang membedakan adalah
pada digital forensik proses dan kejadiannya terdapat dalam dunia maya atau pada dunia nyata dengan fokus
pada aktivitas yang mengarah pada barang bukti digital.
Menurut Al-Azhar, (2012) Digital Forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengatahuan dan teknologi komputer
untuk pembuktian hukum (pro justice), dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan teknologi tinggi atau
computer crime secara ilmiah (scientific), hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan
untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut. Tujuan utama dari analisis forensik adalah untuk mengidentifkasi
semua peristiwa, untuk mengatahui efek pada sistem, untuk memperoleh bukti yang diperlukan, untuk
mencegah insiden dimasa mendatang dengan mendeteksi teknik berbahaya yang digunakan.
Menurut Kandala, S (2019) Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang mencakup pemulihan dan
investigasi materi yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali berkaitan dengan cybercrime. Istilah
forensik digital pada awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk
mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Digital investigasi forensik
memiliki berbagai tools. Yang paling umum adalah untuk mendukung atau membantah suatu hipotesis di
hadapan pengadilan pidana atau perdata.
Menurut Sunardi, dkk (2019) Forensik digital adalah penggunaan metode ilmiah yang digunakan untuk
membuktikan suatu kasus dengan pemeliharaan, pengumpulan, validasi, identifikasi, analisis, interpretasi,
dokumentasi, dan penyajian bukti digital yang berasal dari sumber digital, termasuk paket data yang dikirimkan
melalui jaringan komputer, untuk tujuan memfasilitasi atau melanjutkan rekonstruksi peristiwa dalam tindakan
kriminal atau sebagai bagian dari penyelidikan pidana atau membantu mencegah tindakan tidak sah
mengganggu operasi yang direncanakan.
Ada beberapa tahapan pada digital forensik secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan dalam digital forensik
Digital Evidence
Menurut D. J. Daniels dan S. V Hart (2004) Bukti digital adalah informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk
biner yang dapat diandalkan di pengadilan. Menurut I. Riadi, R. Umar, dan A. Firdonsyah (2017) Bukti digital
rapuh, volatile dan rentan jika tidak ditangani dengan benar. Menurut M. N. O. Sadiku, M. Tembely, S. M. Musa
(2017) Perubahan data dapat mempengaruhi hasilnya. Ini diperlukan untuk menjaga perangkat dalam mode
isolasi. Tujuannya adalah untuk menghindari data dari terhapus dan mengubah dengan kondisi apa pun. Bukti
digital dapat ditemukan di hard drive, flash drive, perangkat seluler. Menurut Kessler, G.C., (2007) Proses analisis
forensik yang dilakukan harus mencakup hasil yang diambil oleh ahli forensik. Laporan yang diperiksa tentang
rincian perangkat keras (hard drive), prosedur dan tools yang digunakan dalam pemeriksaan hingga bukti
ditemukan. Hasil evidence yang ditemukan tidak tetap dan bervariasi sesuai dengan beberapa kasus yang
ditemui.
DVD
Menurut Tatsuya Narahara, dkk (2000) DVD, Digital Versatile Disc, adalah disk ukuran CD berkapasitas tinggi
untuk video, aplikasi multimedia, permainan dan audio. Kapasitas untuk disk baca-saja berkisar dari 4.7GB
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hingga 17.1GB. Kualitas video dan audio yang tinggi telah membantu DVD-Video berkembang pesat sebagai
format media paket utama untuk film dan statistik.
Menurut LaBarge, R. (2001) DVD, juga dikenal sebagai Digital Versatile Disc, lahir pada tahun 1996 dari
pergabungan dua teknologi cakram optik yang bersaing. DVD dikembangkan oleh sekelompok sepuluh
perusahaan elektronik, yang disebut DVD Forum, yang menyetujui serangkaian spesifikasi teknis untuk setiap
DVD format. Awalnya lima spesifikasi diterbitkan, termasuk DVD-ROM, DVD-Video, DVDAudio, DVD-R, dan DVDRAM. Spesifikasi untuk DVD-RW juga telah ditambahkan daftar format DVD "resmi". DVD + RW adalah contoh
format DVD tidak resmi karena dapat membaca disk DVD-ROM, tetapi juga dapat read dan write disc DVD + RW.
Anggota asli Forum DVD termasuk Hitachi, Matsushita Electric Industrial Co. LTD (juga dikenal sebagai
Panasonic), Mitsubishi Electric Corporation, Philips Electronics, Pioneer Electronics, Sony Corporation, Thomson
Multimedia, Time Warner, Toshiba Corporation, dan Victor Company of Japan.
Berikut adalah ilustrasi tentang struktur pada DVD pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur disc pada DVD
Universal Disk Format
Menurut Optical Storage Technology Association (OSTA) (1996) Spesifikasi OSTA Universal Disk Format (UDF ™)
menentukan subset dari standar ISO / IEC 13346. Tujuan utama UDF OSTA adalah memaksimalkan pertukaran
data dan meminimalkan biaya dan kompleksitas penerapan ISO / IEC 13346.
Menurut Irmler, F., Creutzburg., R (2016) Universal Disk Format (UDF) adalah standar sistem file CD-ROM dan
DVD yang dikembangkan sebagai sarana untuk memastikan konsistensi antara data yang ditulis ke berbagai
media optik, dengan memfasilitasi pertukaran data dan penerapan standar ISO / IEC 13346. UDF diperlukan
untuk DVD-ROM, dan digunakan oleh DVD untuk memuat aliran audio / video MPEG. Awalnya dikembangkan
sebagai pengganti spesifikasi sistem file dalam standar CD-ROM, ISO 9660, UDF digunakan oleh CD-R dan CDRW dalam proses yang disebut penulisan paket yang membuat penulisan CD lebih efisien dalam hal waktu dan
ruang disk diperlukan.
FTK Imager
Forensic Toolkit merupakan aplikasi forensik yang sering digunakan untuk melakukan sebuah investigasi
terhadap media penyimpanan media penyimpanan data magnetic, Optical Drive seperti Floopy disk, Hard Disk
Drive, Flash Drive, Compact Disc, DVD.
Menurut Wazid, M., dkk (2013) FTK Imager adalah tools komersial yang digunakan untuk membuat Image pada
hard drive tersangka untuk memastikan bahwa pemblokiran hardware-based write digunakan. Ini
didistribusikan oleh AccessData. Memiliki kegunaan untuk melihat data dan menghasilkan log teks sederhana
dan dapat dioperasikan tanpa diinstal dari drive USB.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Menurut Mamoona, R., Khan, M.N.A. (2013) Statik Forensik difokuskan pada pemeriksaan sebuah duplikat yang
disebut salinan disk untuk mengeluarkan konten memori, seperti file yang dihapus, riwayat penelusuran web,
fragment file, koneksi jaringan, file yang dibuka, riwayat log in user dll. untuk membuat timeline yang
memberikan pandangan, misalnya statika parsial atau ringkasan tentang aktivitas yang dilakukan pada sistem
korban sebelum mematikannya. Dalam analisis statis berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat keras seperti
Fundl, RegCon digunakan untuk dumping memori dan penyortiran data pembuktian untuk analisis dan tujuan
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presentasi. Data forensik diperoleh dengan menggunakan berbagai jenis perangkat eksternal seperti USB,
eksternal hard drive atau CD, DVD. Kemudian data ini dibawa investigator untuk melakukan berbagai metode
agar dapat menganalisis data sebagai bukti secara forensik.
Menurut Imam Riadi, dkk (2018) Forensik statis mengacu pada penyelidikan forensik tradisional yang dilakukan
dengan perangkat yang tidak aktif atau tidak berfungsi. Forensik statis berfokus pada memeriksa duplikat media
penyimpanan mengambil data yang ada, misalnya, seperti file yang dihapus, riwayat situs web, riwayat
pengguna, dan riwayat log komputer. Salinan bukti dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai jenis
eksternal media penyimpanan seperti Flash disk, External Hard Drive, dan penyimpanan lainnya. ilustrasi pada
Gambar 3.

Gambar 3. Ilustrasi pada Statik Forensik
Proses akuisisi data dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Flowchart Akuisisi data pada DVD
Dari Gambar 4. dapat diuraikan bahwa proses dalam akuisisi data yang akan dilakukan sesuai tahapan pada
flowchart sebagai berikut:
1.

Menyiapkan DVD yang akan digunakan sebagai objek pada penelitian ini.

2.
3.
4.

Pada tahap selanjutnya proses akuisisi data dengan menggunakan tools FTK Imager.
Dalam tahap ini melakukan proses Imaging, agar evidence yang ada pada DVD dapat diamankan.
Bukti data telah didapatkan berupa file Image.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini menampilkan hasil identifikasi berupa informasi DVD seperti manufacturer, model dan burning
tool yang digunakan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Identifikasi DVD
Manufacturer

Model

Burning Tool

HL-DT-ST

DVD+-RW GSA-H31N

Nero Disk-Info

Sony NEC Optiarc

DVD RW AD-7593A

Nero Disk-Info
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Setelah DVD di identifikasi maka langkah selanjutnya dengan melakukan imaging menggunakan FTK Imager ver.
3.4.3.3 hasil dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. file system yang ada dalam DVD
Pada Gambar 5. hasil yang didapat dari proses Imaging yaitu file system UDF, langkah selanjutnya melakukan
akuisisi data dengan membuat kloning dari data tersebut, dengan membuat imaging data dengan ekstensi .dvd
atau .dd agar data dapat di mount sehingga hasil akan muncul unllocated space pada Gambar 6 dan 7.

Gambar 6. Hasil dari file yang ada dalam DVD pada FTK Imager

Gambar 7. Hasil dari Imaging pada DVD pada desktop

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang ada pada DVD dapat diakuisisi dengan
menggunakan metode static forensik melalui tahapan proses imaging, yang akan dilakukan untuk mendapatkan
data yang sudah terformat untuk keperluan ivestigator sebagai barang bukti digital. Validasi kesamaan data
dapat dilihat dari size yang didapatkan pada proses akhir. File system UDF pada optical drive dapat dibaca pada
tools forensik yang digunakan pada penelitian ini contoh nya FTK Imager.
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