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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada pembahasan ini terdapat kajian pustaka yang merupakan peninjauan 

kembali pustaka – pustaka pendukung yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

ini. Dasar teori juga dibutuhkan sebagai teori dasar yang harus dipahami agar 

pembaca dapat mengerti terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

2.1 Hasil Penelitian Terkait 

 Pada bagian ini akan disampaikan dua dari sejumlah penelitian-penelitian 

yang menjadi dasar utama pada penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian 

yang dimaksud: 

2.1.1 Mendeteksi Ancaman Malware Terhadap Keamanan Menggunakan 

Static Analisis. 

 Penelitian ini dilakukan oleh Seung-Hyun Seo, Aditi Gupta, Asmaa 

Mohamed Sallam, Elisa Bertino, Kambing Yim yang diterbitkan pada sebuah jurnal 

ilmiah berjudul Jurnal of Network and Computer Aplications (2013). Pada 

penelitian ini disampaikan metode untuk mendeteksi malware dengan mendeteksi 

isi dari aplikasi mobile yang diliat dari jumlah suspicious android API and keyword 

yang terdeteksi pada sebuah aplikasi yang diduga terinfeksi malware dan di 

penelitian ini selain melihat dari jumlah suspicious android API and keyword di 

penelitian ini juga mendeteksi jumlah command berbahaya yang sering disisipi 

kesebuah aplikasi yang terinjeksi malware sebagai perintah eksekusi baypass 

permission dari sebuah mobile yang nantinya bisa meyebabkan kerusakan atau 

dampak yang berbahaya pada device tersebut[6]. 

2.1.2 Deteksi Malware Android Dengan Mengkobinasikan Analisis Static dan 

Analisi Dinamic. 

 Penelitian ini dilakukan oleh Ming-Yang Su, Kek-Tung Fung, Yu-Hao 

Huang, Ming-Zhi Kang, Yen-Heng Chung yang diterbitkan pada sebuah paper 

IEEE (2016). Penelitian ini menggabungkan jenis analisis static dan dinamic untuk 

mendeteksi sistem deteksi malware untuk android. Sistem ini memungkinkan 

pengguna untuk menerapkan analisis static dan untuk memeriksa aplikasi pada 
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ponsel mobile mereka sebelum dijalankan; Jika ada masalah pada saat menjalankan 

android, maka akan diupload ke server untuk dilakukan proses analisis dinamic. 

Analisis dinamic menjalankan aplikasinya dalam android emulator Sandbox, dan 

kemudian menggunakan alat yang dirancang dalam penelitian ini untuk 

menganalisis file rekaman dari proses yang berjalan pada emulator, sehingga dapat 

menentukan apakah ada tindakan mencurigakan, dan kemudian menginformasikan 

hasilnya kepada user/pengguna. Dalam analisis dinamic, penelitian ini bertujuan 

untuk memodifikasi dua belas fungsi penting dari emulator android, sehingga 

aktivitas terkait dapat dicatat secara lebih rinci bila fungsi tersebut diaktifkan, untuk 

membantu penentuan lebih lanjut. Analisis static yang diajukan dalam penelitian 

ini dapat dikecualikan pada telepon, sedangkan analisis dinamic akan diunggah ke 

server, karena memerlukan sumber daya andware yang signifikan[7]. 

2.2 Malware 

Malware (Malicious Software) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk 

menyusup ke sistem komputer tanpa persetujuan pemilik atau program komputer 

yang di rancang untuk tujuan jahat.  Malware  sendiri  terdiri  dari  berbagai  jenis 

seperti virus, worm, trojan, spyware, dan backdoor [1]. 

2.2.1 Jenis Malware 

Malware  telah  mengalami  perkembangan  sangat  pesat  seiring  dengan 

perkembangan teknologi, pembuat malware telah melakukan pengembangan dari 

jenis  malware  sebelumnya,  berikut  adalah  jenis  malware  yang  terdapat  pada 

Android: 

 Trojan Horse 

Trojan  Horse  merupakan  perangkat  lunak  yang  tampak  berjalan  

sesuai fungsinya namun pada kenyataannya menfasilitasi akses yang tidak 

berhak ke android korban. Contohnya jika anda mendownload sebuah 

program pemutar  musik  gratis  di  internet  dan  menginstalnya,  program  

tersebut berjalan  dengan  semestinya  memainkan  file-file  musik  namun  

secara diam-diam  program  tersebut  memfasilitasi  seorang  hacker  untuk 

mengambil data dari android anda[4].  
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 Worm 

Worm (Cacing) komputer merupakan jenis malware yang 

menyerang dan menyebar melalui jaringan. Perbedaan antara Worm dan 

virus adalah dari segi cara penyebaran dan penyerangan. Worm menyerang 

jaringan komputer dengan memenuhi jaringan dengan paket-paket sampah 

yang membuat koneksi jaringan terhambat dan tidak seperti virus, Worm 

mampu menyebarkan diri sendiri melalui  jaringan  dengan  memanfaatkan 

celah keamanan yang terdapat pada sistem komputer tanpa memerlukan  

interaksi dari  pengguna dan  akan  terus  menyebar  membentuk  sebuah  

jaringan komputer yang terserang malware yang dikenal sebagai Botnet 

[8]. 

 Addware 

Addware adalah sebuah program iklan yang yang di susupkan 

tersembunyi oleh pembuat program atau aplikasi dengan kemampuan 

untuk menampilkan dan merubah iklan secara otomatis tanpa di ketahui 

penggunanya. Adware ini umumnya berbentuk pop-up yang sengaja di 

pasangkan di suatu situs.  

 Ransomware  

Ransomware merupakan perangkat lunak yang dapat menginfeksi 

komputer maupun smartphone dimana malware tersebut akan 

mengenkripsi file-file dalam komputer maupun smartphone, kemudian 

mereka meminta tebusan berupa uang kepada pemilik perangkat yang telah 

terinfeksi malware jenis ransomware. 

 Spyware 

Spyware adalah malware yang di rancang untuk mengumpulkan 

informasi tentang pengguna tanpa sepengetahuan pengguna.  Malware 

jenis ini biasanya dengan sengaja diinstal oleh seseorang ke android 

korban atau pun oleh pengguna lain di android bersama seperti warnet dan 

kantor. Salah satu jenis spyware adalah keylogger (seperti Refog  

keylogger dan lain-lain), keylogger adalah program yang akan mencatat 

karakter-karakter yang kita ketikan dikeyboard, namun keylogger  
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moderen  saat  ini  juga mampu  mencatat  situs-situs  yang  di  kunjungi,  

text yang di copy paste, hingga program apa saja yang di jalankan. 

biasanya  keylogger  di gunakan orang untuk mencuri password, data kartu 

kredit dan lain-lain[4]. 

 Backdoor 

Backdoor  merupakan  metode  yang  di  gunakan  untuk  melewati 

autentifikasi  normal  (login)  dan  berusaha  tidak  terdeteksi.  Backdoor 

sendiri sering kali disusupkan melalui trojan dan worm[8]. 

 Rootkit 

Rootkit  adalah  perangkat  lunak  yang  memungkinkan  akses  

istimewa (root/administrator)  secara  terus  menerus.  Biasanya hacker 

akan menginstall rootkit pada android program untuk mendapatkan hak 

akses root/administrator dan sering digunakan untuk membuat program 

tertentu berjalan tanpa terdeteksi. Rootkit  sendiri dapat menyerang dalam 

berbagai mode yaitu user mode, kernel mode, dan boot mode (bootkit)[8] 

2.3 Nokia Threat Intelligence Report – H1 2016 menjelaskan Bahwa [5]: 

 Tingkat infeksi smartphone rata-rata 0,49% pada semester pertama 2016. 

Ini merupakan peningkatan 96% dari 0,25% mengalami di paruh kedua 

2015. 

 Tingkat infeksi meningkat terus di bulan-bulan awal tahun 2016, mencapai 

1,06% dari perangkat yang terinfeksi pada bulan April. 

 Infeksi Smartphone menyumbang 78% dari infeksi terdeteksi dalam 

jaringan mobile. 20% yang berkaitan dengan Windows /PC sistem 

terhubung menggunakan Dongle atau ditambatkan melalui telepon. 

 Pada bulan April 2016, 0,82% dari perangkat smartphon menunjukkan 

tanda-tanda malware infeksi. Infeksi malware termasuk ransomware, 

aplikasi spyphone, SMS Trojan, pencurian informasi pribadi dan adware 

agresif. 

 Android terus menjadi platform mobile utama yang ditargetkan, tapi iOS 

base malware juga ditargetkan, terutama dalam bentuk spyphone aplikasi. 
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 Tingkat infeksi rata-rata bulanan antara smartphone meningkat menjadi 

0,49% pada semester pertama 2016. Ini adalah kenaikan 98% dari 0,25% 

pada paruh kedua tahun 2015. Rata-rata tingkat infeksi bulanan untuk 

semua perangkat mobile, termasuk smartphone, Windows PC dan 

perangkat lain meningkat menjadi 0,66%. 

2.3.1 Top 20 High level infections Malware 

Tabel ini menunjukkan 20 besar tingkat infeksi tertinggi pada infeksi 

malware android yang terjadi pada 2016 yang mengarah kepencurian identitas,  

kejahatan cybercrime atau serangan online lainnya yang mengarah kepada 

pengguna internet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Top 20 malware infection (“Nokia Threat Intelligence Report – H1 

2016[5]”). 

Dari data 20 malware diatas, akan dijelaskan 1 malware yang berada pada 

peringkat 1 teraras yaitu Uapush.a. 

 Uapush.a 

Uapush.a adalah sebuah malware yang termasuk dalam jenis adware Trojan 

android dengan tingkat ancaman yang tertinggi, juga mengirimkan Short 

Message Service (SMS) pesan, dan mencuri informasi pribadi seperti IMSI,  

IMEI, informasi penting dari perangkat, bookmarks dan call history di kirim 
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ke C&C server di China. malware jenis ini memiliki web berbasis C & C 

yang terletak di Cina [5].  

 

 

 

 

 

 

 

             

  Gambar 2.2 Uapush.a (“Nokia Threat Intelligence Report – H1 2016”, 2016). 

 

Uapush merupakan malware jenis Trojan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

(Symantec 2013): 

1. Uapush beroprasi dengan menginfeksi pengguna melalui aplikasi yang telah 

disisipi backdoor. 

2. Uapush membuat koneksi dengan Command and Control server, 

sebagaimana fungsinya yaitu untuk mengirim informasi yang didapatkan 

dari user. 

3. Uapush di anggab malware jenis adware, artinya infeksi beroperasi dengan 

menggunakan bentuk spam yang tidak etis, kemampuannya untuk merusak 

perangkat. 

2.4 Memori Volatile 

 Memori  volatile  adalah  media  penyimpanan  yang  bersifat  sementara  dan 

tidak  digunakan  untuk  penyimpanan  jangka  panjang.  Contoh memori volatile 

adalah RAM (Random Access Memory). Semua informasi pada android berada 

pada memori address.  Setiap  informasi  secara  aktif  digunakan  oleh  program 

android  atau  perangkat  keras  yang  sedang  berjalan  melalui  RAM.  Hal ini 

merupakan bagian terpenting dari investigasi android, karena informasi penting dari 

android dapat diambil dari memori volatile.  Informasi yang dapat diambil 

diantaranya  :  network  connections,  running  process,  username  dan  password, 
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loaded DLL, registry key, open file, unpacked program, dan masih banyak 

lainnya[4]. 

2.5 Static Analisis dan Behavior Analisis malware 

Rangkayan tahapan yang di gunakan pada kegiatan malware analisis telah di 

rancang sedemikian rupa dengan tahapan yang berjenjang dan mampu menhasilkan 

kesimpulan yang akurat terhadap file yang diperiksa. 

Melakukan kegiatan malware analisis sama seperti bermain sebuah “puzzel”, 

dimana kita di tugaskan untuk mengunpulkan informasi sebanyak – banyaknya 

mengenai file yang diperiksa untuk selanjutnya mampu di susun menjadi sebuah 

informasi lengkap yang mendeskripsikan file tersebut secara keseluruhan. 

Kegiatan malware analisis banyak menggunakan bantuan tool namun pada 

dasarnya peranan manusia tetaplah menjadi bagian terpenting. Dalam proses 

malware analisis ada beberapa serangkayan metode pada kegiatan malware analisis 

dimana pada penelitian ini menggunakan 2 metode yang sering digunakan 

melakukan proses malware analisis, dimana metode tersebut adalah behavior 

analisis (Runtime Analysis) dan Static analisis. Setiap metode menggunakan tools 

yang berbeda dan dilakukan secara berurutan untuk memberikan informasi yang 

saling berkaitan agar bisa di ambil kesimpulan tentang file yang diperiksa secara 

lengkap. Berikut penjelasan dari 2 metode tersebut: 

2.5.1 Behavior Analisis 

Pada metode behavior analisis (Runtime Analysis) ini sebuah file yang di 

lakukan pemeriksaan akan di jalankan untuk selanjutnya mampu dikumpulkan 

informasi mengenai dampak terhadap komputer ketika file malware menjalankan 

prosesnya. Sehingga bisa diketahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh malware 

saat berhasil menginfeksi sebuah perangkat pada penelitian ini menggunkan 

perangkat smartphone [9]. 

Tahapan behavior analisis akan memeriksa android dengan secara 

keseluruhan seperti proses yang berjalan di android, perubahan registy, aktifitas 

komunikasi internet dan peristiwa janggal lainnya yang bisa terjadi ketika sebuah 

android terikfeksi malware. 

Berikut beberapa aktivitas khas yang dilakuakn malware: 
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 Modifikasi (merubah, menghapus, merusak) file yang berada di suatu sistem 

operasi. 

 Mengubah registry. 

 Melakukan upaya untuk koneksi internet. 

 Mematikan proses antivirus dan firewall. 

Analisis pada behavior haruslah sangat peka dan disarankan agar kita 

mengetahui kondisi default pada komputer, sehingga bila ada perubahan secil 

apapun yang diakibatkan oleh malware maka dapat dengan mudah untuk langsung 

diketahui. 

2.5.2 Static Anlisis 

Metode Static Analisis adalah kegiatan testing pada perangkat lunak secara 

white box. Pada Static Analisis kita akan melihat secara langsung source code yang 

dituliskan pada program malware tersebut. Sehingga informasi yang didapatkan 

sangatlah lengkap dan bisa memberikan gambaran yang sangat detail tentang 

mekanisme kerja malware tersebut secara keseluruhan[9]. 

Metode Static Analisis membutuhkan ahli yang mampu memahami bahasa 

mesin terutama arsitektur sebuah program. Lebih baik lagi seorang ahli yang sudah 

terbiasa memahami struktur malware sehingga bisa langsung membuat gambaran 

pasti cara kerja malware dari bahasa mesin tersebut. Terapan dari Static analisis 

mampu memberikan informasi detail untuk kegiatan tahap lanjut yaitu kegiatan 

reverse engineering. 

2.6 Digital Forensik 

Menurut  Budhisantoso, digital forensik  adalah “kombinasi disiplin  ilmu 

hukum  dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan  dan menganalisis  data 

dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan 

sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam  penegakan  hukum”[10] 

Menurut  Marcella, “digital  forensik adalah aktivitas yang berhubungan 

dengan pemeliharaan identifikasi, pengambilan/penyaringan dan dokumentasi 

bukti digital dalam kejahatan komputer”[11]. 

Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar, “digital forensik merupakan aplikasi 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian 

hukum (Pro Justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahahatan 
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berteknologi tinggi atau computer crime secara ilmiah (scientific) hingga bisa 

mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku 

kejahatan tersebut”[12]. 

 Dari  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa digital  forensik adalah  

sebuah ilmu teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, 

mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti serta informasi yang secara  

magnetis  tersimpan pada sistem operasi  atau  media  penyimpanan  digital  

sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum. 

2.6.1 Komponen Digital Forensik 

Komponen pada digital forensik pada umumnya hampir sama dengan 

bidang yang lain. Komponen ini mencakup manusia (people), perangkat atau 

peralatan (equipment) dan aturan (protocol) dikelola dan diberdayakan 

sedemikian rupa dalam upaya mencapai tujuan akhir dengan segala kelayakan dan 

kualitas seperti yang terlihat pada gambar berikut[13]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Komponen Digital Forensik 

Sumber: Asrizal. Digital Forensik Apa dan Bagaimana. 

Manusia yang diperlukan dalam komputer forensik merupakan pelaku yang 

tentunya diperlukan kualifikasi tertentu untuk mencapai kualitas yang diinginkan.  

Tiga kelompok sebagai pelaku digital forensik[13]: 

 Collection Specialist, yang bertugas mengumpulkan barang bukti berupa 

digital evidence. 

 Examiner, tingkatan ini hanya memiliki kemampuan sebagai penguji 

terhadap media dan mengekstrak data. 
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 Investigator,  tingkatan  ini  sudah  masuk  kedalam  tingkatan  ahli  atau  

sebagai penyidik. 

Perangkat diperlukan sejumlah perangkat atau alat yang tepat untuk 

mendapatkan sejumlah bukti (evidence) yang dapat dipercaya dan bukan sekedar 

bukti palsu. 

Aturan merupakan komponen yang paling penting dalam permodelan 

digital forensik, didalamnya mencakup prosedur  dalam  mendapatkan,  menggali, 

menganalisis barang bukti dan akhirnya bagaimana menyajikan  hasil 

penyelidikan dalam laporan[13]. 

2.6.2 Tahapan Digital Forensik 

Ada berbagai tahapan pada proses implementasi digital forensik. Namun 

menurut  Kemmish, [14]  secara  garis  besar apat diklasifikasikan kepada empat 

tahapan, yaitu: 

1.  Identifikasi bukti digital 

2.  Penyimpanan bukti digital  

3.  Analisis bukti digital 

4.  Presentasi  

Keempat tahapan ini secara terurut dan berkesinambungan digambarkan pada 

gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram Digital Forensik [14]. 

Sumber: Asrizal. Digital Forensik Apa dan Bagaimana. 
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2.6.2.1 Identifikasi bukti digital 

Pada tahap ini bukti bukti yang medukung penyelidikan dikumpulkan. Bukti 

dapat  berupa  media  penyimpanan  seperti  flashdisk,  pendrive,  harddisk, atau 

CD-ROM,  PDA,  handphone,  smart  card, sms,  e-mail,  cookies,  source code, 

Windows registry,  web rowser bookmark, chat log, dokumen, log file, atau bahkan 

sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer[14]. 

2.6.2.2 Penyimpanan bukti digital 

Pada tahap ini proses penyimpanan bukti dilakukan guna proses pemeriksaan 

lebih lanjut. Bukti berupa file / data tidak boleh langsung dilakukan proses analisis 

lebih  lanjut  melainkan  harus  dilakukan  proses duplikasi  dengan  tujuan  untuk 

mengamankan bukti asli,karena sifat bukti komputer adalah volatile (sementara), 

mudah rusak dan berubah. Barang bukti hasil duplikasi inilah yang akan menjadi 

proses penelitian dan penyelidikan. Kesalahan kecil dapat merubah barang bukti 

asli, oleh karena itu pengetahuan penyelidik akan barang bukti sangat diperlukan 

sekali[14]. 

2.6.2.3 Analisis bukti digital 

Tahapan ini dilaksanakan proses analisis lebih dalam terhadap bukti – bukti 

yang ada. Penyelidik diharuskan mengeksplor keseluruhan barang bukti sehingga 

menemukan titik terang terhadap kasus yang dihadapi, dengan membuat skenario 

penyelidikan terlebih dahulu. Skenario dapat berupa: 

 Kapan pelaku melakukannya  

 Bagaimana proses melakukannya 

 Hasil apa saja yang didapatkan pelaku 

 Tool apa saja yang digunakan pelaku 

Tahapan analisis dibagi menjadi 2 yaitu analisis media dan analisis aplikasi. 

Pada analisis media, penyelidik melakukan analisis pada media bersifat  volatile  

(RAM) dan non volatile (Hard disk, cd, flash disk),  sedangkan  pada  analisis  

aplikasi pengguna  melakukan  analisis  pada  aplikasi  Smartphone target, misal 

mencari log smartphone korban untuk melacak pelaku[14]. 
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2.6.2.4 Presentasi 

 Presentasi dilakukan dengan menyajikan hasil dari keseluruhan bukti dan 

proses analisis yang dilakukan. Penyelidik harus mempertanggung jawabkan hasil 

dari penyelidikannnya. Hasil presentasi sangat menentukan apakah pelaku bersalah 

atau tidak[14]. 

2.6.3 Pendekatan Digital Forensik 

 Pendekatan digital forensik ada dua yaitu pendekatan secara post mortem 

dan live respon. Pada pendekatan post mortem penyelidik diharuskan mendapatkan 

memperoleh bukti digital dalam keadaan komputer mati dan kemudian dilakukan 

proses imaging.  Hampir semua prosedur penyelidikan melakukan pendekatan 

tersebut. Di lain sisi ada pendekatan live respone. Pendekatan ini bertolak belakang 

dengan post mortem. Penyelidik melakukan analisis dengan kondisi komputer 

dalam keadaan nyala atau live.  Penggunaan  pendekatan post mortem dan live 

respone disesuaikan dengan kasus yang sedang dihadapi penyelidik[4]. 

2.6.3.1 Kelebihan dan kekurangan analisis post mortem 

 Pendekatan tradisional forensik adalah dengan menggunakan post mortem 

atau static analisis. Pendekatan ini paling banyak digunakan oleh penyelidik untuk 

menyelesaikan banyak kasus. Semua bukti didapatkan dari media penyimpanan 

bersifat non volatile seperti hardisk, flasdisk, CD/DVD. Pendekatan  post  mortem 

memiliki  kelemahan,  diantaranya  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  post 

mortem  penyelidik  tidak  bisa  mendapatkan  gambar  lengkap  tentang  kasus  itu 

secara langsung. Hal yang mungkin terjadi adalah dengan menganalisis seluruh isi 

data dari komputer korban, jika komputer korban memiliki kapasitas penyimpanan 

data  sebesar  Terabyte  maka  akan  memakan  banyak  waktu  untuk  melakukan 

penyelidakan dan  analisis terhadap kasus tersebut.  Analisis memory non-volatile 

akan membahayakan barang bukti jika tidak berhati-hati dalam proses analisisnya. 

2.6.3.2 Kelebihan dan kekurangan analisis live respone 

 Analisis pada memori volatile mengurangi terjadinya hal yang 

membahayakan pada barang bukti, karena  sebelumnya  kita  telah  mencapture  

RAM  yang  berisi semua data-data pada system dapat  berupa process, registry, file 

dan  system  atau aplikasi tertentu pada system, dikarenakan RAM  sebagai jembatan 

antara  hardisk dengan  processor  jadi seluruh proses yang jalan pada  system  akan 
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tercatat pada memory, sehingga minim terjadinya  hal  yang membahayakan barang 

bukti, meskipun  system  dalam keadaan mati kita tetap dapat melakukan proses 

analisis dari hasil capture RAM tersebut. 

2.6.4 Malware Forensik 

 Malware forensik adalah proses penyelidikan dan penelitian terhadap 

malware dengan menggunkan tools atau perangkat lunak forensik. Dengan 

melakukan ini penyelidik dapat mendeeksi infeksi, perilaku malware, serta 

bagaimana untuk menanganinya malware tersebut. 

2.7 Volatility 

Volatility adalah framework open source yang diimplementasikan pada 

bahasa programan Python dibawah GNU General Public License untuk 

mengekstark artefak digital dari sampel memori volatile. Hubungan dengan memori 

adalah karena memori bertanggung jawab untuk meyimpan data dan aplikasi yang 

berjalan yang sifatnya sementara atau secara permanen. Hal tersebut 

memungkinkan seseorang untuk mencari informasi atau bisa di sebut infestigasi, 

hal ini tentu relevan bagi forensik untuk mengumpulkan, menguji, dan menganalisis 

data dari dalam memory [4]. 

2.7.1 Memory Volatile 

Memory  volatile  adalah  memori  komputer  yang  hanya  dapat  menyimpan 

dan  mempertahankan  informasi  yang  tersimpan  bila  catu  daya  masih  ada  atau 

dengan  kata  lain  data  masih  tersimpan  hanya  bila  pc/komputer  tidak  dalam 

keadaan  mati. Oleh karena itu program utama tidak pernah disimpan di memori 

ini. Contoh dari memori volatile  ini adalah RAM (Random Access Memory)[4]. 

2.7.2 Memory Non Volatile 

Memory non volatile  adalah memori yang tetap dapat menyimpan/menjaga 

informasi/data  yang  ada  didalamnya  meski  tidak  tersedia  daya  listrik.   Memori 

jenis  ini  banyak  digunakan  untuk  menyimpan  data  dalam  jangka  waktu  yang 

lama.  Contoh  dari  memory  non  volatile  adalah  Read  Only  Memory  (ROM) 

dan sebagian  besar  jenis  magnetic  storage  (harddisk,  disket,  pita  magnetik) 

serta flashdisk[4]. 
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2.7.3 Data Volatile 

Data  volatile  mengacu  pada  data  sistem  yang  hilang  setelah  komputer 

dimatikan.  Data  volatile  ini  melibatkan  suatu  peristiwa  yang  hanya  dapat 

diperoleh  dari  live  sistem  yang  belum  direboot  atau dimatikan  sejak  peristiwa 

terjadi.  Sistem  operasi  berjalan  dalam  RAM  suatu  sistem  dan  ketika  sistem 

operasi  tersebut  sedang  berfungsi,  isi RAM  berubah  secara  konstan[15].  RAM 

dapat berisi banyak jenis informasi dan data yang mungkin dapat di analisis untuk 

mendapatkan bukti-bukti digital dalam proses forensik. 

Beberapa jenis data volatile yang mungkin ada pada sistem operasi[15]: 

 Konfigurasi Jaringan 

 Walaupun banyak elemen jaringan  seperti   driver  Network Interface 

Card  atau NIC dan setting konfigurasi, mereka umumnya disimpan dalam  

file sistem namun secara alami jaringan itu sendiri bersifat dinamis.  Sebagai 

contoh, banyak host yang diberikan alamat IP secara dinamis oleh host 

lainnya, yang berarti bahwa alamat IP mereka tidak menjadi bagian 

konfigurasi yang disimpan. Banyak host juga mempunyai beragam interface 

jaringan seperti wired, wireless, virtual private network (VPN) dan modem. 

User mungkin dapat mengubah konfigurasi interface jaringan seperti 

mengubah alamat IP secara manual. Jika memungkinkan, analis perlu 

menggunakan konfigurasi jaringan yang sekarang, bukan konfigurasi yang 

tersimpan. 

 Hubungan Jaringan 

 Sistem operasi memfasilitasi koneksi antara sistem dan sistem 

lainnya. Kebanyakan sistem operasi dapat menyediakan daftar koneksi 

jaringan yang keluar dan masuk saat ini dan beberapa diantaranya dapat 

menampilkan daftar koneksi terkini. 

 Proses yang Berjalan 

Proses adalah program yang sedang dijalankan suatu komputer. 

Proses meliputi layanan yang ditawarkan oleh sistem operasi dan aplikasi 

yang dijalankan oleh administrator dan user. Kebanyakan sistem operasi 

menawarkan cara untuk melihat daftar proses yang saat ini sedang berjalan. 

Daftar ini dapat dipelajari untuk menentukan layanan yang aktif pada 
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sistem. Mengidentifikasi proses yang berjalan bermanfaat untuk 

mengidentifikasi program yang harus berjalan namun telah ditiadakan atau 

dihapus. 

 File Terbuka

Sistem operasi memelihara daftar file terbuka, yang biasanya meliputi 

user atau proses yang membuka file. 

 Sesi Login

Sistem operasi umumnya memelihara informasi tentang user yang 

login saat ini (waktu awal serta durasi setiap sesi), login yang gagal dan 

sukses sebelumnya, penggunaan istimewa, serta impersonasi. Namun 

demikian informasi sesi login hanya tersedia bila komputer telah 

dikonfigurasi untuk mengaudit usaha login. Catatan login dapat membantu 

menentukan kebiasaan penggunaan user dan mengkonfirmasi apakah akun 

user aktif ketika terjadi sebuah peristiwa. 

 Waktu Sistem Operasi

Sistem operasi memelihara waktu sekarang dan menyimpan waktu 

daylight saving serta informasi zona waktu. Informasi ini dapat bermanfaat 

ketika membuat garis waktu peristiwa atau mengkorelasikan peristiwa di 

antara sistem yang berbeda. Analis harus tahu bahwa waktu yang diberikan 

oleh sistem operasi mungkin berbeda dengan BIOS karena setting khusus 

yang telah dilakukan seperti contohnya wilayah waktu. 


