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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi informasi pada saat ini sudah berkembang pesat dan 

memberi dampak positif dengan meningkatnya kinerja dan efektivitas kerja  pada 

aktivitas sehari hari manusia. Di lain sisi, perkembangan teknologi informasi juga 

menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat  hindari. Dengan kecanggihan 

perangkat digital pada saat ini. Kejahatan juga semakin maju dengan alat alat 

tersebut dengan berbagai modus kejahatan terbaru yang belum ada sebelumnya. 

 Berbagai persoalan hukum yang muncul pada akhir-akhir ini telah membuka 

mata kita akan pentingnya keahlian di bidang Digital Forensic dalam mendukung 

investigasi dan pencarian barang bukti pada kasus kejahatan khususnya kejahatan 

pada bidang computer (cybercrime). Dalam hal ini komputer forensik adalah satu 

bidang yang akan sangat mendukung upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak 

kejahatan dengan bantuan komputer. 

Judd Robbins (2001) menyatakan kejahatan dan pekerjaan yang memerlukan bukti  

dari keahlian komputer forensik:                                                                                                          

1. Jaksa penuntut mempergunakan barang bukti komputer dalam kejahatan 

yang bermacam-macam, seperti obat bius, pornografi anak, pembunuhan, 

dan penggelapan keuangan   

2. Detektif swasta bisa mempergunakan rekaman pada sistem komputer untuk 

melacak kasus penggelapan, perceraian, diskriminasi dan pelecehan. 
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3. Perusahaan asuransi bisa mengurangi biaya dengan bukti komputer yang 

menyatakan kemungkinan penggelapan pada insiden, kebakaran, atau 

kompensasi pekerja 

4. Perusahaan menyewa ahli komputer forensik untuk menentukan bukti yang 

berkaitan dengan  pelecehan seksual, penipuan, pencurian rahasia dagang, 

dan informasi rahasia internal lainnya  

5. Petugas penegak hukum sering memerlukan bantuan dalam persiapan 

penggeledahan dan penyitaan perangkat komputer.  

Perorangan kadang menyewa ahli komputer forensik untuk mendukung klaim 

pemutusan kerja, pelecehan seksual atau disriminasi umur. 

  Penelitian ini memberikan gambaran terkait penerapkan metode-metode 

tertentu dalam menelusuri bukti-bukti secara ilmiah dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah “Bagaimana 

seorang ahli Digital Forensic mampu mencari Informasi dan bukti digital yang 

berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan tersangka. Sehingga diharapkan 

informasi atau bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah ”. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya analisis ini lebih terarah 

dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.  

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Analisis ini mencari informasi tentang bukti yang berkaitan dengan kejahatan 

yang dilakukukan tersangka untuk menambah bukti dalam proses 

penyelidikan. 

2. Analisis ini akan difokuskan kepada analisa terhadap media penyimpanan 

yang digunakan pelaku. 

3. Melakukan restorasi gambar atau memperbaiki gambar yang kurang baik 

menjadi lebih jelas. 

4. Tool yang digunakan yaitu Amped Five Portable, Autopsy 3.1.1, foremost 

dan exiftool. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini mencari informasi dan  bukti yang berkaitan dengan 

kejahatan pelaku, sehingga dapat di gunakan untuk mendukung proses penyelidikan 

terhadap tersangka. Untuk mencari informasi dan bukti tersebut peneliti melakukan 

analisa terhadap barang bukti yang di temukan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian dan analisis ini adalah : 

1. Bagi Penegak Hukum 

Manfaat yang didapat bagi Penegak Hukum adalah menambah barang 

bukti yang dapat digunakan  untuk menentukan proses selanjutnya terhadap 

tersangka yang bersangkutan. 

2. Bagi Masyarakat Umum 

             Hasil penelitian dan analisa ini dapat memberi sumber referensi 

mengenai beberapa teknik komputer forensik yang digunakan untuk 

memulihkan gambar maupun data.  
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3. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat 

mengimplementasikan ilmu yang didapat di luar perkuliahan. Terutama 

menambah pengetahuan tentang computer Forensic. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skrispi 

ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika 

penulisannya sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan mendiskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, batasan batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skrispsi. 

 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang telaah penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, beserta 

landasan teori yang berkaitan masalah yang diteliti. 

 

BAB III : METODOLOGI 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umu penelitian, alokasi 

waktu, perangkat yang digunakan, software yang digunakan, metode 

penelitian serta tahapan penelitian yang dilakukan dari awal sampai 

selesai. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memaparkan hasil dari analisis dengan pembahasan yaitu 

dari analisis awal, menentukan dugaan awal hingga menentukan 

kesimpulan akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

BAB V  :  PENUTUP 

Pada bab ini memaparkan  kesimpulan dari apa yang sudah 

dilakukan dalam penelitian dan saran-saran sebagai dari hasil kegiatan 

penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait. 


