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Abstract—Paper ini menjelaskan tentang proses forensik terhadap Normal Encrypted Container dan 

Hidden Encrypted Container dari CipherShed serta proses verifikasi password. Analisis forensik dibagi 

menurut kategori live acquisition untuk mounted volume dan static acquisition untuk forensik terhadap 

hardisk yang di enkripsi dengan CipherShed. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi penguatan 

security untuk meningkatkan keamanan data di dalam volume. 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor: 
03/PID.DUD/2012/PTR telah menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan nama Richard 

Constantine Van Lee dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidanan denda sebesar Rp. 
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan1. 

Terdakwa telah melanggar pasal 32 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

transaksi elektronik (ITE) yang terbukti telah memenuhi unsur sengaja dan unsur tanpa hak atau 

melawan hokum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, 
merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau 

dokumen elektronik milik orang lain atau milik public. Dalam kasus ini terdakwa telah terbukti 
dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan dan menyimpan informasi elektronik milik PT. RUPP. 

Pelaku mmengirimkan informasi milik PT. RUPP melalui email perusahaan ke email pribadinya, 
selajnutnya menyimpannya dalam harddisk eksternal terdakwa. 

Pembuktian cyber forensik pada kasus ini sangat sederhana karena pelaku menyimpan data pada 

media harddisk dan menyimpannya tanpa metode enkripsi. pelaku memberikan harddisk 
eksternalnya secara sukarela untuk diperiksa. Dan ditemukan file yang merupakan data millik PT. 

RUPP. Sehingga forensik cukup dilakukan dengan duplicate disk (dd) saja dan membandingkan 
hash value dari file asli milik perusahaan dengan file terdakwa.  

Namun di Indonesia belum pernah ada kasus cyber forensik yang tersangkanya menggunakan 
metode enkripsi untuk enkripsi datanya. Namun sebagai pendekatan kami mengambil contoh kasus 

diatas. dengan penambahan tersangka melakukan enkripsi pada data bukti kejahatan yang 

dilakukannya.  

CipherShed adalah aplikasi lanjutan dari Truecrypt yang tidak dilanjutkan lagi 

pengembangannya. Release terakhir Truecrypt yaitu versi 7.2 dan merupakan software enkripsi 
yang paling banyak digunakan di dunia. Truecrypt tidak di lanjutkan lagi pengembangannya tanpa 

alasan yang jelas, namun salas satu isu yang beredar yaitu berkaitan dengan hak paten. CipherShed 
dikembangkan oleh Bill Cox, Alain Forget, Chris Horrocks, Niklas lemcke dan Jason Pyeron. 

Mereka sebelumnya merupakan pengembang dari Truecrypt. ChiperShed saat ini sudah mencapai 
release 0.7.4 pada tanggal 1 Februari 2016. CipherShed mewarisi kehandalan dan efisiensi dari 

Truecrypt yang lebih baik dibandingkan beberapa aplikasi enkripsi lainnya seperti Bitlocker, File 

Vault, dan PGP2. 
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Beberapa fitur CipherShed yaitu Normal Encrypted Container, Hidden Encrypted Container, 

Encrypted Drive, Hidden Encrypted Drive, Encrypted Operating System, dan Hidden Encrypted 

Operating System. Semua fitur tersebut menggunakan On-The-Fly Encryption yaitu bahwa setiap 
data yang disimpan didalam harddisk akan dienkripsi dahulu begitu juga ketika user akan 

menggunakan data di dalam harddisk maka akan dilakukan proses dekripsi terlebih dahulu. Proses 
enkripsi dan dekripsi file tersebut dilakukan secara otomatis setelah mounting container. Seluruh 

file di dalam container disimpan di harddisk dalam kondisi terenkrips i termasuk nama file, nama 
folder, data, free space dan meta data lainnya.  

Salah satu kelebihan CipherShed yaitu adanya Hidden Container, Hidden Drive, dan Hidden 
Operating System. Pada fungsi Hidden ini disimpan didalam fungsi normalnya dan tidak bisa 

dibuktikan dengan cara apapun keberadaannya. Sehingga ketika tersangka menolak atau berbohong 

tentang keberadaan hidden volume dan bukti kejahatan tersimpan didalam hidden volume maka 
tesangka bisa bebas.  

Pengembang Aplikasi atau software seperti Passware Kit dan Elcomsoft telah membuat 
software forensik untuk container truecrypt namun mereka tidak meriliis source code nya untuk 

melindungi hak patennya. Dalam penelitian ini kita akan membuka detail proses enkripsi mulai dari 
proses verifikasi password, algoritma enkripsi, dan offset dari Encrypted container sehingga kita 

bisa memahami proses didalamnya dan selanjutnya membuat software forensik untuk CipherShed.  

II. FITUR DAN PROSES DALAM CIPHERSHED 

Pada penelitian ini masih menggunakan versi 0.7.3 dikarenakan belum rilisnya user guide versi 
terakhir. Sebagai perbandingan pada versi 0.7.3 file instalasi berukuran 12 MB sedangkan pada 

versi 0.7.4 berukuran 3,3 MB.  

A. Algoritma Enkripsi dan Algoritma Hash 

Berdasarkan informasi pada user guide metode algoritma enkripsi yang disediakan CipherShed 

versi 0.7.3 adalah sebagai table berikut: 

Tabel 1. Tabel algoritma enkripsi yang disediakan CipherShed3 

Algoritma Key Size (Bits) Block Size (Bits) 

AES  256 128 

Serpent 256 128 

Twofish  256 128 

AES-Twofish  256, 256 128 

AES-Twofish-Serpent 256, 256, 256 128 

Serpent-AES  256, 256 128 

Serpent-twofish-AES  256, 256, 256 128 

Twofish-Serpent 256, 256 128 

Sedangkan algoritma hash yang disediakan yaitu RIPEMD-160, SHA-512(SHA2), dan 

Whirlpool. Secara default algoritma hash yang akan dipilih yaitu RIPEMD-160.  

B. Fitur Enkripsi dari CipherShed 

Fitur enkripsi yang disediakan CipherShed yaitu enkripsi container, drive dan operating system 
baik yang normal maupun hidden. Pada Encrypted Container yaitu CipherShed membentuk file 

yang bisa dilakukan mounting jika user akan mengakses file didalamnya. Sedangkan pada 
Encrypted Drive yaitu enkripsi satu buah drive secara keseluruhan bisa berupa partisi, harddisk 

eksternal ataupun USB drive. Dan pada Encrypted OS yaitu enkripsi system operasi secara 

keseluruhan dalam satu drive tempat diletakkannya OS, password akan di input user pada saat 
booting OS. 

Sedangkan fitur Hidden dari container, drive dan OS yaitu membuat ruang tersendiri untuk fitur 
hidden didalam fitur normal encrypted karena fitur hidden di buat di dalam normal encrypted.. 

Untuk mengakses hidden encrypted maka user cukup memasukkan password untuk fitur hidden 
encrypted dan ketika user akan mengakses data pada fitur normal maka user memasukkan password 



untuk normal encrypted. Secara logic, algoritma dan komputasi sama dengan normal encrypted 

namun menempati ruang yang berbeda didalam harddisk. Ketika sebuah normal encrypted tidak 

memiliki hidden encrypted maka space yang digunakan untuk hidden encrypted akan di isi dengan 
random data sehingga terdapat hidden atau tidak space tersebut akan berisi random data. 

Keberadaan hidden encrypted merupakan bentuk Plausible Deniability, yaitu penyangkalan yang 
masuk akal, karena ketika user mendapatkan paksaan untuk memberikan password dari file 

terenkripsi user cukup memberikan password dari normal encrypted dan sedangkan fitur hidden 
encrypted tidak dapat dibuktikan keberadaannya karena baik ada atau tidak ada hidden encrypted 

space tersebut berisi random data. Untuk lebih jelas layout dari CipherShed Container dapat dilihat 
pada gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Layout CipherShed Container sebelum dan sesudah adanya Hidden Container3 

A Standard CipherShed Container

Header of Normal Encrypted

Header of Hidden 
Encrypted (random data if 

no hidden Encrypted)

Space for data of Normal 
Encrypted

Space for data of Hidden 
Encrypted(Random data if 

no hidden encrypted)
 

Layout di atas juga berlaku untuk drive encrypted dan Operating System Encrypted. 

C. Format Container CipherShed 

Pada subbab diatas sudah dijelaskan gambaran besar di dalam container CipherShed. Pada 

subbab ini akan dibahas lebih detail mengenai rincian isi byte per byte di dalam header container. 
Untuk lebih jelas dengan format Container CipherShed dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 2. Format Container CipherShed3 

Offset (bytes) Size (Bytes) Encryption Status Description 

0 64 Unencrypted Salt 

64 4 Encrypted ASCII string “TRUE” 

68 2 Encrypted Volume header format version 

70 2 Encrypted Minimum program version required 

72 4 Encrypted CRC – 32 checksum 

76 16 Encrypted Reserved 

92 8 Encrypted Size of hidden volume 

100 8 Encrypted Size of volume 

108 8 Encrypted Byte offset of the start of the master key scope 

116 8 Encrypted Size of the encrypted area 

124 4 Encrypted Flag bits 

128 4 Encrypted Sector size (in bytes) 

132 120 Encrypted Reserved 

252 4 Encrypted CRC – 32 checksum 

256 Var. Encrypted Concatenated primary and secondary master keys 



512 65024 Encrypted Reserved 

65536 65536 Encrypted/ 

Unencrypted 

Hidden volume header 

131072 Var. Encrypted Data area 

S-131072 65536 Encrypted/ 

Unencrypted 

Backup header 

S-65535 65536 Encrypted/ 

Unencrypted 

Backup header for hidden volume 

 

D. Proses Verifikasi Password 

CipherShed merupakan aplikasi opensource sehingga kita bisa melihat algoritma dan script 
didalamnya. Dan dari source code tersebut kita bisa melihat proses verifikasi password untuk mount 

Container. Selain melalui sourcecode kita juga bisa melihat proses verifikasi tersebut berdasarkan 

user guide dari aplikasi CipherShed. Proses verifikasi password pada saat mount container 
merupakan kombinasi dari jumlah algoritma enkripsi dan algoritma hash yang disediakan  sehingga 

secara keseluruhan yaitu 3 algoritma hash dan 8 algoritma enkripsi total 24 kombinasi4. Proses 
verifikasi password pada CipherShed adalah sebagai berikut: 

1) Ketika proses mount di jalankan, maka 512 byte pertama dari container akan dibaca oleh 
RAM dimana 64 byte pertamanya merupakan salt. 

2) 512 byte pertama dari header hidden container juga dimasukkan ke RAM. Jika menurut 

offset yaitu berada pada byte ke 65536-66047. Rincian 512 byte header dari hidden 
container sama dengan normal container. 

3) CipherShed akan melakukan dekripsi dari header pada step 1. Semua proses terjadi di 
RAM dan tidak ditulis ke harddisk. Proses disini merupakan proses trial and error untuk 

menguji semua kombinasi berikut rinciannya: 

a.   PRF digunakan oleh fungsi penurunan header key yang sudah ditentukan dalam PKCS-5 

yaitu salah satu dari SHA-512, RIPEMD-160, Whirlpool. Password yang diberikan oleh 

user akan melalui fungsi penurunan header key dan menghasilkan nilai sequence dari 
header encryption key dan secondary header key(XTS mode). Key tersebut merupakan 

key untuk dekripsi header volume. 

b.  Enkripsi algoritma AES-256, Serpent, Twofish, AES-Serpent, AES-Twofish-Serpent, dan 

seterusnya. 

c.   Mode operasi: XTS, LRW, CBC. 

d.  Key Size(s). 

4) Proses dekripsi berhasil jika 4 byte pertama dari data yang didekripsi berisi string ASCII 

“TRUE” dan jika CRC-32 Checksum dari 256 byte terakhir dari data yang didekripsi 

(header volume) sesuai dengan nilai yang terletak di byte ke 8 dari data yang didekripsi. 
Jika kondisi tidak terpenuhi, proses diulangi dari step 3 namun data yang dibaca bukan dari 

step1 tapi dari step 2. Yaitu pada hidden container. Jika kondisi tidak terpenuhi juga maka 
proses mount berhenti dikarenakan salah password, volume corrupted, atau dikarenaka file 

tersebut bukan file CipherShed. 

III. FORENSIK TERHADAP ENCRYPTED CONTAINER 

Dalam melakukan analisis forensik pada harddisk terenkripsi ini kami bagi berdasarkan kondisi 
dari container, yaitu Unmounted Volume dan Mounted Volume5. Masing-masing memiliki 

kerumitan tersendiri. Pada kondisi Unmounted kami menggolongkannya ke dalam static acquisition 
karena barang bukti tidak akan berubah ketika computer shutdown. Sedangkan Mounted volume 

kami golongkan kedalam kategori live acquisition karena ketika computer standby atau bahkan 

shutdown maka volume akan kembali unmounted dan perlu password untuk mounting volume 
kembali. Adapun analisis forensik dari masing-masing kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

 



A. Unmounted Volume 

Analisis forensik pada harddisk terenkripsi namun kondisi unmount dan tanpa mengetahui 

password enkripsinya akan sangat sulit untuk di analisis. Satu-satunya cara yaitu harus bisa 
melakukan dekripsi volume tersebut dan menganalisa data di dalam volume tersebut. Dan satu -

satunya cara untuk dekripsi data jika kita tidak mengetahui passwordnya yaitu dengan metode brute 
force. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Temukan Encrypted Container 

Dalam melakukan analisis forensik untuk enkripsi volume, kita harus dapat 

mengenali keberadaan dari CipherShed dan volume yang terenkripsi. Salah satu yanga 
harus diperiksa adalah direktori instalasi atau pada registry untuk mengecek apakah 

pernah dilakukan instalasi CipherShed. Kemudian lihat history mount dari CipherShed. 

Dan langkah terakhir adalah temukan dan kumpulkan file dengan ukuran besar. 
Terutama file tanpa eksensi atau file yang corrupted. Walaupun kemungkinan kecil bagi 

kita untuk bisa mengetahui isi didalamnya setidaknya kita bisa terus mengujinya untuk 
melakukan analisis file yang dicurigai4. 

Gambar 1. Hasil capture proses pencarian container terenkripsi dengan Passware Kit. 

 

 

2) Dictionary Attacks 

Dictionary Attack5 hampir sama dengan bruteforce yang membedakan yaitu 

password yang dicoba berdasarkan kata-kata yang berada didalam file wordlist yang 
mungkin digunakan sebagai password. Langkah-langkah dictionary attack adalah sebagai 

berikut: 

a. Buat wordlist  

 Wordlist adalah daftar kumpulan kata-kata yang memiliki kemungkinan 
digunakan sebagai password. Kunci sukses untuk menjebol password melalui metode ini 

tergantung dari wordlist yang digunakan. Oleh karena itu pastikan wordlist merupakan 

kata-kata atau rangkaian kata-kata yang mungkin digunakan tersangka sebagai password. 
Saat ini sudah ada aplikasi yang bisa melakukan generate wordlist berdasarkan input kata 

yang digunakan. Salah satu aplikasi tersebut adalah Crunch.Wordlist sebaiknya dibuat 
dari kumpulan kata yang berhubungan dengan tersangka. 

 

 

 



b. Eksekusi dengan truecrack 

 Langkah selanjutnya yaitu dengan menjalankan aplikasi truecrack melalui 

console terminal. Berikut adalah contoh script eksekusi dictionary attacks dari 
CipherShed.  

 

Truecrack –t ./perusahaankayu2 –k ripemd160 –w .list.txt <enter> 

 

Gambar 2. Hasil capture proses bruteforce dengan truecrack. 

 

 

3) Bruteforce Attacks 

Bruteforce5 adalah proses pemaksaan input password untuk masuk kedalam suatu 
system dengan cara memasukkan berbagai karakter, angka dan string. Kendala dari 

proses bruteforce adalah banyaknya jumlah kemungkinan dari password, sehingga 
dengan banyaknya kemungkinan kombinasi karakter password maka waktu dari proses 

bureforce akan sangat lama. Sebagai contoh password dengan jumlah 4 karakter akan 
menghasilkan 127x127x127x127 kombinasi password dan tentu saja akan membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Angka tersebut didapatkan dari kombinasi total seluruh karakter 
ASCII. Oleh karena itu bruteforce membutuhkan hardware yang canggih dan proses 

komputasi yang cepat untuk bisa menemukan password dengan lebih cepat. Salah satu 

hardware yang biasa digunakan untuk membantu proses bruteforce yaitu graphic card 
canggih. Hasil pengujian Matt menyebutkan penggunaan graphic card ATI 7950 dengan 

memori 3GB dapat melakukan operasi dengan kecepatan 77.000 password per detik 
terhadap container dengan pengaturan default5. Namun demikian jika password yang 

digunakan melebihi 8 karakter dan menggunakan kombinasi angka dan string, brute 
force tidak disarankan digunakan karena tetap akan membutuhkan lama. 

Beberapa aplikasi seperti Passware Kit dan unprotect.nfo menyediakan fungsi 

bruteforce terhadap container TrueCrypt dan compatible dengan container CipherShed. 
Contoh hasil capture menu bruteforce dengan aplikasi unprotect.nfo adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



Gambar 3. Menu Bruteforce dari aplikasi unprotect.nfo 

 

 

4) Bootkit Attacks 

Rootkits5 adalah suatu bentuk malware canggih yang mampu menyembunyikan 

proses penyebaran dan operasi program didalam sebuah sistem. Bootkits adalah salah 
satu varian dari rootkits yang menginfeksi Master Boot Record (MBR) atau boot sector. 

Dengan Bootkits ini menu full disk encryption normal container yang di setting auto 
mount dapat dicuri password nya. Hal ini dikarenakan Bootkit dapat memanipulasi 

bootloader asli dan menggantinya dengan bootloader yang terinfeksi. Ide utamanya yaitu 

meskipun pengguna melindungi informasi sensitive menggunakan full disk enkripsi 
namun MBR itu sendiri tidak dienkripsi dan dapat terinfeksi. Sehingga jika mendapatkan 

akses fisik dan melakukan boot melalui USB falshdisk, maka kita bisa menimpa 
bootloader asli dan melakukan sniffing dan pada akhirnya mendapatkan password dari 

disk yang dienkripsi tersebut. 

 

B. Mounted Volume 

Melakukan analisis forensic terhadap volume dengan kondisi mounted sekilas terlihat mudah 
karena data didalamnya tetap bisa diakses oleh examiner. Namun jika dilihat lebih teliti data yang 

dicopy oleh examiner melalui harddisk yang sudah di mounting akan berbeda byte per byte nya 
dibandingkan dengan container aslinya. Dan tentu saja ini menjadi kelemahan karena barang bukti 

yang dikumpulkan tidak sama dengan barang bukti aslinya. Kelemahan lainnya yaitu kondisi 
harddisk tersebut tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi mount, karena bisa jadi harddisk 

tersebut mengalami rusak atau corrupt dikarenakan usianya. Lebih jauh tersangka bisa menuntut 

balik karena bukti yang ditunjukkan examiner berbeda dengan bukti asli dari tersangka. Sehingga 
meskipun terlihat sederhana proses forensic pada kondisi harddisk mount juga memiliki tingkat 

kesulitan tersendiri karena examiner harus berpacu dengan waktu sebelum adanya faktor-faktor 
eksternal yang mengakibatkan harddisk tersebut tidak bisa diakses. 

CipherShed menyimpan master key enkripsi didalam RAM ketika mount volume di jalankan 
user6. Hal inilah yang disebut on-the-fly-encrypted yaitu proses enkripsi dilakukan didalam RAM 

dan semua proses dilakukan secara otomatis dan tidak ada data yang disimpan didalam harddisk 
yang belum terenkripsi7. Ketika masterkey enkripsi disimpan didalam RAM maka kita bisa 

mengambilnya dan melakukan dekripsi data dan bisa melakukan duplikat disk atau operasi lainnya 

untuk menganalisis data didalamnya. Saat ini sudah terdapat berbagai macam tools yang bisa 
digunakan untuk mengambil memori image (RAM imaging) dan juga tools yang bisa digunakan 



untuk dekripsi volume CipherShed seperti Passware Kit dan Elcomsoft. Lebih lanjut proses ini akan 

dijelaskan didalam lampiran. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan examiner pada harddisk terenkripsi 
dengan kondisi mount adalah sebagai berikut: 

1. Temukan drive yang di enkripsi dan file containernya 

Untuk menemukan file container, aplikasi dari Passware Kit sudah menyediakan fasilitas 

untuk mencari file container. Jika tidak terdeteksi kita bisa mencurigai file-file yang 
berukuran besar dan tidak memiliki ekstensi dan kita bisa mengujinya lebih lanjut pada 

file tersebut. Untuk menemukan file container yang sedang di mount bisa juga dengan 
membuka aplikasi CipherShed. Untuk menemukan drive yang sedang di mount kita bisa 

membuka aplikasi CipherShed dan melihat drive yang merupakan mount dari container. 

 

Gambar 4. File yang dicurigai sebagai container 

 

 

Gambar 5. History aplikasi menunjukkan directory file container 

 



2. Copy RAM image 

Setelah kita yakin menemukan drive yang sedang di mount maka selanjutnya yaitu 

dengan mengcopy RAM image. Copy RAM image bisa dilakukan dengan berbagai 
macam aplikasi seperti Elcomsoft, Passware Kit, atau FTK imager. Setelah mendapatkan 

image dari RAM walaupun kita belum mendapatkan password enkripsi dari container 
tersebut kita tetap bisa melakukan dekripsi walaupun kita tidak mengetahui password 

enkripsi dari container tersebut. Hal ini karena pada proses on-the-fly encryption master 
key enkripsi disimpan didalam RAM yang akan digunakan untuk mengen kripsi file 

didalam container sebelum dibaca dan juga sebelum ditulis kedalam harddisk. 

Gambar dibawah ini menunjukkan proses copy RAM image dengan menggunakan 

aplikasi FTK imager. 

Gambar 6. Proses copy RAM image ke dalam harddisk dengan FTK imager 

 

3. Buat duplikat dari file container  

Langkah selanjutnya yaitu membuat duplikat dari container. membuat duplikat dari file 

container bisa dilakukan dengan duplikat disk atau aplikasi lainnya. Setelah memiliki 
duplicate dari file container maka seorang examiner forensik bisa melakukan analisis 

lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut. 

4. Lakukan analisa pada duplikat bukti forensik  

Langkah selanjutnya yaitu mount container dengan menggunakan RAM image yang 

sudah dikumpulkan. Mount container bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi forensic 
seperti Passware Kit atau Elcomsoft. Dalam praktek ini yang digunakan adalah aplikasi 

Elcomsoft sebagaimana gambar 6 dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 7. Proses mount container dengan RAM image dengan aplikasi Elcomsoft. 

 

 

IV. HARDENING SECURITY OF YOUR DATA 

Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan security terhadap data 

anda di dalam CipherShed,yaitu: 

A. GUNAKAN PASSWORD YANG RUMIT DAN KEYFILE 

 Untuk mengamankan data user, CipherShed memberikan pilihan penggunaan password dan 
keyfile atau keduanya4.  User bisa menggunakan keduanya untuk mengurangi kemungkinan 

penggunaan metode bruteforce. User juga sebaiknya menggunakan passwordyang merupakan 
kombinasi dari angka, karakter dan string untuk mempersulit bruteforce. 

B. GUNAKAN HIDDEN ENCRYPTED CONTAINER 

Gunakan hidden Encrypted Container untuk data yang anda anggap sangat rahasia sehingga 

anda bisa melakukan plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal dengan memberikan 
password dari normal encrypted container4.  

Hal yang penting juga yaitu penggunaan password pada hidden encrypted container sebaiknya 

menggunakan password yang jika diurutkan sesuai abjad dan kode ASCII berada dibawah password 
untuk normal encrypted container. Karena proses bruteforce dan verifikasi password d ilakukan 

secara berurutan. Contoh password “a” akan di cek pada normal encrypted container kemudian jika 
tidak berhasil maka akan dicek ke hidden encrypted container. Ketika user menggunakan password 

dengan abjad dan ASCII yang lebih tinggi untuk hidden encrypted container maka metode brute 
force yang dilakukan justru akan membuka hidden encrypted container terlebih dahulu. 

C. GUNAKAN GABUNGAN ALGORITMA ENKRIPSI 

 Gunakan gabungan algoritma enkripsi untuk meningkatkan tingkat kesulitan proses dekripsi 

yang berdampak pada lambatnya proses bruteforce. Penggunaan gabungan algoritma enkripsi di 
satu sisi meningkatkan security namun juga memperlambat perforrma dari enkripsi dan dekripsi4. 

D. GUNAKAN ANTIMALWARE DAN  TERAPKA FISIKAL SECURITY  

Dalam mode Full disk enkripsi seluruh disk akan terenkripsi namun tidak dengan MBR. Saat ini 
sudah terdapat malware yang mampu menginjeksi MBR dengan mengganti Bootloader asli denga n 

Bootloader yang sudah disisipi aplikasi Sniffing. Sehingga perlu adanya antimalware yang bisa 
menghalau serangan malware yang menginjeksi MBR dan juga perlu pengamanan fisik computer 

agar tidak ada serangan fisik berupa bbot melalui USB falshdisk dan mengganti MBR nya. 



V. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa master key dari enkripsi 

container disimpan didalam RAM sehingga ketika tersangka computer tersangka masih dalam 
kondisi mounting harddisk yang tersimpan barang bukti, maka ahli forensic bisa mendapatkan 

masterkey dah bahkan mungkin bisa mengetahui password dari container yang terenkripsi. 
Sedangkan pada kondisi harddisk unmounts maka bisa ditelusuri dari pencarian file container di 

dalam harddisk, kemudian dilanjutkan proses pencarian di history instalasi aplikasi. Jika memang 
ditemukan selanjutnya yaitu dengan metode bruteforce dan sebaiknya dibantu dengan processor 

high-end dari grafik card. 
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