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Dalam menjaga keamanan data, kita perlu belajar menggunakan tool yang mempermudah 

dalam mengekripsi data. Berbagai macam tool tersedia di internet, ada yang bersifat gratis 

maupun berbayar. Salah satu tool yang tidak berbayar/gratis yang bisa kita gunakan adalah 

aplikasi truecrypt. Jika ingin menggunakan aplikasi truecypt, maka kita harus mendownload 

aplikasi tersebut terlebih dahulu di situs http://www.truecrypt.org/downloads.  

 

 
Tampilan situs http://www.truecrypt.org 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 

 

Klik untuk 

download 
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Sebelum mendownload aplikasi tersebut sebaiknya anda memilih sistem operasi yang anda 

gunakan di PC atau laptop yang anda gunakan. Beberapa sistem oeprasi tersedia mulai dari 

Window 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, hingga Linux. Setelah memilih sistem operasi lalu klik 

menu download. 

 

 
Tampilan Menu pilihan Sistem Operasi 

 

Setelah memilih salah satu sistem operasi di atas maka akan muncul tampilan pilihan untuk 

menyimpan file atau tidak. Jika anda ingin melanjutkan untuk mendownload aplikasi ini maka 

klik Save File. 

 
                       Tampilan untuk menyimpan file 

 

 

Pilih 

salah 

satu 

Klik Save file 
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Setelah, kita menyimpan file maka akan muncul tampilan untuk mengeksekusi file tersebut. 

Klik Run untuk menjalankannya. 

 

 
                          Tampilan untuk eksekusi file 

 

Setelah itu akan muncul, tampilan setup untuk instalasi aplikasi truecrypt. 

 

 
 

Klik Next 

Klik Run  

untuk eksekusi 
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Setelah itu, akan tampil menu pilihan untuk install atau extract. Pilih menu Install. 

 
Tampilan menu setup Truecrypt 

Selanjutnya, proses instalasi akan terus berlanjut dengan munculnya tampilan untuk memilih 

tempat untuk melakukan instalasi. 

 
 

Pilih Install 

kemudian 

klik Next 

Pilih tempat untuk 

install kemudian 

klik Install 
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Berikut tampilan proses instalasi aplikasi tersebut. 

 
 

Setelah selesai melakukan instalasi maka akan muncul pemberitahuan jika aplikasi telah 

berhasil diinstal. Klik OK. 
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Langkah Membuat dan Menggunakan TrueCrypt 

Langkah pertama yang harus dilakukan setelah melakukan install truecypt adalah 

melakukan eksekusi aplikasi tersebut. 

 

Langkah kedua adalah klik Create Volume. 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Create Volume 
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Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 

 
 

Kita harus memilih tempat untuk volume TrueCrypt yang akan dibuat. Dalam tutorial ini, 

kita akan memilih opsi pertama dan membuat volume TrueCrypt dalam file. Kemudian 

klik Next.  

 

Klik Standard dan 

tombol Next 

Klik create an encrypted file 

container dan klik Next 
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Langkah ketiga adalah memilih tipe volume. Kita harus memilih apakah akan membuat 

volume TrueCrypt standar atau hidden. Dalam tutorial ini, kita akan memilih pilihan 

pertama dan membuat volume TrueCrypt standar. 

 

Langkah keempat, kita harus menentukan di mana volume TrueCrypt (file kontainer) 

yang akan dibuat. Klik Select File. 

 

Klik Standard dan 

Klik Next 

Klik Select File 

dan Klik Next 
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File volume yang kita pilih belum ada sehingga truecrypt akan menciptakannya. 

TrueCrypt tidak akan mengenkripsi file yang ada (saat membuat file kontainer 

TrueCrypt). Jika memilih file, maka file akan ditimpa dan digantikan oleh volume baru 

dibuat sehingga file ditimpa akan hilang, tidak dienkripsi. Anda akan dapat mengenkripsi 

file yang ada (di kemudian hari) dengan memindahkan mereka ke volume TrueCrypt 

yang kita ciptakan sekarang. Ketik nama file yang diinginkan dalam kotak File name. 

Klik Save. 

Langkah kelima, akan muncul tampilan untuk memilih algoritma apa yang kita gunakan 

untuk enkripsi. Klik Next. 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Next 
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Langkah kelima, isi ukuran volumenya. Lalu klik Next. 

 

Kemudian akan muncul tampilan untuk mengisi password yang akan kita gunakan. 

 

 

 

Isi ukuran volume 

dan klik Next. 
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Selanjutnya, akan muncul tampilan volume creation wizard, klik Format. 

 

Tunggu hingga proses ini selesai. 
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Setelah, proses selesai maka akan muncul pesan sebagai berikut : 

 

Klik Exit jika sudah selesai.  

 

Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. 
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http://www.truecrypt.org/downloads 
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