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BAB I

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi saat ini telah membawa kehidupan manusia 

menjadi semakin maju. Kehadiran smartphone telah menjadi bagian penting 

sehari-hari. Dampak positif yang terjadi seperti pertukaran informasi dari 

seluruh sisi belahan dunia semakin cepat. Penggunaan smartphone salah satu 

fungsinya untuk menyimpan dan berbagi informasi berupa data diantaranya 

contact, photo, audio, video, maupun document. 

Data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari 

fakta yang mengandung arti yang dihubugkan dengan kenyataan, simbol-

simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang 

menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain (Lungkutoy, 

2012). Internal dan eksternal memori pada sebuah sistem di-smartphone 

tentunya tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini memori pada smartphone masih 

menjadi andalan untuk menyimpan file, baik itu file penting seperti pekerjaan 

dan tugas atau hanya sekedar file biasa. Keberadaan sosial media juga turut 

meramaikan untuk berbagi file seperti foto, video, audio ataupun yang 

lainnya. File atau data yang utuh merupakan hal terpenting pada suatu sistem 

informasi karena apabila data tersebut rusak, file data tersebut tidak menjadi 

penting lagi bagi pengguna smartphone dan file yang terdapat pada 

smartphone yang mengalami kerusakan atau kehilangan tentunya akan 

menjadi tidak berguna lagi. 
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Kehilangan data yang paling banyak terjadi umumnya adalah 

kegagalan logis, yaitu ketika sistem operasi gagal untuk mengenali sistem file, 

baik disk, partisi atau karena sistem operasinya yang rusak. Adapun 

penyebabnya, tujuan dari data recovery adalah mengembalikan file yang 

sudah hilang tersebut kemudian memindahkannya ke tempat yang aman 

dengan cara menyalin atau mengcopy. Misalnya sistem file yang tidak 

konsisten, partisi yang error atau hard disk yang rusak. jenis kerusakan tipe 

kedua ini memungkinkan data sulit untuk dibaca (Simanjuntak & Winarto, 

2017). Kehilangan data yang biasanya terjadi pada smartphone antara lain 

pada contact, event log, message, photo, image file, audio, video, dan 

document dengan berbagai macam bentuk kerusakan. 

Konsep penelitian kerusakan data yang digunakan dengan 

menggunakan metode National Institute of Standards and Technology (NIST) 

merupakan metode yang digunakan untuk melakukan forensik analisis. 

Metode ini sudah banyak digunakan sebagai acuan analisis forensik, contoh 

pada analisis yang berbasis android seperti yang dilakukan oleh (Hafid, Riadi, 

& Sunardi, 2017) yang menggunakan metode NIST untuk menganalisis 

aplikasi telegram. Smartphone dengan menggunakan tiga software, Software 

yang digunakan adalah MOBILedit Forensic Express Pro, Oxygen Forensic, 

dan EaseUS MobiSever for Android dengan menggunakan ketiga smartphone 

diantaranya Lenovo A369i, Samsung Galaxy J5, dan Xiaomi Redmi 3. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, kerusakan data 

yang terjadi pada smartphone Lenovo A369i, Samsung Galaxy J5, dan Xiaomi 
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Redmi 3 merupakan data terhapus karena kegagalan sistem dan kerena 

dihapus oleh pengguna. Software MOBILedit Forensic Express Pro, Oxygen 

Forensic, dan EaseUS MobiSever for Android digunakan untuk menganalisa 

data yang hilang secara sistem maupun dihapus pengguna. Hasil yang 

didapatkan untuk menganalisis smartphone dengan menggunakan software 

MOBILedit Express Pro pada smartphone Lenovo A369i 30%, smartphone 

Samsung Galaxy J5 40%, dan pada smartphone Xiaomi Redmi 3 20%,   pada 

software Oxygen Forensic di-smartphone Lenovo A369i 40%, smartphone 

Samsung Galaxy J5 30% dan Xiaomi Redmi 3 30%, dan pada soaftware 

EaseUS MobiSever for Android di-smartphone Lenovo A369i 70%, Samsung 

Galaxy J5 0%, dan pada smartphone Xiaomi Redmi 3 50%. Oleh karena itu, 

penelitian dilakukan untuk menganalisis tingkat kerusakan data terhadap 

smartphone android dengan membandingkan beberapa software recovery dan 

akan dilakukan analisis terhadap hasil recovery data dan kehilangan data. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang dari permasalah di atas, maka dapat dibuat suatu 

rumusan masalah: 

1. Bagaimana cara menganalisa tingkat kerusakan data pada smartphone? 

2. Bagaimana cara melakukan pengambilan data pada smartphone yang akan 

di analisa tingkat kerusakan data? 

3. Bagaimana cara melakukan recovery data pada smartphone yang akan di 

analisa tingkat kerusakan data? 
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C. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut dibuat batasan-batasan masalah yang akan 

dilakukan, batasan-batasan itu antara lain: 

1. Mengidentifikasi tingkat kerusakan data pada smartphone yang sudah di-

root menggunakan software antara lain: 

a. Oxygen Forensic 

b. Mobiledit Forensic Express Pro 

c. EaseUS MobiSever for Android 

2. Melakukan pengambilan data pada smartphone yang akan di analisa 

tingkat kerusakan data dengan menggunakan motode NIST. 

3. Melakukan analisa data yang hilang atau rusak pada smartphone. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian antara lain: 

1. Mendapatkan data secara keseluruhan pada smartphone yang akan di 

analisa tingkat kerusakan data. 

2. Mengetahui dan Mendapatkan data yang hilang atau rusak pada 

smartphone. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian antara lain: 

1. Mengetahui tentang tingkat kerusakan data pada smartphone dan 

membantu pihak yang berkepentingan. 

2. Mengetahui data yang akan di recovery pada smartphone. 
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