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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Handrizal (2017) menyatakan tentang Analisis Perbandingan Toolkit 

Puran File Recovery, Glary Undelete dan Recuva Data Recovery untuk 

Digital Forensik bahwa dengan membandingkan ketiga toolkit ini dapat 

bekerja dengan baik dalam hal menemukan data yang sudah dihapus 

maupun dalam memulihkan data yang sudah dihapus tersebut. 

2. Pastima Simanjuntak dan Winarto (2017) menyatakan bahwa Analisis 

perbandingan Aplikasi Recovery dan Recuva Terhadap Pengembalian 

Data Windows menjelaskan penggunaan komputer yang digunakan untuk 

pengelolaan data dimana hasil pekerjaan, yang berupa file komputer dapat 

saja hilang sehingga dan dalam mengembalikan file yang hilang 

digunakan software Pandora Recovery dan Recuva. 

3. Vidila Rosalina dkk. (2016) menyatakan bahwa data recovery merupakan 

bagian dari analisa forensik dimana hal ini merupakan komponen penting 

didalam mengetahui apa yang telah terjadi, rekam data, korespondensi, 

dan petunjuk lainnya. Analisis data tersebut dengan menggunakan WinHex 

dan X-Ways Forensic. 

4. Loannis Lazaridis dkk (2016) menyatakan bahwa dengan menyajikan 

perbandingan dan evaluasi beberapa alat forensik digital untuk pemulihan 
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data. Hasil yang diperoleh dari perbandingan menunjukan kemampuan 

masing-masing alat forensik digital. 

5. Enos K. Mabuto dkk (2011) menyatakan bahwa tentang forensik digital 

yang telah dikembangkan untuk pengumpulan data dan pelestarian bukti 

digital tergantung pada sifat dan jenis bukti yang ditangani. Dengan 

menggunakan berbagai metode dan alat untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang sama selama investigasi digital.  

B. Landasan Teori 

1. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, moddleware dan aplikasi. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli android Inc. 

yang merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk 

ponsel/smartphone. Kemudian unutk mengembangkan android, 

dibentuklah Open handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan piranti 

keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 

Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. (H, 2015) 

2. Smartphone 

Telepon cerdas (smartphone) adalah telepon genggam yang 

memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya 

untuk SMS dan telepon saja tetapi pengguna dapat dengan bebas 

menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai 
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keinginan pengguna. Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan 

komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. (Baridwan, 

2010) 

Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sering 

dipakai saat ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang 

tua. Pada awalnya handphone hanya untuk berkomunikasi saja, dengan 

seiring perkembangan zaman teknologi hingga bisa mengirim data dan 

menambah aplikasi yang disukai. Dewasa ini penggunaan media 

komunikasi merupakan kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, 

maupun organisasi. Pada saat ini, peranan handphone sudah menjadi 

kebutuhan primer sehari-hari. (Severin & Tankard. Jr, 2012) 

3. Mobile Forensic 

Mobile forensik adalah salah satu cabang keilmuan dari forensik 

digital yang yang memulihkan bukti digital atau data dari mobile  phone 

dibawah kondisi forensik suara dengan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Forensik digital sangat berkembang pesat dengan 

peningkatan pada perangkat mobile. (Harril & Mislan, 2007) 

4. Sistem 

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan 

untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan 
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manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan 

informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan.  Pengertian Sistem 

yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:  

Menurut (Susanto, 2013) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Informasi Akuntansi :  

“ Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun 

baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

5. Files Recovery 

File analis forensik dan/atau investigator melakukan investigasi 

barang bukti elektronik seperti komputer dan handphone dari suatu kasus 

kejahatan komputer atau kejahatan terkait komputer, sering kali mereka 

diminta untuk mencari dan menemukan kembali file-file Yang berisi 

informasi penting bagi pengembangan investigasi kasus tersebut. Dengan 

adanya file tersebut yang berhasil ditemukan dan diangkat dari harddisk 

komputer barang bukti, maka investigator dapat mengembangkan 

investigasinya dengan baik serta dapat membuktikan adanya keterlibatan 

pelaku dalam kejahatan dimaksud. File-file yang dicari sesuai dengan 

maksud investigasi dan bertujuan untuk diangkat kembali dikenal dengan 

istilah file recovery. (Al-Azhar, 2012) 
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