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Abstract. Smartphone merupakan ponsel pintar yang pada saat ini berkembang 

pesat dan digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi melalui telepon dan 

pesan singkat atau sms. Kedudukan smartphone bisa dibilang dapat membantu 

aktifitas para pengguna-nya baik dalam melakukan pekerjaan kantor, bisnis, E-

Banking ,maupun untuk berinteraksi dengan pengguna lain nya di media sosial. 

Oleh karena itu keamanan sebuah smartphone menjadi prioritas utama para 

pengguna-nya untuk mengamankan data mereka dari orang yang lain. Salah 

satu keamanan yang sering digunakan oleh pengguna adalah kode pola dalam 

mengamankan smartphone, sehingga dapat mempersulit orang lain untuk 

masuk tanpa izin kedalam layar utama smartphone tersebut. Dibalik keamanan 

tersebut dapat menjadi tantangan  bagi IT forensik dan penegak hukum untuk 

melakukan penyelidikan terhadap smartphone dari seseorang yang dijadikan 

tersangka dari sebuah kasus. Cara yang dapat dilakukan untuk menembus 

keamanan tersebut adalah dengan menyerang bagian sistem dari keamanan itu. 

Hasil dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran kemungkinan 

kehilangan data yang diakibatkan dari setiap teknik yang dilakukan. 

Keywords: Analysis Forensic Recovery, Keamanan Kode, Android. 

1   Pendahuluan 

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini sangat berkembang pesat. Terutama 

dalam bidang komunikasi, handphone yang dahulu hanya dapat digunakan untuk 

berkomunikasi via suara maupun pesan singkat atau short message service (SMS). 

Handphone kini telah berkembang dengan fitur-fitur yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan dari pengguna-nya. Bahkan bisa dibilang 

kedudukan smartphone bisa dibilang dapat membantu aktifitas para pengguna-nya 

baik dalam melakukan pekerjaan kantor, bisnis, E-Banking, maupun untuk 

berinteraksi dengan pengguna lain-nya di media sosial seperti Facebook, Twitter, 

Path, Blackberry Messenger, Instagram, dll. 

Namun dibalik perkembangan smartphone tersebut faktor keamanan smartphone 

tersebut merupakan perhatian utama para pengguna-nya.Selain untuk menjaga data 

pribadi dari resiko pencurian data terhadap smartphone tersebut. Maka hal pertama 
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yang dilakukan oleh pengguna (user) adalah dengan mengamankan hak akses ke 

dalam layar utama smartphone-nya. Baik dengan kode pola, pin, password, maupun 

menggunakan identifikasi muka si pemilik smartphone. Hal tersebut dapat 

meminimalisirkan kemungkinan orang yang tidak bertanggung jawab untuk 

mengakses smartphone tanpa izin dari sang pemilik. Keamanan ini juga menjadi 

tantangan bagi IT forensik dan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan 

terhadap smartphone dari seseorang yang dijadikan tersangka dalam sebuah kasus.  

Digital forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer 

untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk 

membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau komputer crime secara ilmiah hingga 

bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku 

kejahatan [1]. 

Dalam peneliitan ini, penulis fokus apda smartphone Android. Android sendiri 

adalah nama dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, 

terutama perusahaan software bernama Android Inc [2]. Android merupakan platform 

open source komprehensif yang dirancang untuk perangkat mobile [3]. Banyak cara 

untuk menghilangkan kode akses keamanan layar pada smartphone, salah satu cara 

yaitu dengan melakukan factory data reset atau mengembalikan smartphone ke 

kondisi awal dari pabrik. Akan tetapi cara yang dilakukan ini dapat menghapus semua 

data-data yang tersimpan di memory internal smartphone tersebut. Sedangkan untuk 

melakukan suatu penyidikan, data didalam suatu smartphone yang bisa dijadikan 

barang bukti digital tidak boleh hilang satu pun selama proses penyidikan dilakukan. 

Data yang bisa dijadikan barang bukti seperti sms, telepon, kontak telepon, history 

chatting, dll baik yang tersimpan dalam memori smartphone maupun yang ada 

didalam ram smartphone tersebut. 

 Selain itu pula penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Ilman Zuhri Yadi danYesi Novaria Kunang [4] pada tahun 2014 dengan judul  

“Analisis Forensik pada Platform Android” dimana pada penelitian tersebut 

membahas tentang forensik pada platform android untuk mengekstraksi  bukti 

forensik dalam ponsel android. Akan tetapi pada penelitian tersebut peneliti 

melakukan analisis dengan mengabaikan sistem keamanan layar pada android. 

2   Metode Penelitian 

Metode penyelidikan yang digunakan menggunakan metode yang dibuat oleh NIST 

(National Institute of Standards and Technology) [5]. Tahapan proses penyelidikan 

yang diikuti adalah : 1) Mengidentifikasi Masalah : merupakan langkah awal dan 

penting dalam penyelidikan yang difokuskan pada pengenalan sumber barang bukti, 

2) Mengajukan Solusi yang Mungkin dilakukan : Pada tahapan ini lebih difokus kan 

pada cara-cara yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang didapat dari 

tahapan awal, 3) Melakukan pengujian solusi pada perangkat yang sama : Hal ini 

menjadi tahapan yang penting dilakukan untuk penyelesaian masalah serta pengujian 

dari setiap tahapan solusi yang diajukan, 4) Melakukan Evaluasi Pengujian : Tahapan 

ini merupakan tahapan yang paling penting dilakukan untuk melihat seberapa besar 
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pengaruh dari setiap solusi yang dilakukan untuk pemecahan masalah terhadap 

keutuhan data yang ada didalam smartphone, 5) Menyelesaikan Prosedur : Pada 

tahapan ini ahli forensik menuliskan hasil dari pengujian solusi serta hasil dari 

evaluasi pengujian terhadap smartphone. 

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa tool 

yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah serta tool untuk mengevaluasi 

dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap smartphone tersebut.Tool yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) ClockWorkMod recovery atau yang dikenal 

CWM recovery adalah recovery mode yang sudah dikustomisasi sedemikian rupa 

dengan berbagai fungsi tambahan seperti backup/restore, instalasi dan lain-lain yang 

tidak ada di recovery mode standar, 2) Team Win Recovery Project atau TWRP 

adalah custom recovery untuk ponsel dan tablet android. TWRP mampu melakukan 

beberapa recovery dan restoration lebih lanjut, instalasi dan juga beberapa jenis 

operasi maintenance pada device android, hampir sama dengan CWM tapi TWRP 

mempunyai interface yang lebih mudah untuk digunakan. TWRP sangat nyaman 

dipakai karena dalam penggunaanya dapat dilakukan dengan touchscreen, berbeda 

dengan CWM yang dalam pengoperasiannya menggunakan tombol volume (-) / (+) 

dan tombol power, 3) Oxygen Forensic adalah tool terkemuka dibidang forensik 

ponsel dengan dukungan berbagai jenis ponsel. Oxygen mengekstrak sebagian besar 

informasi dengan cara yang efisien. Tool ini memiliki sistem reporting yang baik 

sehingga pemeriksa bisa membaca rincian detail dari bukti yang didapat. 

3   Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini berupa pengujian terhadap solusi yang mungkin dilakukan. Tahap 

pertama adalah mengidentifikasi masalah. Tahapan ini merupakan tahap awal untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses forensik, serta mendapatkan 

gambaran secara umum untuk langkah yang harus diambil pada tahap selanjutnya. 

Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana melewati sistem 

keamanan layar dengan kode pola tanpa merusak data-data yang ada didalam 

smartphone android. 

Selanjutnya mengajukan solusi yang mungkin dilakukan. Tahapan ini merupakan 

tahap yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang didapatkan dari 

tahapan awal. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana melewati sistem 

keamanan layar dengan kode pola tanpa melakukan reset pabrik dengan resiko 

menghilangkan semua data yang ada didalam smartphone yang bisa saja dijadikan 

barang bukti dalam proses hukum. 

3.1  Uji Coba Solusi pada Perangkat yang Sama 

Peneliti melakukan uji coba dengan menggunakan Android Debug Bridge (ADB) dan 

ujiba dengan menggunakan ADB dan File Removal. Android Debug Bridge terdiri 
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dari komponen perangkat lunak pada perangkat (atau emulator misalnya) dan 

pengembang mesin yang terhubung melalui USB atau TCP [6]. 

Solusi Dengan Menggunakan ADB : 1) Download adb, lalu jalankan adb dengan 

menggunakan command prompt. Setelah command prompt terbuka maka langkah 

selanjutnya adalah membuka direktori tempat menyimpan adb, 2) Hubungkan 

perangkat android dengan komputer, kemudian cek koneksi antara pc dan perangkat 

android dengan perintah adb device, 3) Jika perangkat android telah terdeteksi di 

komputer selanjutnya ketikkan perintah adb shell untuk memulai mengirimkan 

perintah dari komputer keperangkat android, 4) Buka folder dimana file dari sistem 

keamanan layar ini disimpan dengan perintah cd data/system, dan 5) Setelah masuk 

ke folder sistem selanjutnya adalah mengambil akses penuh perangkat android agar 

kita bisa memodifikasi file dengan cara mengetikan perintah su. Kemudian hapus file 

sistem keamanan layar dengan perintah rm *.key setelah itu ketikkan perintah reboot 

untuk menghidupkan ulang perangkat android (gambar 1). 

 

Gambar 1. Menghapus Kode Pola Melalui ADB 

 

Pada Solusi Dengan Menggunakan ADB dan File Removal. Teknik ini hampir 

sama dengan tenik kedua yang menghapus sebuah file yang digunakan oleh android 

untuk menyimpan konfigurasi dari sistem keamanan layar dengan kode pola itu 

tersebut. 1) Jalankan adb seperti pada teknik sebelum-nya, setelah masuk kedalam adb 

shell ketikkan perintah rm /data/system/gesture.key (gambar 2), dan 2) Restart 

smartphone android. 

 

Gambar 2. Remove File Kode Pola 

3.2  Evaluasi Hasil Pengujian 

Setelah melakukan uji coba pada perangkat yang sama maka pada tahap ini peneliti 

akan melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba. Peneliti menyimpulkan bahwa 

semua teknik berhasil untuk menghapus sistem keamanan layar dengan kode pola 

pada smartphone android dan juga tidak ada data yang hilang selama proses uji coba 

baik pada smartphone pertama maupun smartphone kedua. Hal ini dibuktikan dengan 

melakukan analisis data dengan menggunakan oxygen forensic yang dilakukan 
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sebelum dan sesudah melakukan uji coba untuk menghilangkan sistem keamanan 

layar dengan kode pola (gambar 3). 

 

Gambar 3. Analisis Data Menggunakan Tools Oxygen Forensic 

 

Agar data dapat lebih jelas peneliti mengkonversi hasil analisis dengan tools 

oxygen forensic kedalam bentuk tabel, dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1.  Perbandingan Ukuran Packet Capture 

Kondisi Sebelum Sesudah 

Sys Info yes yes 

Kontak 6 6 

Call Log 1031 1031 

SMS/MMS 740 740 

Gambar 4782 4782 

Audio 135 135 

Video 4 4 

Kalendar 2 2 

Document 204 204 

File 5293 5293 

3.3  Menyelesaikan Prosedur 

Hasil pengujian setiap solusi yang dilakukan terhadap kedua perangkat android 

menyimpulkan tidak ada perangkat android yang mengalami kerusakan, baik 

kerusakan perangkat atau data (memori internal smartphone) selama proses uji coba. 

Secara umum semua teknik yang digunakan berhasil menghapus sistem keamanan 

layar dengan kode pola pada smartphone android. Namun, teknik yang digunakan 

memiliki kelemahan: usb debugging pada smartphone harus diaktifkan. 

4   Kesimpulan 

Setelah melakukan uji coba serta analisis terhadap perangkat android yang terkunci 

dengan sistem keamanan layar kode pola, maka disimpulkan : 
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1. Semua teknik yang dilakukan memiliki keberhasilan 100 persen dalam 

menghapus sistem keamanan layar dengan kode pola. 

2. Dari keseluruhan teknik yang dilakukan hampir satupun tidak merusak 

maupun menghilangkan data didalam smartphone seperti kontak, call log, 

sms/mms, gambar, audio, video, kalendar, document. 
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