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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini setelah perusahaan Apple terlebih dahulu 

meluncurkan sistem keamanan yang sangat ketat bernama Icloud untuk perangkat 

iphone dan mac, muncul sistem keamanan serupa di beberapa perusahaan, dan 

kali ini yang di angkat adalah sistem keamanan dari Xiaomi yang biasa disebut 

micloud, karena pasar xiaomi yang sangat besar di indonesia sehingga hampir 

tiap beberapa hari ada saja pelanggan yang memperbaiki handphone xiaomi, dan 

yang paling sering mereka keluhkan adalah masalah di Firmware Xiaomi antara 

lain yaitu lupa pasword akun micloudnya, dan tentu saja ini sangat merepotkan, 

karena apabila pasword ini tidak di masukkan dengan benar maka handphone 

tidak akan bisa di gunakan, ada solusi langsung dari pihak xiaomi yaitu dengan 

cara mengirim email kepada xiaomi untuk mereset pasword akun micloud 

tersebut, akan tetapi ini memakan waktu yang sangat lama, dan tentu sangat 

merepotkan. 

Merujuk pada permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi membuka 

akun micloud tersebut dengan cepat dan aman. Ada beberapa metode yang bisa 

digunakan:  

1. Membuat ruang kedua 

2. Flashing dengan xiaomiflash 

3. Bypass security dengan Qfil 

4. Bypass security dengan dongle DBX  
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Dengan beberapa metode di atas nanti di uji dengan 3 handphone xiaomi 

berbeda tipe dan di bandingkan mana yang bisa mengatasi masalah akun micloud 

dengan proses singkat, resiko kecil dan normal seperti sedia kala. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terdapat masalah yang di hadapi yaitu 

bagaimana menguji keamanan di akun micloud dengan menggunakan beberapa 

metode bypass. 

1.3 Ruang Lingkup 

Mengingat permasalahan yang timbul maka ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan dalam mengatasi permasalahan ini. Ruang lingkup 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Handphone xiaomi redmi 4x, redmi note 4 dan Mi 4c 

2. Yang di uji keamanan akun micloud 

3. Metode yang di gunakan: 

a. Membuat ruang kedua 

b. Flashing dengan xiaomiflash 

c. Bypass security dengan Qfil 

d. Bypass security dengan dongle DBX  

4. Sumber handphone dan alasan perlunya mem-bypass akun 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah 

mengatasi masalah akun micloud dengan proses bypass keamanan dengan 

waktu yang singkat, tidak terjadi brick system dan fitur – fitur di handphone 
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xiaomi yang antara lain adalah wifi, jaringan internet kartu dan bluetooth dapat 

digunakan dengan normal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Dengan adanya 

penelitian ini di harap akan mempermudah pekerjaaan teknisi dalam menangani 

masalah bypass akun micloud di beberapa tipe handphone xiaomi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,  dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSATKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil 

dari kutipan karya ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan Analisis kebutuhan, deskripsi sistem, kebutuhan sistem 

dan metode pengujian dari penelitian ini. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan implementasi sistem dari metode yang di teliti dan 

pengujian akun xiaomi pada masing – masing metode. 
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5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan 

optimalisasi uji metode berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN. 


