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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 2.1  Tabel Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Metode Hasil 

Achmad Yuni 

Puspito dan Oman 

Somantri 2016 

 

Operasi Sistem 

Android 

Flashing Custom 

Rom 

Performa dan UI 

Ahmad 

Amiruddin, 2015 

Taksonomi Sistem Pembelajaran 

Klasifikasi  

Aplikasi Taksonomi 

 Andre Raditya 

Pradipta, 2016 

Operasi Sistem 

Android  

Flashing Stock Rom 

dan Custom Rom 

 

 Performa dan UI 

Dicky Hau, 2003 Unauthorized 

Access 

Mengakses akun 

tanpa autentifikasi 

Keamanan akun 

Robbi Akraman, 

Candiwan danYudi 

Priyadi, 2018 

Keamanan Android Penelitian kuantitatif Penggunaan privasi 

 

Usulan, 2019 Keamanan akun 

micloud xiaomi 

Bypass firmware Taksonomi 

 

 

Penelitian tentang replace rom yang di tulis oleh Achmad Yuni 

Puspito dan Oman Somantri 2016, dalam penelitian ini di simpulkan custom 

Rom lebih unggul performanya dan tampilannya terlihat lebih bagus dari 

Stock Rom. 

Selanjutnya penelitian dari Ahmad Amiruddin, 2015 tentang 

Taksonomi dalam penelitian ini di bahas bagaimana membuat taksonomi 

sebuah permasalahan menjadi lebih mudah untuk di jabarkan. 

Kemudian penelitian tentang Stock Rom dan Custom Rom sudah 

pernah di buat oleh Andre Raditya Pradipta, 2016 pada penelitian di 
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jelaskan perbedaan antara Stock Rom dan Custom Rom serta kelebihan dan 

kekurangan baik dari segi performa ataupun keamanan apabila memakai 2 

jenis Rom tersebut pada perangkat android. 

Penelitian selanjutnya dari Dicky Hau, 2003 membahas faktor – faktor 

yang menyebabkan suatu akun bisa di buka oleh orang tanpa harus 

mengetahui password dan username asli dari akun tersebut. 

Selanjutnya penelitian yang di buat oleh  Robbi Akraman, Candiwan 

dan Yudi Priyadi, 2018 yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dimana data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner. Penelitian ini memiliki 42 pertanyaan dari kesadaran keamanan 

informasi dan 27 pertanyaan dari kesadaran privasi untuk menguji attitude, 

knowledge dan behavior dalam perspektif penggunaan smartphone Android. 

Dari penelitian ini dapat kita temukan bahwa tingkat kesadaran keamanan 

informasi dan privasi masyarakat kita masih pada tingkat rata – rata, 

sehingga kasus lupa password atau akun Micloud masih sering ditemukan. 

Dari usulan dengan judul “Konfigurasi Script Bypass keamanan 

micloud Xiaomi” memiliki beberapa metode dalam penyelesaian kasus 

bypass keamanan micloud xiaomi yang diantaranya menggunakan metode 

flashing Stock Rom maupun Custom Rom. 

2.2 DASAR TEORI 

2.2.1 Kebijakan Privasi 

Perlindungan privasi dalam era teknologi masa kini sangat berpengaruh 

dalam kehidupan sehari – hari, apalagi bila menyangkut dengan data pribadi yang 
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termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan akan berdampak 

pada kehidupan sosial atau finansial pengguna. 

Dalam penerapannya nanti handphone yang di bypass sudah otomatis 

hilang semua datanya, di karenakan pada saat bypass akun xiaomi, sistem secara 

otomatis akan menghapus semua data yang ada dalam handphone tersebut. 

(Sinta dewi rosadi, Garry gumelar pratama, 2018). 

2.2.2   Panduan Lupa Password Mi Account 

Xiaomi membagikan cara untuk me-Recovery-kan Mi Account 

1.  Buka http://www.mi.com/id dari PC/laptop 

2. Pilih "Masuk/Sign In", masukkan nomor ID/nomor telepon/alamat email yang 

digunakan sebagai Akun Mi. Pilih "Lupa Sandi/Forgot Password" 

3. Tampil menu "Setel Ulang Sandi/Reset Password" 

4. Masukkan ID Akun Mi/nomor telepon/alamat email yang digunakan sebagai 

Akun Mi 

5. Pilih "Tidak Bekerja?/Not Working?" 

6. Pilih "Verifikasi Manual/Manual Verification" 

8. Pilih "Memulai/Get Started" 

9. Akan tampil menu "Setel Pertanyaan Keamanan/Reset Security Question" 

10. Masukkan nomor telepon baru yang akan digunakan untuk mendapatkan kode   

verifikasinya 

11. Isi data-data yang dibutuhkan dengan lengkap 

12. Pilih "Kirim/Send" 

customer di beri tenggat waktu tunggu proses sekitar 3 hari.  
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Panduan lupa password mi account ( xiaomi, 2016) 

2.2.3  Panduan Flash resmi dari  Xiaomi 

1. Pembaruan langsung dari perangkat 

Pembaruan lokal ini bisa di lakukan dengan cara download langsung 

firmware terbaru di dalam handphone, atau download firmware dengan menuju 

ke website xiaomi. Adapun update disini bisa dilakukan dengan tanpa 

menghapus data-data pengguna yang ada. 

Cara untuk update adalah pengguna membuka 'Pengaturan' aplikasi 

pada perangkat xiaomi, pilih 'tentang telepon', klik 'System update', kemudian 

tekan 'tiga titik' ikon di sudut kanan atas dan pilih 'Pilih paket pembaruan' 

untuk masuk. Pilih file firmware yang sudah di download tadi. 

 

Gambar 2.1 Pembaruan langsung dari perangkat 

Setelah memilih file tadi, perangkat xiaomi akan mulai upgrade. Perangkat 

akan otomatis hidup ke versi baru setelah update selesai. 

2. Pembaruan via fastboot 

Pembaruan via fastboot membutuhkan PC/Laptop sebagai sarana untuk 

upgrade firmware xiaomi, pada metode ini semua data pengguna akan hilang. 
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Langkah awal terlebih dahulu mengunduh firmware yang sudah di sediakan di 

website xiaomi, selanjutnya Matikan perangkat xiaomi lalu  tekan tombol 

Volume  dan tombol Daya secara bersamaan untuk masuk ke mode Fastboot.  

 

Gambar 2.2 Mode fastboot 

Kemudian sambungkan perangkat ke PC Windows / laptop melalui 

kabel micro USB. 

Klik dua kali pada file ROM yang diunduh untuk mendekompresnya. 

Buka folder file untuk paket firmware  yang terkompresi, dan salin path-nya di 

komputer. 

 

Gambar 2.3  Decompres firmware xiaomi 

Dekompres alat flashing firmware MIUI yang diunduh pada Langkah 
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awal tadi, dan klik dua kali untuk menginstalnya (jika ada peringatan 

keamanan, pilih 'Jalankan'). Setelah instalasi selesai, buka MiFlash.exe dan 

rekatkan ke bilah alamat path folder file firmware  yang disalin pada langkah 

terakhir. 

 

Gambar 2.4 Mi flash 

Klik pada tombol refresh  untuk Segarkan, dan MiFlash akan secara 

otomatis mengenali perangkat. Kemudian klik tombol flash- untuk mem-flash 

file ROM ke perangkat. 

 

Gambar 2.5 Proses flash selesai 

Tunggu hingga progres di dalam MiFlash berubah menjadi hijau 

sepenuhnya, yang berarti firmware telah berhasil diinstal. Maka perangkat 

xiaomi akan secara otomatis boot ke versi baru. 
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2.2.4 Teori bypass 

Bypass disini yaitu memanipulasi data username dan password akun 

xiaomi untuk melewati sistem keamanan yang terkoneksi dengan server agar 

user yang tidak mempunyai hak akses dapat mengakses fitur dari  handphone 

xiaomi sama dengan user yang mempunyai hak akses.  

(Anti Cyber Crime, 2013) 

2.2.5 Teori Taksonomi  

Taksonomi adalah suatu cara pengelompokan berdasarkan ciri – ciri 

tertentu, di dalam masalah bypass keamanan ini di kelompokkan menjadi 4 

kelompok dengan masing – masing metode pengujian yang berbeda dengan 

tujuan masalah bypass bisa di selesaikan dengan beberapa metode atau hanya 

satu metode atau bahkan tidak bisa di bypass. 

Dalam pengelompokan beberapa device xiaomi nanti akan diujikan 

beberapa metode yang hasilnya akan menghasilkan sebuah pengelompokan 

metode mana yang berlaku untuk bypass di handphone xiaomi seri tertentu.  

(Ahmad Amiruddin, 2015) 

2.2.6 Teori backdoor 

 Backdoor atau "pintu belakang", dalam keamanan sistem komputer 

merujuk kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, 

aplikasi, atau jaringan, selain dari mekanisme yang umum digunakan (melalui 

proses Login atau proses autentikasi lainnya). 

 Dalam prosesnya nanti backdoor di terapkan dalam semua metode yang 

akan di ujikan dengan memanfaatkan celah keamanan pada masing – masing 
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handphone xiaomi. 

(Aang Kurniawan, Iman Suparman, Raden Gibrail, Rizal Mutaqin dan Wahyu 

Purwana, 2014) 

2.2.7 Varian HP Xiaomi 

Beberapa handphone xiaomi terbagi menjadi beberapa kelompok, 

sebagai berikut : 

1. Mi  

 

Gambar 2.6 Xiaomi tipe Mi 

Mi series adalah seri flagship dari Xiaomi. Rata-rata HP Mi series 

menggunakan prosesor flagship seperti Snapdragon 800 series. HP Mi series 

pertama yang diciptakan adalah Mi 1 pada 1 Oktober 2011.  

2. Mi Note 

 

Gambar 2.7 Xiaomi tipe Mi Note 

Mi Note adalah seri upgrade dari Mi series. Biasanya Mi Note dijual 
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dengan layar yang lebih besar dan baterai yang besar pula. HP Mi Note series 

pertama yang diciptakan adalah Mi Note pada Januari 2015.  

3. Mi Max 

 

Gambar 2.8 Xiaomi tipe Mi Max 

Mi Max adalah sebuah PHABLET (Phone Tablet) mid-range berlayar 

jumbo serta baterai jumbo. Seri Mi Max ditujukan sebagai perangkat 

multimedia. Layar yang besar cocok untuk gaming, nonton video, serta bekerja 

dengan aplikasi Microsoft Office. HP Mi Max series pertama yang diciptakan 

adalah Mi Max pada Mei 2016.  

4. Mi MIX 

 

Gambar 2.9 Xiaomi tipe Mi Mix 

Mi MIX merupakan seri HP paling cantik yang diciptakan oleh Xiaomi. 
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Bahkan, salah 1 YouTuber gadget asal Amerika menyebutnya "HP dari masa 

depan". Diciptakan dengan bezel super tipis, bagian belakang kaca, serta 

balutan emas pada kamera membuatnya  

5. Redmi 

 

Gambar 2.1.1 Xiaomi tipe redmi 

Redmi ialah HP entry-level ciptaan Xiaomi. Harga HP Redmi yang 

berkisar Rp1-2 jutaan membuat orang-orang lebih memilih Redmi 

dibandingkan kompetitor.  

6. Redmi Note 

 

Gambar 2.1.2 Xiaomi tipe Redmi Note 

HP Redmi Note ini merupakan HP terbaik Xiaomi Indonesia saat ini. 

Redmi Note adalah seri upgrade dari Redmi series.  

 


