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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa sebagai 

berikut: 

1. Proses Investigasi mobile forensic dilakukan dengan melakukan 

indentifikasi masalah, melakukan pengumpulan alat bukti, 

melakukan penyidikan, melakukan analisis setelah didapatkan hasil, 

dan dilakukan reporting terhadap barang bukti yang ditemukan. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil pada tools EaseUS Data 

Recovery memiliki hasil yang lebih maksimal dibandingan dengan 

tools Wondershare Dr Fone berdasarkan hasil perhitungan data 

yang berhasil dikembalikan yaitu Wondershare Dr Fone 

mendapatkan hasil 63% sedangkan untuk EaseUS Data Recovery 

mendapatkan hasil 100% dalam penelitian yang dilakukan. 

2. Bukti digital merupakan suatu hal penting dalam mengungkap 

sebuah kasus kejahatan, Pada penelitian yang dilakukan tools 

EaseUS Data Recovery dapat mengembalikan file atau data terhapus 

dengan baik berdasarkan data yang berisi 30 data dan dapat 

dikembalkan 30 data, hasil yang didapat lebih maksimal 

dibandingkan dengan tools Wondershare Dr Fone yang hanya dapat 

mengembalikan 19 data dari total 30 data yang ada. 

5.2 Saran 

 Pada penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu 

maka saran dari penulis yang terkait dengan pengujian atau penelitian lebih lanjut 

tentang investigasi digital forensic untuk dimasa yang akan datang yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menggunakan tools 

forensic lainya seperti Tenorshare UltData for Android dan masih 

banyak lagi dan metode lain seperti metode NIST dan masih banyak 
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lagi sebagai penunjang atau untuk melengkapi penelitian 

sebelumnya untuk mendapatkan hasil terbaik. 

2. Masih banyak tools yang dapat diexplore dan digunakan untuk 

penelitian berikutnya, untuk penggunaan tools yang berbeda 

diharapkan memberikan banyak informasi karena setiap tools yang 

berbeda akan memberikan hasil yang berbeda, karena setiap tools 

memliki kekurangan dan kelebihan masing-masing tools tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


