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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini sudah mengubah gaya 

hidup masyarakat dalam berkomunikasi, saat ini masyarakat sudah hidup 

berdampingan dengan teknologi internet sehingga dapat dengan mudah 

berkomunikasi dengan menggunakan teknologi internet ini, salah satu yang sering 

dipakai masyarakat umum adalah electronic mail (email). Pada akhir tahun 1990, 

bisnis memakai telepon untuk komunikasi utama kepada customer, partner bisnis, 

dan vendor. Sekarang, bisnis sangat bergantung kepada email untuk komunikasi 

kepada sesama karyawan ataupun kepada vendor, customer, investor, dan yang 

lainnya (Shelly & Vermaat, 2010). Email juga merupakan salah satu media untuk 

penyebaran berita atau iklan yang efektif saat ini. Tetapi pertumbuhan internet di 

dunia berbanding lurus dengan kejahatan-kejahatan yang muncul karenanya, salah 

satunya adalah penyebaran email sampah atau yang umumnya dikenal sebagai 

spam mail, junk mail, bulk mail dan unsocilited commercial email (UCE) 

(Ananda, 2011).  

Menurut Cisco IronPort SenderBase Security Network (senderbase.org, 

2013) pada tanggal 19 Maret 2013 volume spam yang terkirim setiap harinya 

adalah sebanyak 173.4 Miliar spam atau sekitar 86.2% dari total email yang 

terkirim setiap harinya, yang berarti email yang dikirimkan setiap hari masih 

didominasi oleh spam mail. Menurut data dari Kaspersky Lab (Gudkova D, 2013), 
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pada kuartal pertama tahun 2013 China menjadi negara yang terbanyak mengirim 

spam yaitu sebanyak 24.3%, lalu disusul Amerika Serikat dengan 17.7%, 

sedangkan Indonesia sendiri masuk dalam rangking 18 dengan 1% dari total 

penyebaran spam di dunia, statistiknya dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Statistik Negara penyebar spam kuartal pertama 2013 

(Kaspersky Lab, 2013) 

 
 

Berdasarkan regional, regional Asia adalah regional terbanyak yang 

menjadi sumber pengirim spam atau sebanyak 51.8% dari total pengiriman spam 

di dunia, disusul dengan Amerika Utara sebanyak 18.3%. Statistik data tersebut 

dapat dilihat pada gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Statistik regional penyebar spam kuartal pertama 2013 

(Kaspersky Lab, 2013) 

 

 

Pengiriman email spam merupakan pelanggaran terhadap Acceptable Use 

Policy (AUP) (Ananda, 2011) yang diterapkan oleh oleh hampir semua ISP 

(Internet Service Provider) atau Webhosting dan dapat berakibat penghapusan 

account email pengirim. Di Amerika Serikat peraturan tentang spam diatur dalam 

Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003 

(CAN-SPAM Act of 2003) dimana CAN-SPAM Act of 2003 merupakan Public 

Law yang dibuat  untuk mengatur perdagangan antar Negara dengan 

memberlakukan pembatasan dan hukuman pada pengiriman surat elektronik 

komersial yang tidak diinginkan melalui internet (spam mail). Namun di 

Indonesia UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) belum 

menyinggung masalah spam tersebut. 

Dengan banyaknya spam yang menyebar ini sudah pasti menyebabkan 

kerugian besar bagi ISP karena banyak bandwidth yang terbuang hanya untuk 

email sampah, dan bagi user hal ini dapat menurunkan produktifitas karena inbox 
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mail user akan dipenuhi oleh email sampah dan akan membutuhkan waktu yang 

lama untuk menyeleksi email mana saja yang legitimate dan email mana saja yang 

spam. Dengan masalah yang dihadapi user tersebut spam filter akan sangat 

berguna dalam menyeleksi secara otomatis mana saja yang termasuk legitimate 

mail dan mana saja yang spam mail. Dengan adanya spam filter ini diharapkan 

dapat menambah produktifitas dari user. 

Metode Bayesian adalah salah satu dari beberapa metode untuk 

mendeteksi spam mail, metode Bayesian mendeteksi spam dengan menghitung 

probabilitas suatu email berdasarkan kata-kata yang terdapat didalamnya. Dalam 

metode ini diperlukan dua buah database yang satu berisi informasi karakteristik 

dari legitimate mail (HAM Database) yang didapat dari sample legitimate mail 

dan yang lainnya berisi tentang informasi karakteristik dari spam mail (SPAM 

Database) yang didapat dari sample spam mail (GFI Software, 2011). Kemudian 

dengan suatu metode training, software spam filtering yang menggunakan metode 

Bayesian dapat dilatih untuk melihat kata-kata yang sering digunakan pada spam 

mail, sehingga pada akhirnya dihasilkan spam filter yang akurat dengan hasil false 

positives yang rendah. False positives adalah legitimate mail yang dianggap oleh 

spam filter sebagai spam mail. Bayesian memiliki kelemahan yaitu bila spammer 

memasukan kata-kata yang sengaja dibuat menjadi salah ejaan dan karakteristik 

tersebut tidak ada pada SPAM database maka email spam tersebut akan tetap 

dikategorikan sebagai legitimate mail dan dengan adaptasi yang dilakukan 

otomatis oleh metode Bayesian ini tidak sepenuhnya berakibat baik karena sering 

kali adaptasi ini menyebabkan false postitves yang lebih tinggi (Green T, 2005). 
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Umumnya spammer yang menyebarkan spam mail akan merujuk user 

untuk mengakses suatu link URL tertentu, yang dengan mengakses link tersebut 

user akan terkena serangan malware atau virus. Untuk mengatasi hal tersebut 

terdapat metode spam filter yang bernama URL Filtering dimana metode ini 

adalah metode filterisasi spam dengan membuat suatu database yang berisi URL 

blacklist untuk kemudian dipakai menjadi acuan untuk memeriksa email-email 

yang masuk yang mengandung link URL “Click me” didalamnya, jika link URL 

tersebut ada pada database URL blacklist maka email tersebut akan dikategorikan 

sebagai email spam (Green T, 2005), tetapi pada saat memeriksa URL suatu email 

umumnya metode ini langsung cek ke database, hal tersebut memerlukan waktu 

yang relatif lama. Kelemahan dari metode URL filtering ini adalah sulitnya 

membuat suatu URL blacklist selalu up to date, karena banyaknya domain jahat 

baru yang bertambah setiap harinya (GFI software, 2011). 

Bloom filter (Bloom, 1970) adalah struktur data probabilistik yang tersusun 

rapat dan dipergunakan untuk menentukan apakah sebuah elemen berada di dalam 

suatu set tertentu. Hasil dari tes tersebut memiliki kemungkinan untuk 

mengembalikan nilai benar untuk suatu elemen yang sebenarya tidak ada didalam 

set tersebut (false positives), tetapi tidak pernah mengembalikan nilai salah untuk 

element yang ada di dalam set (false negatives). Bloom filter ini digunakan untuk 

membantu mempercepat proses pengecekan pada saat metode URL filtering 

berjalan. Dengan harapan keseluruhan kinerja dalam proses filterisasi spam ini 

menjadi lebih cepat. 

Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki metode Bayesian 

dan metode URL Filtering, penulis akan mengkombinasikan antara metode 
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Bayesian dan metode URL Filtering tersebut dengan harapan memperoleh hasil 

akurasi yang maksimal dalam mengklasifikasikan sebuah email. Pertama email 

akan di filter dengan metode URL Filtering yang dikombinasikan dengan Bloom 

Filter, penerapan Bloom filter pada metode URL filtering bertujuan untuk 

mempercepat proses pengecekan link URL yang ada pada email, jika email lolos 

dari seleksi dengan metode URL Filtering lalu email akan diseleksi dengan 

metode Bayesian.  

 

1.2    Perumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana 

mengklasifikasikan dan memisahkan antara email yang diharapkan (email 

legitimate) dengan email spam menggunakan kombinasi antara metode URL 

Filtering yang telah dimodifikasi dengan menambahkan Bloom Filter dengan 

metode Bayesian sehingga email yang masuk ke folder user sudah otomatis 

terpisah antara  email legitimate dengan email spam pada Microsoft Outlook 

dengan persentase false positives dan  waktu penyaringan yang serendah 

mungkin?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian akan berpusat pada implementasi spam filter yang dibuat dengan 

mengkombinasikan metode URL Filtering dan Bayesian pada sisi client. Adapun 

pembatasan masalah lainnya dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Penelitian ini menggunakan metode URL Filtering dan Bayesian. 

b. Bloom Filter hanya implementasikan pada metode URL Filtering. 
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c. Client yang dimaksud adalah Microsoft Outlook. 

d. Pembuatan aplikasi yang dimaksud adalah membuat add-on pada Microsoft 

Outlook. 

e. Fitur aplikasi hanya sebatas pemisahan antara email legitimate dengan email 

spam. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan 

sebagai spam filter dengan metode Bayesian filtering dan URL filtering berbasis 

Bloom filter yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan waktu filterisasi yang 

serendah mungkin.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diciptakannya suatu add-on pada 

Microsoft Outlook yang dapat mengklasifikasikan dan memisahkan antara email 

legitimate dengan email spam dengan mengkombinasikan metode URL Filtering 

dengan metode Bayesian sehingga didapatkat hasil seleksi yang seakurat mungkin 

dan dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi 

referensi bagi peneliti lain yang meneliti pada bidang yang sama dan dengan 

diciptakannya add-on ini diharapkan dapat dipakai oleh instansi-instansi yang 

belum memiliki spam filter pada sisi client. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Laporan ini tersusun menjadi beberapa bab dengan penjelasan masing-

masing bab adalah sebagai berikut. 

Bab I:  Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

Bab II: Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori terkait dengan pelaksanaan penelitian ini. 

Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori mengenai Spam, 

Bayesian filter, URL filtering, dan Bloom filter. 

Bab III: Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisikan analisis penulis mengenai penerapan algoritma metode 

Bayesian filtering dan pengimplementasian Bloom filter pada metode URL 

filtering, perancangan dan implementasi interface aplikasi, serta 

pengimplementasian kode – kode pembangun aplikasi, disertai berbagai 

flowchart sebagai pendukung. 

Bab IV: Uji Coba dan Pembahasan 

Bab ini berisikan hasil uji coba terhadap aplikasi beserta evaluasi 

pembahasan oleh penulis dari hasil yang diperoleh tersebut. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan oleh penulis mengenai aplikasi yang telah 

dibangun secara keseluruhan, serta beberapa saran yang dapat diterapkan 

untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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