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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut.  

a. Studi Literatur 

Melakukan studi mengenai teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan 

pokok bahasan penelitian, seperti teori mengenai Bayesian filtering, URL 

filtering, Bloom filter, hash function serta berbagai konsep pendukung 

lainnya. Referensi-referensi yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, 

artikel, dan lain-lain. 

b. Analisis dan Perancangan Aplikasi 

Melakukan perancangan awal terhadap aplikasi yang akan dibangun, 

meliputi perancangan alur aplikasi dalam bentuk flowchart dan rancangan 

user interface agar dapat dengan mudah dimengerti oleh user (user friendly). 

c. Pengujian Hash 

Melakukan Pengujian terhadap beberapa macam hash yang popular 

dipakai (CRC32, MD5, dan SHA256) untuk menentukan hash yang terbaik 

yang akan dijadikan sebagai fungsi hash pada Bloom Filter. Pada pengujian 

ini faktor yang menjadi tolak ukur adalah false positive rate, perhitungan 

waktu pembuatan struktur Bloom filter dan waktu lookup suatu data ke 

struktur Bloom filter. 
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d. Pembangunan Aplikasi 

Melakukan pembangunan terhadap aplikasi dengan mengimplementasikan 

rancangan dan metode yang telah didefinisikan sebelumnya dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. 

e. Uji Coba dan Evaluasi 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi disertai dengan evaluasi hasil yang 

didapatkan.  

           

3.2 Spesifikasi Umum Sistem 

  Pada mail server besar seperti yahoo mail (ymail) dan google mail 

(gmail) umumnya sudah memiliki spam filter pada server side dimana 

semua email yang masuk ke dalam account user sudah diidentifikasi 

terlebih dahulu oleh spam filter, sehingga setelah masuk email sudah 

dikategorikan sebagai spam mail atau legitimate mail dan ditempatkan 

pada folder inbox dan junk-mail oleh server. Kelebihan dari Bayesian 

filtering salah satunya adalah cocok diterapkan pada level aplikasi client / 

individual user (Diwasasri, 2010), oleh karena itu dengan spam filter yang 

terletak pada server, metode heuristic (content analysis) seperti Bayesian 

kurang efektif karena training Bayesian filter nya dilakukan secara general 

untuk semua account email, tidak di-training  spesifik untuk setiap account 

user, jadi terkadang ada email yang menurut user ‘a’ dianggap sebagai 

spam mail tetapi dianggap legitimate mail oleh user ‘b’. Untuk mail server 

perusahaan kelas menengah ke bawah atau organisasi umumnya memakai 

spam filter open source seperti ‘SpamAssasins’ yang tetap berada di server 
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side atau bahkan tidak memakai spam filter di servernya. Oleh karena itu 

perlu adanya spam filter yang berada pada client side. Email client yang 

dipakai untuk kasus ini adalah Microsoft Outlook dimana pada Microsoft 

Outlook belum ada fasilitas untuk menyaring spam mail, Microsoft 

Outlook hanya memiliki fasilitas untuk membuat aturan bahwa email dari 

pengirim ‘a’ atau email dengan subject ‘b’ masuk ke folder ‘c’. Dengan 

tidak adanya fasilitas untuk filter spam maka diperlukan suatu add-on yang 

dipasang pada Microsoft Outlook ini untuk menyaring email yang masuk 

ke client. Add-on yang dibuat adalah dengan menyaring semua email yang 

masuk dari server, baik yang sudah disaring dan dikategorikan sebagai 

spam mail atau legitimate mail oleh server side spam filter ataupun yang 

belum disaring oleh server side spam filter.  

 

3.3  Sistem Penyaringan 

  Add-on spam filter ini memakai dua metode yaitu URL filtering 

dan Bayesian, dimana kedua metode tersebut membutuhkan database 

untuk menyimpan data-data tentang karakteristik spam. URL filtering 

sudah memiliki data (pre-added) didalam database sedangkan metode 

Bayesian perlu training dari email yang ada untuk mendapatkan data-data 

katakteristik spam yang akan disimpan di dalam database, cara 

trainingnya adalah dengan menghitung setiap variasi kata dari folder 

legitimate mail dan spam mail, kemudian dihitung perbandingan 

kemunculan kata di folder spam mail dengan di folder legitimate mail, 

dengan begitu akan diketahui probabilitas suatu kata akan berperan 
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seberapa besar dalam menjadikan email baru dikategorikan sebagai spam 

mail atau legitimate mail. 

  Add-on akan langsung aktif ketika Microsoft Outlook dibuka dan 

akan otomatis jalan ketika Microsoft Outlook receiving new item. Saat 

email masuk, email akan di-filter menggunakan metode URL filtering 

terlebih dahulu, jika kemudian URL filtering menganggap email yang 

masuk merupakan spam mail maka akan langsung dipindahkan ke folder 

junk-mail, tetapi jika tidak maka akan langsung masuk ke metode 

penyaringan kedua yaitu Bayesian filter.  

 

3.4 Diagram alir 

  Pada penelitian ini, proses penyaringan email spam dilakukan 

dengan dua kali penyaringan yaitu dengan metode Bayesian dan URL 

filtering, setiap metode akan menyaring email dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. Metode Bayesian filtering memerlukan tiga buah table, 

sedangkan URL filtering hanya membutuhkan satu buah database. 

Diagram alir dari aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

Aplikasi Spam ..., Irsyadul Halim Ahmada, FTI UMN, 2014



 

Gambar 3.1 Diagram alir aplikasi spam filter 
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Dari diagram alir pada gambar 3.1, dapat dilihat bahwa proses 

penyaringan dimulai dengan membuat struktur Bloom filter yang 

kemudian akan digunakan untuk menyaring spam pada metode URL 

filtering, pembuatan struktur Bloom filter itu sendiri memerlukan seluruh 

data yang ada pada table URL Blacklist, untuk kemudian disusun dalam 

struktur Bloom filter. Setelah Bloom filter berhasil terbuat spam filter akan 

menunggu sampai ada email baru yang masuk, ketika email baru masuk 

spam filter akan otomatis menangkap email baru tersebut kemudian 

mencari seluruh link URL yang ada pada email tersebut. Setelah 

mendapatkan semua link URL yang ada pada email tersebut, spam filter 

akan melakukan lookup / pengecekan ke struktur Bloom filter, apakah ada 

link URL tersebut dalam struktur Bloom filter?, jika tidak ada maka email 

akan diteruskan ke proses penyaringan yang kedua yaitu dengan Bayesian 

filtering, tetapi jika ada tidak langsung dikategorikan sebagai spam, karena 

struktur Bloom filter ini memiliki kemungkina false positive, oleh karena 

itu ketika Bloom filter menyatakan bahwa suatu link merupakan spam, 

spam filter akan melakukan pengecekan sekali lagi secara langsung ke 

database URL Blacklist untuk memasktikan bahwa deteksi tersebut 

bukanlah false positive, jika kemudian link tersebut ada pada database 

URL Blacklist maka email yang mengandung link URL tersebut akan 

dipindahkan ke folder spam kemudian selesai, tetapi jika tidak terbukti, 

email akan langsung masuk ke proses penyaringan yang kedua yaitu 

Bayesian filtering, pada penyaringan Bayesian filtering sebuah email perlu 

diekstrak kontennya untuk kemudian dipisahkan perkata, setelah 
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mendapatkan kata-katanya, kemudian kata-kata tersebut akan di query ke 

table Word Probability untuk mendapatkan angka probabilitas spam 

sebuah kata, setelah mendapatkan seluruh probabilitas dari setiap kata 

pada sebuah email, lalu probabilitas itu akan dihitung menggunakan 

Bayesian chain rule untuk mendapatkan probabilitas total dari sebuah 

email. Setelah mendapatkan probabilitas total lalu angka probabilitas total 

tersebut dibandingkan dengan threshold / batas yang telah ditentukan 

sebelumnya. Jika probabiltasnya melebihi batas, maka email tersebut akan 

dikategorikan sebagai spam mail lalu kemudian dimasukan ke dalam 

folder junk-mail lalu selesai, tetapi jika probabilitasnya tidak melebihi 

batas, email tersebut akan masuk ke dalam folder inbox. 

 

3.5     Diagram Arus Data 

Diagram arus data pada Top level memiliki entitas, yaitu spam 

filter yang berperan sebagai penentu apakah suatu email merupakan spam 

atau bukan berdasarkan dua buah proses yaitu proses URL filtering dan 

proses Bayesian filtering. Diagram arus data Top level dapat dilihat pada 

gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram arus data Top level.  

 

Gambar 3.3 Diagram arus data level 1 
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1 

2 
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Pada diagram arus data level 1 yang ditunjukan pada gambar 3.3 

dapat dilihat bahwa spam filter akan memberikan data email kepada setiap 

proses filtering, kemudian setiap proses akan memberikan hasil analisanya 

terhadap email yang diberikan, setelah spam filter menerima hasil analisis 

dari kedua proses tersebut, spam filter dapat mengkategorikan sebuah 

email adalah spam atau bukan. 

Diagram arus data pada level 1 akan diperjelas dengan diagram 

arus data level 1 untuk URL filtering dan Bayesian filtering pada gambar 

3.4 dan 3.5. 

 

Gambar 3.4 Diagram arus data level 2 untuk URL filtering 

 

1.1 

1.2 

1.3 
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Pada diagram arus data level 1 untuk URL filtering yang 

ditunjukan pada gambar 3.3 dapat dilihat bahwa Spam filter akan 

mengirimkan email baru ke proses URL Splitter untuk kemudian 

diekstraksi seluruh link URL pada email tersebut, setelah dapat semua link 

URL lalu, link URL tersebut akan di cek ke Bloom filter, jika hasilnya 

negative maka akan mengembalikan data lookup negative kepada spam 

filter, tetapi jika positive akan dilakukan validasi lookup langsung ke 

database untuk menghindari terjadinya false positive, setelah hasilnya 

pasti lalu dikembalikan lagi ke spam filter sebagai data lookup valid 

positive. 

Pada diagram arus data level 1 untuk Bayesian filtering yang 

ditunjukan pada gambar 3.5 dapat dilihat bahwa spam filter dapat 

memberikan dua buah data, yang satu untuk proses penyaringan dan yang 

lainnya untuk proses pelatihan Bayesian filter. Untuk penyaringan spam 

filter akan memberikan data email baru yang kemudian diekstrak untuk 

mendapatkan kata-kata yang terdapat pada email tersebut. Setelah dapat 

kata-katanya, kata kata tersebut akan dipakai untuk melakukan query 

untuk mendapatkan probabilitas dari kata tersebut, setelah dapat 

probabilitas dari semua kata dalam satu email maka akan dihitung 

probabilitas totalnya untuk kemudian dikembalikan ke entitas spam filter 

lalu ditentukan apakah email tersebut merupakan spam atau bukan. 

Sedangkan untuk pelatihan, ada dua buah training agent dimana yang satu 

bertugas menghitung jumlah kata pada setiap folder inbox dan folder spam 

mail, kemudian disimpan di database, kemudian training agent yang 
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lainnya akan menghitung probabilitas spam suatu kata dengan berdasarkan 

data jumlah kata yang sudah diproses oleh training agent (word counter) 

lalu disimpan di database SpamProbability. 

Gambar 3.5 Diagram arus data level 2 untuk Bayesian filtering 
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3.6   Struktur Tabel 

Basis data yang dibuat menggunakan Microsoft Access 2013 ini berisi 

seluruh karakteristik contoh-contoh dari spam mail dan contoh-contoh 

legitimate mail. Tabel-tabel yang dibutuhkan untuk menampung seluruh 

karakteristik dari spam mail dan legitimate mail dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

 

1. Tabel URL Blacklist 

Nama Tabel : Blacklist 

Fungsi  : Menampung daftar URL yang diblacklist. 

 

Tabel 3.1 Struktur table Blacklist 

 

 

2. Tabel Daftar kata kata dari legitimate mail 

Nama Tabel : GoodWords 

Fungsi  : Menampung nama dan jumlah kata yang ada pada  

folder inbox 

  

Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Informasi 

ID Auto number - 
Primary key, auto 

increment. 

URL Long Text - 
Nama URL Blacklist, tanpa 

“http//:www.” 

Aplikasi Spam ..., Irsyadul Halim Ahmada, FTI UMN, 2014



Tabel 3.2 Struktur table GoodWords 

Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Informasi 

ID Auto Number - 
Primary key, auto 

incerement. 

word Short Text 255 Daftar kata 

count Number - 
Jumlah suatu kata 

terdapat pada inbox 

 

3. Tabel Daftar kata-kata dari spam mail 

Nama Tabel : BadWords 

Fungsi  : Menampung nama dan jumlah kata yang ada pada  

folder junk-mail 

Tabel 3.3 Struktur table BadWords 

Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Informasi 

ID Auto Number - 
Primary key, auto 

incerement. 

word Short Text 255 Daftar kata 

count Number - 

Jumlah suatu kata 

terdapat pada junk 

mail. 

 

4. Tabel Daftar Probabilitas kata spam 

Nama Tabel : SpamProbability 

Fungsi  : Menampung seluruh probabilitas spam suatu kata. 

Tabel 3.4 Struktur table SpamProbability 

Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Informasi 

ID Auto Number - 
Primary key, auto 

incerement. 

word Short Text 255 Daftar kata 

probability Number - 
Probabilitas dari 

seluruh kata 

3.7 Struktur Navigasi Menu 
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  Karena aplikasi add-on ini berjalan secara otomatis dan secara 

background, makan struktur navigasi yang dijelaskan adalah fitur fitur dari add-on 

ini saja. Struktur navigasi menu yang dapat dipilih atau digunakan user saat 

menjalankan aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Struktur Navigasi Menu Aplikasi 

 

  Pada menu utama aplikasi, yaitu menu spam filter add-ins (terdapat pada 

akhir menu, setelah menu view) terdapat beberapa ribbon, dengan rincian masing-

masing ribbon sebagai berikut.  

1. Train Bayes Filter 

 Ribbon Train Bayes Filter ini berfungsi untuk melatih filter bayes yang 

ada pada spam filter. Pelatihan filter ini berjalan dengan cara mengumpulkan 

Spam filter 
Add-On

Train Bayes 
Filter

Insert New 
URL Blacklist

Delete URL 
Blacklist

About Add 
On

How to Use
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semua email yang aada pada inbox folder dan junk-mail folder untuk 

kemudian dihitung ulang jumlah kata-kata yang ada pada setiap folder, setalah 

dapat jumlah kata-kata yang up to date dari setiap folder, lalu dihitung 

probabilitas dari setiap kata yang didapatkan. 

2. Insert New URL Blacklist 

 Ribbon Insert New URL Blacklist ini jika diklik akan membuka window 

form yang berisi text box dan button untuk memasukan URL Blacklist baru ke 

dalam database. 

3. Delete URL Blacklist 

 Ribbon Delete URL Blacklist ini berfungsi untuk menghapus salah satu 

record dalam database URL Blacklist, pada saat diklik akan muncul window 

form  yang berisi list dari URL Blacklist yang dapat dihapus satu persatu, pada 

form tersebut juga tersedia text box yang berguna untuk mencari URL 

Blacklist yang kan dihapus, agar proses pencarian lebih cepat. 

4. About Add-On 

 Ribbon ini berfungsi untuk menampilkan window form yang berisi 

informasi tentang aplikasi, seperti kegunaan dan informasi pembuat aplikasi. 

5. How to Use 

 Ribbon ini berfungsi untuk menampilkan window form yang berisi 

informasi bagaimana cara menggunakan add-on ini dengan benar. 
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3.8 Desain Antarmuka Aplikasi 

 Desain antarmuka atau user interface aplikasi akan digunakan sebagai 

pedoman dalam membangun interface yang akan dilihat dan digunakan oleh 

pengguna. Berikut adalah hasil perancangan desain antarmuka Add-On dalam 

penelitian ini. 

1. Menu Utama 

Gambar 3.7 Menu utama add-on 

 Halaman yang ditunjukan pada gambar 3.6 adalah tampilan jika 

menu spam filter add-ins diklik. Terdapat tiga buah group, yaitu group 

Bayesian filter, URL filtering, dan Group about. Dimana group Bayesian 

filter hanya berisi ribbon Train Bayes filter. Group URL Filtering berisi 

dua buah ribbon, yaitu Add new URL dan Delete URL Blacklist. Group 

About berisi dua buah ribbon yaitu About add-on dan How to use. 

Train 

Bayes 

Filter 

Add new 

URL 

Blacklist 

Delete 

URL 

Blacklistt 

About 

Add - 

On 

How 

To Use 
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2. Add New URL Blacklist 

Gambar 3.8 Halaman Add New URL Blacklist 

 Halaman yang ditunjukan pada gambar 3.7 adalah tampilan jika 

ribbon add new url blacklist diklik, pada halaman ini hanya terdapat satu 

buah textbox dan button untuk menambahkan URL Blacklist baru. 

3. Delete URL Blacklist 

Gambar 3.9 Halaman Delete URL Blacklist 

 Halaman yang ditunjukan pada gambar 3.8 adalah tampilan jika 

ribbon delete URL blacklist diklik, pada halaman ini terdapat satu buah 

textbox untuk mencari url yang akan di hapus dan satu buah list view untuk 

menampilkan hasil pencarian. Daftar URL blacklist pada listview dapat 

dihapus dengan klik kanan lalu klik delete. 

Textbox new url blacklist Submit 

Textbox search url blacklist 

List URL Blacklist 
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4. About 

Gambar 3.10 Halaman About Add-On 

 Halaman yang ditunjukan pada gambar 3.9 adalah tampilan jika 

ribbon About add-on diklik, pada halaman ini terdapat dua buah group, 

yang satu berisi informasi kegunaan add-on, group yang lainnya berisi 

informasi pembut aplikasi. 

  

Kegunaan Aplikasi 

Informasi Pembuat Aplikasi 
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5. How to Use 

Gambar 3.11 Halaman How to Use 

 Halaman yang ditunjukan pada gambar 3.10 adalah tampilan jika 

ribbon How to use diklik. Halaman how to use ini merupakan halaman 

yang berisikan penjelasan-penjelasan mengenai cara-cara menggunakan 

add-on ini. 

  

Cara menggunakan add-on 
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