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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi spam filter dengan metode Bayesian filtering dan URL filtering 

berbasis Bloom filter telah berhasil direalisasikan, dan aplikasi spam filter ini juga 

berhasil mengklasifikasikan dan memisahkan antara email yang diharapkan 

dengan email spam dengan akurasi yang tinggi dan waktu filterisasi yang rendah. 

Jika dilihat dari akurasinya, dapat disimpulkan bahwa gabungan antara 

metode URL filtering dan metode Bayesian filtering dalam teknologi penyaringan 

spam pada sisi client telah berhasil diterapkan dan mendapatkan hasil keakuratan 

yang cukup memuaskan yaitu 93%, dimana yang 5.3% merupakan false positive 

atau email legitimate yang dianggap sebagai spam, dan yang 1.7% merupakan 

false negative atau email spam yang dianggap legitimate oleh spam filter.  

Dengan dimodifikasinya metode URL filtering dengan Bloom filter berhasil 

mempercepat proses pengecekan pada metode URL filtering sebesar 140 kali lipat 

lebih cepat untuk pengecekan 5 non-existing URL, 525 kali lipat lebih cepat pada 

pengecekan 10 non-existing URL, dan 753 kali lebih cepat pada pengecekan 20 

non-existing URL dibandingkan jika harus melakukan query langsung ke 

database.  
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5.2  Saran 

Beberapa saran yang diajukan oleh penulis terhadap penelitian ini antara 

lain adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan lebih lanjut terhadap metode Bayesian filtering, khususnya 

pada saat pemisahan kata-kata dan seleksi kata dapat diperketat lagi agar kata 

yang masuk dapat lebih effisien, dalam arti tidak banyak kata yang dimasukan 

database tetapi hasil penyaringan tetap sama atau bahkan meningkat. 

2. Pengembangan pada metode URL filtering, khususnya pada tipe-tipe nama 

domain URL, saat ini metode URL filtering belum  mampu menyaring URL 

yang berada dalam URL shotener seperti “goo.gl”, “bit.ly” dan sebagainya. 

Untuk selanjutnya mungkin dapat dicek dengan menggunakan buffer untuk 

membuka isi dari URL shortener tersebut agar dapat diketahui domain URL 

asli yang akan dituju oleh suatu link URL. 

3. Pelatihan atau training Bayesian filter dapat dikembangkan lagi dan perlu 

dipikirkan cara lain untuk training agar waktu yang diperlukan untuk training 

tidak terlalu lama. 

4. Pengembangan penyaringan dapat dilakukan kembali dengan menambahkan 

filter whitelist untuk situs-situs yang sudah pasti dianggap sebagai situs yang 

baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya false positive. 
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