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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Studi Fisibilitas 

 Menurut Overton (2007), studi fisibilitas atau dikenal juga sebagai studi 

kelayakan, merupakan langkah pertama pada siklus pengembangan layanan atau 

produk. Tahap ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu investigasi awal untuk 

mendapatkan suatu gambaran terhadap masalah dan menilai secara kasar terhadap 

ide solusi yang diajukan sebelum menetapkan sumber daya ke proyek (Overton, 

2007). 

2.2 Regular Expression 

 Regular expression atau yang sering disebut sebagai Regex adalah sebuah 

formula untuk pencarian pola suatu kalimat atau string (Kuchling, 2002). Sering 

kali orang beranggapan bahwa regex susah dan membingungkan. Namun 

sebenarnya regex sangatlah membantu dalam menemukan pola-pola kalimat, 

sehingga percobaan terhadap semua kemungkinan pola kalimat tidak perlu 

dilakukan. Regular expression umumnya digunakan oleh banyak pengolah kata 

atau teks editor dan peralatan lainnya untuk mencari dan memanipulasi kalimat 

dengan berdasarkan kepada suatu pola tertentu. 

Regular Expression digunakan oleh banyak teks editor, utilities, dan bahasa 

pemrograman untuk pencarian dan memanipulasi teks berdasarkan pola. 

Misalnya, Perl, Ruby dan Tcl memiliki engine Regular Expression yang kuat 

dibangun pada syntax. 
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Fungsi regex yang terdapat di PHP untuk mencari string menggunakan Perl-

compatible regular expressions: 

Tabel 2.1 fungsi regex untuk mencari string (Kuchling, 2002) 

 

2.3 CodeIgniter 

 Menurut Basuki (2010), Codeigniter adalah sebuah framework PHP yang 

dapat membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi website 

berbasis PHP dibandingkan jika menulis semua kode program dari awal. 

Codeigniter menyediakan banyak library untuk mengerjakan tugas-tugas 

yang umumnya ada pada sebuah aplikasi berbasis web. Selain itu, struktur dan 
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susunan logis dari CodeIgniter membuat aplikasi yang dibuat menjadi semakin 

teratur dan rapi. Dengan demikian developer dapat fokus pada fitur-fitur apa yang 

dibutuhkan oleh aplikasi dengan membuat kode program seminimal mungkin.  

2.4 Situs Jejaring Sosial 

 Menurut Firmansyah (2010) situs jejaring sosial merupakan sebuah situs 

berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, 

melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman 

untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini 

menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri 

dan foto pengguna. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-

elemen individual atau organisasi. Setiap situs jejaring sosial memiliki daya tarik 

yang berbeda. Namun pada dasarnya tujuannya sama yaitu untuk berkomunikasi 

dengan mudah dan lebih menarik karena ditambah fitur-fitur yang memanjakan 

penggunanya. Salah satu contoh situs jejaring sosial yang terkenal adalah 

facebook. Dengan beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

situs jejaring sosial merupakan layanan berbasis web dimana digunakan untuk 

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak lain baik dengan teman, keluarga, 

maupun suatu komunitas yang memiliki tujuan yang sama. 

2.5 SPAM 

 SPAM atau junk email adalah penyalahgunaan dalam pengiriman berita 

elektronik untuk menampilkan berita, iklan, dan keperluan lainnya yang 

mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web. Spam adalah 

unsolicited email yang dikirim ke banyak orang (Raharjo, 2006). Spam juga dapat 
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diartikan sebagai email yang berisi promosi produk atau jasa, pornografi, virus, 

dan hal-hal yang tidak penting yang dikirim ke ribuan pengguna. 

 Sifat-sifat spam menurut Lambert (2003) antara lain: 

1. Isi atau konten dari email tidak relevan dengan minat penerima. 

2. Penerima tidak dapat menolak datangnya email yang tidak diminta tersebut 

dengan cara-cara lazim. 

3. Pengiriman dan penerimaan pesan tersebut hanya memberikan keuntungan 

bagi penerimanya. 

Spam menurut Raharjo (2006) dapat dikategorikan sebagai berikut: 

5. Junk mail, yaitu email yang dikirimkan secara besar-besaran dari suatu 

perusahaan atau perseorangan yang sifatnya tidak diinginkan. 

6. Non-commercial spam, misalnya surat berantai atau cerita humor yang 

dikirimkan secara massal tanpa tujuan komersial tertentu. 

7. Pornographic spam, yaitu email yang dikirimkan secara massal untuk 

mengirimkan konten-konten pornografi. 

8. Virus spam, yaitu email yang dikirimkan secara massal dan mengandung virus 

atau Trojans. 

 Tujuan dari spam itu sendiri (Cormack, 2008) adalah untuk mengirimkan 

informasi kepada penerima, dimana konten dari pesan yang dikirim umumnya 

berisi iklan yang menawarkan produk-produk tidak penting atau produk yang 

ilegal, umpan untuk skema penipuan, tujuan promosi, atau menyebarkan malware 

yang didesain untuk membajak komputer penerima. Karena mengirimkan email 

sangat murah, maka pengirim hanya menargetkan sebagian kecil dari penerima, 
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mungkin satu dari seribu atau bahkan lebih sedikit lagi yang dibutuhkan untuk 

merespon spam yang mengakibatkan keuntungan bagi pengirim. Untuk mencegah 

tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibuatlah spam filter. 

2.6 HMSAM (Hedonic Motivation System Adoption Model) 

 HMSAM adalah sebuah model untuk mengukur sebuah sistem yang 

mengadaptasi motivasi hedonis. Ada lima faktor yang menjadi fokus pengukuran 

pada HMSAM, yaitu Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Curiosity, 

Control, dan Joy yang akan mempengaruhi Behavioral intentional to use dan 

Immersion suatu aplikasi (Lowry dkk., 2013). 

a. Perceived usefulness (PU), mengukur peningkatan kinerja ketika 

menggunakan suatu sistem. 

b. Perceived ease of use (PEOU), mengukur kemudahan penggunaan suatu 

sistem. 

c. Curiosity, sejauh mana suatu sistem dapat meningkatkan rasa ingin tahu dalam 

aspek kognitif. 

d. Control, persepsi pengguna bahwa dirinya yang diajak berinteraksi oleh 

sistem. 

e. Joy, aspek kesenangan yang didapatkan dari interaksi dengan sistem. 

f. Behavioral intentional to use, keinginan pengguna untuk menggunakan 

aplikasi. 

g. Focussed Immersion, total keterlibatan yang dilakukan antara pengguna 

dengan aplikasi yang mengukur seberapa dalam pengguna terfokus dalam 

menggunakan sistem. 
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Gambar 2.1 Overview of HMSAM (Lowry dkk., 2013) 

 Aspek utama yang dinilai di dalam HMSAM adalah aspek Behavioral 

Intention to Use dan Immersion. Perhitungan kedua buah aspek tersebut disajikan 

dalam rumus berikut. 

 

Behavioral to Use = ( (PEOU) + (PU) + (Curiosity) + (Joy) ) / nAspek        ...(2.1) 

Immersion = ( (PU) + (Curiosity) + (Joy) + (Control) ) / nAspek                   ...(2.2) 

2.7 Skala Likert 

 Menurut Sugiyono (2014) skala Likert merupakan sebuah metode untuk 

mengukur data kualitatif menjadi kuantitatif. Skala ini menggunakan model rating 

dalam pengukurannya. Model rating menyediakan jawaban yang bersifat 

kuantitatif. Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan yang bersifat kualitatif 

dapat disajikan dalam sebuah data kuantitatif. Skala Likert menggunakan nilai 

positif dan negative sebagai batas pengukurannya. Pemodelan rating dalam skala 

Likert secara umum menggunakan lima buah poin penilaian, dimulai dari nilai 

sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan nilai tengahnya berupa nilai 
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netral. Perhitungan skor pada Likert dibagi menjadi lima kriteria yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.1 dengan ‘X’ sebagai nilai. 

Tabel 2.2 Kriteria Likert Scale 

Kategori Kriteria Syarat 

SA Strongly Agree X ≥ 80% 

A Agree 60% ≤ X < 80% 

N Neither 40% ≤ X < 60% 

D Disagree 20% ≤ X < 40% 

SD Strongly Disagree 0% ≤ X < 20% 

 

 Berdasarkan Tabel Kriteria Likert Scale, rumus yang dingunakan untuk 

menghitung skor adalah sebagai berikut. 

 X = ( (SA * nSA) + (A *nA) + (N * nN) + (D * nD) + (SD * nSD) ) / 

(jumlah pertanyaan * jumlah Sampel)                                                             ...(2.3) 

2.8 Confusion Matrix 

 Confusion Matrix marupakan sebuah metode untuk evaluasi yang 

menggunakan tabel matrix seperti Tabel 2.3. 

 Pada Tabel 2.3 dapat kita lihat bahwa jika dataset terdiri dari dua kelas, 

kelas yang satu dianggap sebagai positif dan yang lainnya negative (Brammer, 

2007). Evaluasi dengan confusion matrix menghasilkan nilai accuracy, precision, 

dan recall. Nilai accuracy merupakan persentase jumlah record data yang 

diklasifikasikan secara benar oleh sebuah algoritma dapat membuat klasifikasi 

tersebut (Han & Kamber, 2006). Nilai precision atau dikenal juga dengan nama 

confidence merupakan proporsi jumlah kasus yang diprediksi positif yang juga 

positif benar pada data yang sebenarnya. Sedangkan nilai dari recall atau 
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sensitivity merupakan proporsi jumlah kasus positif yang sebenarnya yang 

diprediksi positif secara benar (Powers, 2011). 

Tabel 2.3. Model Confusion Matrix (Han & Kamber, 2006) 

Correct Classification Classified as 

+ - 

+ 

 

True Positives False Negatives 

_ 

 

False Positives True Negatives 

  

 True Positive adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

positif, false positive adalah jumlah record negative yang diklasifikasikan sebagai 

positif, false negative adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan sebagai 

negative, true negative adalah jumlah record negative yang diklasifikasikan 

sebagai negative. 

 Evaluasi dan validasi hasil dihitung menggunakan akurasi, precision, 

recall dan f-measure berikut ini (Prasetyo, 2014) : 

1. Akurasi  

Perhitungan akurasi dilakukan dengan cara membagi jumlah data yang 

diklasifikasi secara benar dengan total sample data testing yang diuji. 

 Akurasi = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)                         ...(2.4) 

2. Precision 

Menghitung nilai precision dengan cara membagi jumlah data benar yang 

bernilai positif (True Positive) dibagi dengan jumlah data benar yang 

bernilai positif (True Positive) dan data salah yang bernilai positif (False 

Negative). 
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   Precision = (TP) / (TP + FP)                            ...(2.5) 

3. Recall 

Recall dihitung dengan cara membagi data benar yang bernilai positive 

(True Positive) dengan hasil perjumlahan dari data benar yang bernilai 

positif (True Positive) dan data salah yang bernilai negative (False 

Negative). 

   Recall = (TP) / (TP + FN)                                ...(2.6) 

4. F-Measure 

Nilai F-Measure didapat dari perhitungan pembagian hasil dari perkalian 

precision dan recall dengan hasil penjumlahan precision dan recall, 

kemudian dikalikan dua. 

 F – Measure = (2 * precision * recall) / (precision + recall)   ...(2.7) 

2.9 Relibiabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas berfungsi untuk melihat seberapa besar keakuratan dan 

konsistensi instrumen dalam mengukur variabel yang ada ketika dilakukan lagi 

pengujian yang sama pada kesempatan berbeda (Groth-Marnat, 2009). Metode 

yang paling populer digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian yang 

menggunakan kuesioner adalah Cronbach’s alpha (Bryman & Bell, 2007). Hasil 

dari perhitungan menggunakan Cronbach’s alpha akan menghasilkan nilai yang 

beriksar antara nol hingga satu (Hair, dkk., 2014) sedangkan nilai minimal untuk 

menyatakan bahwa sebuah variabel itu reliable menurut Nunnally adalah 0,7 

(Nunnally & Bernstein, 1994). Akan tetapi menurut Hair sebuah nilai 0,6 sudah 

cukup untuk menyatakan bahwa sebuah variabel handal (Hair, dkk., 2014). 
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 Sehingga dari informasi tersebut dapat dibentuk sebuah tabel untuk 

referensi penilaian seperti pada Tabel 2.4. Berdasarkan Tabel 2.4 dan hasil 

perhitungan yang sudah dilakukan (Utama, dkk., 2017), ditemukan data seperti 

yang terlihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.4 Tingkat Reliabilitas Cornbach Alpha 

Nilai Cornbach Alpha Reliabilitas 

0.0 < X ≤ 0.20 Kurang Reliable 

0.20 < X ≤ 0.40 Agak Reliable 

0.40 < X ≤ 0.60 Cukup Reliable 

0.60 < X ≤ 0.80 Reliable 

0.80 < X ≤ 1.00 Sangat Reliable 

 

Tabel 2.5 Tingkat reliabilitas masing-masing variable (Utama, dkk., 2017) 

Variabel Cronbach’s Alpha Reliabilitas 

Behavioral Intention to Use 0.798 Reliable 

Control 0.756 Reliable 

Curiosity 0.91 Sangat Reliable 

Immerion 0.318 Agak Reliable 

Perceived Ease of Use 0.828 Sangat Reliable 

Perceived Enjoyment 0.849 Sangat Reliable 

 

Terlihat dari data yang ada pada Tabel 2.5, sebagian besar variabel 

terwakili dengan alat penelitian yang dibuat kecuali pada variabel immersion yang 

memiliki nilai cornbach alpha dibawah 0,6. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 

faktor-faktor lain diluar variable dalam model yang mempengaruhi immersion 

yang menyebabkan responden memiliki jawaban yang berbeda satu sama lain. 
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