
 

I-1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar dalam 

pembuatan laporan. Dasar-dasar tersebut terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan dilakukan penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Penggunaan internet telah menjadi salah satu hal yang penting dalam 

kehidupan berkomunikasi. Salah satu fasilitas yang terdapat pada internet adalah 

surat elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-mail. Penyebaran e-mail yang 

tidak diinginkan, yang disebut sebagai spam, pada lalu-lintas internet bisa 

berdampak pada rendahnya efisiensi dan menurunnya produktifitas pekerjaan 

pengguna e-mail. Hingga saat ini permasalahan spam masih terus berkembang 

seiring dengan berkembangnya sistem penyaringan e-mail (e-mail filtering) yang 

menggunakan berbagai metode penerapan. Tetapi permasalahan spam tetap belum 

secara tuntas dihilangkan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam 

tentang spam untuk memperoleh faktor-faktor yang cukup signifikan sebagai 

penyebab spam. 

Beberapa mail server seperti yahoo mail dan google mail yang sudah 

memiliki mesin spam filtering pun tidak luput dari spam, sehingga memungkinkan 

untuk spam masuk ke dalam inbox pengguna e-mail. Spam yang memenuhi 

mailbox, banyaknya transfer data mengakibatkan mail server sibuk, dan 

memperlambat layanan lainnya. Kurang efektifnya aplikasi penunjang mail server 

seperti mail client dalam mengatasi masalah spam menyebabkan penambahan 

kinerja mail server. 

Menerima e-mail spam mengakibatkan pemborosan waktu, biaya dan 

mengurangi produktivitas seseorang. Seseorang yang menerima e-mail spam tentu 

akan menghabiskan waktu untuk memilah-milah dan menghapus e-mail spam 

tersebut. Hal ini belum termasuk kemungkinan dalam spam mail tersebut 

mengandung virus atau hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Untuk itu 
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diperlukan proses klasifikasi antara e-mail yang bukan spam dan e-mail spam 

untuk mengatasi hal-hal tersebut. Proses pengklasifikasian pada spam filtering 

yang sangat bergantung pada pengirim pesan, bukan terhadap pesan itu sendiri 

dapat mengakibatkan kesalahan pengklasifikasian yang cukup besar. Kesalahan 

klasifikasi dapat ditemui apabila pengirim pesan adalah akun yang terjangkit oleh 

e-mail worms atau spambot, daftar blacklist akan memblok seluruh pesan yang 

diterima akun tersebut, walaupun akun tersebut mengirim pesan yang 

sesungguhnya. Akibatnya adalah pesan tadi dimasukkan ke dalam spambox atau 

mungkin saja dapat dihapus oleh pengguna tanpa sengaja saat mengosongkan 

spambox-nya. 

Proses pelatihan pada e-mail filtering umumnya melalui umpan balik 

pengguna (user feedback). Dengan kata lain, pelatihan yang dilakukan masih 

dilakukan secara manual. Akibatnya user memerlukan waktu lebih mempelajari 

aplikasi tersebut agar e-mail filtering tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

benar. Selain waktu yang terbuang, pelatihan yang dilakukan secara manual juga 

dapat mengurangi tingkat akurasi spam filtering. 

Berdasarkan hal tersebut pada proposal tugas akhir ini saya tertarik untuk 

mengangkat tema pengembangan perangkat lunak tentang Spam E-mail Filtering 

dengan judul  

“APLIKASI PENYARINGAN E-MAIL SPAM PADA MAIL CLIENT 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Untuk memberikan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembangunan aplikasi ini, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam 

laporan penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana membangun aplikasi spam filtering yang dapat mengatasi 

masalah spam dan dapat mengurangi kinerja mail server? 

2. Bagaimana mengklasifikasikan e-mail menjadi ham (bukan e-mail spam) 

dan spam, sehingga dapat mengurangi kesalahan klasifikasi e-mail dan 

dapat menghemat waktu, biaya, serta produktifitas pengguna e-mail ? 
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3. Bagaimana meningkatkan kecepatan pelatihan (training) pada sistem yang 

dapat mempermudah user dan dapat meningkatkan akurasi spam filtering? 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah membuat aplikasi untuk 

meningkatkan akurasi pemfilteran spam pada mail client dengan menerapkan 

metode Naïve Bayes Classifier yang didukung oleh teknologi Text Mining. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi pemfilteran spam dengan menerapkan metode Naïve 

Bayes Classifier pada level client yang dapat terkoneksi dengan mail 

server guna meningkatkan perlindungan terhadap spam dan mengurangi 

kinerja mail server. 

2. Membangun aplikasi yang dapat mengklasifikasikan e-mail menjadi ham 

(bukan e-mail spam) dan spam secara tepat sehingga dapat menghemat 

waktu, biaya, serta produktifitas pengguna e-mail. 

3. Membangun aplikasi yang dapat melakukan pelatihan (training) secara 

otomatis sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan akurasi 

spam filtering, serta mempermudah kinerja user dalam penggunaannya. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar penulisan tugas akhir ini terfokus dan terarah maka akan diberikan 

batasan terhadap filterisasi spam yang akan dibahas, antara lain : 

1. Filtering terletak pada level client yang dapat terkoneksi dengan mail 

server. 

2. Klasifikasi e-mail hanya memperhatikan body e-mail, tidak melakukan 

pengecekan pada attachment atau file. 

3. Spam filtering menggunakan teknologi Text Mining dan metode Naïve 

Bayes Classifier. 

4. Spam filtering hanya berupa teks, bukan gambar. 

5. Aplikasi terkoneksi dengan mail server local & gmail. 

6. Pengguna hanya bisa melakukan login dengan satu account e-mail 
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1.5 METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu 

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar 

penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Maka dalam 

menganalisa masalah, penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai 

berikut : 

a. Studi Pustaka 

Penulis mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, 

sehingga mendapatkan solusi dari segala permasalahan yang muncul pada 

penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Sistem 

Penulis melakukan metode observasi untuk mempelajari dan 

membandingkan studi sistem dari sistem yang telah berjalan pada sistem 

spam filtering yang ada pada mail server seperti google mail dan yahoo 

mail. Dengan metode ini diharapkan sistem yang sebelumnya dapat 

dikembangkan menghasilkan sistem yang baru. 

c. Pengembangan Sistem 

Waterfall adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang 

dilakukan secara sekuensial, dimana satu tahap dilakukan setelah tahap 

sebelumnya selesai dilaksanakan. Adapun model ini dimulai dari tahap : 

1. Analisis, pada tahap ini dibentuk domain masalah yang muncul pada 

penelitian yang dilakukan. Sehingga dapat melakukan keputusan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berada pada penelitian ini. 

2. Desain, pada tahap ini melakukan pembuatan tabel aturan yang 

diperkirakan untuk memfasilitasi fitur-fitur yang dibutuhkan pada 

aplikasi spam filtering serta membuat basis pengetahuan dan membuat 

interface (antarmuka). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penalaran_induktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
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3. Kode, pada tahap ini merupakan proses mengubah desain menjadi 

bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer yaitu dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

4. Testing, pada tahap ini melakukan pengujian atas e-mail yang masuk 

pada mail client untuk menguji gejala-gejala kerusakan yang 

memungkinkan terjadi. 

5. Implementasi, hasil perancangan dengan bahasa pemrograman PHP 

dan MYSQL sebagai penyimpanan database yang nantinya akan 

dipergunakan pada penerapan sistem. 

 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari enam bab, yaitu : 

Bab Satu Pendahuluan, merupakan bagian kesatu dari laporan ini. Pada bagian 

ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 

Bab Dua Landasan Teori, bab ini membahas mengenai teori-teori yang 

digunakan penulis untuk membangun sistem yaitu mengenai pemfilteran spam 

pada mail client dengan menerapkan metode Naïve Bayes Classifier yang 

didukung teknologi Text Mining dan perancangan sistem.  

 

Bab Tiga Analisis, bab ini membahasi mengenai deskripsi sistem lama, 

identifikasi masalah, prinsip kerja sistem lama, analisis data perencanaan 

pemfilteran spam pada mail client dengan metode Naïve Bayes Classifier dan 

teknologi Text Mining, prinsip kerja system yang akan dibangun, dan hasil 

analisa. 

 

Bab Empat Perancangan Sistem, pada bab ini akan dibahas mengenai 

perancangan pembangunan aplikasi sistem yang akan dibangun meliputi 

perancangan sistem menggunakan UML dan perancangan anatarmuka. 
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Bab Lima Implementasi dan Pengujian Sistem, pada bab ini akan dibahas 

mengenai implementasi rancangan aplikasi sistem mulai dari hardware, software, 

dan antarmuka yang siap digunakan. 

 

Bab Enam Kesimpulan dan Saran, pada bab ini membahas tentang kesimpulan 

yang didapat selama pembangunan sistem dan penyusunan laporan tugas akhir 

serta saran terhadap pembangunan sistem dan penyusunan laporan tugas akhir 

serta saran terhadap kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun.  


