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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Email merupakan suatu metode untuk mengirim, menyimpan, dan 

meneruskan pesan ke alamat email yang lain melalui media elektronik 

(internet/intranet). Selain itu email juga memiliki peranan penting dalam 

aktivitas secara digital menggunakan media internet. Karena pentingnya 

penggunaan email dalam aktifitas berinternet, tidak dapat dipungkiri 

ancamanpun menjadi hal yang perlu diperhatikan keberadaannya. Salah satu 

ancaman yang sangat mengganggu user adalah spam email. Perlu adanya 

pengklasifikasian email agar dapat membedakan antara email spam dan email 

non spam sehingga membantu user untuk mengelompokkan jenis email 

tersebut. 

Algoritma decision tree, naïve bayes, support vector machine (SVM), 

dan k-nearest neighbors (KNN) merupakan beberapa contoh  algoritma data 

mining yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data. Algoritma 

decision tree C4.5 memiliki performa yang lebih baik dalam 

mengklasifikasikan data dibanding dengan algoritma svm, naïve bayes, dan 

neural network berdasarkan penelitian Youn dan McLeod (2006) [2]. 

Algoritma Iterative Dichotomiser (ID3) dari decision tree lebih unggul dari 

algoritma naïve bayes dan k-nearest neighbor (KNN) berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Jyh-Jian Sheu (2008) [2]. Perbandingan yang dilakukan 

oleh Sofi Defiyani (2008) antara algoritma decision tree ID3 dan C4.5 

menyimpulkan bahwa algoritma ID3 memiliki nilai precision, recall, dan 

accuracy yang lebih baik [2]. 

Algoritma decision tree C5.0 merupakan pengembangan dari algoritma 

pendahulunya yaitu ID3 dan C4.5. C5.0 telah dirancang untuk dapat 

menganalisis basis data substansial yang berisi puluhan sampai ratusan 

record dan satuan hingga ratusan field numeric dan nominal. Untuk 

memaksimumkan tingkat penafsiran pengguna terhadap hasil yang disajikan, 

klasifikasi C5.0 dapat disajikan dalam dua bentuk, menggunakan pohon 
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keputusan dan sekumpulan aturan IF-THEN yang lebih mudah untuk 

dimengerti dibanding neural network. Oleh karena itu, pada penelitian tugas 

akhir ini akan digunakan algoritma decision tree C5.0 dalam 

mengklasifikasikan spam email, sehingga nantinya hasil perhitungan nilai 

precision, recall, dan accuracy diharapkan lebih baik dan akurat dari 

algoritma pendahulunya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

 

a. Bagaimana cara memberikan bobot pada nilai atribut (kata) yang 

muncul dari hasil pengolahan kata subject dan message email 

menggunakan algoritma TF-IDF? 

b. Bagaimana cara mengukur tingkat kinerja algoritma C5.0 meliputi 

precision, recall, dan accuracy menggunakan bantuan library open 

source WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis)? 

 

1.3 Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat precision, recall, dan 

accuracy pada algoritma C5.0 dalam mengklasifikasikan dataset spam email. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

pengetahuan dalam pemilihan jenis algoritma yang tepat dalam 

mengklasifikasikan data untuk data mining dan text mining. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah yang dicakup dalam penulisan tugas akhir ini 

antara lain : 

 

a. Data email yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

CSMINING GROUP yang bisa diakses melalui alamat url 

http://www.csmining.org/index.php/spam-email-datasets-.html. 
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b. Algoritma yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah TF-IDF dan 

C5.0. 

c. Email yang digunakan menggunakan bahasa Inggris. 

d. Total atribut berasal dari kata pada subject dan message email. 

e. Pembobotan kata menggunakan algoritma TF-IDF. 

f. Pengukuran kinerja algorima meliputi precision, recall, dan accuracy. 

g. Pengukuran kinerja algoritma menggunakan library open source 

WEKA dan berjalan secara offline. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, metode penyelesaian yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan email spam, 

algoritma TF-IDF dan C5.0. 

b. Desain Sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini dibuat desain sistem untuk menganalisa algoritma 

decision tree C5.0 dalam menangani pengklasifikasian spam email, 

selanjutnya desain sistem tersebut dibuat dalam bentuk aplikasi 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

c. Pengujian dan Hasil Analisa Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem serta 

penarikan kesimpulan dari hasil analisa menggunakan algoritma C5.0 

dalam menangani pengklasifikasian email. Adapun analisa yang diukur 

meliputi nilai precision, recall, dan accuracy. Hasil dari pengukuran 

tersebut akan dibandingkan dengan hasil pengukuran Gmail dan 

Yahoo.  

d. Penyusunan Laporan 

Pada tahap akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penyusunan 

laporan dan penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil yang 

diperoleh dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang 

ada. Selanjutnya akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan 

dengan pengembangan lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka penulisan 

tugas akhir dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metode penyelesaian 

masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

email, algoritma TF-IDF dan C5.0. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana membangun 

sistem sesuai dengan software development life cycle dan 

menggunakan library WEKA guna mendapatkan nilai 

performansi meliputi precision, recall, dan accuracy. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang pembuatan sistem perhitungan 

nilai performansi algoritma C5.0 menggunakan library 

WEKA dan penarikan hasil analisa algoritma C5.0 

terhadap pengklasifikasian email. 

  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil analisa dalam tugas akhir ini. 


