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ABSTRAK 

SMS atau Short Message Service adalah media komunikasi yang paling sering digunakan saat ini, 

karena hampir disemua handphone memiliki fitur tersebut, Selain mudah dan cepat, tarif yang semakin 

murah dan banyak bonus-bonus yang ditawarkan oleh masing-masing provider membuat masyarakat lebih 

senang mengggunakan SMS untuk saling berkomunikasi. Namun akibat dari murahnya tarif SMS yang 

ditawarkan, ini membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan leluasanya melakukan tindakan 

penipuan melalui SMS. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi yang berfungsi untuk 

menfilter atau menyaring SMS  masuk yang memiliki unsur-unsur penipuan dengan menggunakan metode 

Levenshtein distance untuk mengukur jarak dan kemiripan kata. SMS-SMS yang masuk tersebut akan di 

proses dengan cara membandingkan kata yang ada di database dengan SMS tersebut untuk mendapatkan 

jenis pesan atau SMS tersebut. Dari 44 data training berupa SMS-SMS penipuan yang diperoleh selama 3 

bulan, 42 SMS masuk ke dalam kategori SMS SPAM, dan 2 SMS masuk kedalam kategori NON SPAM.    

Kata kunci :   Levenshtein distance, SMS (Short Message Service), Filter 
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I. PENDAHULUAN  

 

Pada zaman sekarang  ini, Short 

Message Service atau yang lebih dikenal 

dengan SMS, merupakan media komunikasi 

yang paling sering digunakan baik  dari 

kalangan dewasa, remaja maupun anak-anak. 

SMS seakan sudah melekat dengan aktivitas 

keseharian masyarakat. Hanya cukup 

memiliki handphone yang terhubung ke 

provider kita sudah bisa menggunakan 

fasilitas SMS. Selain mudah dan cepat, tarif 

yang semakin murah dan banyak bonus-

bonus yang ditawarkan oleh masing-masing 

provider, membuat masyarakat lebih senang 

menggunakan SMS untuk saling 

berkomunikasi. Walaupun sekarang sudah 

banyak aplikasi-aplikasi chating yang 

tersedia gratis seperti Line, Wechat, 

Kakaotalk dan aplikasi chat lainya, namun 

penggunaan Short Message Service masih 

banyak digunakan oleh masyarakat. 

Meskipun SMS memiliki dampak  

positif  bagi masyarakat, tetapi SMS juga 

dapat memberikan dampak yang buruk. Hal 

ini disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab yang memanfaatkan 

luasnya penggunaan SMS ini untuk berbuat 

kejahatan, seperti penipuan, ancaman dan 

lainya melalui SMS. Hanya dengan bermodal 

handphone dan pulsa, penipu dapat 

melakukan aksinya dengan mudah dan 

merasa lebih aman, karena akan sulitnya 

dilacak, dan apabila mereka sudah selesai 

melakukan penipuas tersebut, mereka 

biasanya mematahkan SIM card agar aman 

dari pelacakan nomor. 

Dengan maraknya aksi penipuan ini, 

membuat masyarakat resah. Bentuk tindak 

penipuan SMS ini sangat beraneka ragam, 

sehingga sangat sulit untuk dibedakan oleh 

masyarakat awam. Salah satu yang saat ini 

marak dimasyarakat adalah SMS pemenang 

berhadiah yang mengatasnamakan 

perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya 

itu saja, bahkan ada yang juga yang 

mengatasnamakan orangtua untuk  

permintaan pengisian pulsa telepon seluler. 

SMS penipuan yang beredar luas 

dimasyarakat ini, cendrung memiliki pola 

tertentu.. 

Semakin banyaknya penyebaran SMS 

penipuan ini diperlukan sebuah aplikasi yang 

bisa menfilter, menyaring atau 

mengklasifikasikan SMS yang mengarah ke 

tindak penipuan, sehingga masyarakat tidak 

perlu takut lagi akan tertipu oleh SMS seperti 

itu. informasi yang penting, seperti berita 

duka dan lainya. 

Metode Levenshtein distance adalah 

metode yang cocok untuk menghitung jarak 

atau kemiripan antara dua string, yang 

dimana nanti kaya yang akan di inputkan 

akan dibandingkan dengan kata  yang sudah 

ada di database. 

II. KERANGKA TEORI  

A. LEVENSHTEIN DISTANCE 

Levenshtein Distance  dibuat oleh 

Vladimir Levenshtein pada tahun 1965, 

Perhitungan edit distance didapatkan dari  

matriks yang digunakan untuk menghitung 

jumlah perbedaan string antara dua string.  
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Perhitungan jarak  antara dua string ini 

ditentukan dari jumlah minimum operasi 

perubahan  untuk membuat  string A menjadi 

string B.  Ada 3 macam operasi utama yang 

dapat dilakukan oleh algoritma ini yaitu :  

a. Operasi Pengubahan Karakter 

Operasi pengubahan  karakter 

merupakan operasi menukar sebuah karakter 

dengan karakter lain  contohnya penulis 

menuliskan  string “yamg” menjadi “yang”. 

Dalam kasus ini karakter “m” diganti dengan 

huruf  “n”.  

b. Operasi Penambahan Karakter 

Operasi  penambahan  karakter berarti 

menambahkan karakter  ke   dalam suatu 

string. Contohnya  string “kepad”  menjadi  

string  “kepada”, dilakukan penambahan 

karakter  “a” di akhir string. Penambahan 

karakter tidak hanya dilakukan di akhir kata, 

namun bisa ditambahkan diawal maupun 

disisipkan di tengah string .  

c. Operasi Penghapusan Karakter 

Operasi penghapusan karakter dilakukan 

untuk menghilangkan karakter dari suatu 

string. Contohnya string  “barur”  karakter  

terakhir dihilangkan sehingga menjadi string 

„baru‟.  Pada operasi ini dilakukan 

penghapusan karakter “r”.  

Untuk menentukan Levenshtein Distance anatara 

dua kata kita membutuhkan persamaan matriks 

sebagai berikut : 

 

lev a,b  adalah matriks lev  a,b 

i adalah baris matriks 

j adalah kolom matriks 

sedangkan untuk menghitung nilai similarity 

adalah : 

 

edit distance adalah hasil dari preposesing yang 

telah dilakukan tadi atau Levenshtein distance 

maxLength  adalah jumlah string dari kata yang 

terpanjang 

 

III. KAJIAN TERDAHULU 

A. Luqman (2009) dengan penelitianya yang 

berjudul „Program aplikasi pengoreksian  

ejaan bahasa indonesia  berbasis web‟ beliau 

membuat sebuah aplikasi yang dapat 

membantu pengejaan pada saat pengisian 

jawaban berbahasa Indonesia , aplikasi ini 

mendeteksi setiap kata yang salah eja atau 

salah ketik dan kemudian memberikan 

alternative ejaan yang ditapilan pada frame 

control. 

B. Abdelkader lahmadi, Laurent delosiere, 

Olivier vestor  (2011) dengan penelitiannya 

yang berjudul “ Hinky : Defending against 

Text-based Message Spam on Smartphone” 

mereka menganalisa dua metode yang 

berbeda untuk membangun sebuah efisien 

mekanisme penyaringan SMS: yaitu Bloom 

filter dan konten Hashing. Dari hasil 
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pengujian kedua metode pendekatan tersebut 

pendekatan Hasing lebih baik dari pada 

metode pendekatan filter Bloom.  

C. Hendri winoto dalam dalam penelitianya 

yang berjudul „Deteksi kemiripan isi 

dokumen teks menggunakan algoritma 

Levenshtein distance. Beliau membuat 

sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi 

tindakan penjiplakan atau plagiarisme, dari 

ujucoba yang dilakukanya, algortima 

Lecenshtein distance mampu mendeteksi 

kemiripan dokumen teks . 

D. Karimul makhtidi pada tahun 2012 dari 

Institut Pertanian Bogor dengan judul 

„ Sistem SMS Spam Detector untuk sms 

berbahasa Indonesia pada Smartphone 

Android‟.  Beliau membuat sebuah aplikasi 

filtering sms sms spam berbahasa Indonesia 

dengan menerapkan metode Naïve Bayesian 

untuk mengklasifikasikan data, pada 

penelitian ini beliau membuat aplikasi sms 

block yang berindikasikan tindak penipuan 

dan spam    yang  akan  dicari  polanya  

adalah  SMS yang  berisi  permintaan  pulsa  

telepon  seluler  ke nomor  tertentu,  dengan  

mengatas namakan orangtua,  yaitu  mama  

atau  papa. 

A. Christian sri kusuma , Achmad Ridok dan 

indriati pada tahun 2013 yang berjudul 

„Perancangan sistem deteksi Plagiarisme 

dokumen teks menggunakan algoritma 

Damerau Levenshtein distance‟ dari hasil 

ujicoba yang dilakukan, Damerau Levenshtein 

Distance membutuhkan waktu proses (running 

time) yang lebih lama dibanding Levenshtein 

Distance sedangkan untuk nilai similarity 

yang dihasilkan relatif sama rata-rata 81 % 

untuk penanganan uji kasus total (perubahan 

susunan kalimat paragraf, pemotongan kata 

dan perubahan kata kerja aktif pasif).  

 

 

 

IV. METODE PENELITIAN 

A. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu membuat aplikasi 

yang dapat menfilter SMS yang bersifat 

penipuan dan SMS spam 

B. Metode Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem ini  terdiri 

dari proses-proses yang terstruktur yaitu :  

analis kebutuhan, desain sistem , penulisan 

kode program, pengujian program, penerapan 

program dan pemeliharaan. Metode 

pengembangan ini dikenal dengan model 

Waterfall. Berikut gambar dari model 

pengembangan Waterfall : 

 

 

 

 

Berikut penjelasan  proses-proses dari metode 

pengembangan sistem diatas : 

1. Analysis 

Langkah ini merupakan menguraikan 

kebutuhan sistemyang berfungsi sebagai 

rangkaian-rangkaian yang digunakan 

untuk sebagai acuan dari system yang 

akan dibuat, dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan system yang 

sudah ada sehinggabisa menjadi 

masukan dan pertimbangan dalam 
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penyusunan sitem yang baru Pada tahap 

ini hal yang dilakukan adalah 

menganalisa kebutuhan data dan 

mempelajari  metode Levenshtein 

distance.  

2. Desain system 

Tahap ini merupakan tahap perancangan 

sistem. Tahap design ini menggunakan 

flowchart berfungsi untuk menyatakan aliran 

metode atau proses sehingga memberi solusi 

dalam penyelesaian masalah yang ada di 

dalam proses atau algoritma tersebut. 

Sementara Entity Relationship Diagram (ERD) 

digunakan untuk membantu manggambarkan 

diagram sistem yang akan dibangun 

3. Penulisan Kode Program  

Tahap ini adalah penerjemahan rancangan dari 

tahap desain ke dalam bahasa pemrograman 

yaitu java dan xml 

4. Pengujian program 

Tahap ini merupakan uji coba terhadap 

program yang akan dibangun. Seperti 

pengujian black box , Sehingga analisis hasil 

implementasi yang didapat dari sistem 

disesuaikan dengan sistem  tersebut.  

5. Penerapan dan pemeliharaan program 

Setelah semua kebutuhhan sistem telah sesuai 

dengan kebutuhan, maka tahap ini langsung 

mengimplementasikan aplikasi tersebut ke 

handphone yang menggunakan sistem operasi 

Android. 

  

C. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang akan di bangun 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Diagram Konteks 

Diagram konteks digunakan untuk 

menggabarkan sistem yang akan dibangun. 

 

V. PEMBAHASAN 

A. Penerimaan SMS 

Untuk SMS masuk yang nomor pengirim 

sudah tersedia di dalam kontak Handphone 

maka sms tersebut langsung akan di msukkan 

dalam tab menu sms masuk, tetapi apabila 

belum terdaftar maka  sms tersebut akan 

langsung di proses. 

 

B. Pengecekan Pesan 

Aplikasi melakukan pengecekan SMS 

dengan username iwan pada database, 

apabila terdapat sms masuk maka akan 

menuju ketahap selanjutnya. Untuk 

penentukan jenis pesan, pesan tersebut akan 

diproses terlebih dahulu dengan 

menggunakan metode Levenshtein distance , 

sms tersebut kemudian dicocokan dengan 

kata yang ada database untuk menentukan 

jenis kata 

 

C. Menerima Pesan 

Pada tahap sebelumnya, pemilik nomor 

081372307827 telah mengirimkan pesan 

dengan inputan string “Slamat andaa 

menang”, tahap selanjutnya adalah sms 

tersebut akan diproses dengan menggunakan 

metode Levenshtein distance, sms yang 

terdiri dari 3 kata tersebut akan di cocokan 

dengan setiap kata yang ada pada database 
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untuk menentukan jenis dari setiap kata 

tersebut. 

 

D. LEVENSHTEIN DISTANCE 

Berikut ini adalah kata yang ada pada 

database, kata yang ditampilkan ini 

merupakan hanya sebagian saja dari kata 

yang tersimpan pada database : 

Tabel  1  Tabel Jenis Kata 

 

 

Dari tabel kata diatas, terlihat beberapa jenis dan 

kategorinya yang nantinya akan dicocokan satu 

persatu dengan setiap kata yang ada pada sms 

masuk tersebut, pencocokan dan pengolahan kata 

pada kasus ini menggunakan metode Levenshtein 

distance untuk menghitung jarak antara kedua 

string kata tersebut, yang kemudian akan dihitung 

nilai similaritas atau nilai kemiripan antara kata 

tersebut. Berikut ini merupakan tabel matriks 

untuk mencari nilai levenshtein distance antara 

dua string. 

                 

Pada kasus diatas merupakan tabel matriks untuk 

mencari nilai Levenshtein distance dari kata 

selamat dan slmat, dari tabel matriks diatas di 

dapat nilai Levenshtein adlah satu, yaitu operasi  

1 operasi penambahan. Setelah mencari nilai 

Levenshtein distance, maka langkah selanjutnya 

adalah mencari nilai Similarity , berikut ini tabel 

hasil mencari nilai Similarity 

 

Tabel  2  Tabel Similarity 

Kata yang 

dibandingkan 

Panjang 

string 

Levenshtein 

distance 

Max 

length 

Nilai 

Similarity 

selamat 7 1 7 0,86 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil 

dari pembuatan Aplikasi SMS filtering 

pada smartphone android dengan 

menggunakan metode Levenshtein 

distance adalah :  

1. Penerapan metode Levenhstein 

distance pada aplikasi sms 

filtering dianggap sudah 

mampu untuk menentukan jenis 

dari sms yang masuk, apakah 

SMS tersebut tersebut termasuk 

kedalam pesan biasa atau pesan 

spam. 

2. Aplikasi Pukat SMS ini 

nantinya akan menempatkan 

masing-masing di halaman jenis 

sms tersebut, apakah pada 

halaman pesan biasa atau pesan 

spam,dan aplikasi ini juga 

Sinonim Kata Kata 

Jenis 

Kata 

Ganti orang Nasabah, anda, teman, aku, kamu, 

saya, mereka,pemilik.... 

Non 

spam 

Hadiah Mendapatkan, hadiah, uang, mobil, 

pengundian, diskon.... 

Spam 

Media Blogspot, website, bank, rcti, 

telkomsel.. 

Spam  

Mistis Shio, zodiak, togel, jitu, mahar..... Spam 
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memberikan notifikasi apabila 

ada sms yang baru masuk. 

 

 

 

B. SARAN 

Ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan dalam penelitian ini, 

dengan harapan akan menjadi saran yang 

bermanfaat untuk pengembangan 

aplikasi SMS filtering tersebut, yaitu : 

1. Aplikasi ini bisa dikembangkan 

dengan fitur seperti MMS agar 

penggunaan aplikasi lebih 

menarik dan bisa digunakan 

seperti aplikasi sms-sms lainya 

2. Aplikasi SMS filter ini diharap 

bisa digunakan untuk semua 

jenis smartphone agar tepat 

guna untuk kedepanya 
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