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Abstrak
Bloom Filter adalah sebuah struktur data yang berfokus untuk membantu mengurangi ruang
penyimpanan (storage consumption). Bloom Filter banyak digunakan pada big data dan jaringan nirkabel.
Namun, Bloom Filter memiliki kekurangan, yaitu menghasilkan false positive sehingga tidak dapat
digunakan secara langsung dalam penyimpanan akun. Di sisi lain, meningkatnya pengguna internet
mendorong kebutuhan ruang yang besar untuk penyimpanan akun. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menerapkan Bloom Filter Tiga Dimensi dalam rangka mengefisienkan ruang
penyimpanan akun yang aman karena nilai yang disimpan adalah nilai hash dari akun dan password yang
digunakan. Pengujian tingkat efisiensi pada skema penyimpanan akun dengan Bloom Filter yang dibuat
dapat dilakukan menggunakan kajian empiris dengan membandingkan ukuran dimensi awal antar Bloom
Filter Tiga Dimensi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa persentase okupansi suatu Bloom Filter
berpengaruh terhadap nilai tingkat false positive. Persentase okupansi 0,1 dan kurang dari 0,1 memiliki
nilai tingkat false positive di bawah 0,1. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu
persentase okupansi dan tingkat false positive pada 3DBF berbanding lurus.
Kata kunci : Bloom Filter, penyimpanan akun, false positive
Abstract
Bloom Filter is a data structure that focuses on helping to reduce storage consumption. Bloom Filter
is widely used in big data and wireless networks. However, Bloom Filter has disadvantage since it generates
false positives, thus it cannot be used directly to store accounts and password. On the other hand, the
increase in internet users drives the need of larger space for account storage. Therefore, this study aims to
apply a Three-Dimensional Bloom Filter in order to streamline safe account storage consumption. The
efficiency level of the account scheme with Bloom Filter is obtained empirically from experiments that
compare the initial dimension among several three-dimensional Bloom Filters schemes. The results of this
study is the percentage of occupancy of a Bloom Filter is correlated to the value of the false positive rate.
The percentage of occupancy 0.1 and less than 0.1 has a false positive rate value below 0.1. Based on the
results of this study, it can be concluded that the percentage of occupancy is directly proportional with the
value of the false positive rate.
Keywords: Bloom Filter, account storage system, false positive
1.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Dewasa ini, banyak bermunculan situs yang mengharuskan pengguna untuk terdaftar sebagai anggota situs
tersebut. Hal ini mengakibatkan diperlukannya tempat penyimpanan akun dan password yang dapat menyimpan
banyak data. Penyimpanan akun haruslah berada dalam bentuk yang selalu dilindungi. Salah satunya dengan cara
memasukkan username dan password pada fungsi hash. Fungsi hash mengeluarkan hasil berupa suatu nilai yang
ukurannya seragam [1]. Ukuran nilai tergantung pada fungsi hash yang digunakan. Salah satu tujuan dari
penggunaan fungsi hash adalah untuk melindungi password jika seandainya terjadi peretasan seperti pada kasus
kebocoran data Bukalapak pada tahun 2017 [2] dan Tokopedia pada tahun 2020 [3].
Akibat populasi pengguna yang besar, penggunaan hash dengan ukuran lebih besar juga memengaruhi ukuran
ruang penyimpanan (selanjutnya juga akan diistilahkan sebagai memori) yang diperlukan. Bloom Filter adalah
sebuah struktur data yang berfokus untuk membantu performa sebuah sistem dan mengurangi pemakaian memori.
Contoh penggunaan Bloom Filter adalah pada penyimpanan big data [4] dan pengumpulan data pada jaringan
nirkabel [5]. Bloom Filter memiliki lima klasifikasi, salah satunya adalah multidimentional Bloom Filter dengan
salah satu sistemnya adalah rDBF. Kelebihan dari rDBF adalah tidak mengalami false negative [6]. False negative
adalah kesalahan saat suatu elemen dianggap bukan anggota suatu himpunan padahal elemen tersebut memang
anggota dari suatu himpunan yang kita tinjau. Hal tersebut membuat rDBF mengungguli jenis Bloom Filter
bernama Cuckoo Filter yang sama-sama menawarkan pengurangan memori penyimpanan [6]. Maka dari itu, rDBF
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dapat menjadi solusi untuk mengurangi memori yang diperlukan dalam penyimpanan akun. Bloom Filter tidak
banyak digunakan dalam sistem penyimpanan akun karena Bloom Filter memiliki kelemahan berupa false positive
yang dihasilkan. Jika tingkat false positive milik Bloom Filter dapat dikurangi, maka Bloom Filter dapat membantu
sistem penyimpanan akun sehingga penyimpanan password tidak memerlukan memori yang besar [4].
Pada tugas akhir ini dikaji implementasi dan kinerja Bloom Filter untuk skema 3DBF (Bloom Filter Tiga
Dimensi). 3DBF dipilih karena secara teori false positive 3DBF lebih rendah daripada 2DBF, tetapi estimasi waktu
pemasukan dan pencarian data yang dibutuhkan tidak sebanyak rDBF dengan r lebih dari 3, misalnya 4DBF dan
5DBF, untuk false positive pada rDBF. Hal tersebut mengacu pada ukuran dimensi yang tergantung dari nilai r.
Ukuran r memengaruhi kecepatan pemrosesan data. Semakin besar angka r maka semakin banyak waktu yang
diperlukan untuk memproses data [6].
1.2 Topik dan Batasannya
Dari latar belakang yang telah disebutkan, Bloom Filter dapat digunakan untuk mereduksi memori
penyimpanan akun, tetapi memiliki kekurangan berupa false positive. Permasalahan utama yang dikaji pada
penelitian ini adalah pengaruh parameter dimensi Bloom Filter (yang dinyatakan dalam 𝑥, 𝑦, dan 𝑧) terhadap nilai
false positive dan ukuran memori yang digunakan untuk skenario n data masukan.
Model yang dibangun menggunakan Bahasa pemrograman Python. Penelitian ini difokuskan pada 3DBF
(Bloom Filter Tiga Dimensi). Fungsi hash digunakan untuk pengamanan username dan password. Operasi 3DBF
yang ditinjau hanya pemasukan (insert) dan pencarian (query). Pengujian dan analisis dari skema penyimpanan
dengan 3DBF dilakukan secara empiris berdasarkan eksperimen yang dilakukan.
1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan Bloom Filter Tiga Dimensi dengan nilai parameter seperti
apa yang baik untuk diterapkan pada penyimpanan akun.
1.4 Organisasi Tulisan
Pada bagian pertama dibahas latar belakang dan topik serta batasan masalah yang ditinjau. Bagian kedua
membahas studi terkait meliputi kebaruan penelitian dan dasar teori. Bagian ketiga membahas sistem yang
dibangun terdiri dari fungsi hash, Bloom Filter Tiga Dimensi, proses pemasukan (insert) dan proses pencarian
(query), variabel, dan parameter. Pada bagian keempat memaparkan hasil pengujian dan analisa hasil pengujian.
Bagian terakhir membahas kesimpulan dari penelitian ini.
2.

Studi Terkait

2.1 Kebaruan Penelitian
Beberapa kebaruan penelitian terkini terkait metode penyimpanan akun menggunakan Bloom Filter adalah
sebagai berikut.
1. Penelitian dengan judul rDBF: A r-Dimensional Bloom Filter for massive scale membership query [6] R.
Patgiri, S. Nayak, S. Borgohain pada tahun 2019 yang mengangkat masalah penggunaan algoritma yang
rumit untuk penerapan Bloom Filter. Pada penelitian tersebut diperkenalkan kelompok klasifikasi baru
dalam Bloom Filter yang bernama multidimensional Bloom Filter dengan metodenya rDBF. Metode
rDBF menggunakan bilangan prima sebagai nilai dimensi inisialnya untuk menghindari collision dan
digunakan untuk menjalankan hash pada data yang akan dimasukkan. Nilai parameter yang diuji adalah
false negative.
2. Penelitian dengan judul HFil: A High Accuracy Bloom Filter [7] oleh R, Patgiri pada tahun 2019 yang
mengangkat masalah false positive yang mengurangi tingkat akurasi dari Bloom Filter. Pada penelitian
tersebut diperkenalkan sebuah metode bernama HFil yang merupakan multilevel Bloom Filter dengan
menerapkan rDBF. Parameter yang digunakan dalam pengujian adalah akurasi dan memori.
3. Penelitian dengan judul PassDB: A password database with strict privacy protocol using 3D Bloom Filter
[8] oleh R. Patgiri, S. Nayak, S. Borgohain pada tahun 2020 mengangkat masalah penerapan Bloom Filter
pada penyimpanan password. Pada penelitian tersebut diperkenalkan sebuah metode penyimpanan
password bernama PassDB yang menerapkan HFil dengan 12 tingkat untuk 3DBF. HFil dengan 12
tingkat dipilih karena memiliki nilai false positive yang cukup rendah dengan waktu tidak lebih lama dari
HFIL dengan tingkat lebih dari 12. PassDB menggunakan empat digit SHA256 sebagai fungsi hash.
Parameter yang digunakan dalam pengujian adalah akurasi.
4. Penelitian dengan judul Password similarity using probabilistic data structures [9] oleh D. Berardi et al.
yang mengangkat masalah password serupa yang lolos dari pengecekan kemiripan. Pada penelitian
tersebut diperkenalkan sistem yang akan melakukan pengecekan terhadap password menggunakan
Bloom Filter.
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Penelitian dengan judul An Efficient Implementation of SHA processor Including Three Hash Algorithms
(SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256) [10] oleh S-H Lee dan K-W Shin yang mengangkat masalah
penerapan tiga hash untuk membangun crypto-cores yang efesien. Penelitian ini membahas desain dan
implementasi algoritma fungsi hash pada FPGA.

2.2 Dasar Teori
Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi fungsi hash, Bloom Filter, dan false positive.
2.2.1
Fungsi Hash
Fungsi hash digunakan untuk pengamanan username dan password pada penyimpanan akun. Hal ini
diperlukan karena fungsi hash adalah fungsi yang mentransformasi berbagai ukuran data menjadi data yang
panjangnya seragam menggunakan kunci [11]. Keluaran dari fungsi hash disebut digest atau nilai hash. Data yang
akan dimasukkan ke dalam fungsi hash disebut message. Sifat hash adalah irreversible, artinya hasil hash tidak
dapat di-decode dengan mudah [1]. Syarat fungsi hash adalah keluaran fungsi hash harus panjang yang seragam,
dapat digunakan oleh berbagai ukuran dan format, aman dari weak collision, dan aman dari strong collision [11].
Jika 𝑋 adalah semua kemungkinan message yang ada dan 𝑌 adalah himpunan semua kemungkinan nilai hash,
maka terdapat beberapa karakteristik dari fungsi hash, yaitu:
1) Weak collision resistance disebut juga dengan Second pre-image resistance.
Sebuah fungsi hash ℎ: 𝑋 → 𝑌 dikatakan aman dari weak collision apabila untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋 tidak
terdapat algoritma yang efisien untuk menemukan 𝑥 ′ ∈ 𝑋 yang memenuhi ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥 ′ ).
2) Strong collision resistance atau collision resistance.
Suatu fungsi hash ℎ: 𝑋 → 𝑌 dikatakan aman dari strong collision apabila 𝑥 ∈ 𝑋 tidak terdapat algoritma
yang efisien untuk menemukan dua nilai 𝑥 dan 𝑥′ berbeda yang memenuhi ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥 ′ ).
Beberapa contoh fungsi hash yang aman dari strong collision diantaranya adalah MD5, SHA-1, SHA-256,
SHA-512. Sebagai gambaran fungsi hash yang sederhana, misalkan ada sebuah masukan “cyber” yang akan
dimasukan ke dalam fungsi hash dengan ukuran digest adalah 9 bit. Penggambaran tabel hash sederhana ada pada
Tabel 1, kolom merupakan bit dengan jumlah b bit dan baris merupakan blok. Langkah pengisian Tabel 1 adalah
sebagai berikut.
1) Masukan tersebut diubah menjadi nilai ASCII, yaitu 99, 121, 98, 101, dan 114.
2) Nilai ASCII diubah menjadi angka biner. Representasi biner yang didapat adalah 01100011 01111001
01100010 01100101 01110010. Nilai 01100011 diperoleh dari 99, nilai 01111001 diperoleh dari 121,
nilai 01100010 diperoleh dari 98, nilai 01100101 diperoleh dari 101, dan nilai 01110010 diperoleh dari
114.
3) Angka biner tersebut dikelompokan dalam 𝑏 bit, contohnya digunakan 9 bit. Untuk mempermudah, sel
pada Tabel 1 yang sudah terisi akan menggunakan warna tertentu. Kotak berwarna biru untuk
01100011, kotak berwarna merah muda untuk 01111001, kotak berwarna hijau untuk 01100010, kotak
berwarna ungu untuk 01100101, dan kotak berwarna jingga untuk 01110010.
4) Cek berapa blok yang sudah terisi. Blok adalah baris. Jika ada yang belum terisi, maka lakukan padding
(pengisian blok dengan bit). Kotak berwarna abu pada Tabel 1 adalah padding.
5) Lalu, gunakan operasi XOR untuk setiap kolom. Berdasar Tabel 1, didapat:
a. Operasi XOR untuk kolom bit 1 adalah 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0,
b. operasi XOR untuk kolom bit 2 adalah 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0,
c. operasi kolom bit 3 adalah 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0,
d. operasi XOR kolom bit 4 adalah 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0,
e. operasi kolom bit 5 adalah 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0,
f. operasi kolom bit 6 adalah 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0,
g. operasi XOR kolom bit 7 adalah 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1,
h. operasi XOR kolom bit 8 adalah 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1,
i. dan operasi XOR untuk bit 9 adalah 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1.
Hasil XOR keseluruhan adalah 000100111. Hasil tersebut merupakan digest dari masukan “cyber”.
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Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
XOR
(digest)

Bit 1
0
1
1
0
0
0

Tabel 1. Pengisian tabel hash sederhana.
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
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Bit 8
1
0
1
1
0
1

Bit 9
0
1
1
1
0
1

2.2.2

Bloom Filter
Bloom Filter digunakan sebagai cara penyimpanan akun yang rendah memori. Bloom Filter adalah sebuah
struktur data yang berfokus untuk mengurangi pemakaian memori. Konsep filter pada Bloom Filter melambangkan
sebuah set himpunan 𝑆 beranggotakan 𝑥 elemen sebanyak 𝑛 buah, dinotasikan dengan 𝑆 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 }.
Bloom Filter memeriksa keanggotaan suatu data sehingga mengembalikan nilai true atau false [4]. Biasanya
kondisi true dinotasikan dengan 1 sedangkan kondisi false dinotasikan dengan 0. Gambaran umum penggunaan
Bloom Filter untuk penyimpanan username dan password adalah sebagai berikut. Misalkan ada sebanyak n buah
akun yang masing-masing terdiri dari dua bagian, yaitu username dan password. Masing-masing akun akan
dimasukan ke dalam sejumlah k fungsi hash berbeda, yang dinotasikan dengan ℎ𝑘 . Setidaknya Bloom Filter
memakai satu buah fungsi hash. Suatu hasil concatenation dari username dan password dinotasikan dengan 𝑀.
Digest akan dipetakan ke dalam Bloom Filter berukuran b bit. Tanda panah menyatakan pemetaan akun. Ilustrasi
hal ini ada pada Gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi cara kerja hash yang dipetakan pada Bloom Filter. Notasi 𝒉𝟏 , 𝒉𝟐 , hingga 𝒉𝒌
merupakan fungsi hash yang berbeda-beda. Nilai 𝑴 merupakan hasil concatenation dari username dan
password.
Pada Tabel 1, terdapat akun yang terdiri dari username dan password. Akun pertama yang memiliki username
“Rara” dan memiliki password “234561” dilakukan concatenation lalu dikenakan beberapa fungsi hash. Digest
dipetakan ke dalam Bloom Filter yang memiliki ukuran b bit.
Dimensi dari suatu skema Bloom Filter Tiga Dimensi dinyatakan dengan 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 dengan nilai masingmasing adalah bilangan prima berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari collision [6]. Bilangan ini
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yang akan menentukan daya tampung maksimal dari suatu 3DBF. Digest yang dinotasikan dengan nilai ℎ akan
disimpan ke dalam 3DBF dengan posisi (𝑖, 𝑗, 𝑘). Nilai 𝑖, 𝑗, dan 𝑘 merupakan hasil dari masing-masing ℎ dikenakan
modulo oleh 𝑥, ℎ dikenakan modulo oleh 𝑦, dan ℎ dikenakan modulo oleh 𝑧. Nilai (𝑥, 𝑦, 𝑧) yang berbeda
mengakibatkan nilai (𝑖, 𝑗, 𝑘) berbeda-beda untuk setiap nilai 0 ≤ ℎ < 𝑥𝑦𝑧. Sehingga nilai 𝑖, 𝑗, dan 𝑘 memiliki
operasi: 𝑖 = ℎ 𝑚𝑜𝑑 𝑥, ; 𝑗 = ℎ 𝑚𝑜𝑑 𝑦; dan 𝑘 = ℎ 𝑚𝑜𝑑 𝑧. Operasi modulo digunakan untuk proses pemetaan agar
memenuhi: 0 ≤ 𝑖 < 𝑥, 0 ≤ 𝑗 < 𝑦, dan 0 ≤ 𝑘 < 𝑧.
2.2.3

False Positive
Bloom Filter memiliki kekurangan karena menghasilkan false positive. False positive adalah kesalahan saat
suatu elemen dianggap anggota dari suatu himpunan padahal hal itu tidak benar. Misalnya seorang pengguna dapat
memasuki suatu situs padahal orang tersebut tidak memiliki akun. Pengukuran false positive pada Bloom Filter
Tiga Dimensi dapat menggunakan rumus false positive rate. Pembahasan rumus ada pada subbab 3.5 tentang
parameter.
3.

Sistem yang Dibangun

3.1 Bloom Filter Tiga Dimensi
Pengecekan teori Bloom Filter Dua Dimensi memiliki tingkat false positive lebih banyak ketimbang Bloom
Filter Tiga Dimensi dilakukan. Pembuktian menggunakan dimensi awal berupa bilangan prima dalam rentang 2
sampai dengan 29 (inklusif). Tingkat false positive untuk dimensi awal x dan y adalah masing-masing Gambar 2
dan Gambar 3. Hasil dari pengecekan adalah nilai false positive untuk Bloom Filter Tiga Dimensi dan Bloom
Filter Dua Dimensi adalah Bloom Filter Tiga Dimensi memiliki nilai false positive lebih rendah ketimbang Bloom
Filter Dua Dimensi.
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Gambar 2. Nilai rata-rata False Positive Rate untuk dimensi awal x.
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Gambar 3. Nilai rata-rata False Positive Rate untuk dimensi awal y.
Tahapan pertama dalam pembuatan model adalah menentukan model yang dibangun. Model yang dipilih
adalah Bloom Filter Tiga Dimensi (3DBF). Kedudukan akun pada 3DBF adalah seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Ilustrasi model Bloom Filter Tiga Dimensi (3DBF). Notasi 𝒙, 𝒚, dan 𝒛 melambangkan dimensi
dari Bloom Filter. Nilai 𝒊, 𝒋 dan 𝒌 merupakan hasil dari 𝒉 diproses modulo oleh nilai 𝒙, 𝒚, dan 𝒛.
Dimensi tersebut memiliki nilai yang menunjukan posisi sel (i, j, k) dari Vektor Bloom Filter atau sel memori.
Bloom Filter menyimpan digest yang sudah dikenakan operasi modulo oleh ukuran satuan Bloom Filter sebanyak
b bit.
3.2 Hash
Fungsi hash yang digunakan adalah SHA256 karena memenuhi syarat collision resistance yang telah
dijelaskan sebelumnya. Tabel 2 merupakan contoh penyimpanan akun dengan password yang sudah menjadi
digest. Akun tidak mencantumkan password sebenarnya karena sudah mengalami hash. Pada Tabel 3, username
dan password sudah menjalankan concatenation lalu dikenakan fungsi hash dan dimasukkan ke dalam 3DBF.
Format 3DBF digunakan ukuran 4 bit sebagai contoh. Angka 1 pada Tabel 3 menandakan memori sel tersebut
sudah terisi.
Tabel 2. Contoh penyimpanan akun sebelum penggunaan Bloom Filter.
Akun Username
Password yang sudah dikenakan fungsi hash
1
Rais
866f37f63d5bed4b1e1bdafe19fce8d5a
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Tabel 3. Contoh penyimpanan akun sesudah penggunaan Bloom Filter.
Bloom Filter
[[[1000, 0000], [0000, 0000]], [[0000, 0000], [0000, 0000]]]
Penjelasan mengenai konversi dari username dan password ke dalam Bloom Filter akan dijelaskan lebih rinci
pada bagian 3.3.1 mengenai proses pemasukan atau insert.
3.3 Proses Bloom Filter
Operasi pada Bloom Filter yang ditinjau di penelitian ini hanya dua operasi yaitu pemasukan (insert) dan
pencarian (query).
3.3.1
Pemasukan (Insert)
Operasi insert adalah proses pemasukan akun ke dalam Bloom Filter. Inisialisasi awal Bloom Filter adalah 0
yang berarti Bloom Filter tersebut kosong dan masing-masing nilai dimensi awal (x, y, z) harus bernilai prima dan
berbeda agar tidak terjadi collision.
Pada operasi ini, terjadi perubahan nilai 0 pada Bloom Filter menjadi 1 yang berarti Bloom Filter sudah terisi
oleh suatu anggota. Penentuan letak titik pada 3DBF adalah digest fungsi hash username dan password atau h
yang sudah diubah menjadi angka desimal dan disimpan ke dalam ℎ′ dikenakan operasi modulo oleh (x, y, z) lalu
hasilnya disimpan di dalam variabel (i, j, k). Setelah didapat letak titik, h’ dikenakan operasi modulo oleh ukuran
b bit sehingga menghasilkan pos (pada Gambar 5 ditunjukkan dengan 𝑝𝑜𝑠 = ℎ′ 𝑚𝑜𝑑 𝑏). Setelah itu diperiksa
apakah Bloom Filter penuh atau tidak. Jika Bloom Filter penuh, maka akan mengeluarkan pemberitahuan bahwa
Bloom Filter penuh. Jika Bloom Filter tidak penuh, akan diperiksa apakah pos merupakan anggota atau bukan.
Jika pos bukan anggota dari Bloom Filter yang ditinjau, maka pos akan dimasukkan dan dipetakan ke dalam Bloom
Filter. Nilai bit pada Bloom Filter yang bersesuaian diubah dari 0 menjadi 1. Sedangkan apabila pos adalah anggota
dari Bloom Filter, maka akan diberitahukan bahwa hasil concatenation dari username dan password adalah
anggota. Diagram proses ini ada pada Gambar 5. Pada Gambar 5, terjadi pemeriksaan 𝑝𝑜𝑠 dua kali untuk
memastikan apakah pos merupakan anggota atau bukan. Hal ini dilakukan agar skema yang dibuat dapat
memeriksa anggota baru atau tidak. Pemeriksaan pertama digunakan untuk menentukan apakah perlu anggota baru
perlu ditambahkan atau tidak. Pemeriksaan kedua untuk mengecek apakah benar elemen yang ditinjau anggota
atau bukan.
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Gambar 5. Diagram alir proses pemasukan data (insert). Notasi h merupakan digest dari hasil
concatenation antara username dan password, dan b merupakan banyaknya bit sel memori.
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Sebagai ilustrasi proses pemasukan (insert), ada sebuah 3DBF yang kosong memiliki ukuran x = 2, y = 2,
dan z = 2. Bloom Filter tersebut memuat 2 buah list (sesuai dengan nilai 𝑥) dengan setiap list terdapat 2 buah list
(sesuai dengan nilai 𝑦) dan di dalamnya terdapat 2 letak sel memori (sesuai dengan nilai 𝑧). Kemudian ukuran sel
memori yang digunakan sebesar 4 bit. Untuk keperluan contoh, fungsi hash yang digunakan adalah modifikasi
dari fungsi hash SHA256 yang hanya mengambil 7 digit awal dari hasil fungsi hash terhadap masukan yang ada.
Misalkan data akun yang akan dimasukkan adalah username “rais” dan password “1234”. Username dan password
dikenakan operasi concatenation sehingga menghasilkan “rais1234”. Setelah itu, string dimasukan ke dalam fungsi
hash. Jika menggunakan SHA256, maka hasil dari hash “rais1234” menghasilkan “cb3f7d9…”, dengan
mengambil 7 digit awal menjadi “cb3f7d9”. Hasil dari hash tersebut diubah menjadi angka desimal menghasilkan
“2131…”, dengan mengambil 4 digit awal menjadi “2131”. Nilai desimal selanjutnya dikenakan modulo dengan
masing-masing x, y, dan z untuk disimpan pada variabel (i, j, k), sehingga: 𝑖 = 2131 𝑚𝑜𝑑 2 dengan 𝑖 = 1; 𝑗 =
2131 𝑚𝑜𝑑 2 dengan 𝑗 = 1; dan 𝑘 = 2131 𝑚𝑜𝑑 2 dengan 𝑘 = 1.
Digest akan disimpan di posisi sel [1, 1, 1]. Vektor Bloom Filter diisi berdasarkan hasil angka desimal yang
dikenakan modulo ukuran bit sel memori (𝑝𝑜𝑠 = 2131 𝑚𝑜𝑑 4 dengan 𝑝𝑜𝑠 = 3)
Selanjutnya masukkan hasil ini ke dalam Bloom Filter dengan cara mengganti angka 0 menjadi 1 pada posisi
sesuai dengan 𝑝𝑜𝑠 di dalam 𝑖, 𝑗, 𝑘 yang sesuai. Ilustrasinya menjadi seperti ini: [[[0000, 0000], [0000, 0000]],
[[0000, 0000], [0000, 0001]]]. Berdasarkan ilustrasi, mekanisme pengisian Bloom Filter dengan data masukan
tersebut adalah sebagai berikut.
1) Posisi 𝑖 menentukan list terluar yang akan dimasukkan. List ini memiliki penamaan anggota yaitu 0 dan
1. Jumlah nama sesuai dengan nilai 𝑥.
2) Posisi 𝑗 menentukan letak penempatan pada list kedua. List ini memiliki penamaan anggota yaitu 0 dan
1. Jumlah nama sesuai dengan j nilai 𝑦.
3) Posisi 𝑘 menentukan letak 𝑝𝑜𝑠 akan disimpan di dalam list. Jumlah nama sesuai dengan nilai 𝑧.
4) 𝑝𝑜𝑠 merupakan letak sel memori yang akan diisi. Angka 1 menunjukan bahwa sel memori tersebut telah
terisi oleh data. Sedangkan angka 0 adalah tanda bahwa sel memori tersebut masih kosong.
3.3.2
Pencarian (Query)
Operasi query adalah proses pencocokan akun pada 3DBF. Operasi ini hanya memeriksa apakah akun yang
diperiksa ada di dalam 3DBF atau tidak, atau dengan kata lain apakah query menghasilkan 1 atau 0. Pencarian
yang akan dicari pada titik (i, j, k) yang merupakan hasil dari masing-masing digest atau h yang sudah diubah
menjadi nilai desimal ke dalam ℎ′ dikenakan modulo x untuk posisi dimensi pertama, h’ dikenakan modulo y untuk
posisi dimensi kedua, dan h’ dikenakan modulo z untuk posisi dimensi ketiga. Setelah itu dicari posisi pada Bloom
Filter dengan cara h’ modulo b bit. Kemudian dilakukan pencocokan terhadap Bloom Filter, apakah benar 1 atau
tidak. Jika benar, maka username dan password merupakan anggota 3DBF. Jika salah, maka username dan
password bukan anggota 3DBF. Diagram alir ada pada Gambar 6.
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Gambar 6. Diagram alir proses pencarian data (query) pada 3DBF. Notasi h adalah nilai hash dari hasil
concatenation antara username dan password dan b adalah banyaknya bit sel memori.
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Sebagai ilustrasi operasi query yang berhasil, ada sebuah 3DBF yang kosong memiliki ukuran x = 2, y = 2,
dan z = 2. Kemudian ukuran memori sel yang digunakan sebesar 4 bit. Untuk keperluan contoh, fungsi hash yang
digunakan adalah modifikasi dari fungsi hash SHA256 yang hanya meninjau 7 digit awal dari hasil fungsi hash
terhadap masukan fungsi tersebut. Misalkan Bloom Filter yang dimiliki sebagai berikut: [[[1000, 0000], [0000,
0000]], [[0000, 0000], [0000, 0000]]].
Misalkan data akun yang akan dicari adalah username “rais” dan password “1234”. Username dan password
dikenakan operasi concatenation sehingga menghasilkan “rais1234”. Setelah itu, dihitung nilai hash dari string
tersebut. Misalkan menggunakan SHA256, dari hash “rais1234” (hasil concatenation username dan password)
menghasilkan “cb3f7d9…” lalu diubah menjadi angka desimal. Angka desimal yang dihasilkan adalah “2131…”,
dengan diambil 4 digit awal menjadi “2131” lalu dikenakan modulo dengan masing-masing x, y, dan z untuk
disimpan pada variabel (i, j, k). Gambaran proses nilai desimal dikenakan modulo adalah: 𝑖 = 2131 𝑚𝑜𝑑 2 dengan
hasil 𝑖 = 1; 𝑗 = 2131 𝑚𝑜𝑑 2 dengan hasil 𝑗 = 1; dan 𝑘 = 2131 𝑚𝑜𝑑 2 dengan hasil 𝑘 = 1.
Digest akan dicari di posisi sel [1, 1, 1]. Bloom Filter diisi berdasarkan hasil angka desimal dikenakan modulo
ukuran bit. Gambaran proses angka desimal dikenakan modulo adalah 𝑝𝑜𝑠 = 2131 𝑚𝑜𝑑 4 dengan hasilnya adalah
𝑝𝑜𝑠 = 3. Jika isi dari 𝑝𝑜𝑠 sama dengan isi yang sudah ada di vektor Bloom Filter, maka 3DBF akan mengeluarkan
notifikasi bahwa “rais1234” adalah anggota.
Contoh kedua adalah saat operasi pencarian (query) tidak menemukan username dan password sebagai
anggota Bloom Filter. Misalkan kita meninjau username “raco” dengan password “3421”. Username dan
password dikenakan operasi concatenation menghasilkan “raco3421”. Hasil concatenation tersebut dimasukkan
ke dalam fungsi hash SHA256 dan menghasilkan “1d902b4…”. Selanjutnya diubah ke dalam desimal. Angka
desimalnya adalah “3099…”, diambil 4 digit awal menjadi “3099” yang lalu dikenakan modulo dengan masingmasing 𝑥, 𝑦, 𝑧 untuk mendapatkan posisi sel. Hasil modulo akan disimpan dalam variabel (𝑖, 𝑗, 𝑘). Gambaran
pencarian nilai (𝑖, 𝑗, 𝑘) adalah: 𝑖 = 3099 𝑚𝑜𝑑 2 dengan hasilnya 𝑖 = 1, 𝑗 = 3099 𝑚𝑜𝑑 2 dengan hasilnya 𝑗 = 1,
dan 𝑘 = 3099 𝑚𝑜𝑑 2 dengan hasilnya 𝑘 = 1.
Sehingga posisi sel yang didapat adalah [1, 1, 1]. Setelah itu, kita menjalankan modulo terhadap angka
desimal dengan ukuran bit lalu disimpan dalam 𝑝𝑜𝑠. Sehingga 𝑝𝑜𝑠 = 2525 𝑚𝑜𝑑 4 dengan hasilnya 𝑝𝑜𝑠 = 1.
Angka tersebut akan dicek di dalam sel memori pada posisi sel [1, 1, 1]. Berdasarkan ilustrasi keadaan Bloom
Filter, 𝑝𝑜𝑠 = 3 terisi sehingga Bloom Filter akan mengeluarkan username “raco” dengan password “3421”
merupakan anggota Bloom Filter padahal bukan.
Contoh ketiga adalah saat terjadi false positive pada operasi pencarian (query), yaitu saat sebuah username
dengan password tertentu dianggap sebagai suatu anggota 3DBF padahal tidak ada. Misalkan username yang akan
dicari adalah “tara” dengan password “1453”. Username dan password dikenakan operasi concatenation
menghasilkan “tara1453”. Hasil concatenation dimasukkan ke dalam fungsi hash SHA256 menghasilkan
“f555149…”. Perlu dicatat bahwa dalam contoh ini hanya menggunakan 7 bit dari hasil hash. Hasil tersebut diubah
menjadi angka desimal. Desimal yang diperoleh adalah “2572…”, diambil 4 digit awal sehingga menjadi “2572”
yang kemudian dikenakan operasi modulo untuk masing-masing 𝑥, 𝑦, 𝑧 untuk disimpan pada variabel (𝑖, 𝑗, 𝑘).
Sehingga operasi tersebut: 𝑖 = 2572 𝑚𝑜𝑑 2, 𝑗 = 2572 𝑚𝑜𝑑 2, dan 𝑘 = 2572 𝑚𝑜𝑑 2.
Dari perhitungan di atas, didapatkan nilai 𝑖 = 0, 𝑗 = 0, dan 𝑘 = 0. Hasil hash akan dicari dalam posisi sel
[0, 0, 0]. Hasil angka desimal dikenakan modulo untuk mendapatkan Bloom Filter yang akan disimpan dalam
𝑝𝑜𝑠 (𝑝𝑜𝑠 = 2572 𝑚𝑜𝑑 4).
Karena di dalam posisi sel [0, 0, 0] pada ilustrasi keadaan Bloom Filter angka pertama merupakan 0 yang
berarti tidak terisi, maka username “tara” dengan password “1453” bukan merupakan anggota.
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3.4 Penetapan Unit Variabel
Penetapan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas.. Variabel terikat terdiri
false positive dan ukuran memori. Variabel bebas terdiri dari nilai (𝑥,𝑦,𝑧) pada skema 3DBF dan nilai 𝛼 yang
menyatakan intoleransi terhadap false positive.
3.5 Parameter
Parameter yang digunakan adalah false positive. Ukuran memori Bloom Filter Tiga Dimensi memiliki
persamaan (1).
𝑺𝑹 = 𝒙 × 𝒚 × 𝒛 × 𝟔𝟒
(1)
Notasi 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 merupakan ukuran dimensi yang dipakai pada 3DBF. Sedangkan angka 64 berasal dari
banyaknya bit yang dipakai pada Bloom Filter untuk satu sel memori (nilai yang mungkin adalah 32 atau 64).
Perhitungan nilai tingkat false positive menggunakan rumus False positive Rate (FPR) menggunakan
persamaan (2), seperti pada jurnal milik R. Patgiri [4].
𝑭𝑷𝑹 = 𝟏 − (𝟏 −
𝒎 =

𝒃
𝜶

×

𝟏 𝒏𝒌
𝒎

∏⍴𝒊=𝟏 𝒅𝒊

)

(2)
(3)

Persamaan (3) merupakan rumus dari maksimum ukuran memori yang dapat dipakai rDBF. 𝛼
melambangkan intoleransi terhadap false positive yang nilainya antara 1 sampai dengan b (inklusif). 𝑛
melambangkan banyaknya data akun yang akan disimpan. 𝑑𝑖 melambangkan dimensi dengan i = 1, 2, 3, …,
dengan ⍴ adalah nilai dimensi maksimal pada 3DBF. b melambangkan ukuran bit sel memori. k melambangkan
banyaknya fungsi hash yang berbeda. n melambangkan banyaknya anggota yang akan dimasukkan.
4

Evaluasi

4.1 Hasil Pengujian
Penelitian ini melakukan pengujian pada nilai false positive dari Bloom Filter Tiga Dimensi. Nilai false
positive yang dicari adalah nilai terkecil. Username dan password mengunakan satu fungsi hash. Pengujian
menggunakan nilai parameter bilangan prima dalam rentang 2 sampai dengan 47 (inklusif). Hal ini dilakukan
mengingat keterbatasan lingkungan komputer yang digunakan. Nilai intoleransi yang digunakan dalam rentang 1
hingga 64. Pengujian juga menggunakan nilai dimensi awal 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 yang memenuhi 𝑥 < 𝑦 < 𝑧.
Pengaturan jumlah data yang akan dimasukan ke Bloom Filter Tiga Dimensi (n) menggunakan ukuran memori
Bloom Filter Tiga Dimensi yang dapat dipakai (m) dikali dengan persentase okupansi yang diinginkan, seperti
pada persamaan:
𝒏 = 𝒎 × 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒐𝒌𝒖𝒑𝒂𝒏𝒔𝒊
(4)
Persentase okupansi yang digunakan adalah dari 0,1 hingga 0,95 dengan inkremen 0,05 dilanjut dengan 0,01
hingga 0,095 dengan inkremen 0,005. Sesuai dengan persamaan (3), maka rumus ukuran memori yang dapat
dipakai (𝑚) adalah:
𝟔𝟒
𝒎= ×𝒙×𝒚×𝒛
(5)
𝜶
Hubungan antara 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 dengan 𝛼 akan dijelaskan dalam subbab 4.2 mengenai hasil analisis
hasil pengujian. Berikut adalah grafik dari hasil pengujian dalam penelitian:
4.1.1
Eksperimen Skenario Pertama (Persentase Okupansi 0,1 hingga 0,95 Dengan Inkremen 0,05)
Pada pengujian untuk persentase okupansi 0,1 hingga 0,95 dengan jarak 0,05 dengan rentang bit 1 hingga 64
didapatkan nilai maksimum false positive tidak jauh dari nilai minimum false positive, seperti yang dapat dilihat
pada Gambar 7. False positive terbaik terjadi ketika tingkat persentase okupansi adalah 0,1 dan memberikan ratarata false positive sebesar 0,095386 sesuai dengan Gambar 8.
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Gambar 7. Grafik persentase nilai False Positive Rate maksimum dan minimum untuk beberapa nilai
presentase okupansi antara 0,1 hingga 0,95 (inklusif) dengan inkremen 0,05.
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Gambar 8. Grafik nilai False Positive Rate rata-rata untuk beberapa nilai persentase okupansi antara 0,1
hingga 0,95 (inklusif) dengan inkremen 0,05.
Eksperimen dilanjutkan dengan pengujian waktu pemasukan data (insert) dan pencarian data (query) untuk
persentase okupansi 0,1 karena memiliki nilai rata-rata false positive terendah dari dalam rentang 0,1 hingga 0,95.
Jumlah anggota yang dimasukkan atau dicari maksimal adalah 530311 buah dari 1000000 buah record dalam 1
dataset, dan minimalnya adalah 192 buah. Jumlah anggota yang dimasukkan atau dicari didapat dari persamaan
(4) untuk 𝑚 merupakan hasil persamaan (3).
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Gambar 9. Waktu proses pemasukkan data (insert) dan waktu pencarian data (query) untuk n anggota
dengan 𝟏𝟗𝟐 ≤ 𝒏 ≤ 𝟓𝟑𝟎𝟑𝟏𝟏 pada skenario persentase okupansi 0,1 dan False Positive Rate 0,1.
Data persebaran nilai dimensi awal x, y, dan z untuk persentase okupansi 0,1 dan false positive rate kurang
dari 0,1 adalah masing-masing pada Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12. Berdasarkan ketiga grafik
tersebut, dapat dilihat bahwa nilai dimensi awal terbesar memiliki nilai false positive rate lebih kecil dibandingkan
dengan jika nilai dimensi awal terkecil.
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Gambar 10. Persebaran nilai dimensi awal x untuk skenario persentase okupansi 0,1 dan False Positive
Rate 0,1.
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Gambar 11. Persebaran nilai dimensi awal y untuk skenario persentase okupansi 0,1 dan False Positive
Rate 0,1.
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Gambar 12. Persebaran nilai dimensi awal z untuk skenario persentase okupansi 0,1 dan False Positive
Rate 0,1.
4.1.2

Eksperimen Skenario Kedua (Pengujian Persentase Okupansi 0,01 Hingga 0,095 Dengan Inkremen
0,005)
Pada pengujian untuk persentase okupansi 0,01 hingga 0,095 dengan inkremen 0,005 dengan rentang bit 1
hingga 64 didapatkan nilai maksimum false positive rate seperti pada Gambar 13. Nilai rata-rata false positive
terbaik dimiliki ketika persentase okupansi adalah 0,01 yaitu sebesar 0,010365, sesuai dengan Gambar 14.
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Gambar 13. Grafik nilai False Positive Rate maksimum dan minimum untuk persentase okupansi antara
0,001 hingga 0,095 (inklusif) dengan inkremen 0,005.
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Gambar 14. Grafik nilai rata-rata False Positive Rate untuk persentase okupansi antara 0,001 hingga
0,095 dengan inkremen 0,005.
4.2 Analisis Hasil Pengujian
Berdasarkan hasil eksperimen yang diilustrasikan pada Gambar 8 dan Gambar 14, dapat diketahui bahwa
persentase okupansi berbanding lurus dengan nilai false positive rate. Setelah diambil nilai persentase okupansi
dengan nilai false positive rate terbaik (dalam hal ini < 0,1) sesuai grafik pada Gambar 9, didapat bahwa waktu
proses pemasukkan anggota dikenakan lebih lama ketimbang waktu pencarian. Hal ini dapat terjadi karena saat
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proses pemasukkan anggota terjadi pencarian terlebih dahulu, sesuai dengan diagram alir proses pemasukan data
(insert) pada Gambar 5.
Dari Gambar 9 juga diketahui bahwa jumlah anggota dalam pengujian ini adalah minimal 192 buah dan
maksimal 530311 buah dari 1000000 buah record yang tersedia dalam 1 dataset. Hal ini sebenarnya kurang
representatif untuk big data. Big data biasanya menggunakan lebih dari 1000000 buah record. Untuk mengatasi
masalah ini ada dua solusi yang dapat digunakan. Pertama dapat dengan memperbesar ukuran dimensi awal
(𝑥, 𝑦, 𝑧) yang digunakan pada 3DBF. Jika solusi ini dipilih, maka perlu menambahkan ruang penyimpanan.
Namun, tingkat false positive dapat tetap rendah. Kedua menaikkan persentase okupansi. Jika solusi ini dipakai,
maka tidak perlu menambah ruang penyimpanan. Namun, tingkat false positive akan naik. Hasil dari eksperimen
ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai berapa ukuran memori 3DBF yang digunakan untuk
skenario n data masukan.
Kita memiliki ukuran memori Bloom Filter Tiga Dimensi (𝑆𝑅) sesuai dengan persamaan (1), yaitu SR =
x × y × z × 64, dan ukuran maksimal memori Bloom Filter Tiga yang akan digunakan (𝑚) adalah persamaan
64
(5), yaitu 𝑚 = × 𝑥 × 𝑦 × 𝑧.
𝛼
Berlandaskan kedua persamaan tersebut, kita dapat menuliskan beberapa pernyataan berupa:
1) Jika 𝛼 = 1, maka okupansi 𝑆𝑅 bernilai 100% (karena 𝑚 = 𝑥 × 𝑦 × 𝑧 × 64).
2) Jika 𝛼 = 2, maka okupansi 𝑆𝑅 bernilai 50% (karena 𝑚 = 𝑥 × 𝑦 × 𝑧 × 32).
1
3) Jika 𝛼 = 3, maka okupansi 𝑆𝑅 bernilai 33.33% (karena 𝑚 = 𝑥 × 𝑦 × 𝑧 × 21 ).
3
4) Jika 𝛼 = 4, maka okupansi 𝑆𝑅 bernilai 25% (karena 𝑚 = 𝑥 × 𝑦 × 𝑧 × 16).
Jika pernyataan-pernyataan di atas dibentuk ke dalam tabel, maka didapatkan Tabel 4.
Tabel 4. Pernyataan hubungan nilai 𝛂 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐨𝐤𝐮𝐩𝐚𝐧𝐬𝐢.
Persentase Okupansi
Okupansi
𝛼
1
100%
1
1
2
50%
2
1
3
33.33%
3
1
4
25%
4
Hubungan antara 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 dengan 𝛼 dapat dibentuk ke dalam rumus
𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 × 𝛼 = 1, sehingga
𝟏
𝒐𝒌𝒖𝒑𝒂𝒏𝒔𝒊 =
(6)
𝜶
Kita mencari nilai 𝑆𝑅 terkecil jika diketahui nilai-nilai 𝐹𝑃𝑅, 𝑛, 𝛼 (dalam hal ini direpresentasikan dengan
okupansi), serta nilai 𝑥, 𝑦, dan 𝑧. Rumus yang memiki nilai 𝛼 serta 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 adalah persamaan (5). Sehingga kita
dapat mengetahui hubungan antara ukuran maksimal memori Bloom Filter Tiga yang akan digunakan (𝑚) dan
ukuran memori Bloom Filter Tiga Dimensi (𝑆𝑅), yaitu
64
𝑚=
× 𝑥 × 𝑦 × 𝑧 = 64 × 𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑧 = 𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 × (64 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑧) = 𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 × 𝑆𝑅,
𝛼
sehingga
𝒎
𝑺𝑹 =
𝒐𝒌𝒖𝒑𝒂𝒏𝒔𝒊
Sedangkan nilai 𝑚 dari formulasi False Positive Rate (FPR) sesuai dengan persamaan (2) dan 𝑘 = 1, didapat
1 𝑛𝑘
𝐹𝑃𝑅 = 1 − (1 − )
𝑚
1 𝑛
1 − 𝐹𝑃𝑅 = (1 − ) , sehingga
1
𝑛

𝑚

(1 − 𝐹𝑃𝑅) = 1 −
1
𝑚

1
𝑛

1
𝑚

, akibatnya

= 1 − (1 − 𝐹𝑃𝑅) , oleh karena itu
𝒎=

𝟏
𝟏

𝟏−(𝟏−𝑭𝑷𝑹)𝒏

Jadi ukuran memori minimal yang kita perlukan untuk masukan 𝑛 data dengan nilai FPR sebesar 𝐹𝑃𝑅 dan
okupansi sebesar 𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖 adalah sebesar
𝑚
𝑆𝑅 =
𝑜𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖
𝟏
=
(7)
𝟏
𝟏−(𝟏−𝑭𝑷𝑹)𝒏 × 𝒐𝒌𝒖𝒑𝒂𝒏𝒔𝒊
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjawab persamaan tersebut adalah menggunakan lookup table
dari hasil eksperimen yang telah dilakukan. Hasil eksperimen memberikan nilai FPR untuk beberapa nilai
persentase okupansi yang berbeda-beda. Kita dapat membuat lookup table dengan masukan banyaknya anggota
yang akan dimasukkan ke dalam 3DBF dan persentase okupansi dari 3DBF tersebut. Nilai FPR diambil yang tidak
lebih dari 0,1 karena nilai ini dianggap baik secara praktik. Semakin kecil nilai FPR, semakin kecil false positive
yang akan terjadi dalam 3DBF. Lookup table ini analog dengan fungsi invers yang menyelesaikan permasalahan
tersebut sesuai dengan persamaan (7).
5

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu parameter dimensi awal (yang
dilambangkan dengan 𝑥, 𝑦, dan 𝑧) dan tingkat false positive pada 3DBF berbanding berbalik. Semakin tinggi nilai
dimensi awal, maka semakin kecil nilai tingkat false positive suatu 3DBF. Selain itu, parameter intoleransi yang
dipresentasikan oleh persentase okupansi berbanding lurus dengan tingkat false positive pada 3DBF. Semakin
tinggi nilai persentase okupansi, maka semakin tinggi nilai tingkat false positive suatu 3DBF. Parameter-parameter
tersebut bermanfaat dalam pembentukan lookup table. Lookup table digunakan untuk mencari ukuran memori
3DBF yang dibentuk. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyelesaian fungsi invers berdasar 𝑛 data masukan
dan persentase okupansi. Nilai FPR yang tersedia di dalam lookup table sesuai dengan 𝑚 yang disarankan dan
bernilai kurang dari 0,1.
Selain itu, diberikan saran untuk penelitian berikutnya. Hal ini dapat berupa cara untuk meningkatkan 𝑛 data
masukan agar lebih dari 530311. Walaupun pada lookup table sudah tercantum hingga 1060621, tetapi hal ini
hanya untuk persentase okupansi dan belum diuji coba pemasukan data (insert). Saran lain adalah penggunaan
rentang bilangan prima untuk dimensi awal 3DBF lebih dari angka 47. Jika dilihat dari hasil kesimpulan, dapat
diprediksi jika nilai dimensi awal 3DBF lebih dari angka 47 akan memiliki tingkat false positive lebih kecil.
Pengkajian teori untuk menentukan nilai 𝑚 jika diketahui nilai FPR dan nilai 𝛼 dapat dilakukan untuk selanjutnya.
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Lampiran
Lampiran 1. Lookup Table Bloom Filter Tiga Dimensi
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