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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
Berkembangnya teknologi komputer di era modern ini yang semakin pesat 

banyak memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia karena 

dapat memudahkan dalam aktivitas perkerjaan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Selain bisa melakukan berbagai macam perhitungan, memanipulasi 

bilangan serta huruf, membuat keputusan sederhana, melakukan berbagai 

penyimpanan dan pemanggilan fungsi-fungsi, dalam hal ini komputer juga 

merupakan suatu alat yang memudahkan beberapa proses berpikir manusia.  

Di dalam sebuah universitas khususnya jurusan, keterbatasan waktu dan 

tempat yang di miliki para dosen untuk memenuhi tuntutan mahasiswa dengan 

segala kebutuhan yang ada menjadi masalah yang serius sehingga banyak 

mahasiswa yang merasa tidak puas dengan pembelajaran yang telah diberikan. 

Beberapa solusi seperti halnya pengadaan asisten dosen di kelas maupun di 

laboratorium juga tidak berjalan maksimal di karenakan mereka juga merupakan 

mahasiswa aktif yang mempunyai keterbatasan waktu, tenaga dan pengetahuan. 

Oleh karena itu dengan memanfaatkan salah satu sub-bidang pengetahuan 

komputer yang kita kenal dengan istilah kecerdasan buatan atau Artificial 

Intelligence yang merupakan suatu bidang studi tentang bagaimana membuat 

komputer mampu melakukan suatu hal yang dapat dilakukan manusia dengan 

lebih baik [1] Maka kita dapat merancang sebuah system pakar yang dapat 

merespon pertanyaan mahasiswa layaknya seorang dosen menggunakan bahasa 

AIML (artificial intelligence markup language) yang merupakan bahasa scripting 

interpreter turunan dari XML (extensible markup language) dengan fungsi yang 

lebih spesifik [2].  

Dengan adanya sub-bidang tersebut maka muncul suatu gagasan penulis 

untuk merancang sebuah aplikasi system pakar dengan judul “Expert System 

Application Of Vpn  (Virtual Private Network) Berbasis Aiml (Artificial 

Intelligence Markup Language) Menggunakan Metode Pattern Matching” 

yang di harapkan dapat membantu dosen guna memenuhi kebutuhan mahasiswa 
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dan mempermudah mahasiswa khususnya di bidang minat jaringan dalam proses 

tanya-jawab seputar VPN (virtual private network). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan konsep AIML (artificial intelligence markup 

language) sehingga dapat membantu mahasiswa layaknya seorang dosen 

VPN ? 

2. Bagaimana merancang Expert System Application Of Vpn  (Virtual Private 

Network) Berbasis Aiml (Artificial Intelligence Markup Language) 

Menggunakan Metode Pattern Matching yang interaktif ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Menerapkan konsep AIML (artificial intelligence markup language) 

sebagai sarana belajar-mengajar. 

2. Menghasilkan aplikasi sistem pakar vpn menggunakan Expert System 

Application Of Vpn  (Virtual Private Network) Berbasis Aiml (Artificial 

Intelligence Markup Language) Menggunakan Metode Pattern Matching. 

1.4 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini mempunyai batasan masalah dalam penulisannya, 

dikarenakan luasnya masalah yang ada dan terbatasnya waktu dan data dalam 

penyusunannya.  

Berikut batasan masalah yang akan dibuat : 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL. 

2. Bahasa Expert System Application yang digunakan adalah bahasa 

inggris. 

3. Expert System Application di rancang untuk menjawab tentang konsep 

VPN dasar. 

4. Sistem ini menggunakan database ALICE[3] sebagai knowledge base 

dengan tambahan modul kemampuan sebagai Expert System.  
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5. Expert System Application Menggunakan metode pembelajaran 

terawasi (supervised learning) untuk mendapatkan knowledge. 

6. Menggunakan bahasa AIML(artificial intelligence markup language). 

1.5 Metologi Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam tugas akhir mempunyai beberapa tahapan, 

antara lain : 

a) Studi Literatur 

Studi ini dilakukan untuk melengkapi bahan dari sistem yang akan dibuat 

serta mempelajari teori-teori dasar dan prinsip-prinsip kerja dari suatu 

sistem pakar dengan menggunakan metode pattern matching. Melakukan 

pencarian buku-buku tentang virtual private network, bahasa 

AIML(artificial intelligence markup language), data-data penunjang 

mengenai pemrograman PHP dan MySQL sehingga dapat di jadikan 

landasan teori dari sistem yang akan di bahas. 

b) Analisa dan Perancangan Expert System Application Of Vpn 

Tahapan ini adalah untuk melakukan analisa data, konsep yang terkumpul 

dan membuat desain aplikasi sistem pakar dengan menggunakan UML. 

Desain meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, 

class diagram, dan deployment diagram. 

c) Implementasi Expert System Application Of Vpn 

Tahapan implemetasi adalah untuk mengimplementasikan hasil rancangan 

yang sudah di buat dengan menggunakan bahasa stimulus-respon 

AIML(artificial intelligence markup language) berbasis PHP dan progam 

ALICE menggunakan database MySQL. 

d) Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap ujicoba adalah melakukan pengujian sistem yang sudah di buat 

apakah sesuai dengan analisa yang telah di lakukan sebelumnya. Tahap 

evaluasi di maksudkan untuk melakukan pebaikan sistem apabila terdapat 

kekurangan atau ketidaksesuaian dengan konsep yang sudah di buat 

sebelumnnya sehingga sistem akan berjalan valid sesuai dengan konsep. 

e) Penyususnan Laporan 
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Membuat laporan mengenai sistem yang telah di buat serta kelebihan dan 

kekurangannya dan juga hambatan-hambatan yang di jalani selama 

mengerjakan aplikasi sistem pakar ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada yang di uraikan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika pembatasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang diperlukan 

untuk mendasari pemahaman tentang expert system (sistem pakar), dasar-

dasar VPN (virtual private network),bahasa AIML(artificial intelligence 

markup language) berbasis PHP dan progam ALICE yang menggunakan 

database MySQL. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem dalam pembuatan 

aplikasi. Uraian perancangan sistem ini meliputi perancangan data 

mengenai data input dan output sistem, perancangan proses mengenai 

bagaimana sistem akan bekerja dengan proses-proses tertentu, maupun 

perancangan antarmuka dalam desain dan implementasi yang akan di 

gunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi terhadap sistem sehingga setelah 

menerapkan langkah-langkah tersebut sistem dapat di lihat apakah 

sistem telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai dan evaluasi bisa 

terjadi karena adanya error, perubahan lingkungan sistem, dsb. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembuatan program dan saran-saran 

yang di kemukakan mengenai penggunaan sistem. 


