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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, secara implikasi telah menunjang 

perkembangan teknologi dengan sangat pesat. Informasi adalah salah satu kata 

kunci pada era globalisasi pada saat ini. Semua aktifitas kehidupan akan 

memerlukan infomasi, sehingga bisa juga dikatakan bahwa semua aktifitas yang 

dijalankan dituntut untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi setiap orang. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini telah memasuki 

hampir semua bidang kehidupan, hal ini ditandai dengan banyaknya pengguna 

komputer, baik untuk kepentingan perusahaan atau bisnis sampai kepada hal-hal 

yang bersifat hiburan, pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan 

informasi-informasi keseluruh calon mahasiswa baru mengenai penerimaan 

mahasiswa baru (PMB). Selama ini bagi calon mahasiswa baru hanya bisa 

mandapatkan informasi melalui web pmb.umm.ac.id, tanpa bisa melakukan 

percakapan atau bertanya tentang penerimaan mahasiswa baru yang tidak ada di 

halaman web PMB. Sehingga calon mahasiswa baru bertanya melalui call center 

PMB yang terkadang membuat kebingungan petugas untuk menjawab semua 

pertanyaan yang masuk melalui telpon atau sms. Adapun calon mahasiswa baru 

sebagian datang langsung untuk bertanya tentang informasi penerimaan mahasiswa 

baru. 

A.L.I.C.E (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) adalah salah satu 

aplikasi Chatbot yang sedang berkembang saat ini. A.L.I.C.E menggunakan bahasa 

pemrograman yang disebut sebagai AIML (Artificial Intelligence Mark-up 

Language) yang fungsinya spesifik yaitu sebagai agen percakapan antara user dan 

mesin, yang selanjutnya banyak diadopsi oleh alicebots lain. Elizabeth Perreau 

telah menuliskan interpreter baru untuk AIML dengan nama Program O (huruf O 

dibaca “Oh”), Program O berbasis PHP dan MySQL. Adanya chatbot yang telah 

dilengkapi dengan kecerdasan buatan, membuat pengguna dapat berkomunikasi 

dengan computer menggunakan bahasa sehari-hari.[9] 
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Oleh karena itu dengan mengimplementasikan mesin A.L.I.C.E sebagai 

chatbot dan menggunakan atau menerapkan database AIML (Artifical Intelligence 

Markup Language), maka dapat dirancang sistem informasi yang dapat merespon 

pertanyaan calon mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi mengenai 

penerimaan mahasiswa baru di UMM. Dengan adanya chatbot sebagai informasi 

penerimaan mahasiswa baru yang dibangun menggunakan AIML dan Program O 

diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mencari informasi karena selain 

informasi berasal dari database juga berasal dari web eksternal menggunakan 

sistem crawling. 

Berdasarkan alasan dan pemasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis 

tertarik untuk merancang sebuah aplikasi yang memudahkan dalam mengakses 

beberapa informasi tentang calon penerimaan mahasiswa baru. Perancangan 

aplikasi tersebut dituangkan dalam penelitian tugas akhir dengan judul 

“Implementasi mesin A.L.I.C.E untuk informasi penerimaan mahasiswa baru 

(PMB) Universitas Muhammadiyah Malang”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana memodifikasi karakteristik mesin A.L.I.C.E sehingga dapat 

berfungsi sebagai Chabot yang dikhususkan sebagai informasi penerimaan 

mahasiswa baru (PMB)? 

b. Bagaimana menerapkan/menggunakan database A.L.I.C.E dan informasi 

penerimaan mahasiswa baru (PMB) sebagai respon Chatbot? 

c. Bagaimana menambahkan modul crawling dengan kode PHP untuk 

pengambilan data pada web PMB berguna sebagai penambahan data pada 

Knowledge base? 

d. Bagaimana menggunakan interpreter AIML berbasis PHP dan MySQL? 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari Tugas Akhir ini adalah: 

a. Aplikasi informasi untuk calon penerimaan mahasiswa baru berbasis website 

hanya dapat dijalankan pada website saja. 

b. Sistem ini tidak membahas masalah keamanan pada database dan transmisi 

datanya. 

c. Sistem hanya menerima pertanyaan yang langsung mengarah pada inti 

pertanyaan. 

 

1.4. Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

Menghasilkan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan mengembangkan mesin A.L.I.C.E sebagai Chatbot 

yang terintergrasikan dengan informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB). 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan untuk memahami pembuatan Chatbot penerapan 

mesin A.L.I.C.E, konsep AIML sebagai penyedia layanan tanya jawab, serta 

menambahkan modul crawler dan menggunakan API Google dan referensi 

lainnya yang sesuai. 

b. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini merupakan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan pemahaman tentang A.L.I.C.E sebagai Chatbot menggunakan 

Knowledge base. 
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c. Analisa dan desain sistem 

Pembuatan desain sistem untuk membangun sistem yang sesuai terhadap 

kebutuhan dan sesuai harapan peneliti yang dapat memenuhi layanan informasi 

penerimaan mahasiswa baru (PMB). 

d. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan diimplementasikan ke dalam pemrograman. Implementasi 

meliputi pembuatan program, serta melakukan instalasi. Pada tahap ini akan 

diperoleh aplikasi dan dokumentasi. 

e. Pengujian 

Pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran, kelengkapan, dan 

kualitas dari aplikasi yang dibuat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang membahas tentang penelitian tugas akhir 

berjudul “Implementasi mesin A.L.I.C.E untuk Informasi Penerimaan Mahasiswa 

Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Malang Berbasis Website”, rumusan 

masalah, tujuan peneliti, batasan masalah, metodelogi, dan sistematika panulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori-teori yang relavan, 

dimana landasan teori-teori tersebut dapat mendukung permasalah-permasalahan 

yang akan dikaji oleh peneliti, sehingga dapat mendukung peneliti untuk 

mengimplementasikan mesin A.L.I.C.E. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi perancangan sistem-sistem yang akan dibuat. Perancangan 

tersebut meliputi analisa sistem, perancangan sistem serta desain interface. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi mesin A.L.I.C.E dan pengujian dari 

program disertai screenshoot pengujian. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti dari program 

tersebut sehingga dapat dikembangkan untuk sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


