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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sehari-hari, sehingga manusia berupaya membuat alat bantu agar informasi 

yang disampaikan dapat lebih cepat dan efektif.  Namun masih jarang terdapat alat 

bantu penyedia layanan informasi yang berbasis bahasa alami. Penggunaan bahasa 

alami dirasakan penting karena dapat memperlancar komunikasi antara dua individu.  

Selama ini, untuk mendapatkan suatu informasi yang ingin diketahui, 

pengguna akan melakukan pencarian secara manual melalui search engine. Biasanya 

pengguna membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan, karena navigasi web tidak jelas atau informasi yang dibutuhkan tidak 

ditampilkan. Untuk itu diperlukan suatu alat media layanan informasi yang dapat 

merespon setiap pertanyaan pengunjung tanpa ada keterbatasan waktu dan jumlah 

operator, yaitu chatbot yang juga dapat memberikan nilai tambah melalui aplikasi 

yang interaktif dan unik sehingga menarik minat pengunjung.  

Chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk  sebuah 

percakapan atau komunikasi yang interaktif kepada pengguna (manusia) melalui 

bentuk teks, suara, dan atau visual. Percakapan yang terjadi antara komputer dengan 

manusia merupakan bentuk respon dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence 

(AI) merupakan suatu teknik yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan dapat 

mengambil keputusan sendiri.  

Dengan menggunakan kecerdasan buatan maka tidaklah mustahil akan ada 

mesin yang benar-benar mampu berpikir layaknya manusia.  

Knowladge base pada chatbot sendiri ialah menggunakan metode Supervised 

Learning atau metode secara langsung. Dimana chatbot dikembangkan dengan 
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menggunakan metode unsupervised learning yaitu knowledge base pada chatbot 

didapat melalui hasil crawling. 

Knowledge base pada ChatBot dibangun dengan kalimat-kalimat percakapan 

umum  yang dianggap sering dilakukan oleh manusia sebagai pengguna. Knowledge 

base dalam bentuk AIML berupa kalimat-kalimat yang dianggap sering digunakan 

dalam percakapan umum yang juga disertai dengan jawabannya. Dimana dari kalimat 

- kalimat yang sering digunakan tersebut, sistem akan membuat summary 

(kesimpulan). 

Cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan atau Summary Base 

Knowladge adalah Phrase Reinforcement Algorithm.  Dimana Phrase Reinforcement 

Algorithm menghasilkan ringkasan dengan mencari frase yang paling sering terjadi. 

Dalam Phrase Reinforcement Algorithm tersebut terdapat sebuah metode yang kita 

gunakan yaitu TF-IDF. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan 

bobot yaitu, frekuensi kemunculan sebuah kata didalam sebuah dokumen tertentu dan 

inverse  (Rolly & Andrew). 

Pada penelitian tugas akhir ini, akan dibangun sebuah sistem yang dapat 

memberikan kemudahan dalam pengaksesan informasi dengan menggunakan teknik 

web crawling. Sistem akan melakukan pencarian informasi berdasarkan kata yang 

kita cari. Dimana jawaban dari kata yang di cari tidak terdapat pada sistem, 

melakukan crawling. Dimana jika melakukan crawling maka sistem akan melakukan 

crawling yang terintegrasi dengan Webopedia dan Computer hope dimana nantinya 

sistem juga akan memberikan summary (kesimpulan). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

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

berfungsi sebagai chatbot yang dikhususkan sebagai pakar jaringan? 
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b. Bagaimana menerapkan/menggunakan Webopedia dan Computer Hope sebagai 

sumber respon Chatbot? 

c. Bagaimana agar chatbot bisa memilih dokumen yang paling relevan dan 

melakukan summarize menggunakan TF IDF? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang akan di capai pada penelitian ini adalah  

1. Memberikan informasi mengenai Jaringan Komputer dimana saja dan kapan saja 

yang terintegrasi dengan Webopedia dan Computer Hope 

2. Sistem memberikan kesimpulan (summary) dari materi atau pertanyaan yang kita 

cari. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut 

1. Percakapan di lakukan dengan Bahasa Inggris. 

2. Dalam percakapan, Chatbot hanya menanggapi percakapan dalam bahasa alami 

dan tidak melayani inputan berupa karakter-karakter khusus. 

3. Topik pembicaraan hanya dibatasi mengenai informasi Jaringan Komputer. 

4. Sistem ini hanya dapat melakukan crawling pada dua link untuk integrasi yaitu 

Webopedia dan Computer hope. 

5. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan untuk 

penyimpanan database menggunakan MYSQL, serta software pendukung yang 

digunakan seperti Macromedia Dreamweaver 8 sebagai software editor HTML. 

6. Metode yang digunakan untuk summary base knowledge ialah metode TF-IDF. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah: 
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1. Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka merupakan tahapan untuk mencari literatur-literatur berupa 

artikel, tutorial, jurnal, buku referensi, dan sumber yang berhubungan dengan cara 

kerja mesin A.L.I.C.E, php, arsitektur Chatbot, Sistem pakar, Phrase 

Reinforcement Algorithm, TF-IDF, Direct Teaching, Unsupervised learning dan 

Program O. 

2. Pengumpulan data 

Tahapan ini merupakan proses pengumpulan data yang digunakan untuk 

knowledge base pada Chatbot sebagai pakar jaringan computer sebagai penerapan 

dari metode Direct Teaching. 

3. Analisa dan perancangan sistem 

Pada tahap ini melakukan analisa untuk menghasilkan kebutuhan hardware 

maupun software. Setelah diketahui kebutuhan hardware dan software yang 

sesuai, akan dilanjutkan dengan perancangan sistem. 

- Perancangan Direct Teaching dengan mengumpulkan beberapa data yang 

sering di tanyakan oleh user dan disimpan dalam database. 

- Perancangan Unsupervise Learning dengan menggunakan crawling yang 

terintegrasi dengan Wikipedia. 

- Penerapan Phrase Reinforcement Algorithm yang digunakan sebagai summary 

base knowledge dengan menggunakan metode TF-IDF dalam penarikan 

kesimpulan berdasarkan ranking (bobot) kata. 

4. Skenario Pengujian system 

Tujuan dari tahap ini adalah apakah sistem yang di konsep dan di implementasikan 

berjalan sebagaimana mestinya dengan melewati beberapa langkah pengujian. 

 Pengujian 1 
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Melakukan pengujian pertanyaan yang bisa atau umum user tanyakan. Dimana 

jawaban dari pertanyaan user ini sudah tersimpan di dalam database yang 

merupakan metode Direct Teaching. 

 Pengujian 2 

Melakukan pengujian crawling yang terintegrasi pada Wikipedia. 

 Pengujian 3 

Melakukan pengujian summary base knowledge yang diterapkan menggunakan 

metode Phrase Reinforcement Algorithm dengan menggunakan metode TF-IDF. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai 

berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian tentang A.L.I.C.E, 

chatbot,  web crawling, php, sistem pakar, summary base knowledge, TF-IDF 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisa kebutuhan fungsionalitas, analisa 

kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan skenario use case. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class diagram dan 

perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem yang sudah 

terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta penerapan 

class diagram ke dalam source code. Pengujian meliputi pengujian pengolahan 

chatbot user serta pengujian keberhasilan crawling dan pengambilan summary dari 

hasil crawling 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembuatan 

aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan datang.
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