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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah memaksa manusia untuk 

berusaha mengikutinya. Teknologi tersebut dapat digunakan oleh semua  

kalangan yang dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Teknologi 

tersebut memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dengan lebih cepat, 

lebih efisien, dan tepat sehingga waktu yang akan dipergunakan dapat semakin 

dipangkas. Hal tersebut seiring pula dengan perkembangan Teknik Informatika 

yang muncul pada cabang ilmu baru yaitu  Temu Kembali Informasi  Informasi  

(Information Retrieval).  Information Retrieval adalah salah satu cabang ilmu 

yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi yang 

relevan dengan kebutuhan pengguna dalam waktu singkat. Perkembangan 

teknologi yang dapat dimanfaatkan informasi ini salah satunya adalah agen 

percakapan menggunakan temu kembali informasi.  

Agen adalah sesuatu yang dapat ”mengamati” lingkungannya melalui 

sensor, lalu beraksi sesuai dengan keadaan lingkungan [1]. Sensor dalam hal ini 

adalah masukan teks yang diberikan pengguna, berupa kalimat - kalimat dalam 

dialog. Agen percakapan mengintegrasikan teknik komputasi bahasa untuk 

menterjemahkan dan menanggapi pernyataan yang dibuat oleh pengguna dalam 

bahasa alami biasa [2]. 

Dewasa ini, agen percakapan banyak digunakan dalam aplikasi - aplikasi 

seperti pada bidang bisnis, edukasi, pemerintahan, kesehatan dan hiburan. Agen 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agen percakapan yang menggunakan 

basis pengetahuan (knowledge base) dengan domain tentang informasi 

pendaftaran mahasiswa sebagai tanggapan dalam dialog tanya jawab dengan 

pengguna. Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana basis 
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pengetahuan ini didapatkan dari sumber yang tidak tersetruktur, salah satunya 

adalah teks bebas.  

Basis pengetahuan agen diberikan oleh modul temu kembali informasi 

(Information Retrieval) dengan sumber informasi dari teks bebas berbahasa 

Indonesia. Teks bebas diolah dengan modul temu kembali informasi. Temu 

kembali informasi itu sendiri adalah metode untuk menemukan materi (biasanya 

dokumen) dari sesuatu yang tidak terstruktur secara alami (biasanya teks) untuk 

didapatkan infomasi yang dikehendaki dari kumpulan dokumen yang besar [3].  

Dalam pencarian sendiri dapat juga dilakukan dengan menggunakan 

metode seperti pembobotan, vector model dan lain-lain akan tetapi proses 

pencarian seperti ini, dari informasi yang diberikan, masih harus membaca 

beberapa kalimat yang mengandung kata kunci yang diinputkan, selain itu, 

informasi yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kata kunci yang 

diberikan. Oleh karena itu pada tugas akhir ini peneliti akan membuat aplikasi 

yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinputkan oleh 

pengguna.  

Domain ontologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks bebas 

bahasa indonesia yang berasal dari halaman Website Universitas Muhammadiyah 

Malang tentang layanan pendaftaran mahasiswa baru, Domain ontologi yang 

dibuat nantinya akan menunjukkan dalam tabel relasi semantik, tabel relasi 

semantik sendiri digunakan untuk merelasikan fakta antar kata. Dengan adanya 

domain ontologi ini, proses dari analisa sematik akan sesuai dengan domain 

ontologi yang diaplikasikan. Proses tersebut akan terus dilakukan sampai 

menemukan informasi yang relevan dari teks bebas yang akan diinputkan yang 

akan menjadi basis pengetahuan agen sesuai dengan domain ontologinya, hasil 

akhir dari tugas akhir ini adalah terbentuknya Agen untuk Costumer Service di 

Universitas Muhammadiyah malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini meliputi beberapa hal, antara lain 

adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi yang mampu melakukan 

temu kembali informasi berupa berupa jawaban atas pertanyaan pengguna 

yang berhubungan dengan layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru di 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana membuat pembangkit basis pengetahuan yang berasal dari 

teks bebas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Data diambil dari Website Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 

Muhammadiyah Malang Tahun 2012 antara lain Informasi Umum, Jadwal 

pendaftaran, biaya SPP dan DPP. 

2. Data yang diambil diolah dulu menjadi teks. 

3. Agen hanya dapat menjawab pertanyaan berdasarkan basis pengetahuan 

yang dimiliki. 

4. Pengguna bertanya menggunakan bahasa Indonesia sesuai EYD (Ejaan 

Yang Disempurnakan). 

5. Pertanyaan berupa kalimat yang tersetruktur. 

6. Pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. 

7. Menggunakan metode temu kembali informasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini antara lain adalah : 

1. Merancang dan membuat aplikasi yang mampu melakukan temu kembali 

informasi berupa berupa jawaban atas pertanyaan pengguna. 

2. Membuat basis untuk pembangkit basis pengetahuan yang berasal dari 

teks bebas. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi dalam pengerjaan tugas akhir ini dikelompokkan ke dalam 

beberapa kategori yaitu : 

1. Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah - langkah antara 

lain yaitu mengumpulkan dan mempelajari beberapa literatur, 

referensi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, informasi dari 

buku maupun internet mengenai modul temu kembali, pembangkit 

basis pengetahuan, relational database. Selanjutnya pendalaman 

materi yang berhubungan dengan pembangunan aplikasi. 

2. Analisis dan desain sistem 

Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal 

terhadap permasalahan utama yang muncul pada topik tugas akhir ini 

kemudian dilakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi 

penentuan data yang akan digunakan dan proses - proses yang akan 

dilaksanakan. 

3. Implementasi  

Relasi dari tahap analisis dan desain akan diimplementasikan 

ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrogman yang digunakan 

adalah PHP, sedangkan basis data yang digunakan adalah MySQL. 
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4. Uji coba 

Pada tahap uji coba ini akan dilakukan percobaan sebagai 

berikut : 

a. Pengujian dilakukan dengan memasukkan teks bebas dalam 

bahasa indonesia yang digunakan sebagai basis pengetahuan 

agen. 

b. Diberikan beberapa pertanyaan untuk menguji jawaban oleh 

agen. 

5. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar 

teori, dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil yang diperoleh 

selama pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi ke dalam lima bab, sebagai berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang agen, sistem temu 

kembali informasi (information retrieval), analisa semantik, 

domain ontologi, translasi, dan relational database. 

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisikan analisis pemodelan agen costumer service yang 

dilengkapi dengan sistem temu kembali informasi. Serta 

pemodelan pembangkit basis pengetahuan dari teks bebas. 
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BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisikan deskripsi implementasi sistem serta pengujian 

sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. 

BAB 5 PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan atas keseluruan isi serta saran-saran dari 

penulis. 


