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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan hal yang sangat penting di era modern seperti 

sekarang ini. Hal ini juga berlaku dalam informasi di lingkungan perkuliahan. 

Pentingnya informasi perkuliahan yang update, dapat dilihat dari banyaknya 

mahasiswa yang datang untuk melihat informasi perkuliahan yang diikutinya di 

papan pengumuman setiap harinya. Di tinjau pada era modern sekarang ini, orang 

lebih banyak berinteraksi menggunakan mobile device. Ketika mencari informasi, 

orang lebih banyak menggunakan mobile device karena lebih mudah di bawa 

kemanapun dan tidak sulit dalam penggunaannya. 

Selama ini, pengguna mendapatkan informasi dari  sistem informasi dengan 

cara melakukan navigasi manual terhadap konten-konten yang tersedia di web 

sistem informasi atau mengubungi layanan call center. Kadang kala pengguna 

membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, 

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

call center sedang sibuk melayani pengguna lain. Perkembangan teknologi dan 

gaya hidup manusia memungkinkan pengaksesan sistem informasi dengan cara 

baru, misalnya menggunakan percakapan online (chat) melalui koneksi internet. 

Komunikasi bisa berupa teks (text chat) atau suara (voice chat). Pengguna 

mengirim pesan dengan teks atau suara kepada Customer Service yang sedang 

online, kemudian Customer Service yang dituju membalas pesan tersebut dengan 

teks atau suara, demikian seterusnya. Berbeda dengan chat konvensional, pengguna 

yang membutuhkan informasi pada web sistem informasi akan dilayani oleh virtual 

customer service yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan selama 24 jam 

sehari. Dengan kemampuan kecerdasan buatan ini, maka virtual customer service 

bisa mendapatkan data atau informasi yang berasal dari web sistem informasi, 

database, dan web eksternal untuk diinformasikan kepada pelanggan secara cepat 

dan akurat. 

Maka dari itu akan dibuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan 

informasi perkuliahan yang update secara realtime. Pemberian informasi 
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perkuliahan tersebut berupa informasi  perkuliahan. Selain itu juga ada saling kirim 

komentar, sehingga dapat langsung bertanya apabila ada yang kurang jelas dari 

informasi yang diberikan. 

Chatbot dikategorikan sebagai pemrosesan bahasa alami atau natural 

language yang merupakan salah satu bidang kecerdasan buatan yang melakukan 

pengolahan bahasa alami agar pengguna dapat berkomunikasi dengan komputer 

menggunakan bahasa sehari-hari. Chatbot merupakan software program yang 

mengandung sejumlah data, jika kita memberikan masukan, maka program ini akan 

memberikan jawaban. Salah satu contoh yang diambil adalah program A.L.I.C.E 

chatbot yang dapat dimanfaatkan seperti customer service online atau pelayanan 

online. 

A.L.I.C.E chatbot adalah salah satu aplikasi chatbot yang sedang 

berkembang saat ini. Basis pengetahuan A.L.I.C.E chatbot berbasiskan AIML 

(Artificial Intelligence Markup Language). AIML ini menyebabkan chatbot dapat 

mengintegrasikan  input  yang diterimanya berupa kalimat input dalam bentuk teks, 

sehingga akan dihasilkan percakapan antara pengguna dengan program. 

Aplikasi ini menggunakan mesin A.L.I.C.E yang tertuju pada database 

untuk proses pencarian informasi yang ditanyakan. Agar informasi dapat sampai 

secara realtime dan mudah diakses maka aplikasi ini dibuat berbasis web dan 

mobile device berbasis android, sehingga informasi akan sampai secara langsung. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Masalah yang dihadapi pada program studi Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang adalah perlunya pelayanan informasi tentang program 

studi tersebut. Misalnya informasi seperti perkuliahan, NIP dosen ataupun 

informasi lainnya yang berhubungan dengan program studi Teknik Informatika 

untuk menarik minat mahasiswa atau calon mahasiswa. 

 Hal ini disebabkan kurangnya pelayanan informasi yang mudah diakses dan 

mudah didapatkan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa ketika ingin mengetahui 

hal – hal tentang perkuliahan. Dan juga seperti aplikasi yang memberikan informasi 

perkuliahan belum ada yang memanfaatkan aplikasi perangkat lunak berbasis 

kecerdasan buatan. Sehingga informasi yang didapat tidak langsung sampai pada 
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mahasiswa. Tetapi masalah yang dihadapi adalah kompleksitas sistem yang sangat 

besar untuk menggabungkan kemampuan berbahasa, data dari sistem informasi 

dan kemampuan untuk menambah pengetahuan dari chatbot. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses perencanaan pembuatan sistem informasi berbasis web dan 

android ini? 

b. Bagaimana proses analisa kebutuhan sistem informasi ini? 

c. Bagaimana implementasi mesin A.L.I.C.E pada sistem informasi? 

d. Bagaimana menambahkan modul untuk fungsi crawler dengan kode PHP yang 

diintegrasikan dengan program? 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut  

a. Membuat perangkat lunak sistem informasi dengan menggunakan skema 

kecerdasan buatan yang bisa di manfaatkan untuk mengakses informasi pada 

Program Studi Teknik Informatika. 

b. Memahami perencanaan pembuatan sebuah aplikasi. 

c. Memahami proses analisa kebutuhan sistem informasi. 

d. Memahami proses implementasi mesin A.L.I.C.E pada sistem. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian ini adalah: 

1.5.1 Dari sisi akademik 

Merupakan pengembangan ilmu di bidang kecerdasan buatan yang memanfaatkan 

mesin ALICE dan bahasa pemrograman AIML dengan menggunakan PHP dan 

MySQL untuk membuat chatbot. 
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1.5.2 Dari sisi aplikasi 

Penelitian ini bermanfaat bagi program studi teknik informatika, karena akses 

sistem informasi pada website bisa didapatkan secara interaktif yang akan menarik 

minat mahasiswa  dan calon mahasiswa. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih berfokus, maka pembahasan 

penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 

a. Aplikasi sistem informasi untuk informasi program studi teknik informatika 

berbasis android hanya dapat dijalankan pada perangkat android dengan 

spesifikasi minimum 4.2 jelly bean. 

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

transmisi datanya. 

c. Sistem informasi ini hanya menerima pertanyaan yang langsung mengarah pada 

inti pertanyaan. 

d. Sistem ini hanya bisa melayani percakapan dengan bahasa yang umum 

digunakan sehari-hari, tidak melayani input perhitungan matematis, dan tidak 

menanggapi input menggunakan karakter khusus. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

 Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodologi yang 

digunakan meliputi studi pustaka, pengumpulan data, perancangan sistem, serta uji 

coba dan analisis sistem. 

1.7.1 Studi Pustaka 

 Studi pustaka ialah mempelajari berbagai hal yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilakukan. Bisa dilakukan dengan mempelajari literatur, artikel, 

jurnal, interview dan lain sebagainya. Hal yang dipelajari untuk pengerjaan tugas 

akhir ini ialah tentang sistem informasi, mesin A.L.I.C.E, chatbot, knowledge base, 

pemrograman android. 
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1.7.2 Pengumpulan Data 

Data yang penulis kumpulkan ialah data – data yang berhubungan dengan Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang seperti data dosen 

informatika dan lain-lain. 

1.7.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem ini yang penulis kerjakan ialah merancang desain 

sistem, merancang alur kerja sistem dan output yang dihasilkan sistem dengan data 

yang sudah terkumpul. 

1.7.4 Uji Coba dan Analisa Sistem 

 Tahap ini ialah dengan melakukan penerapan dan uji coba sistem informasi 

yang dibuat secara langsung sesuai dengan tujuan utama yaitu membuat informasi 

Jurusan Teknik Informatika. Dengan melakukan uji coba sistem secara langsung, 

dapat diketahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang butuhkan atau 

tidak. 


