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1.1   Latar belakang masalah 
 

Otak, pada manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi yang sangat 

besar jumlahnya. Dengan 100 milyar neuron yang menjadi materi penyusun dari 

otak kita, menurut Paul Reber, seorang professor di Universitas Northwestern, 

dapat menampung hingga beberapa Petabyte, dan satu Petabyte adalah sebuah 

kapasitas yang dapat menampung sebuah file mp3 berdurasi 2000 tahun.[1] Tetapi 

dibalik besarnya kapasitas tersebut, sesungguhnya otak kita sangat mudah terpenuhi 

oleh ingatan, sehingga orang menjadi lupa akan suatu informasi yang diterimanya. 

Sebuah artikel di halaman website Harvard Medical School memberikan penjelasan 

beberapa masalah yang dapat terjadi pada otak kita sehingga mengakibatkan lupa, 

antara lain dikaranakan informasi tersebut jarang digunakan kembali atau dianggap 

tidak penting, tidak memerhatikan dengan seksama suatu informasi, dan kehilangan 

beberapa detail informasi karena informasi tersebut diterima di waktu yang sudah 

sangat lampau.[2] 

Dikarenakan permasalahan mengingat di atas, maka sangat diperlukan untuk 

mencatat suatu informasi yang dianggap penting. Tetapi timbul masalah baru lagi, 

yaitu ketika terkadang orang malas untuk mencatat dengan cara menulis dengan 

pena pada sebuah buku atau kertas, apalagi pada saat ini, orang lebih jarang 

membawa buku catatan atau kertas, akhirnya salah satu solusi adalah mencatat pada 

kertas apapun yang ditemukan di saku. Kemudian, timbul masalah baru lagi, yaitu 

seringkali kertas tersebut mudah hilang, rusak, atau terbuang karena dianggap tidak 

penting. Solusinya adalah membuat suatu sistem pengingat yang dapat dijalankan 

pada sesuatu yang sering dibawa oleh orang kemana saja, mempunyai daya 

tampung informasi yang besar, serta selalu menjadi hal penting bagi pemilik 

sehingga suatu saat tidak dibuang begitu saja karena sekilas dianggap tidak penting. 

Smartphone adalah benda yang jika dimiliki oleh seseorang akan hampir selalu 

dibawa kapanpun dan dimanapun. Penelitian statistik pada laman website 
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statista.com memaparkan bahwa pada tahun 2014, penggunaan smartphone di 

Indonesia mencapai 44,7 juta user, dan diramalkan mencapai 92 juta pada tahun 

2019.[3] Maka disini akan dirancang sebuah sistem yang dapat berfungsi sebagai 

“asisten personal” bagi user agar selalu mengingatkan sesuatu yang dianggap 

penting agar mengurangi frekuensi hal tersebut terlupakan atau terlambat 

dikerjakan, bahkan juga dapat berfungsi sebagai alarm agar tidak terlambat bangun 

di pagi hari untuk melakukan segala aktifitas tersebut. 

Aplikasi sejenis sebenarnya sudah ada beberapa tersedia untuk smartphone, 

terutama Android. Joy of Android [4] memberikan daftar  setidaknya 5 aplikasi 

yang berfungsi serupa. Tetapi disini akan dibuat software yang menawarkan fitur 

berbeda yaitu memanfaatkan Live2D disertai voice recognition sebagai user 

interface.  

Penggunaan Live2D ditujukan untuk menawarkan desain user interface yang 

baru dari aplikasi personal assistant yang telah ada. Dari sebuah gambar statis yang 

dikombinasikan dengan suara, menjadi sebuah animasi dua dimensi disertai suara 

yang  dapat dikendalikan dengan input tertentu dari user. Dari sisi programmer, 

penggunaan Live2D ini juga digunakan karena memudahkan untuk membuat 

sebuah animasi dari model dua dimensi yang sudah ada tanpa harus mengatur 

frame-per-frame untuk setiap gerakan karakter, tidak dipersulit dengan membuat 

model tiga dimensi, telah dibekali oleh SDK, serta disediakan contoh model yang 

telah jadi dan siap diimplementasikan kedalam program yang sangat membantu 

programmer dalam membuat aplikasi tanpa memerlukan keahlian dalam 2D atau 

3D modeling dan animasi. [5] Sehingga diharapkan dapat menarik user untuk 

memakai dan memberikan rasa nyaman serta mudah dalam mengoperasikan 

aplikasi ini tanpa memberi kerumitan yang besar  pada sisi programmer. 

.  
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1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat sebuah aplikasi reminder untuk membantu mengingat 

jadwal kegiatan keseharian pengguna yang dapat berjalan pada smartphone? 

b. Bagaimana membuat sebuah user interface yang interaktif bagi pengguna 

agar menarik minat untuk menggunakan aplikasi reminder ini untuk 

keseharian ? 

c. Bagaimana mengetahui apakah aplikasi ini telah memenuhi kebutuhan 

pengguna akan aplikasi reminder yang mempunyai user interface menarik 

dan interaktif ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Merancang dan membangun aplikasi virtual personal assistant yang 

berjalan pada smartphone android dengan menggunakan Android Studio. 

b. Mengaplikasikan fitur Live2D  sebagai user interface dikombinasikan 

dengan fitur Voice Recognition guna membuat aplikasi ini lebih menarik 

dan interaktif. 

c. Menguji aplikasi dengan menggunakan User Acceptance Testing. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memakai model karakter Live2D yang telah tersedia 

b. Interaksi hanya beruba touch, gesture, dan voice recognition 

c. Menggunakan Text-to-speech dan voice recognition engine yang telah 

tersedia 

d. Aplikasi dirancang berbasis Android, dengan menggunakan Android Studio 

e. Aplikasi ini dijalankan secara online 
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1.5. Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini ada 

beberapa metode yang harus dipelajari meliputi : 

 

1.5.1 Studi literatur  

Melakukan studi literature tentang bagaimana rancangan sebuah program 

“Personal assistant” yang telah dibuat sebelumnya dalam jurnal ” Personal 

assistant to Facilitate User Task Automation” [6] dan penelitian “. Pembuatan 

Voice Application Virtual Personal Assistants Berbasis Android.” [7], untuk 

mendapatkan apa saja fitur dan macam interaksi yang dapat ditambahkan dalam 

sebuah aplikasi ini agar memenuhi kebutuhan dari user. Berkaitan dengan itu, 

untuk mencari kebutuhan dari fitur interaksi menggunakan voice recognition 

serta speech to text baik dari aplikasi atau API (application programming 

interface) yang akan dipakai, dilakukan studi literatur dari jurnal “Speech to Text 

Conversion using Android Platform”. [8] Untuk membuat webservice sebagai 

server AI menggunakan ALICE Bot, digunakan panduan dari jurnal “Interviewer 

BOT Design to Help Student Learning English for Job Interview”[9]  serta thesis 

“Perancangan I_Bot (Informasi System Chatterbot) Menggunakan AIML 

Berbasis Program O Untuk Akses Sistem Informasi PMDFT”[10]. Terakhir, 

untuk mengetahui kebutuhan dari menerapkan Live2D dalam aplikasi “Personal 

assistant” yang akan dibuat ini, menggunakan literatur dari panduan manual 

Live2D yang terdapat pada situs Cybernoids.[11] 

 

1.5.2 Analisa kebutuhan 

Dari studi literatur yang dilakukan, akan dilakukan analisa kebutuhan 

untuk membangun aplikasi ini dari kebutuhan fungsional yaitu apa saja yang 

dapat dilakukan user dengan aplikasi ini seperti set alarm, membuat reminder 

dan melakukan percakapan dasar dengan karakter yang ada dalam aplikasi ini 

serta kebutuhan non-fungsional seperti text-to-speech engine, API, SDK, 

spesifikasi device yang dibutuhkan dan koneksi internet.  
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1.5.3 Perancangan sistem 

Pembuatan desain sistem untuk membangun sistem yang sesuai terhadap 

kebutuhan dan sesuai harapan peneliti yang dapat memenuhi kebutuhan user 

akan aplikasi personal assistant yang berguna untuk menunjang kegiatan sehari-

hari, yang terdiri dari: 

a. Merancang activity, sequence, dan class diagram guna perancangan aplikasi. 

b. Menentukan karakter yang dijadikan model dan melakukan editing model 

dan animasi pada model Live2D menggunakan Live2D Cubism, Live2D 

animator, dan Live2D Viewer 

 

1.5.4 Implementasi sistem 

Pada tahap ini  dilakukan implementasi source code menggunakan Android 

Studio serta melakukan konfigurasi file AIML yang terdapat pada webservice 

yang nantinya berfungsi sebagai server chatbot. 

 

1.5.5 Pengujian sistem 

a. Pengujian fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menjalankan seluruh fitur pada 

aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai harapan 

programmer. 

b. Pengujian usabitily 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi ini telah 

memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Pengujian menggunakan 

User Acceptenance Testing  dengan skala Likert.[12]  

 

1.5.6 Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian yang telah dilakukan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu kajian tugas 

akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, 

metodologi, dan sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar teori 

dari literature, referensi yang berkaitan dengan permaslaahan yang diangkat 

sebagai bahan tugas 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem sesuai 

dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada perancangan program, cara kerja dari 

program yang telah dibuat dan diuji serta hasil dari program tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 




