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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya  

Pada bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini yang sebagian besar menggunakan teori yang sama 

yang digunakan pada pembuatan apikasi sejenis yaitu Pembuatan Voice 

Application Virtual Personal Assistants Berbasis Android (2014) [7].  

Persamaannya antara lain penggunaan Java, XML, Google API yang menjadi 

penyusun aplikasi pada sisi client Android dan menggunakan ALICE sebagai AI 

yang berisi AIML. Perbedaanya adalah pada fungsi program dan sumber situs 

external yang digunakan sehinggal AI pada webservice mempunyai isi database 

yang berbeda. Di sisi client pada aplikasi ini ditambahkan Live2D sebagai 

interface pada halaman dan SQLite yang berfungsi menyimpan data, kedua hal 

tersebut belum ada pada aplikasi serupa yang menjadi rujukan. Perbedaan-

perbedaan tersebut dijabarkan dalam table berikut : 

Tabel 2.1: Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Rancang Bangun Aplikasi Personal Assistant 

Memanfaatkan Live2D Sebagai User Interface 

Pada Android (2016) 

Pembuatan Voice Application Virtual 

Personal Assistants Berbasis Abdroid (2014) 

 Fungsi sebagai personal daily 

assistant 

 Menggunakan SQLite sebagai 

penyimpanan internal pada 

client 

 Interaksi webservice  dengan 

client menggunakan JSON 

 Menggunakan Live2D sebagai 

interface halaman utama tanpa 

ada opsi input text 

 Fungsi sebagai pencarian 

informasi tentang Teknik 

Informatika UMM 

 Tidak ada sistem penyimpanan 

internal permanen pada client 

 Interaksi webservice dengan 

client menggunakan XML 

 Hanya voice recognition dan 

text input  
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Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian tentang Virtual Personal 

Assistants, kecerdasan buatan, sistem operasi android, AIML, API yang 

digunakan yang meliputi Google API serta XML sebagai format pertukaran data. 

Semua pembahasan tersebut berguna dalam menunjang sistem yang akan dibuat, 

sehingga sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

2.2 Virtual Personal Assistants 

Virtual Personal Assistant (VPA) adalah sebuah sistem yang bertindak 

seperti asisten pribadi, melakukan berbagai tugas seperti menemukan informasi 

serta melaksanakan perintah yang melibatkan aplikasi pada perangkat. Misalnya, 

menggunakan perintah suara untuk mengatur alarm atau memperbarui kalender 

dan terlibat dalam obrolan.  

Zoraida Callejas [13] membagi beberapa karakteristik VPA sebagaimana 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Sistem Dialog, didasarkan pada visi mengembangkan sistem yang dapat 

berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa alami (awalnya berbasis teks 

kemudian dikembangkan dengan suara). Pertama kali sistem dibuat berkaitan 

dengan memperoleh informasi, misalnya, informasi penerbangan atau harga 

saham. Pada generasi berikutnya memungkinkan pengguna untuk terlibat 

dalam beberapa bentuk transaksi, di perbankan atau membuat reservasi 

perjalanan, sedangkan sistem yang lebih baru sedang dikembangkan untuk 

membantu dalam pemecahan masalah, misalnya, membimbing pengguna 

yang mengalami kesulitan menyiapkan beberapa item peralatan. Berbagai 

teknik telah digunakan untuk mengimplementasikan dialog sistem, termasuk 

proses dialog berbasis statistik berdasarkan aturan. 

b. Voice User Interface (VUIs), mirip dengan sistem dialog tetapi dengan 

penekanan pada penyebaran komersial. Di sini fokusnya cenderung pada 

sistem untuk tujuan tertentu, seperti routing panggilan, bantuan direktori, dan 

transaksional dialog misalnya, wisata, hotel, penerbangan, sewa mobil, atau 

saldo bank. banyak saat ini VUIs telah dirancang menggunakan VoiceXML, 
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bahasa markup berbasis XML. Script VoiceXML kemudian diinterpretasikan 

pada browser suara yang juga menyediakan speech dan fungsi telepon.  

c. Chatbots, yang sering digunakan untuk mensimulasikan percakapan 

manusia. chatbots muncul pada tahun 1960-an dengan Program ELIZA yang 

ditulis oleh Joseph Weizenbaum, yang mensimulasi psikoterapis Rogerian 

dengan cara meyakinkan. Baru-baru ini chatbots telah digunakan dalam 

pendidikan, bisnis, e-commerce, dan helpdesk. Chatbots menggunakan 

algoritma pattern matching untuk mencocokkan input pengguna dan untuk 

mengambil tanggapan yang tepat. Kebanyakan chatbots berbasis teks 

meskipun ada chatbot yang berbasis suara. 

d. Embodied Conversational Agents (ECAs), berupa animasi karakter yang 

menggabungkan ekspresi wajah, sikap tubuh, gerakan tangan, dan suara 

untuk meningkatkan interaktif dalam komunikasi.  

 

2.3 Kecerdasan Buatan 

Terdapat beberapa definisi dan beberapa klasifikasi yang dapat mendeskripsikan 

Kecerdasan Buatan [14], antara lain:  

a. Suatu studi yang mengupayakan bagaimana agar komputer berlaku cerdas 

b. Studi yang membuat komputer dapat menyelesaikan persoalan yang sulit 

c. Teknologi yang mensimulasikan kecerdasan manusia, yaitu bagaimana 

mendefinisikan dan mencoba menyelesaikan persoalan menggunakan 

komputer dengan meniru bagaimana manusia menyelesaikan dengan cepat 

 

2.3.1 Klasifikasi Kecerdasan Buatan 

a. Sistem Pakar (Expert System). Disini komputer digunakan sebagai sarana 

untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer akan 

memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru 

keahlian yang dimiliki oleh pakar 

b. Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing). Dengan 

pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan 

komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. 
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c. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition). Melalui pengenalan ucapan 

diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan 

suara. 

d. Robotika & Sistem Sensor (Robotic & Sensory Systems.) 

e. Computer Vision. Mencoba untuk menginterpretasikan gambar atau obyek-

obyek tampak melalui komputer. 

f. Intelligent Computer-aided Instruction. Komputer dapat digunakan sebagai 

tutor yang dapat melatih dan mengajar 

g. Game playing. 

 

2.3.2 Konsep Kecerdasan Buatan 

Selain Klasifikasi, ada pula beberapa konsep yang harus dipahami dalam 

kecerdasan buatan [15], diantaranya: 

a. Turing Test – Metode Pengujian Kecerdasan 

Turing Test merupakan sebuah metode pengujian kecerdasan yang dibuat oleh 

Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya (manusia) dan dua obyek 

yang ditanyai. Yang satu adalah seorang manusia dan yang satunya adalah sebuah 

mesin yang akan diuji. Penanya tidak dapat melihat langsung kepada obyek yang 

ditanyai. Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana 

jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua obyek tersebut. Jika penanya tidak 

dapat membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia maka Turing 

berpendapat bahwa mesin yang diuji tersebut dapat diasumsikan CERDAS.  
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b. Pemrosesan Simbolik  

Komputer semula didesain untuk memproses bilangan atau angka-angka 

(pemrosesan numerik). Sementara manusia dalam berfikir dan menyelesaikan 

masalah lebih bersifat simbolik, tidak didasarkan pada sejumlah rumus atau 

melakukan komputasi matematika. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI 

merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik 

dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah.  

c. Heuristic  

Istilah heuristic diambil dari bahasa Yunani yang berarti menemukan. Heuristic 

merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian (search) ruang 

problem secara selektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan 

disepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar.  

d. Penarikan Kesimpulan (Inferencing) 

AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berfikir atau 

mempertimbangkan (reasoning). Kemampuan berfikir (reasoning) termasuk 

didalamnya proses penarikan kesimpulan (inferencing) berdasarkan fakta-fakta 

dan aturan dengan menggunakan metode heuristic atau pencarian lainnya.  

e. Pencocokan Pola (Pattern Matching)  

AI bekerja dengan metode pencocokan pola (pattern matching) yang berusaha 

untuk menjelaskan objek, kejadian (event) atau proses, dalam hubungan logika 

atau komputasional. 

 

2.3.3 Pattern Matching 

Pattern matching atau pencocokan pola adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mencocokan suatu pola tertentu (kumpulan huruf) dengan suatu 

kumpulan kata (teks) atau string. Pada bidang sains komputer metode pattern 

matching sangat banyak digunakan antara lain Editor Teks, Mesin Pencari Web, 

Analisis Gambar dan lain-lain. String dapat diasumsikan sebagai kumpulan dari 

beberapa karakter yang membentuk suatu kesatuan[16]. 

Penulis memilih metode pattern matching dalam mengembangkan 

penelitian ini karena metode pattern matching merupakan metode yang paling 

sering digunakan dalam pembuatan chatbots VPA, selain itu juga karena  metode 
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ini dapat diterapkan dalam AIML (Artificial Intelligence Markup Language) yang 

menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. 

 

2.3.4 Hubungan AI dengan Pengenalan Suara 

Pemahaman Ucapan/Suara (Speech/Voice Understanding) adalah teknik 

agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini 

mengijinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara 

kepadanya. Istilah “pengenalan suara” mengandung arti bahwa tujuan utamanya 

adalah mengenai kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu 

merupakan tugas “pemahaman suara”. Secara umum prosesnya adalah usaha 

untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata 

atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. 

Natural Language Processing (NLP) merupakan salah satu cabang ilmu 

AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa 

yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama 

lain.  Bahasa yang diterima oleh komputer butuh untuk diproses dan dipahami 

terlebih dahulu supaya maksud dari user bisa dipahami dengan baik oleh 

komputer. 

Ada berbagai terapan aplikasi dari NLP. Diantaranya adalah Chatbot (aplikasi 

yang membuat user bisa seolah-olah melakukan komunikasi dengan komputer), 

Stemming atau Lemmatization (pemotongan kata dalam bahasa tertentu menjadi 

bentuk dasar pengenalan fungsi setiap kata dalam kalimat), Summarization 

(ringkasan dari bacaan), Translation Tools (menterjemahkan bahasa) dan aplikasi-

aplikasi lain yang memungkinkan komputer mampu memahami instruksi bahasa 

yang diinputkan oleh user[17]. 

 

2.4 Google API 

Google API [7] bisa di katakan bagian dari Framework Google. Google 

menyediakan berbagai API (Application Programming Interface) yang sangat 

berguna bagi pengembang web maupun aplikasi desktop untuk memanfaatkan 

berbagai fitur yang disediakan oleh Google seperti misalnya: AdSense, Search 

Engine, Translation maupun YouTube. 
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API secara sederhana bisa diartikan sebagai kode program yang 

merupakan antarmuka atau penghubung antara aplikasi atau web yang kita buat 

dengan fungsi-fungsi yang dikerjakan. Misalnya dalam hal ini Google API berarti 

kode program yang dapat kita tambahkan pada aplikasi atau web kita untuk 

mengakses/menjalankan/memanfaatkan fungsi atau fitur yang disediakan Google. 

Misalnya saja kita bisa menambahkan fitur Google Map pada website kita. 

Google API dapat dipelajari langsung melalui Google Code. Melalui Google 

Code kita dapat belajar tentang Google API dan dapat mengimplementasikan pada 

aplikasi atau website yang kita kembangkan. 

Ada banyak API yang disediakan oleh Google, beberapa diantaranya adalah:  

a. Language API: untuk memanfaatkan fitur translation yang dimiliki Google. 

b. Earth API: memanfatkan fitur yang ada pada Google Earth 

c. Javascript API 

d. Maps API: memanfaatkan fitur yang ada pada Google Maps 

e. Search API: memanfaatkan fitur pencarian pada Google Search 

f. Visualization API: membuat grafik maupun chart dengan Google API 

g. YouTube API: memanfaatkan fitur yang ada pada YouTube misalnya untuk 

pencarian video  

Sekarang kita dapat mendikte pesan hanya tekan tombol mikrofon pada 

layar, dan kita dapat berbicara hampir di mana saja tanpa harus bersusah payah 

mengetik. Aplikasi ini di sebut dengan google voice API yang disediakan oleh 

google untuk pengembang yang ingin menciptakan aplikasi yang menarik 

menggunakan speech input API atau google voice search. 

Google Voice Search atau Pencarian dengan suara adalah produk Google 

yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan Google Search dengan 

berbicara pada ponsel atau komputer, pencarian perangkat untuk data saat 

memasuki informasi mengenai apa yang harus di cari ke dalam perangkat dengan 

berbicara. Di kutip dari developer android bahwa penggunaan speech input API 

pada Android sangat bagus digunakan untuk edukasi dan lainnya. 
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Gambar 2.1 Speech Recognintion Process [7]  

 

2.4.1 Google API speech input 

Untuk bisa menggunakan fitur google api speech input yang telah disediakan 

google dalam developer android kita dapat menggunakan interface dan class yang 

disediakan google [7]. 

 

2.4.1.1 Interfaces 

RecognitionListener Digunakan untuk menerima pemberitahuan dari 

SpeechRecognizer ketika peristiwa yang terkait terjadi. Di dalam 

RecognitionListener mempunyai publich methods sebagai berikut:  

 

Tabel 2.2 Public Method Recognitionlistener [7] 

Abstract void 
onBeginningOfSpeech()  

pengguna mulai berbicara. 

Abstract void 

onBufferReceived(byte[] buffer) 

suara telah di terima.   

Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memungkinkan memberi 

umpan balik kepada pengguna mengenai audio yang 

ditangkap  

 

buffer : buffer yang mengandung urutan big-endian integer 
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16bit yang mewakili audio streaming saluran tunggal.  

Sample rate 

 

adalah implementasi tergantung. 

Abstract void 
onEndOfSpeech()  

pengguna telah berhenti bicara. 

Abstract void 

onError(int error) 

terjadi kesalahan jaringan. 

 

error : kode kesalahan didefinisikan dalam SpeechRecognizer. 

Abstract void 

onEvent(int eventType, Bundle params)  

menambahkan kegiatan untuk event yang terjadi. 

eventType : jenis peristiwa yang terjadi. 

params : sebuah bundle parameter yang dikirimkan 

Abstract void 

onPartialResults(Bundle partialResults) 

Ketika hasil pengakuan parsial tersedia. Callback bisa 

dipanggil antara onBeginningOfSpeech () dan onResults 

(Bundle) ketika hasil parsial siap. Metode ini dapat disebut 

nol, satu atau beberapa kali untuk setiap panggilan ke 

startListening (Intent), tergantung pada pelaksanaan layanan 

pengenalan suara. Untuk meminta hasil parsial, gunakan 

EXTRA_PARTIAL_RESULTS 

  

partialResults : kembali pada hasil. Untuk mengambil hasil di 

ArrayList Format penggunaan getStringArrayList (String) 

dengan RESULTS_RECOGNITION sebagai parameter 

Abstract void 

onReadyForSpeech(Bundle params) 

Disebut ketika endpointer sudah siap bagi pengguna untuk 

mulai berbicara. 

  

params : parameter yang ditetapkan oleh layanan pengenalan 

Abstract void onResults(Bundle results) 
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dipanggil ketika pencocokan siap. 

 

results : Untuk mengambil hasil di ArrayList<string> Format 

penggunaan getStringArrayList (String) dengan 

RESULTS_RECOGNITION sebagai parameter. 

 

 

2.4.1.2 Classes 

Ada beberapa class yang terdapat dalam google api speech input, class ini dapat 

dipanggil langsung karena telah terdapat dalam google api, diantaranya adalah: 

a. RecognitionService: Kelas ini menyediakan kelas dasar untuk implementasi 

layanan pengenalan. 

b. RecognitionService.Callback: Kelas ini menerima callback dari layanan 

pengenalan suara dan mengirimkannya ke pengguna. 

c. RecognizerIntent: Konstanta untuk mendukung pengenalan suara melalui 

mulai Intent 

d. RecognizerResultsIntent: Konstanta untuk maksud yang berkaitan dengan 

menunjukkan hasil pengenalan suara.  

e. SpeechRecognizer: Kelas ini menyediakan akses ke layanan pengenalan 

suara.  

Salah Satu fitur android yang telah tersedia yaitu google api Speech Input yang 

didukung oleh server google dimana membutuhkan koneksi internet agar dapat 

merespon RecognizerIntent.  

 

2.5 AIML 

Artificial Intelligence Markup Language (AIML) adalah sebuah bahasa 

yang mendeskripsikan objek data dan perilaku program komputer yang 

memprosesnya. Objek AIML tersusun atas unit – unit yang disebut topics dan 

categories, berisi data yang sudah ter-parsing berisi karakter-karakter, beberapa 

diantaranya berupa data karakter, yang lainnya dapat berupa elemen AIML. 

Elemen AIML mengkapsulasi pengetahuan dalam bentuk stimulus-response di 

dokumen [10]. 
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2.5.1 Elemen AIML 

Unit-unit pembentuk AIML [10] adalah: 

a. Categories (unit dasar pengetahuan dalam AIML) 

Category merupakan unit dasar pengetahuan pada AIML. Category minimal 

terdiri dari dua element AIML yaitu pattern (merupakan pertanyaan atau stimulus) 

dan template (merupakan respon). Berikut ini adalah contoh category : 

<category> 

<pattern>WHAT IS YOUR NAME</pattern> 

<template>MY NAME IS MARTIN</template> 

</category> 

Sebuah pattern adalah sebuah rangkaian huruf yang diharapkan 

sesuai/cocok dengan satu atau bahkan lebih dengan masukan (input) pengguna. 

Sebuah pattern dapat menggunakan wildcard yang akan cocok dengan satu atau 

lebih masukan pengguna. Suatu pattern dapat dituliskan seperti berikut : 

WHAT IS * NAME 

Cocok dengan masukan “what is your name”, “what is your father’s name”, dan 

sebagainya. Sebuah template menentukan respon dari pattern yang sesuai. Sebuah 

template dapat berupa teks harfiah yang sederhana seperti berikut : 

MY NAME IS MARTIN. 

Sebuah template juga dapat menggunakan variabel seperti : 

MY NAME IS <bot name=”name”/>. 

Variabel bernilai sama dengan nama bot dan disisipkan ke dalam kalimat. 

b. Recursion (rekursi) 

AIML mengimplementasikan rekursi dengan menggunakan elemen srai. 

Penggunaan srai memungkinkan botmaster untuk menghasilkan perulangan yang 

tidak terbatas. Contoh dari penggunaan srai adalah seperti berikut ini : 

<category> 

<pattern>WHAT IS YOUR NAME</pattern> 

<template>MY NAME IS MARTIN</template> 

</category> 

<category> 

<pattern>HOW I MUST CALL YOU</pattern> 

<template> 

<srai>WHAT IS YOUR NAME</srai> 

</template> 
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</pattern> 

</category> 

 

Category yang pertama akan menjawab masukan “what is your name” dengan 

sebuah pernyataan mengenai nama bot. Category yang kedua akan menjawab 

masukan “how I must call you” dengan meneruskan pertanyaan tersebut ke 

category pertama yang cocok dengan masukan “what is your name”. 

c. Symbolic Reductions 

Merupakan proses penyederhanaan bentuk gramatikal komplek ke dalam 

bentuk yang lebih sederhana. Biasanya, pattern tunggal pada category menyimpan 

pengetahuan robot yang dinyatakan dengan kemungkinan bentuk teks yang paling 

sederhana. Sebagai contoh kita lebih memilih bentuk “WHO IS JAMES WATT” 

daripada “DO YOU KNOW WHO JAMES WATT IS” ketika menyimpan informasi 

biografi tentang James Watt. Ada banyak bentuk yang disederhanakan menjadi 

lebih sederhana menggunakan category AIML yang dirancang untuk 

penyederhanaan simbol. Contoh dari penyederhanaan tersebut bisa dilihat di 

bawah ini : 

<category> 

<pattern>DO YOU KNOW WHO * IS</pattern> 

<template><srai>WHO IS<star/></srai></template> 

</category> 

Input apapun yang cocok dengan pattern ini, bagian wildcard (*) memungkinkan 

untuk diisi dengan jawaban yang sama dengan template yang diberi markup 

<star/>. 

d. Divide and Conquer 

Merupakan pembagian kalimat menjadi sub kalimat. Beberapa kalimat 

tunggal bisa disederhanakan menjadi dua atau lebih sub kalimat, dan respon 

dibentuk dengan mengkombinasikan antara satu respon dengan respon yang lain. 

Sebagai contoh kalimat yang diawali dengan kata “YES”, jika kalimat ini 

memiliki lebih dari satu kata, maka diperlakukan seperti sub kalimat “YES”. 

<category> 

<pattern>YES *</pattern> 

<template><srai>YES</srai><sr/></template> 

</category> 

 

Markup <sr/> merupakan singkatan dari <srai><star/></srai>. 
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e. Synonims (persamaan kata) 

AIML versi 1.01 tidak mengijinkan penggunaan lebih dari satu pattern untuk 

satu category. Synonim merupakan aplikasi yang paling umum dari <srai>. 

Banyak cara yang dilakukan untuk menyatakan sesuatu yang disederhanakan ke 

dalam satu category, yang berisi: 

<category> 

<pattern>HELLO</pattern> 

<template>Hi There!</template> 

</category> 

<category> 

<pattern>HI</pattern> 

<template><srai>HELLO</srai></template> 

</category> 

<category> 

<pattern>HOW DO YOU DO</pattern> 

<template><srai>HELLO</srai></template> 

</category> 

 

f.  Spelling and Grammar Correction 

Merupakan perbaikan ejaan dan tata bahasa yang dilakukan oleh pengguna. 

Misalnya, pengguna seringkali menggunakan ejaan yang salah seperti “your” 

untuk menyatakan “you’re” atau “you are”. Tidak semua ejaan yang 

menggunakan “your” digantikan oleh “you’re” atau “you are”, tapi beberapa 

kesalahan konteks gramatikal perlu diperbaiki seperti contoh di bawah ini : 

<category> 

<pattern>YOUR A *</pattern> 

<template>I think you mean “you’re” or “you are” not 

your. 

<srai>YOU ARE A<star/></srai> 

</template> 

</category> 

 

Disini bot berperan untuk memperbaiki input dari pengguna dan sebagai tutor 

bahasa. 

g. Keywords (kata kunci) 

Seringkali kita ingin untuk menulis sebuah template AIML yang akan diaktifkan 

oleh kata kunci yang berada pada sebuah kallimat. Contoh: 

<category> 

<pattern>MOTHER</pattern> 

<template> Tell me more about your family. </template> 

</category> 

<category> 

<pattern>_ MOTHER</pattern> 

<template><srai>MOTHER</srai></template> 
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</category> 

<category> 

<pattern>MOTHER _</pattern> 

<template><srai>MOTHER</srai></template> 

</category> 

<category> 

<pattern>_ MOTHER *</pattern> 

<template><srai>MOTHER</srai></template> 

</category> 

 

f.  Conditionals (bersyarat) 

Dimungkinkan untuk menuliskan kondisi percabangan dalam AIML, yang hanya 

menggunakan tag <srai>. Contoh: 

 

<category> 

<pattern>WHO IS HE</pattern> 

<template><srai>WHOISHE <get name="he"/>< 

</category> 

<category> 

<pattern>WHOISHE *</pattern> 

<template>He is <get name="he"/>.</template> 

</category> 

<category> 

<pattern>WHOISHE UNKNOWN</pattern> 

<template>I don’t know who he is.</template> 

</category> 

 

Predikat “he” diinisialisasi dengan “Unknown”, category dijalankan sebagai 

kondisi percabangan yang tergantung kepada “he” yang sudah diset terlebih 

dahulu. 

g. Targeting 

Merupakan kepribadian chatterbot yang diciptakan dan dibentuk melalui putaran 

proses dari supervised learning. 

h. Context 

Kata kunci “that” diarahkan kepada ucapan chatterbot sebelumnya. Jika respon 

dari chatterbot tediri dari beberapa kalimat, maka nilai dari “that” akan diset pada 

kalimat terakhir. 

 

2.6 Program O 

Elizabeth Perreau pembuat Shakespearebot, telah menuliskan interpreter baru 

untuk AIML. Untuk menjaga tradisi penamaan interpreter AIML dengan nama 

alfabet (Program B, Program C, Program D dan lain-lain), Elizabeth menamai 
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nama programnya dengan Program O (huruf O dibaca "Oh"). Seperti halnya 

Program E yang sudah tidak dipakai lagi, Program O berbasis PHP dan MySQL. 

Program O bisa dilihat di alamat website  http://www.program-o.com. 

Program E mempunyai beberapa error, dan tanpa dukungan aktif dari 

pengembang hal ini akan menjadi masalah pada saat modifikasi kode sumber 

(source code). Elizabeth menyatakan bahwa dia baru mencapai kondisi dimana 

jika dia menginginkan fitur AIML yang lebih, dia harus menulis ulang semuanya 

untuk kebutuhannya. Program O ditulis untuk mempermudah penambahan tag-tag 

dan ekstensi AIML baru. Elizabeth telah mengimplementasikan tag kustom 

Pandorabots yaitu <eval> dan <learn> untuk pelatihan pada sisi pengguna. 

Program O diperkenalkan pada tanggal 1 Maret 2009. Pengembang lain 

diperkenankan untuk membantu Elizabeth mencoba program untuk mencari error 

dan bercakap-cakap dengan bot pada websitenya [10]. 

 

2.7 Android 

Android adalah sistem operasi untuk mobile device yang awalnya 

dikembangkan oleh Android Inc. Google Inc membeli Android Inc. yang 

merupakan pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Pada saat 

perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama open handset 

alliance menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat 

mobile. Di lain pihak, google merilis kode-kode android di bawah lisensi 

apache. Android dibuat berdasarkan kernel Linux yang dimodifikasi. Aplikasi 

Android ditulis dengan bahasa Java, menggunakan Java Core Libraries. Aplikasi 

Android dijalankan di atas VM bernama Dalvik Virtual Machine [7]. 

Google sebagai pencipta Android yang kemudian diasuh oleh Open 

Handset Alliance mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan software. 

Setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang 

mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. Tumpukan paling bawah 

adalah kernel. Google menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun 

Android, yang mencakup memory management, security setting, power 

management, dan beberapa driver hardware. Bertempat di level yang sama 

dengan library adalah lapisan runtime yang mencakup serangkaian inti library 
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Java. Dengannya, para programmer dapat mengembangkan aplikasi untuk 

Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Lapisan selanjutnya adalah 

application framework, yang mencakup program untuk mengatur fungsi-fungsi 

dasar smartphone [7]. Deskripsi di atas dapat diilustrasikan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Operasi Android [7] 

 

a. Linux Kernel 

Bagian ini adalah bagian yang menangani hubungan langsung android dengan 

hardware yang ada dalam ponsel tersebut. Kernel ini menggunakan linux 

kernel 2.6 untuk menangani manajemen memory, network stack, security dan 

driver hardware. 

b. Libraries 

Kumpulan source yang sering digunakan sehingga developer aplikasi tidak 

perlu menulis ulang fungsi fungsi yang sudah sering digunakan dan tinggal 

memanggil dari library. Kumpulan library ini dibuat dalam bahasa C/C++. 

c. Android Runtime 

Bagian ini menjadi core library dari bahasa Java yang digunakan dalam 

aplikasi android. Bagian ini meluputi sutruktur data, akses file, jaringan, 

grafik dan lain lain. Selain itu dalam bagian ini juga ada Dalvik Virtual 
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Machine yang menangani proses proses aplikasi android dalam sebuah mesin 

virtual. 

d. Application Framework 

Bagian ini berisi komponen komponen yang mudah digunakan ulang untuk 

berbagai kebutuhan. Sedikit mirip dengan Libraries namun, pada framework 

ini, kode kode nya memiliki ciri khas android. Beberapa di antara nya adalah 

tampilan antarmuka dasar, activity, notification dan lain lain. 

e. Application 

Bagian ini adalah bagian yang paling menarik dari pengembagan aplikasi 

mobile. Pada bagian ini, developer dapat berkreasi membuat berbagai macam 

aplikasi untuk mobile. Secara default, pada sistem android telah disediakan 

aplikasi aplikasi dasar yang mendukung kebutuhan dasar sebuah ponsel 

seperti telpon, daftar kontak, pesan singkat, email, browser dan lain lain. 

Semua aplikasi ini ditulis dalam bahasa Java. 

Android menjadi pilihan penulis untuk menjadi platform dalam 

mengembangkan penelitian ini karena memiliki user yang cukup banyak, 

framework yang mudah digunakan, dan kompabilitas dengan hardware-hardware 

device nya. 

 

2.8 XML (Extensible Markup Language) 

XML (eXtensible Markup Language) merupakan bahasa web turunan dari 

SGML (Standard Generalized Markup Language) yang ada sebelumnya. XML 

hampir sama dengan HTML, dimana kedua-duanya diturunkan dari SGML. 

Teknologi XML dikembangkan mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan 

dari World Wide Web Consortium (W3C) pada bulan Februari 1998. Sedangkan 

SGML sendiri telah dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Pada saat HTML 

dikembangkan pada tahun 1990, para penggagas XML mengadopsi bagian paling 

penting pada SGML dan dengan berpedoman pada pengembangan HTML 

menghasilkan bahasa markup yang tidak kalah hebatnya dengan SGML. 

 Secara sederhana XML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Secara teknis 
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XML didefinisikan sebagai suatu bahasa meta-markup yang menyediakan format 

tertentu untuk dokumen-dokumen yang mempunyai data terstruktur. Bahasa 

Markup adalah mekanisme untuk mengenal suatu struktur di dokumen. XML 

adalah suatu aplikasi profile dari SGML. Seperti yang didefinisikan oleh ISO 

8879, SGML adalah cara standar dan vendor-independent. 

XML dapat memungkinkan pertukaran informasi atau data antar devices 

(server, PCs, smart devices, aplikasi, dan situs web). Data ini akan menjadi 

independent (“unlocked“), memudahkannya untuk diorganisir, diprogram, 

dirubah, dan ditukar antar situs web atau aplikasi apa saja. Karena kebutuhan ini, 

maka makin banyak teknologi berbasis XML yang keluar. Contohnya adalah 

SOAP (Simple Object Access Protocol) dan UDDI (Universal Description, 

Discovery, and Integration). SOAP memungkinkan aplikasi-aplikasi untuk 

berkomunikasi melalui standar internet protocol. Sedangkan UDDI memberikan 

bisnis-bisnis suatu cara standar untuk menjelaskan servis mereka dan cara koneksi 

secara otomatis. Dari sini muncullah Web service, yaitu suatu tipe baru software 

yang dapat dipakai berulang-ulang (seperti komponen software) dengan 

perkecualian servis ini diakses dari mana saja melalui internet. 

Pada saat kita memakai XML, aplikasi A dapat menerima XML-tagged 

data dari aplikasi B dan sebaliknya. Kedua pihak tidak perlu mengetahui 

bagaimana cara kerja masing-masing sistem. Bila organisasi aplikasi A 

mempunyai kesepakatan untuk berbisnis dengan organisasi aplikasi B maka 

organisasi A tidak perlu menulis kode untuk menukar informasi dengan sistem 

aplikasi B. Tetapi yang penting adalah bagaimana memvalidasi dokumen yang 

dipertukarkan. Sehingga tujuan desain XML dapat dirinci sebagai berikut: 

a. XML harus dapat digunakan secara langsung di Internet. 

b. XML harus mendukung secara luas berbagai aplikasi. 

c. XML harus kompatibel dengan SGML sebagai pendahulunya. 

d. Program yang memproses dokumen XML harus mudah dibuat. 

e. Jumlah fitur opsional XML harus dibuat seminimum mungkin, idealnya nol. 

f. Dokumen XML harus jelas dan mudah dipahami manusia. 

g. Desain XML harus disiapkan secepatnya. 

h. Desain XML harus formal dan singkat. 
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i. Dokumen XML harus mudah dibuat. 

j. Keringkasan suatu markup XML tidak dipentingkan. 

Dalam mempelajari XML tidak wajib mengetahui terlebih dahulu SGML 

atau HTML, namun akan lebih baik jika sudah dikenal terlebih dahulu, karena 

berbagai aturan-aturan terutama tag-tag yang digunakan banyak yang diadopsinya. 

Seperti terdapat pada HTML, XML juga menggunakan elemen yang ditandai 

dengan tag pembuka (diawali dengan ‘<’ dan diakhiri dengan ‘>’), tag 

penutup(diawali dengan ‘</‘diakhiri ‘>’) dan atribut elemen(parameter 

yang dinyatakan dalam tag pembuka misal <formname=”isidata”>). Hanya 

bedanya, HTML medefinisikan dari awal tag dan atribut yang dipakai 

didalamnya, sedangkan pada XML menggunakan tag dan atribut sesuai kehendak 

kita. Format HTML tersebut juga berlaku pada XML, perbedaanya nama elemen 

dapat kita definisikan sendiri dengan bebas. Untuk lebih jelasnya lihat contoh 

dibawah: 

Format Tag XML sederhana 

<tugas> 

<dari>Direktur SIM</dari> 

<buat>Manager HRD </buat> 

<buat>Bagian Rekruitment</buat> 

<buat>Computer Suport team</buat> 

<subyek>Permohonan Tenaga kerja baru SIM</subyek> 

<isi>Dikarenakan kebutuhan yang mendesak, maka mohon untuk diadakan 

penambahan tenaga profesional bagian SIM</isi> 

</tugas> 

Pada contoh diatas <tugas>, <dari> <buat>,dan <isi> bukanlah tag standard yang 

telah di tetapkan dalam XML. Tag-tag itu harus dibuat sendiri sesuai 

kebutuhannya  Jika diamati di sini XML tidak melakukan apapun. Yang ada 

hanyalah informasi yang di kemas dengan tag-tag XML. Untuk itu harus dibuat 



26 

software lagi untuk mengirim, menerima atau menampilkan informasi di 

dalamnya [18].  

2.9 Live2D 

Live2D adalah sebuah toolset yang memungkinkan sebuah gambar 

karakter 2 dimensi agar dapat dianimasikan selayaknya karakter 3 dimensi [5]. 

Dengan membuat parameter seperti ekspresi dan gerakan pada gambar tersebut 

nantinya akan mudah dibuat animasi yang dapat dikendalikan secara mudah oleh 

programmer yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali dibidang animasi 

dengan menggunakan SDK Tool yang tersedia. Tools atau software yang 

digunakan dalam mebuat sebuah Live2D character, antara lain: 

a. Cubism Modeler

Setelah gambar karakter digital selesai dibuat, akan dimasukkan kedalam

software ini untuk melakukan editing terhadap karakter untuk menentukan 

parameter dalam membuat sebuah emosi, ekspresi dan sudut padang karakter. 

Dengan catatan, file harus berbentuk .psd (photosop format) terlebih dahulu dan 

karakter harus digambar terpisah per bagian wajah, misal mata digambar di layer 

terpisah dengan wajah dan mulut. 

b. Live2D Cubism Animator

Setelah membuat seluruh par ameter di Modeler, karakter akan diimport ke

Animator untuk mengkontrol parameter tersebut, menjadikan sebuah animasi 

yang halus, disini juga dapat digunakan Adobe After Effects untuk membuat 

gerakan rambut yang realistis. 

c. Cubism SDK

Agar model dapat dikendalikan oleh programmer untuk digunakan dalam 

app/game development ,inilah yang akan banyak digunakan dalam tugas akhir ini.  




