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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Sistem 

Bab ini akan dibahas tentang analisa kebutuhan sistem dan desain 

dari sistem secara keseluruhan tentang aplikasi virtual customer service 

berbasis semantik menggunakan ontologi. Pengembangan aplikasi virtual 

customer service berbasis semantik menggunakan ontologi pada toko 

online afrakids adalah sebagai langkah untuk lebih memenuhi kebutuhan 

pelanggan dalam mencari tahu informasi seputar produk yang dijual pada 

toko online afrakids.com.  

Penerapan ontologi pada aplikasi virtual customer service sangat 

membantu proses pencarian informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, 

karena jika pertanyaan yang butuhkan oleh pelanggan tidak ada yang 

sesuai di dalam database, maka kata kunci tersebut akan diekspansi 

melalui ontologi kemudian akan dicari hasil yang masih mempunyai 

keterkaitan dengan kata yang dicari. Kemduian sistem akan melakukan 

crawling data pada website yang sudah ditentukan yaitu afrakids.com. 

3.2 Desain Sistem 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan desain sistem yang akan 

dibuat berdasarkan analisa kebutuhan pengguna (user requirement). 

3.2.1 Usecase Diagram 

Usecase diagram digunakan untuk menggambarkan entitas-entitas 

yang berhubungan secara langsung dengan sistem. Entitas yang dimaksud 

ialah pengguna dan fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem. Pada usecase 

diagram terdapat aktor yang berfungsi mewakili pengguna dan usecase 

yang mewakili fungsi dari sistem yang akan dibuat. Kedua entitas tersebut 

dihubungkan oleh garis lurus yang berarti aktor dapat menjalankan fungsi 

tersebut. Gambar 3.1 merupakan usecase diagram dari aplikasi virtual 

customer service. 
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Gambar 3.1 Usecase Diagram Sistem 

3.2.2 Tahapan Penelitian 

Proses / Alur tahapan penelitian pada aplikasi virtual customer 

service berbasis semantik menggunakan ontologi dapat dilihat pada 

gambar 3.2. Adapun untuk penjelasan dari masing-masing tahap akan 

dibahas pada poin perancangan sistem. Berikut ini adalah gambar 

arsitektur sistem aplikasi virtual customer servce berbasis semantik 

menggunakan ontologi : 

 

Gambar 3.2 Tahapan Penelitan 

3.2.2.1 Pengumpulan dan Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang nantinya akan 

digunakan untuk  chatbot. Data masukan chatbot yang diperlukan untuk 
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pengetahuan dasar dalam AIML, penyederhanaan bentuk gramatikal 

komplek ke dalam bentuk yang lebih sederhana, pembagian kalimat 

menjadi sub kalimat, persamaan kata, perbaikan ejaan dan tata bahasa. 

Chatbot yang diciptakan dan dibentuk dalam penelitian ini merupakan data 

yang sering ditanyakan oleh pengguna dalam hal ini calon pembeli pada 

toko online meliputi pencarian informasi mengenai harga, model, bahan 

yang digunakan, ukuran, dan ongkos kirim. Data crawler diambil dari 

sistem informasi toko online afrakidstulungagung.com dan afrakids.com. 

pengambilan data ini sebagai bagian untuk membuat dan membentuk 

kepribadian chatbot sehingga chatbot memiliki pengetahuan baru. 

3.2.2.2 Proses Penentuan Input Respon 

Proses penentuan input dan respon merupakan tahapan kedua 

setelah data sudah didapatkan. Didalam proses ini akan dilakukan 

pemilihan kalimat inputan dan jawaban yang sesuai. 

3.2.2.3 Memasukkan Data ke data ALICE 

Proses normalisasi adalah proses dimana semua input kalimat yang 

diberikan dinormalisasikan terlebih dahulu dengan tujuan agar dapat 

disesuaikan dengan knowledge base sesuai dalam bentuk AIML. 

3.2.2.4 Proses Supervised Learning 

Pembelajaran dilakukan oleh chatbot untuk menambah 

pengetahuan. Proses iterasi pembelajaran dalam jumlah tertentu akan 

membuat pembaharuan pada chatbot, dengan demikian diperlukan 

sejumlah iterasi pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil yang 

lebih baik. 
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Gambar 3.3 Pohon pencarian AIML 

Berikut adalah contoh sejumlah iterasi yang dilakukan pada tabel 

AIML didalam database A.L.I.C.E : 

 Untuk mencari kata “diskon”. 

<category> 

<pattern>diskon</pattern>  

<template> 

Diskon bisa didapatkan untuk pembelian 

dalam jumlah tertentu sesuai dengan 

kesapakatan sebelum melakukan pembelian. 

</template> 

</category> 
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 Untuk mencari kata “* diskon”, yaitu jika ada kata-kata yang 

diinputkan sebelum kata diskon, maka nanti kata yang dicari adalah 

tetap “diskon”. 

<category> 

<pattern>* diskon</pattern>  

<template> 

<srai>diskon</srai> 

</template> 

</category> 

 Untuk mencari kata “* diskon *”, yaitu jika ada kata-kata yang 

diinputkan sebelum dan sesudah kata diskon, maka nanti kata yang 

dicari adalah tetap “diskon”. 

<category> 

<pattern>* diskon *</pattern>  

<template> 

<srai>diskon</srai> 

</template> 

</category> 

 Untuk mencari kata “* diskon”, yaitu jika ada kata-kata yang 

diinputkan sesudah kata diskon, maka nanti kata yang dicari adalah 

tetap “diskon”. 

<category> 

<pattern>diskon *</pattern>  

<template> 

<srai>diskon</srai> 

</template> 

</category> 

Tabel 3.1 Pengetahuan Chatbot 

No Pattern Templete Rekomendasi 

1 diskon Diskon bisa didapatkan 

untuk pembelian dalam 

Diskon 
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jumlah tertentu sesuai 

dengan kesapakatan 

sebelum melakukan 

pembelian. 

2 *diskon <srai>diskon</srai> Apakah ada 

diskon? 

3 *diskon* <srai>diskon</srai> Apakah ada 

diskon 

pembelian? 

4 Warna dan 

varian 

Untuk mengetahui warna 

dan varian produk 

ketikkan kata kunci nama 

produk 

"Kaos/Tas/Lunchset/Jilbab 

dll".  

Contoh : ketikkan "Kaos". 

Warna dan varian 

5 Warna dan 

varian * 

<srai>warna dan 

varian</srai> 

Warna dan varian 

yang tersedia. 

6 Ukuran Gambar Ukuran 

7 *ukuran* <srai>gambar</srai> Apa saja ukuran 

yang tersedia? 

8 Harga Gambar Harga 

9 *harga Gambar Berapa harga 

kaos? 

10 Ongkos kirim Ongkos kirim / Biaya 

pengiriman tergantung 

jarak dan paket yang 

dipilih ketika proses 

pembelian. 

Ongkos kirim 

11 *ongkos kirim* <srai>ongkos kirim</srai> Berapa ongkos 

kirim barang? 

12 Bahan kaos 1. Kaos Afrakids Bahan kaos 
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menggunakan bahan 

Cotton Combed 24S 

dengan kualitas terbaik di 

Indonesia saat ini. Cotton 

Combed adalah bahan 

yang sangat halus dan 

berkualitas tinggi.  

2. Kami menggunakan 

100% katun, 0% bahan 

sintesis, tanpa polyester 

sama sekali.  

3. Kami memakai pewarna 

yang sudah lolos 

sertifikasi internasional 

keamanan pakaian.  

4. Sablon kaos Afrakids 

bersifat non-toxic dan 

aman untuk lingkungan. 

Seandainya kaos Afrakids 

tidak sengaja hilang dan 

terbuang, lingkungan akan 

tetap aman. 

13 *bahan kaos* <srai>bahan kaos</srai> Apa bahan kaos 

yang digunakan? 

14 Bahan tas 1. Bahan tas nylon 

cordura. Bahan kain 

Cordura banyak 

digunakan untuk 

pembuatan tas ransel, 

koper dan pakaian militer, 

hal ini karena kain ini 

memiliki daya tahan yang 

Bahan tas 
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kuat dan memiliki 

kemampuan tahan 

rembesan air serta tahan 

lecet.  

2. Bahan tas backpack 

Afrakids tahan air dan 

kuat.  

3. Terdapat 3 sekat 

(kantung utama, kantung 

depan dan kantung kecil) 

sehingga memiliki banyak 

kantong. 

15 *bahan tas* <srai>bahan tas</srai> Apa bahan tas 

yang digunakan? 

 

Tabel 3.1 merupakan tabel pengetahuan pada chatbot. Didalam 

tabel tersebut terdapat kolom pattern, templete, dan rekomendasi. Pattern 

merupakan kata kunci yang akan dicari oleh oleh user nantinya. Templete 

merupakan jawaban / respon dari pattern. Sedangkan rekomendasi 

merupakan saran pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh user. 

3.2.2.5 Input dari Pengguna 

Pada bagian ini dilakukan pengujian pada chatbot dengan sejumlah 

kalimat masukan atau input oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah sistem dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan inputan user 

dan memastikan bahwa sistem dapat melakukan crawling web ketika data 

tidak ditemukan pada database A.L.I.C.E. 

3.2.2.6 Hasil Respon dari Chatbot 

Menampilakan hasil pencarian pada chatbot ketika ketika jawaban 

yang diinputkan oleh user ada pada database A.L.I.C.E.. 
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3.2.2.7 Pencarian Semantik 

Pencarian yang menganggap berbagai kemungkinan termasuk 

konteks pencarian, maksud, variasi kata, sinonim, pertanyaan yang lebih 

umum dan khusus. 

3.2.2.8 Ontologi 

Rancangan ontologi dibawah ini merupakan rancangan yang akan 

dipakai dalam pembuatan aplikasi virtual customer service berbasis 

semantik menggunakan ontologi. Rancangan ontologi dibawah ini dibuat 

menggunakan aplikasi protage 4.3. Rancangan meliputi class-class pada 

ontologi beserta hubungan antara class yang ada. Perancangan ontologi 

didasarkan pada data produk yang dijual pada toko online afrakids.com. 

Perancangan ontology meliputi tahapan-tahapan menganai 

komponen apa saja yang dibutuhkan dalam penggambaran sebuah 

informasi. Tahapan perancangan ontology tersebut diantaranya adalah : 

 Menentukan domain berupa produk-produk yang dijual pada toko 

online afrakids.com. 

 Mendifinisikan class ontologi. 

 Menyususn hirarki taksonomi (subclass-superclass). 

Rancangan ontologi yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar 3.4 

berikut : 
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Gambar 3.4 Ontologi Aplikasi Virtual Customer Service 

Proses pencarian semantik pada ontologi digunakan sebagai 

ekspansi query dengan cara mencari keterkaitan kata berdasarkan 

hubungan antara class dan subclass. Ekspansi query dalam ontologi 

dilakukan dengan menggunakan SPARQL. 
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3.2.2.9 Pencarian data pada Sistem Informasi (Menambah 

Pengetahuan Baru). 

Pencarian data pada website dilakuakan apabila data keluaran atau 

respon dari chatbot tidak terdapat didalam data ALICE. Jadi sistem secara 

otomatis akan melakukan crawling web untuk mencari informasi yang 

diinginkan oleh pengguna. 

3.2.3 Flowchart 

Flowchart aplikasi virtual customer service berbasis semantik 

menggunakan ontologi dimulai dengan memasukkan kata 

kunci/pertanyaan seputar informasi yang dibutuhkan pelanggan sampai 

dengan ditampilkan hasil pencarian. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Sistem 
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 Flowchart sistem pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur 

kerja pencarian data sebagai berikut : 

a. User memasukkan kata kunci seputar produk yang dijual pada 

toko online afrakids.com. 

b. Kata kunci akan dilanjutkan pada pencarian ke dalam database. 

c. Jika data ditemukan pada database, maka hasil akan ditampilkan. 

Tetapi jika data tidak ada di dalam database, maka kata kunci 

akan di ekspansi kedalam tahap ontologi. 

d. Setelah proses ekspansi query, proses selanjutnya sistem akan 

melakukan crawling data pada website tujuan untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan oleh user. 

e. Kemudian hasil pencarian akan ditampilkan. 

3.2.4 Desain SPARQL 

SPARQL merupakan query yang digunakan untuk melakukan 

pencarian dalam ontologi. Desain SPARQL digunakan untuk membatasi 

data mana saja yang akan dicari sehingga pencarian tidak melebar dan bisa 

menghasilkan data yang relevan. Berikut adalah desain SPARQL yang 

digunakan dalam proses pencarian. 

a) Pencarian Current Class 

Pencarian Current Class bertujuan untuk mencari sebuah class 

yang sesuai dengan kata kunci yang ada pada ontologi. 
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Keteranngan : 

Subject  : merupakan class pada ontologi. 

Keyword : merupakan kata kunci yang dimasukkan oleh user. 

Rdf:type : merupakan type data pada ontologi dengan format  

  .rdf. 

  Where  : merupakan kondisi yang digunakan untuk  

  pemilihan class yang yang ingin dicari. 

b) Pencarian Child Class 

Pencarian Child Class bertujuan untuk mencari sub class dari 

Current Class. 

PREFIX ta: 

http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-

ontology-16# 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>"; 

 

SELECT ?subject 

WHERE { 

 ta:keyword rdf:type ?subject. 

} 

  

http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-ontology-16
http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-ontology-16
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Keteranngan : 

Subject  : merupakan class pada ontologi. 

Keyword : merupakan kata kunci yang dimasukkan oleh user. 

Rdf  : merupakan type data pada ontologi dengan format  

  .rdf. 

  Where  : merupakan kondisi yang digunakan untuk  

  pemilihan class yang yang ingin dicari. 

  subClassOf : merupakan perintah untuk mencari anak dari class. 

c) Pencarian Equivalent Class 

Pencarian Equivalent Class bertujuan untuk mencari Class 

yang memiliki kesamaan dengan Class yang lain. 

PREFIX ta: 

http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-

ontology-16# 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>"; 

 

SELECT ?subject 

WHERE { 

?subject rdfs:subClassOf ta:".$subject.". 

} 

  

http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-ontology-16
http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-ontology-16
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Subject  : merupakan class pada ontologi. 

Keyword : merupakan kata kunci yang dimasukkan oleh user. 

Rdf  : merupakan type data pada ontologi dengan format  

  .rdf. 

  Where  : merupakan kondisi yang digunakan untuk  

  pemilihan class yang yang ingin dicari. 

  subClassOf : merupakan perintah untuk mencari anak dari class. 

PREFIX ta: 

http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-

ontology-16# 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>"; 

 

SELECT ?subject 

WHERE { 

{ta:".$keyword." owl:equivalentClass ?subject} 

UNION 

  {?subject owl:equivalentClass ta:".$keyword."} 

  UNION 

  {?subject rdfs:subClassOf ?object. 

  ?object owl:equivalentClass ta:".$keyword."} 

  UNION 

  {?subject rdfs:subClassOf ?object. 

  ta:".$keyword." owl:equivalentClass ?object.} 

}  

http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-ontology-16
http://www.semanticweb.org/riyan/ontologies/2017/5/untitled-ontology-16
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  Union  : merupakan gabungan dari beberapa class. 

  EquivalentClass : merupakan pencarian class maupun subclass  

     yang memiliki nilai sama dengan class yang  

     lain. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Database 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai 

pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan toko online 

afrakids.com. Parameter yang digunakan adalah seputar produk yang 

dijual pada toko online seperti nama produk/kategori. Data kumpulan 

pertanyaan yang didapatkan disimpan kedalam database. Dataset yang 

digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 data. 

Contoh data seputar pertanyaan-pertanyaan yang telah didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Contoh data pertanyaan beserta jawaban 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Produk apa saja yang dijual 

pada afrakids? 

Kaos, Jilbab, Lunchset, Afrakids 

fashion, dan Tas. 

2 Model kaos yang tersedia apa 

saja? 

1. All about Sholat 

2. Enthusiast Learner 

3. Follow Rosululloh 

4. Happy Daughter 

5. How to Eat 

6. Muslim Attitude 

7. Rabb Creation 

3 Harga pas? Harga semua produk merupakan 

harga pas, kecuali ada diskon pada 

saat event tertentu. 

4 Apakah ada diskon? Diskon bisa didapatkan untuk 

pembelian dalam jumlah tertentu 

sesuai dengan kesapakatan sebelum 

melakukan pembelian. 
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5 Barangnya asli atau kw? Semua produk yang dijual di 

afakids.com adalah barang yang 

asli atau ori. 

6 Bahan kaos terbuat dari apa? Kaos Afrakids menggunakan bahan 

Cotton Combed 24S dengan 

kualitas terbaik di Indonesia saat 

ini. Cotton Combed adalah bahan 

yang sangat halus dan berkualitas 

tinggi. 

Kami menggunakan 100% katun, 

0% bahan sintesis, tanpa polyester 

sama sekali. 

Kami memakai pewarna yang 

sudah lolos sertifikasi internasional 

keamanan pakaian. 

Sablon kaos Afrakids bersifat non-

toxic dan aman untuk lingkungan. 

Seandainya kaos Afrakids tidak 

sengaja hilang dan terbuang, 

lingkungan akan tetap aman. 

 

7 Ukuran apa saja yang 

tersedia? 

Ukuran yang tersedia adalah : M, L, 

dan XL. 

8 Warna apa saja yang tersedia? Pilihan warna dan model produk 

bisa dilihat di alamat 

afrakids.com/produk. Semua 

pilihan warna dan yang tersedia 

ditampilkan pada alamat 

afrakids.com/produk 

9 Ready Stock? Semua barang yang ditampilkan di 

etalase website tersedia. 

10 Apakah barang bisa ditukar Barang yang sudah dibeli tidak bisa 
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jika tidak sesuai atau ada yang 

cacat? 

dikembalikan, tetapi boleh ditukar 

jika barang tidak sesuai dengan 

yang dipesan atau barang rusak. 

 

3.3.2 Website 

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari 

website yang sudah ditentukan. Data tersebut diambil menggunakan cara 

crawling web menggunakan cURL dan dikelola menggunakan library 

Simple HTML DOM. Data yang dibutuhkan adalah seputar produk-produk 

yang dijual pada toko online meliputi: Kaos, Jilbab, Lunchset, Afrakids 

fashion, dan Tas.  

 

Gambar 3.6 Website afrakids.com 

3.4 Desain Interface 

3.4.1 Halaman utama sistem 

Desain interface dibawah ini merupakan desain halaman utama 

yang akan digunakan user untuk mencari informasi seputar produk yang 

dijual pada toko online afrakids.com. 
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Gambar 3.7 Rancangan halaman awal sistem 

Gambar 3.7 Merupakan rancangan yang akan digunakan sebagai 

tampilan awal aplikasi virtual customer service berbasis semantik 

menggunakan ontologi. 

3.4.2 Tampilan hasil crawling web 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan keluaran hasil crawling 

data ketika data tidak ditemukan pada database. 

 

Gambar 3.8 Tampilan hasil crawling web 

Gambar 3.8 merupakan tampilan hasil crawling web jika jawaban 

yang dicari pada database tidak ditemukan. 

 


