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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan internet saat ini 

dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang membangun toko online sebagai 

salah satu cara untuk menarik pelanggan serta memperluas pasar. Dalam menarik 

pelanggan tidak hanya kualitas produk yang ditawarkan, namun perlu adanya 

seorang Customer Service untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap pelanggan 

[1]. 

Salah satu contoh toko online yang berkembang saat ini yaitu 

mlkpancing.com. Toko online tersebut menjual perlengkapan untuk memancing 

seperti joran, reel, umpan, tas pancing, dll. mlkpancing.com memiliki layanan 

Customer Service agar pelanggan dapat dengan mudah bertanya melalui telepon 

dan Short Message Service (SMS). Toko  online  ini telah mendapat banyak 

pelanggan  dimana tidak hanya dalam kota Trenggalek sendiri namun juga banyak 

pelanggan dari luar kota  sehingga peran  Customer Service  menjadi semakin 

penting. Namun selama ini pelayanan Customer Service pada mlkpancing.com 

mengalami kendala dalam memberikan informasi kepada pelanggan. Kendala 

tersebut diantaranya yaitu : 

a. Customer Service tidak dapat menyediakan layanan selama 24 jam dimana 

hanya melayani pada pukul 08:00 sampai 19:00. 

b. Harus memberikan respon satu persatu secara manual pada setiap pertanyaan 

pelanggan. Hal ini kurang efisien dalam segi waktu ketika pertanyaan 

menjadi semakin banyak dan terdapat pertanyaan yang sama dari beberapa 

pelanggan sehingga akan sangat melelahkan. 

c. Bagi pelanggan yang ingin bertanya melalui telepon harus mengantri telepon 

untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Customer Service. Sehingga 

pelanggan banyak yang memberikan komplain karena ketidaknyamanan 

tersebut. 

d. Bagi pelanggan yang bertanya melalui chatting harus bersabar menunggu 

balasan karena pertanyaan akan dijawab sesuai urutan pesan masuk. Hal ini 

kurang efisien jika pertanyaan yang masuk terlalu banyak. 
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Setelah membahas permasalahan yang terjadi pada toko online 

mlkpancing.com maka dapat disimpulkan bahwa layanan Customer Service yang 

menggunakan media telepon dan Short Message Service (SMS) belum cukup 

untuk memenuhi kualitas pelayanan. Sehingga dibutuhkan suatu solusi yang tepat 

yaitu dengan memanfaatkan salah satu perkembangan teknologi terkini seperti 

kecerdasan buatan sehingga komputer mampu melakukan tugas layaknya manusia 

seperti robot chatting (chatbot).  

Chatbot merupakan sebuah program komputer yang mampu mengenali 

bahasa alami atau bahasa manusia sehingga dapat menciptakan suatu percakapan 

atau mampu berintersaksi. Dalam hal ini  chatbot  dapat membantu atau bahkan 

menggantikan peran manusia salah satunya yaitu customer service. Chatbot 

memiliki basis pengetahuan agar mampu berinteraksi atau melakukan percakapan 

dengan manusia. Salah satu contoh basis pengetahuan yang dapat 

diimplementasikan dalam pembuatan chatbot adalah RiveScript. RiveScript 

merupakan bahasa script sederhana untuk memberi kecerdasan pada chatbot 

dengan acuan pencocokan pola. Bahasa ini digambarkan lebih sederhana dan 

mudah digunakan dibandingkan dengan AIML dan Chatscript [2]. Inti dari 

implementasi RiveScript memiliki beberapa fitur utama yaitu simple, powerful, 

flexible, open source [3]. 

Dalam perkembangan teknologi chatbot telah banyak dilakukan penelitian 

sebelumnya. Salah satu penelitian yang dilakukan tentang mengintegrasikan 

chatbot menggunakan AIML yang dikhususkan sebagai informasi dan pemesanan 

pada Website E-Commerce. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

sistem yang dibuat bernama EIVA ini telah dapat digunakan sebagai alternative 

lain dalam pencarian dan pemesanan produk pada situs web e-commerce. EIVA 

juga dilenggapi dengan ekspresi yang bervariasi menjadikannya semakin iterative 

sehingga dapat berfungsi layaknya customer service [4].  

Penelitian yang lain pernah dilakukan tentang chatbot pakar jaringan 

menggunakan Supervise dan Unsupervice Learning serta pemanfaatan metode 

TF-IDF. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa chatbot yang dibuat 

dapat menampilkan respon meskipun secara tekstual tidak sama dengan respon 

pakar. Tetapi keduanya memiliki makna yang sama [5]. 
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Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan mengenai Perancangan Chatbot 

Sebagai Virtual Assistant untuk menunjang informasi mahasiswa. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan bahwa chatbot yang dibangun dapat berjalan lebih 

cepat karena menggunakan database sebagai penyimpanan informasi [6]. Pada 

penelitian sebelumnya, basis pengetahuan chatbot menggunakan AIML dimana 

memiliki bahasa yang rumit. Pada penelitian kali ini akan dirancang basis 

pengetahuan chatbot menggunakan RiveScript dengan bahasa yang lebih 

sederhana dan ringan dibanding AIML. 

Dengan adanya chatbot yang diterapkan pada toko online mlkpancing.com 

tersebut diharapkan dapat membantu pelanggan dalam menemukan informasi 

dengan mudah, cepat, dan menyenangkan hanya dengan melakukan tanya jawab 

melalui chatting. Sehingga dengan pelayanan yang memuaskan maka peluang 

dalam menarik pelanggan dan memperluas pasar semakin tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki acuan dalam pengerjaannya maka dibuatlah 

perumusan suatu masalah diantaranya : 

a. Bagaimana menerapkan basis pengetahuan RiveScript dan informasi 

mlkpancing.com sebagai respon chatbot? 

b. Bagaimana menggunakan basis pengetahuan RiveScript berbasis Javascript, 

Node JS dan MySQL? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan masing-masing oleh karenanya berikut 

penjabaran tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 

a. Untuk membuat dan membentuk kepribadian chatbot, sehingga chatbot 

memiliki pengetahuan tentang toko online mlkpancing.com. 

b. Untuk membangun chatbot sebagai virtual customer service pada toko online 

mlkpancing.com. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini tepat mencapai sasaran, maka disusun batasan 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

a. Sistem yang dibuat hanya dapat berjalan pada website. 

b. Chatbot tidak dapat melakukan percakapan berkelanjutan.  

c. Pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 

d. Pertanyaan harus ditulis dengan kalimat yang singkat atau langsung pada inti 

pertanyaan. 

e. Percakapan hanya akan membahas seputar pencarian informasi barang pada 

mlkpancing.com seperti merk, harga, ukuran, kategori, jenis, kualitas dan 

nama barang. 

f. Masukkan berupa karakter-karakter khusus tidak dapat dikenali oleh sistem 

chatbot yang dibangun. 

g. Sistem yang dibuat tidak membahas masalah keamanan pada basis data dan 

transmisi data. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

a. Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengumpulan informasi lebih lanjut dari buku, artikel, 

maupun jurnal ilmiah yang membahas mengenai chatbot, rivescript dan 

referensi lain yang sesuai. Pada tahap ini juga dilakukan wawancara kepada 

pemilik toko online mlkpancing.com guna mendapatkan informasi 

permasalahan yang pernah terjadi. 

b. Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap ini melakukan analisa guna menghasilkan kebutuhan fungsional, 

kebutuhan non fungsional dan kebutuhan software. Setelah diketahui 

kebutuhannya yang sesuai, akan dilanjutkan dengan dengan perancangan 

desain sistem untuk membangun sistem sesuai harapan yang diinginkan pihak 

toko online mlkpancing.com.  
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c. Implementasi Sistem 

Pada bagian ini merupakan bagian untuk mengimplementasikan perancangan 

ke dalam kode pemrograman. Tahap ini akan dihasilkan sistem chatbot. 

d. Pengujian Sistem 

Tahap pengujian dilakukan untuk menganalisa tingkat kebenaran dan kualitas 

sistem yang dibuat. 

 

1.6 Susunan Penulisan Buku 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada  halaman pendahuluan menjelaskan tentang rencana awal dalam 

melakukan penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan susunan 

penulisan buku. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam landasan terori menjelaskan teori permasalahan dan 

bersangkutan dengan topik penelitian. Adapun pengkajian materi 

tersebut adalah teori tentang E-commerce, toko online, Customer 

service, kecerdasan buatan, chatbot, RiveScript, basis pengetahuan 

RiveScript, Javascript, dan black box testing. 

BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas mengenai analisa pada sistem chatbot 

diantaranya yaitu analisa masalah, deskripsi tentang sistem dan analisa 

kebutuhan. Sedangkan pada rancangan sistem akan membahas tentang 

arsitektur sistem diantaranya yaitu diagram konteks, data flow 

diagram, perancangan chatbot serta desain interface. 

BAB IV  :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam  bab  implementasi  ini membahas mengenai  pengerjaan 

implementasi  sistem, dimana implementasi di lakukan dengan acuan 

perancangan yang telah dibuat. Bab ini juga membahas mengenai 

pengujian sistem setelah implementasi selesai dilakukan. 
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BAB V  :  PENUTUP 

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan yang didapat selama 

penelitian dilakukan dan juga akan dituliskan saran dengan tujuan 

untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan sehingga 

sistem menjadi lebih baik pada penelitian berikutnya. 


