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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 E-Commerce 

Electronic commerce yaitu suatu proses jual beli produk-produk secara 

elektronik yang dilakukan konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan melalui 

media komputer sebagai perantara transaksi yang terhubung dengan internet. E-

commerce mampu mengurai biaya administrasi serta waktu siklus proses bisnis. 

Selain itu, e-commerce dapat meningkatkan hubungan dengan penjual dan 

pelanggan. E-commerce berarti transaksi paperless [7].  

 

2.2 Toko Online 

Toko online adalah sebuah inovasi dalam memasarkan produk secara efektif 

serta lebih menguntungkan dibandingkan dengan toko offline di era internet 

seperti sekarang ini. Telah banyak perusahan yang ikut meraup keuntungan 

dengan menjajakan barang dagangannya secara online [8]. Dengan memanfaatkan 

toko online, perusahaan dapat mengurai biaya pengeluaran seperti iklan. Selain itu 

dengan toko online, waktu transaksi menjadi lebih cepat dan efektif  [9]. 

 

2.3 Customer Service 

Customer service adalah suatu kegiatan atau layanan yang dilakukan oleh 

setiap pelaku usaha atau bisnis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atau 

pengguna produk dan jasa. Pelayanan yang diberikan yaitu menerima keluhan 

yang dihadapi oleh pelanggan mengenai perusahan yang bersangkutan. Seorang 

customer service harus mampu dalam memberikan penyelesaian dari masalah 

yang dihadapi oleh pelanggannya. Sehingga hubungan baik antara pelanggan 

dengan perusahaan tetap terjaga [1]. 

 

2.4 Kerdasan Buatan 

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence adalah Cabang ilmu komputer 

yang dikhususkan untuk mengelola tingkah laku cerdas. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa kecerdasan buatan merupakan bagian dari komputer, 

sehingga harus didasarkan pada sound theoretical (teori suara) dan beberapa 
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prinsip aplikasi dari bidangnya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu struktur 

data untuk representasi pengetahuan, algoritma yang digunakan untuk 

mengapliksikan pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik pemrograman yang 

diperlukan dalam mengimplementasikannya [10]. 

 

2.5 Chatbot 

Chatbot  adalah salah satu program dalam kecerdasan buatan yang diciptakan 

agar dapat berkomunikasi langsung dengan manusia. Chat diartikan sebagai 

obrolan sedangkan  Bot diartikan sebuah program  yang mendukung sejumlah 

data, dimana jika diberikan masukan maka akan memberikan respon atau jawaban 

layaknya manusia.  Chatbot  dapat menjawab pertanyaan melalui masukkan yang 

diketik oleh pengguna melalui keyboard [1]. 

Chatbot  adalah sebutan untuk  robot chatting  yang menggunakan 

kecerdasan buatan  untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna. Dalam 

hal ini, Chatbot dirancang untuk dapat mendekati sifat manusia. Konsep dasar 

Chatbot dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Konsep Dasar Chatbot 

2.6 RiveScript 

RiveScript adalah bahasa pemrograman dimana memiliki script yang 

sederhana untuk memberikan kecerdasan pada chatbot dan entitas percakapan 

lainnya. RiveScript memiliki tujuan yaitu mudah dipelajari, cepat dalam 
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pengetikan, mudah dibaca dan dipelihara. Bahasa ini digambarkan lebih sederhana 

dari kode XML yang rumit seperti AIML, atau penulisan kode dengan banyak 

simbol yang susah diterapkan seperti ChatScript [3].  

 

2.6.1 Fitur Utama 

RiveScript memiliki fitur utama sebagai salah satu kelebihan yang 

dimilikinya dibanding bahasa Chatbot lain, diantaranya simple, powefull, flexible, 

Open Source [3]. 

a. Simple 

RiveScript memiliki bahasa script teks sederhana yang mudah dipelajari, cepat 

dalam pengetikan, mudah dibaca dan dipelihara. Script teks ini tidak seperti 

XML yang rumit atau seperti beberapa bahasa chatbot lainnya. 

b. Powerful 

RiveScript memiliki beberapa aturan sederhana yang dapat dikombinasikan 

dengan baik untuk membangun kepribadian chatbot yang mengesankan. 

Penulisan trigger dengan format yang sederhana agar sesuai dengan kumpulan 

pola kata yang kompleks. 

c. Flexible  

RiveScript mengambil filosofi “Unix-like” yaitu suatu perangkat lunak yang 

hanya melakukan satu tugas saja dengan baik. Sehingga RiveScript dirancang 

sebagai perpustakaan inti berukuran kecil atau ringan, mandiri, dan dapat 

mengambil masukkan dari manusia serta memberikan respon yang cerdas. 

Fleksibilitas ini memungkinkan RiveScript digunakan sesuai keinginan. 

d. Open Source 

Dapat diintegrasikan dengan bahasa Go, Java, Javascript, Perl, dan Python. 

 

2.6.2 Elemen-elemen RiveScript 

Kode Rivescript sangat sederhana. Setiap baris dari file teks adalah entitas 

yang terpisah (RiveScript adalah bahasa scripting berbasis garis). Baris kode 

RiveScript selalu dimulai dengan simbol perintah “!, +, dan –” [3]. 
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a. Perintah “! Version = 2.0” 

Agar penerjemah RiveScript mengetahui kode yang digunakan mengikuti 

versi 2.0 dari spesifikasi RiveScript.  

b. Perintah “+” 

Untuk mendefinisikan pemicu. Pemicu adalah garis teks yang digunakan 

untuk mencocokan pesan atau inputan pengguna. 

c. Perintah “-“ 

Untuk menentukan respon tehadap pemicu yang telah didefinisikan 

sebelumnya. Respon ini yang akan ditampilkan setelah pengguna memberikan 

masukkan atau input pertanyaan. 

 

2.6.2.1 Random Replies 

RiveScript memudahkan untuk menambahkan jawaban atau tanggapan 

secara acak. Hal ini dibuat agar jawaban tidak selalu sama sehingga tidak akan 

membuat pengguna bosan. 

+ bagaimana kabarmu ? 

- saya baik-baik saja 

- sangat baik 

- baik-baik saja, kamu sendiri apa kabar ? 

 

Selain itu juga dapat menggunakan balasan acak dengan tag {random} seperti 

berikut : 

+ apa warna kesukaanmu ? 

- Saya suka warna {random}putih|biru{/random} 

 

Tag {weight} dalam respon untuk menentukan seberapa sering jawaban tersebut 

akan dipilih dibandingkan dengan respon yang lain. Dalam hal ini respon yang 

memiliki bobot lebih banyak yang akan sering ditampilkan. 

+ halo bot 

- Hai {Weight = 10} 

- Halo {Weight = 15} 

 

2.6.2.2 Open-Ended Triggers 

Dalam hal ini wildcard memiliki peran penting untuk menandai sebagian 

pola kalimat inputan sebagai open-ended. Simbol *, _, # merupakan wildcard 

yang dapat digunakan dalam basis pengetahuan RiveScript. Dari simbol Wildcard 
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tersebut tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Dimana Simbol * dapat 

menerima semua jenis masukkan seperti huruf, angka, spasi. Sedangkan simbol _ 

menerima inputan berupa huruf tanpa spasi dan simbol # menerima masukkan 

berupa angka tanpa spasi. Berikut contoh penulisannya : 

+ umur saya # tahun 

- Banyak orang berusia <star> tahun. 

 

+ usia saya dua puluh satu tahun 

- Katakan sekali lagi tapi kali ini dengan angka. 

 

+ usia saya * tahun 

- Bisakah kamu menggunakan angka saja? 

 

2.6.2.3 Alternatives and Optionals 

RiveScript menyediakan fungsi yang dapat mempermudah dalam 

mengenali pola kalimat input. Salah satu contoh fungsi tersebut yaitu alternatives 

dan optionals. Fungsi alternatives dapat diterapkan dengan menggunakan “()” 

sedangkan optionals menggunakan “[]”. Pada kedua fungsi tersebut membutuhkan 

simbol “|” sebagai pemisah antara kata atau kalimat. Perbedaan mendasar dari 

kedua fungsi tersebut adalah :  

a. Alternatives : salah satu kata atau kalimat input yang dimasukkan pengguna 

harus terdapat pada alternative yang didefinisikan. 

b. Optionals : kata atau kalimat input tidak harus terdapat pada optional yang 

didefinisikan 

+ berapa nomor telepon (rumah|kantor) [anda] 

- Anda dapat menghubungi saya di: 1 (800) 555-1234. 

 

+ saya punya mobil [merah|hijau|biru] 

- Saya yakin kamu sangat menyukai mobilmu 

 

2.6.2.4 Array in Triggers 

Array in triggers digunakan untuk  memperbanyak kemungkinan pola 

kalimat yang terjadi dengan acuan kata yang terdapat pada array tersebut. Array 

ini memiliki kegunaan yang sama dengan alternatives. Namun penggunaan array 

ini menjadi lebih baik dibanding alternative jika beberapa kata akan sering 

digunakan dalam setiap pola kalimat. Berikut contoh penulisannya : 

! array warna = merah biru hijau kuning 

 

+ saya mengenakan kaos (@warna) 

- Apakah kamu benar-benar suka warna <star> ? 
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2.6.2.5 Redirections 

Redirections berfungsi sebagai pengalihan satu respon ke respon lain 

dengan menggunakan wildcard “@”. Seperti berikut untuk penulisannya : 

+ halo 

- Halo 

- Hai 

 

+ hai 

@ halo  

 

2.6.2.6 Short Discussions 

Short discussions dapat diterapkan menggunakan simbol “%” yang 

berguna untuk membaca input pengguna sebelumnya. Short discussions dapat 

dilihat pada potongan script berikut : 

+ saya punya kucing 

- Apa warna kucing kamu 

 

+ (@warna) 

% Apa warna kucing kamu 

- Pasti kamu sangat menyukainya 

 

2.6.2.7 Conditionals 

RiveScript memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengulang 

variabel tentang pengguna. Dalam penerapannya untuk menentukan variabel 

pengguna dapat menggunakan tag <set> dan untuk mengambil variabel dapat 

menggunakan tag <get>. Berikut contoh penulisannya : 

+ nama saya * 

- <set name = <star>> Senang bertemu dengan anda, <get name>. 

 

+ siapa namaku 

- Namamu <get name> 

 

2.6.2.8 Topics 

Topic merupakan salah satu elemen RiveScript yang mengacu pada 

pertanyaan dan respon yang berkaitan. Ketika pengguna berada dalam suatu topik 

maka pencocokan pola yang dilakukan hanya dengan pertanyaan yang termasuk 

dalam topik tersebut.  

+ Aku membencimu 

- Kamu benar-benar jahat! Saya tidak akan berbicara lagi sampai 

Anda meminta maaf. {Topic = sorry} 

> topic sorry 

   + [*] maaf [*] 
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   - Tidak apa-apa, aku akan memaafkanmu! {Topic = random} 

 

   + * 

   - Tidak, tidak sampai kamu meminta maaf. 

   - Katakan kamu minta maaf! 

   - Minta maaf! 

<topic 

 

2.6.2.9 The Begin Block 

The begin block adalah fitur opsional yang dimiliki RiveScript. Fitur ini 

bekerja dengan cara yang sama dengan fitur topik. Berikut ini contohnya : 

> begin 

  + permintaan 

  - {ok} 

< begin 

 

2.6.3 Basis pengetahuan RiveScript 

Tabel 2.1 merupakan contoh potongan script yang berfungsi sebagai otak 

atau pengetahuan chatbot menggunakan RiveScript. 

Tabel 2.1 Pengetahuan Chatbot 

Input “+” Respon “-“ Rekomendasi 

joran antena Silver Kaiwa dengan 

panjang 180 cm 

joran antena 

joran untuk memancing lele @ joran antena  

joran untuk memancing lele * @ joran antena  

_ joran untuk memancing lele @ joran antena  

_ joran untuk memancing lele * @ joran antena  

joran untuk memancing lele # @ joran antena  

* joran untuk memancing lele # @ joran antena  

* Saya tidak mengerti  

 

Berikut jika ditulis dalam bahasa RiveScript: 

+ joran antena 

- Silver Kaiwa dengan panjang 180 cm 

 

+ joran untuk memancing lele 

@joran antena 

 

+ joran untuk memancing lele * 

@joran antena 
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+ _ joran untuk memancing lele 

@joran antena 

 

+ _ joran untuk memancing lele * 

@joran anten5a 

 

+ joran untuk memancing lele # 

@joran antena 

 

+ * joran untuk memancing lele # 

@joran antena 

 

+ * 

- saya tidak mengerti 

 

2.7 Perbedaan AIML dan RiveScript 

AIML dan RiveScript merupakan bahasa yang dapat memberikan kecerdasan 

pada chatbot. Terdapat perbedaan dalam segi script teksnya yang dapat dilihat 

pada tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2 Perbedaan Script AIML dan RiveScript 

AIML RiveScript Keterangan 

- < topic X inherits 

Y 

< topic A inherits 

B C 

Topik 

AIML :  

Tidak dapat mewarisi topik lain 

RiveScript :  

Dapat mewarisi topik lain 

<pattern> 

  HELLO BOT 

</pattern> 

+ hello bot Pola masukkan 

AIML : 

a. Harus huruf besar 

b. Hanya mendukung wildcard * dan _ 

RiveScript : 

a. Harus huruf kecil 

b. Mendukung wildcard *, _, dan # 

c. Mendukung kata-kata opsional 

d. Mendukung kata-kata alternative 

e. Mendukung array kata 

<template> 

   Hello human! 

- Hello human! Jawaban terhadap pola masukkan 

AIML : 
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</template> a. Hanya dapat memiliki jawaban acak 

dengan <random> 

b. Hanya dapat memiliki ketentuan 

dengan <condition> di dalam 

template. 

RiveScript : 

a. Dapat menggunakan jawaban acak 

lebih dari satu. 

b. Dapat menerapkan {weight} pada 

jawaban acak. 

c. Tidak perlu mencampur data 

jawaban dengan conditionals. 

<that>XXX</that> % xxx Output sebelumnya 

AIML :  

Memiliki batasan yang sama dengan 

<pattern> 

RiveScript : 

Memiliki kemampuan yang sama 

dengan + Trigger. 

- <env XXX> RiveScript dapat mengambil variabel 

environment atau global 

<condition 

name="X" 

value="Y"> 

 

* X eq Y Conditionals 

AIML :  

Hanya mendukung perbandingan "sama 

dengan". 

RiveScript :  

Mendukung banyak operator 

perbandingan: 

a. ==, eq 

b. ! =, ne, <> 

c. <,> 

d. <=,> = 
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Tabel 2.2 menunjukkan bahwa RiveScript memiliki bahasa yang lebih 

sederhana dibanding dengan AIML. RiveScript menyediakan aturan, format dan 

fungsi yang mempermudah dalam membangun basis pengetahuan. Dimana 

terdapat beberapa fungsi yang tidak dimiliki AIML sehingga RiveScript lebih 

mudah digunakan dengan adanya aturan dan fungsi yang disediakan. Kedua 

bahasa tersebut tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan yang dapat dilihat 

pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Kelebihan kekurangan AIML dan RiveScript [2] 

Bahasa Kelebihan Kekurangan 

AIML a. Sederhana 

b. Mudah dipelajari dan 

diimplementasikan 

c. Sumber terbuka 

a. Pencocokan pola yang lemah 

b. Sulit dipelihara 

c. Membutuhkan basis data yang 

sangat besar untuk hasil yang 

lebih baik 

d. Sulit untuk belajar 

e. Tidak ada layanan hosting 

f. Sulit untuk menanamkan di 

halaman web 

RiveScript a. Sederhana  

b. Mudah dipelajari dan 

diimplementasikan 

c. Mudah dibaca dan 

dipelihara 

d. Sumber terbuka 

e. Fleksibel : perpustakaan inti 

berukuran kecil atau ringan 

dan mandiri 

f. Pencocokan pola yang kuat 

Dukungan kurang tersedia 

 

2.8 JavaScript 

Pada tahun 1995,  JavaScript  diperkenalkan pertama kali oleh Netscape. 

JavaScript merupakan bahasa yang dimanfaatkan untuk  client server 
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programming  yang berjalan pada web browser. Selain itu memiliki tujuan untuk 

menyediakan akses script suatu objek yang dimasukkan pada aplikasi lain [11].  

JavaScript  telah banyak dimanfaatkan kinerjanya dalam perkembangan 

pemrograman  web  pada sisi  client. Dengan mengimplementasikan  JavaScript 

maka sebuah  web  memiliki kesempatan menjadi lebih cepat, hidup dan tampil 

lebih berkelas [12]. 

2.9 Black Box Testing 

Black box testing adalah suatu pengujian perangkat lunak yang dikhususkan 

untuk spesifikasi fungsionalnya saja. Pengujian ini memiliki fungsi yang dapat 

menemukan kesalahan berikut [13]: 

a. Kesalahan inisialisasi

b. Kesalahan terminasi

c. Kesalahan performansi

d. Kesalahan pada struktur data

e. Kesalahan akses basis data

f. Kesalahan antarmuka (interface errors)

g. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada


