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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

3.1 Analisa Sistem 

3.1.1 Deskripsi Sistem 

Perancangan Chatbot menggunakan RiveScript pada toko online 

mlkpancing.com ini berbasis web. Sistem Chatbot ini dibuat untuk memudahkan 

serta memaksimalkan layanan Customer Service pada mlkpancing.com. Dalam 

hal ini Chatbot dikhususkan untuk informasi barang toko online mlkpancing.com 

seperti nama, merk, harga, ukuran, jenis, kategori, kualitas barang. Dengan adanya 

sistem Chatbot ini maka informasi dapat tersedia dalam 24 jam. Selain itu juga 

memberikan respon cepat, sehingga pelanggan tidak menunggu lama untuk 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang diajukan. 

 

3.1.2 Analisa Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Customer Service  pada toko 

online mlkpancing.com menjadi semakin kompleks. Seiring dengan semakin 

majunya teknologi informasi dan elektronik maka Customer Service pada toko 

online juga dituntut untuk lebih cepat dalam memproses informasi dan akurat 

dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Namun sampai saat ini Customer Service pada mlkpancing.com masih 

menggunakan media telepon dan Short Message Service (SMS). Sehingga dalam 

segala prosesnya dilakukan secara manual dan kurang efisien dalam segi waktu. 

 

3.1.3 Analisa Kebutuhan 

Berdasarkan tujuan dari sistem yang dibuat, maka berikut ini merupakan 

kebutuhan yang harus disediakan diantaranya yaitu : 

a. Kebutuhan fungsional 

1. Sistem memiliki fitur login 

2. Sistem memiliki fitur untuk mengelola data barang 

3. Sistem memiliki fitur pencarian data 

4. Sistem meliliki fitur pengujian atau uji coba chatbot 
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5. Sistem memliki fitur debug mode untuk memantau proses chatbot 

berjalan 

6. Sistem memiliki fitur dump data structure 

7. Sistem dapat memberikan jawaban pada pengguna sesuai dengan 

pertanyaan yang dimasukkan 

b. Kebutuhan non-fungsional 

1. Sistem dapat dijalankan pada beberapa web browser diantaranya Internet 

Explore, Google Chrome dan Mozilla Firefox. 

2. Sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami atau user 

friendly. 

c. Kebutuhan perangkat lunak 

1. Sublime Text 3 

Sebagai tools untuk menulis kode program 

2. Browser 

Untuk menjalankan aplikasi berbasis web seperti Mozilla Firefox, Google 

Chrome 

3. Express JS 

Untuk membantu penerapan bot pada toko online sehingga pengguna 

dapat bercakap-cakap dengan bot. 

4. Basis pengetahuan RiveScript 

Berisi pengetahuan-pengetahuan berupa konsep, aturan, prosedur yang 

dimengerti untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sistem. 

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki maka sistem menjadi 

semakin cerdas. 

5. MySQL  

Digunakan untuk menyimpan data user dan barang khususnya pada toko 

online mlkpancing.com. Data barang tersebut digunakan untuk 

mendukung chatbot dalam memberikan jawaban. 
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3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Diagram Konteks Chatbot 

Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan 

input ke dalam sistem atau output dari sistem yang memberi gambaran tentang 

keseluruhan sistem. Diagram konteks sistem Chatbot digambarkan seperti pada 

gambar 3.1 dimana terdapat aktor admin dan pelanggan.  

 

Gambar 3.1 Diagram Konteks Chatbot 

a. Admin 

Admin harus melakukan login ke sistem terlebih dahulu agar dapat 

melakukan tugasnya. Tugas admin yaitu untuk memanage data diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Admin dapat melakukan kelola data, dimana aktifitas yang dapat dilakukan 

diantaranya create, read, update, delete (CRUD) serta pencarian data. 

2. Admin dapat melakukan Chatting bot pada menu test your bot yang 

merupakan salah satu menu pada admin yang berfungsi untuk uji coba 

chatbot. Dalam menu tersebut terdapat fitur debug mode, clear dan dump 

data structure 

b. Pelanggan  

Pelanggan  hanya dapat melakukan percakapan atau chatting dengan cara 

memasukkan kalimat atau pertanyaan mengenai seputar informasi barang pada 

toko online mlkpancing.com diantaranya yaitu tentang nama, merk, jenis, 

ukuran, harga, kualitas dan kategori barang. 
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3.2.2 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Arus Data (DAD) ini merupakan 

suatu model logika data dimana proses didalamnya digunakan untuk 

menggambarkan darimana data berasal, kemana tujuan data keluar dari sistem, 

dimana data disimpan, proses apa yang dihasilkan data tersebut, interaksi antara 

data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut [14]. 

 

3.2.2.1 DFD Level 1 

Pada DFD level 1 menjelaskan proses yang terjadi pada sistem, dimana 

proses dimulai dengan asumsi bahwa admin telah masuk kehalaman menu utama 

setelah berhasil login. Dalam DFD level 1 terdapat proses kelola barang yang 

dilakukan oleh admin. Selain itu juga terdapat proses chatting bot yang dilakukan 

oleh admin dan pelanggan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 DFD Level 1 

3.2.2.2 DFD Level 2 

Pada data flow diagram level 2 dilakukan penurunan proses menjadi lebih 

rinci. Dimana proses yang diturunkan yaitu kelola barang dan chatting bot. 

a. Proses Kelola Barang 

Proses kelola barang dilakukan oleh admin, dimana admin dapat 

melakukan proses tambah, ubah, hapus dan cari data. Agar proses dapat 

berjalan maka diintegrasikan dengan basis data mysql sebagai tempat 

penyimpanan data salah satunya yaitu data barang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.3 berikut. 
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Gambar 3.3 DFD Level 2 (Kelola Barang) 

b. Proses Chatting Bot 

Pada proses ini, admin dan pelanggan dapat melakukan proses chatting. 

Selain itu admin dapat melakukan proses debug mode, clear log dan dump data 

structure chatbot. Debug mode ini berguna dalam memantau proses chatbot 

saat dijalankan. Sedangkan clear log digunakan untuk menghapus data debug 

mode. Serta dump data structure untuk memantau data apa saja yang telah 

dibaca oleh chattbot. Pada gambar 3.4 berikut ini menggambarkan alur yang 

terjadi pada proses chatting bot. 

 

Gambar 3.4 DFD Level 2 (Chatting Bot) 
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3.2.2.3 DFD Level 3 

Pada DFD level 3 menurunkan proses chatting pada DFD level 2. Dimana 

pada proses chatting ini terdapat beberapa tahap yaitu normalisasi, produksi jalur 

input, pemecah kalimat, pencarian RiveScript dan cari data barang yang dapat 

dilihat pada gambar 3.5 berikut ini. 

 

Gambar 3.5 DFD Level 3 (Chatting) 

3.2.2.4 DFD Level 4 

a. Proses Normalisasi 

Dalam proses normalisasi kalimat input terdapat tiga proses diantaranya 

yaitu proses menghapus semua tanda baca pada kalimat, mengubah kalimat 

kedalam huruf  kecil dan melakukan pengecekan pada kamus substitutions 

yang terdapat pada brain RiveScript. Alur yang terjadi pada proses normalisasi 

dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut ini. 
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Gambar 3.6 DFD Level 4 (Normalisasi) 

 

b. Proses Produksi Jalur Input 

Proses produksi jalur input merupakan proses setelah normalisasi selesai 

dilakukan. Terdapat beberapa proses dalam produksi jalur input diantaranya 

yaitu mengubah kalimat menjadi trigger, melakukan pengecekan output 

sebelumnya pada brain RiveScript dan mengubah kalimat menjadi bentuk 

RiveScript. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini.  

 

Gambar 3.7 DFD Level 4 (Produksi Jalur Input) 

c. Proses Pencarian RiveScript 

Pada proses pencarian RiveScript ini memiliki tiga proses yang harus 

dilakukan yaitu try to match, melakukan pengecekan redirect dan mengubah 

reply ke dalam last reply yang disimpan dalam brain RiveScript sebagai acuan 
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output sebelumnya pada proses produksi jalur input berikutnya. Berikut 

alurnya dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 DFD Level 4 (Pencarian RiveScript) 

 

d. Proses Cari Data Barang 

Proses pencarian data barang merupakan tahapan terakhir pada proses 

chatting. Dimana dalam proses pencarian data ini terdapat beberapa proses 

yang harus dilakukan diantaranya split reply, cek item, query join dan 

pencarian data pada database mysql seperti dijelaskan pada gambar 3.9.  
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Gambar 3.9 DFD Level 4 (Cari Data Barang) 

 

3.2.3 Perancangan Chatbot 

3.2.3.1 Penyusunan Basis Pengetahuan Chatbot 

 

Gambar 3.10 Penyusunan Basis Pengetahuan Chatbot 

Pada gambar 3.10 merupakan alur dalam menyusun basis pengetahuan 

untuk chatbot. Basis pengetahuan tersebut untuk memberikan kecerdasan pada 
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chatbot sehingga chatbot yang dibangun dapat melakukan percakapan dengan 

pengguna. Berikut penjelasan untuk setiap tahapnya : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk chatbot 

Data  untuk Chatbot terdiri  dari  pengetahuan dasar dalam Rivescript, 

penyederhanaan bentuk gramatikal kompleks  ke dalam bentuk yang lebih 

sederhana, pembagian kalimat menjadi sub kalimat, persamaan kata, 

perbaikan ejaan,  dan tata bahasa [15].  Berikut data yang dibutuhkan untuk 

chatbot : 

 Data pertanyaan 

Data pertanyaan yang dimaksud yaitu data pertanyaan yang sering 

ditanyakan oleh pelanggan pada mlkpancing.com meliputi informasi 

mengenai nama, merk, harga, ukuran, jenis, kualitas dan kategori barang. 

Untuk mendapatkan data tersebut akan dilakukan wawancara kepada 

pemilik toko online mlkpancing.com. 

 Data barang 

Data barang mlkpancing.com digunakan untuk respon chatbot yang 

disimpan dalam database MySQL. Data tersebut didapat dari wawancara 

dengan pemilik serta melihat langsung pada toko online mlkpancing.com. 

Pengambilan data ini merupakan bagian untuk membuat dan membentuk 

kepribadian chatbot, sehingga chatbot memiliki pengetahuan baru. 

b. Penentuan input dan respon 

Dari data yang telah didapatkan sebelumnya maka dilakukan penentuan input 

serta respon chatbot dengan beberapa keterangan barang yang diambil seperti 

nama, merk, harga, ukuran, jenis, kualitas dan kategori barang. 

c. Memasukkan data ke RiveScript 

 

Gambar 3.11 Alur Memasukkan Data ke RiveScript 

Seperti yang digambarkan pada gambar 3.11 bahwa data yang perlu 

disusun dalam basis pengetahuan RiveScript yaitu bot variables, substitutions, 

set array dan input respon. Semua data tersebut disimpan dalam format 

“.rive”. Berikut untuk lebih jelasnya : 
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1. Bot variables 

Bot variables merupakan potongan informasi yang menggambarkan bot, 

seperti nama, usia dan alamat. 

2. Substitutions 

Substitution memiliki peran penting dalam penyusunan basis pengetahuan 

karena dapat membuat perubahan pada pesan pengguna sebelum jawaban 

dicari. Substutution disusun berdasarkan kata yang kemungkinan muncul 

dalam masukkan pengguna.  

3. Set arrays 

Set array digunakan untuk meringkas penulisan input di basis pengetahuan 

dengan cara mengelompokkan beberapa kata.  

4. Input dan respon 

Data input dan respon yang telah disusun dimasukkan kedalam basis 

pengetahuan dengan format RiveScript.  

 

3.2.3.2 Algoritma Chatbot 

 

Gambar 3.12 Alur Proses Input Output [16] 



29 

 

Gambar 3.12 merupakan bentuk proses input output yang dilakukan dalam 

sistem Chatbot digambarkan menggunakan flowchart. Berikut ini adalah 

penjelasannya : 

a. Input dari Pengguna 

Chatbot menerima input dari pengguna berupa kalimat tanya atau kalimat 

yang mengarah langsung pada inti kalimat dengan menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

b. Normalisasi kalimat input 

 

Gambar 3.13 Alur Normalisasi Input 

Gambar 3.13 menggambarkan alur normalisasi kalimat input yang 

merupakan proses dimana semua input kalimat dinormalkan terlebih dahulu. 

Hal ini bertujuan agar dapat disesuaikan dengan bentuk basis pengetahuan 

RiveScript. Berikut bentuk normalisasi yang terjadi yaitu : 

1. Pattern-Fitting Normalization 

Merupakan proses yang dapat merubah bentuk karakter kalimat, 

menghilangkan tanda baca dalam kalimat input  dan mengubah (convert) 

kalimat  input  ke dalam huruf  kecil  (lowercase). Tujuan pengubahan  

dalam bentuk lowercase adalah untuk melakukan proses berikutnya, yakni 
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substitution dan pencocokan pola pada Rivescript yang bentuknya 

lowercase [15]. 

2. Substitution Normalization 

Substitution dapat membuat perubahan pada pesan pengguna sebelum 

jawaban dicari. Hal ini untuk menjaga input pengguna yang mungkin akan 

diabaikan ketika melewati proses pencocokan pola. Berikut potongan dari 

kamus substitution : 

! sub yup    = iya 

! sub yg      = yang 

! sub tdk     = tidak  

c. Produksi jalur input 

 

Gambar 3.14 Alur Produksi Jalur Input 

Gambar 3.14 menggambarkan alur produksi jalur input. Pada alur tersebut 

akan didapat pola dalam bentuk RiveScript. Selain itu juga akan dilakukan 

pegecekan kalimat chatbot sebelumnya untuk mendapatkan jalur percakapan. 

Dalam hal ini proses produksi jalur input memiliki peran penting dalam 

mendapatkan reply yang sesuai. Pada proses ini menghasilkan keluaran berupa 
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data trigger atau kalimat input dan last reply. Dalam mendapatkan last reply, 

sistem akan membaca history percakapan respon chatbot paling akhir. Last 

reply dibutuhkan untuk membangun percakapan secara berkelanjutan dan 

membuat chatbot lebih cepat dalam pencarian respon yang sesuai.   

d. Pencarian pada RiveScript 

 

Gambar 3.15 Pencarian pada RiveScript 

Gambar 3.15 merupakan proses pencarian pada basis pengetahuan 

RiveScript. Jika input pertanyaan didapat pola yang sesuai dengan basis 

pengetahuan maka akan didapat reply dari basis pengetahuan chatbot. 

e. Hasil respon dari chatbot 

Pada tahap ini akan ditampilkan jawaban dari chatbot berupa data barang 

yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Data barang 

tersebut di dapat dari database MySQL dengan acuan reply yang didapat dari 

proses sebelumnya. 
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3.2.4 Sistem Database 

Dalam perancangan sistem dibutuhan basis data untuk menyimpan data 

barang dan data pengguna yang dibutuhkan. Basis data yang digunakan yaitu 

MySQL. Berikut data tabel yang digunakan pada basis data : 

a. barang 

b. jenis 

c. kategori 

d. merk 

e. user 

 

 

3.2.5 Sistem User Interface 

Pada sistem yang dibuat memiliki 2 user yaitu admin yang bertugas untuk 

mengelola data dan user yang dapat melakukan chatting dengan chatbot. 

Perancangan interface sistem ini berupa halaman web. 

 

3.2.5.1 Login 

Halaman login digunakan untuk validasi username dan password sebelum 

admin dan user dapat mengoperasikan sistem. Interface dari halaman login yang 

dirancang dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Interface Login 

3.2.5.2 Admin 

Admin memiliki tugas untuk mengelola data. Aktifitas yang dapat 

dilakukan diantaranya mengelola data barang, data jenis barang, data kategori 

barang, data merk barang, data admin dan dapat melakukan test your bot yang 
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berguna untuk pengecekan apakah data barang yang baru diinputkan dapat dicari. 

Interface dari halaman admin dapat dilihat pada gambar 3.17. 

Gambar 3.17 Interface Admin 

3.2.5.3 Pelanggan 

Gambar 3.18 merupakan halaman pelanggan yang hanya dapat digunakan 

untuk aktifitas chatting. Halaman ini memungkinkan pelanggan dapat 

berkomunikasi dengan chatbot dengan cara mengisi kotak input pertanyaan dan 

menekan tombol submit, kemudian sistem akan memberikan respon pada dialog. 

Gambar 3.18 Interface Pelanggan 


