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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Customer Service 

Secara umum, pengertian customer service adalah kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan kepada seseorang untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Artinya setiap 

customer service harus melayani segala keperluan pelanggan secara memuaskan. 

Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang 

dihadapi dengan pelanggan. Customer service harus pandai dalam mencari jalan 

keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggannya (Kasmir, 

2005). 

Customer service memiliki beberapa peran, diantaranya adalah sebagai 

Customer Relation Officer dan komunikator. 

2.1.1 Sebagai Customer Relation Officer 

Yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan 

seluruh pelanggan, termasuk merayu atau membujuk agar pelanggan tetap bertahan 

tidak lari dari perusahaan yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Fungsi 

sebagai Customer Relation Officer dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 

komunikasi melalui telepon atau secara langsung. Dalam hal ini, tugas seorang 

customer service harus menjaga image perusahaan dengan cara membina hubungan 

baik dengan seluruh pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan percaya 

kepada perusahaan. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara perusahaan 

dengan seluruh pelanggan (Kasmir, 2005). 
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2.1.2 Sebagai komunikator  

Sebagai komunikator, customer service berfungsi sebagai orang yang 

menghubungi pelanggan dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang 

ada hubungannya antara perusahaan dengan pelanggan. Customer Service juga 

dapat menjadi sebagai penyambung lidah perusahaan kepada pelanggannya 

(Kasmir, 2005). 

2.2 Chatbot 

Sebuah chatbot dapat dianggap sebagai sebuah sistem tanya jawab dimana 

admin akan menyediakan informasi dan pengetahuan untuk pengguna. Sebuah 

chatbot adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan 

dengan pasangan manusia (Joshi, 2017).  

Chatbot memiliki klasifikasi model berdasarkan cara respon, domain, serta 

ukuran percakapan. 

2.2.1 Retrieval Based Model dan Generative Model 

 Retrieval Based Model tidak menciptakan text baru, melainkan hanya 

mengambil respon yang telah disediakan. Dengan menggunakan repository standar, 

retrieval-based model mirip dengan rule-based expression match (Britz, 2016). 

 Generative Model merupakan model yang khas dengan teknik Machine 

Learning Translation, tetapi daripada melakukan translasi dari satu bahasa ke 

bahasa yang lain, translasi pada Generative Model lebih kepada input (query) ke 

output (response). Generative Model juga tidak mengambil repository standar, dan 

justru malah menciptakan respon baru dari nol (Britz, 2016). 

 Retrieval based Model tidak memiliki kesalahan pada grammar, meskipun 

model ini tidak dapat merespon case yang belum ada, atau kasus yang tidak sesuai 
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dengan standar. Kekurangan berikutnya, Retrieval Based Model tidak dapat 

melakukan refer back informasi, seperti nama yang telah disebutkan sebelumnya 

(Britz, 2016). 

 Generative model jauh lebih cerdas dibanding retrieval dan memiliki 

perilaku seperti layaknya manusia, dimana dapat melakukan respon balik sebuah 

informasi dan memberikan impresi kepada orang tersebut. Kekurangan dari model 

ini adalah sulitnya melakukan training, dan kemungkinan terjadinya kesalahan 

grammar sangat tinggi (Britz, 2016). 

2.2.2 Long Conversation dan Short Conversation 

 Percakapan panjang (Long Conversation) akan memiliki tingkat kerumitan 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan percakapan pendek (Short Conversation). Pada 

percakapan pendek, input yang dimasukkan user akan direspon oleh kata-kata yang 

pendek dan standar. Sedangkan pada percakapan panjang, sistem harus melakukan 

keeping track percakapan, terutama apa saja yang telah disebutkan oleh user (Britz, 

2016). 

2.2.3 Open Domain dan Closed Domain 

 Pada Open Domain, pembicaraan tidak mengenal tema, sehingga topik  

yang dapat dibicarakan tidak terbatas. Mirip dengan pembicaraan di dalam sosial 

media: Facebook, Twitter dan lain-lain sehingga mengharuskan chatbot memiliki 

pengetahuan yang sangat luas untuk melakukan respon terhadap input yang masuk. 

Close Domain dianggap lebih mudah karena pembicaraan sudah memiliki 

lokasi dan memiliki spesific goal. Customer service atau asisten belanja adalah 

beberapa contoh dari masalah yang dapat diselesaikan oleh chatbot Closed Domain. 
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Chatbot closed domain hanya dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas spesifik yang 

telah diberikan dengan efisien. 

2.3 Text Preprocessing 

Text  Preprocessing  merupakan  tahapan  awal  dari text  mining  yang  

bertujuan mempersiapakan  teks  menjadi  data  yang  akan  mengalami  pengolahan  

pada  tahap selanjutnya.  Pada text  mining,  data  mentah  yang  berisi  informasi  

memiliki  struktur yang  sembarang,  sehingga  diperlukan  proses  pengubahan  

bentuk  menjadi  data  yang terstruktur  sesuai  kebutuhan,  yaitu  biasanya  akan  

mejadi  nilai-nilai  numerik.  Proses ini disebut Text Preprocessing. Tahap-tahap 

Text Preprocessing terbagi atas beberapa tahap, yaitu case folding, filtering, 

tokenizing, serta stemming (Triawati, 2009). 

2.3.1 Case folding 

 Case folding merupakan tahapan yang mengubah semua huruf dalam 

dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf ‘a’ sampai dengan ‘z’ yang diterima. 

Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap sebagai delimiter (pembatas) 

(Triawati, 2009). 

2.3.2 Filtering 

 Tahap filtering adalah tahap mengambil kata - kata penting hasil proses case 

folding. Proses filtering dapat menggunakan algoritma stoplist (membuang kata 

yang kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata penting). Stoplist / stopword 

adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bag-

of-words. Contoh stopword adalah “yang”, “dan”, “di”, “dari” dan lain – lain. 

(Triawati, 2009).  
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2.3.3 Tokenizing 

 Tahap tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap 

kata yang menyusunnya. Selain itu, spasi digunakan untuk memisahkan antar kata 

tersebut (Triawati, 2009). 

2.3.4 Stemming 

 Stemming merupakan suatu proses yang terdapat dalam sistem IR 

(Information Retrieval) yang mentransformasi kata-kata hasil  filtering ke kata-kata 

akarnya (root word) dengan menggunakan aturan-aturan tertentu (Agusta, 2009). 

 Stemming lebih banyak digunakan pada teks berbahasa inggris dikarenakan 

teks berbahasa inggris memiliki struktur imbuhan yang tetap dan mudah untuk 

diolah sementara stemming untuk proses bahasa Indonesia memiliki struktur 

imbuhan yang rumit / kompleks sehingga agak lebih susah untuk diolah (Agusta, 

2009). 

2.4 Algoritma Nazief dan Adriani 

Menurut Agusta (2009), algoritma yang dibuat oleh Bobby Nazief dan Mirna 

Adriani ini memiliki tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Kata-kata hasil dari proses filtering akan diambil dan diproses. Jika ditemukan 

kata dasar maka diasumsikan bahwa kata tesebut adalah root word. Jika kata 

dasar tersebut sudah ada dalam database, maka algoritma berhenti. Jika tidak ada 

dalam database, maka algoritma akan berlanjut ke tahap selanjutnya. 

2. Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) dibuang. Jika 

berupa particles (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka langkah ini diulangi 

lagi untuk menghapus Possesive Pronouns (“-ku”, “-mu”, atau “-nya”), jika ada.  
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3. Hapus Derivation Suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata ditemukan di 

kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak maka ke langkah 3a  

a. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah “-k”, 

maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam database 

maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka lakukan langkah 3b. 

b. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan, lanjut ke 

langkah 4.  

4. Hapus Derivation Prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus maka 

lanjutkan ke langkah 4a, jika tidak lanjutkan ke langkah 4b.  

a. Periksa tabel kombinasi awalan-akhiran yang tidak di ijinkan. Jika 

ditemukan maka algoritma berhenti, jika tidak pergi ke langkah 4b. 

b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus awalan. Jika root word 

belum juga ditemukan lakukan langkah 5, jika sudah maka algoritma 

berhenti. Catatan: jika awalan kedua sama dengan awalan pertama 

algoritma berhenti.  

5. Melakukan Recoding.  

6. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil maka kata awal 

diasumsikan sebagai root word. Proses selesai. 

Tipe awalan ditentukan melalui langkah-langkah berikut:  

1. Jika awalannya adalah: “di-”, “ke-”, atau “se-” maka tipe awalannya secara 

berturut-turut adalah “di-”, “ke-”, atau “se-”.  

2. Jika awalannya adalah “te-”, “me-”, “be-”, atau “pe-” maka dibutuhkan sebuah 

proses tambahan untuk menentukan tipe awalannya.  
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3. Jika dua karakter pertama bukan “di-”, “ke-”, “se-”, “te-”, “be-”, “me-”,  atau 

“pe-” maka berhenti. 

4.  Jika tipe awalan adalah “none” maka berhenti. Jika tipe awalan adalah bukan 

“none” maka awalan dapat dilihat pada Tabel 2. Hapus awalan jika ditemukan 

(Agusta, 2009). 

Tabel 2.1 Kombinasi Awalan Akhiran yang Tidak Di ijinkan (Agusta, 2009) 

Awalan Akhiran yang tidak diijinkan 

be- -i 

di- -an 

ke- -i, -kan  

me- -an 

se- -i, -kan  

 

Tabel 2.2 Cara Menentukan Tipe Awalan untuk Kata yang Diawali dengan “te-” 

(Agusta, 2009) 

 

Tabel 2.3 Jenis Awalan Berdasarkan Tipe Awalannya (Agusta, 2009) 

Tipe Awalan Awalan yang harus dihapus 

di- di- 

ke- ke- 

se- se- 

te- te- 

ter- ter- 

ter-luluh ter 

 

Following Characters 
Tipe Awalan 

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 

“-r-” “-r-” - - none 

“-r-“ Vowel - - ter-luluh 

“-r-” not (vowel or “-r-”) “-er-” vowel ter 

“-r-” not (vowel or “-r-”) “-er-” not vowel ter- 

“-r-” not (vowel or “-r-”) not “-er-” - ter 

not (vowel or “-r-”) “-er-” vowel - none 

not (vowel or “-r-”) “-er-” not vowel  - te 
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2.5 Artificial intelligence Markup Language (AIML) 

Artificial Intelligence Markup Language atau AIML memungkinkan pengguna 

untuk memasukkan data ke dalam chatbot berdasarkan dari A.L.I.C.E free software 

technology. AIML dibuat oleh Alicebot free software community dan Dr. Richard 

S. Wallace (2001) selama tahun 1995 sampai tahun 2000. Pada awalnya, AIML 

diadaptasi berdasarkan tata bahasa non-XML yang kemudian menjadi dasar untuk 

Alicebot pertama yaitu A.L.I.C.E (Artificial Linguistic Internet Entity Computer). 

AIML menjelaskan kelas objek data yang disebut objek AIML dan secara parsial 

menjelaskan perilaku program komputer yang memprosesnya. Objek AIML terdiri 

dari unit yang disebut topik dan kategori, yang berisi data yang diuraikan atau tidak 

diuraikan. Data yang diurai terdiri dari karakter, beberapa di antaranya membentuk 

data karakter, dan beberapa di antaranya membentuk elemen AIML. Elemen AIML 

merangkum pengetahuan stimulus-respons yang terkandung dalam dokumen. Data 

karakter di dalam elemen-elemen ini kadang-kadang diurai oleh penerjemah AIML, 

dan kadang-kadang dibiarkan tidak diolah untuk diproses lebih lanjut oleh 

Responder (Wallace, 2001). 

 Unit dasar pengetahuan dalam AIML disebut Category. Setiap category 

terdiri dari pertanyaan input, jawaban output, dan konteks opsional. Pertanyaan, 

atau stimulus, disebut pattern. Jawaban, atau tanggapan, disebut template. Dua jenis 

konteks opsional disebut "that" dan "topic." Bahasa pola AIML sederhana, hanya 

terdiri dari kata, spasi, dan simbol wildcard _ dan *. Kata-kata dapat terdiri dari 

huruf dan angka, tanpa adanya karakter lain. Bahasa pola adalah invarian kasus. 

Kata-kata dipisahkan oleh spasi tunggal, dan karakter wildcard berfungsi seperti 

kata-kata. 
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 Versi pertama AIML hanya memperbolehkan satu karakter wildcard per 

pattern. Standar AIML 1.01 memungkinkan banyak wildcard dalam setiap pattern, 

tetapi bahasa dirancang sesederhana mungkin untuk tugas yang ada, lebih 

sederhana bahkan daripada ekspresi reguler. Template adalah respons atau balasan 

AIML. Dalam bentuknya yang paling sederhana, template hanya terdiri dari teks 

polos dan tidak bertanda (Wallace, 2001). 

 Secara lebih umum, tag AIML mengubah jawaban menjadi program 

komputer mini yang dapat menyimpan data, mengaktifkan program lain, 

memberikan respons bersyarat, dan memanggil pencocokan pola untuk 

memasukkan respons dari kategori lain secara rekursif (Wallace, 2001). 

 AIML saat ini mendukung dua cara untuk menghubungkan bahasa dan 

sistem lain. Tag <system> mengeksekusi program apa pun yang dapat diakses 

sebagai perintah shell sistem operasi, dan memasukkan hasilnya dalam balasan. 

Demikian pula, tag <javascript> memungkinkan script yang bersifat bebas di dalam 

template. Bagian konteks opsional dari kategori terdiri dari dua varian, yang disebut 

<that> dan <topic>. Tag <that> muncul di dalam kategori, dan polanya harus cocok 

dengan ucapan terakhir robot. Mengingat satu ucapan terakhir adalah penting jika 

robot mengajukan pertanyaan. Tag <topic> muncul di luar kategori, dan 

mengumpulkan sekelompok kategori bersama-sama. Topik dapat diatur di dalam 

template manapun (Wallace, 2001). 

 Kata kunci <that> di AIML mengacu pada ucapan robot sebelumnya. 

Khususnya, jika robot merespons dengan paragraf beberapa kalimat, nilai itu diatur 

ke kalimat terakhir dalam urutan. Pilihan kata kunci "that" dimotivasi oleh 

penggunaannya dalam bahasa biasa: 
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R: Today is yesterday. 

C: That makes no sense. 

 

R: The answer is 3.1412926 approximately. 

C: That is cool. 

 Dalam AIML sintaks <that> ... </that> menyertakan pola yang cocok 

dengan ucapan robot sebelumnya. Aplikasi umum <that> ditemukan di pertanyaan 

ya-tidak: 

<category> 

<pattern>YES</pattern> 

<that>DO YOU LIKE MOVIES</that> 

<template>What is your favorite movie?</template> 

</category> 

 Kategorinya diaktifkan ketika klien mengatakan “YES”. Robot harus 

mencari mengapa klien berkata "YES". Jika robot bertanya, " DO YOU LIKE 

MOVIES?", Kategori ini cocok, dan jawabannya, " What is your favorite movie?", 

Melanjutkan percakapan di sepanjang baris yang sama (Wallace, 2001). 

 AIML mengimplementasikan rekursi dengan operator <srai>. Tidak ada 

kesepakatan tentang arti akronim tersebut. "A.I." merupakan singkatan dari 

Artificial Intellegence atau kecerdasan buatan, tapi "S.R." dapat berarti "stimulus-

response," "syntatic rewrite," "symbolic reduction," "simple recursion," atau 

"synonym resolution." Ketidaksepakatan atas akronim mencerminkan beragam 

aplikasi untuk <srai> di AIML (Wallace, 2001). Masing-masing dijelaskan secara 

lebih rinci di bawah ini: 

2.5.1. Symbolic Reduction 

Reduksi simbolik mengacu pada proses penyederhanaan bentuk tata bahasa 

yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Biasanya, atomic pattern 

dalam category yang menyimpan pengetahuan bot dinyatakan dalam istilah yang 
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paling sederhana, bila cenderung lebih menyukai pola seperti "WHO IS 

SOCRATES" dibandingkan dengan "DO YOU KNOW WHO SOCRATES IS" 

ketika menyimpan informasi biografis tentang Socrates. 

Banyak bentuk yang lebih rumit direduksi menjadi bentuk yang lebih sederhana 

menggunakan kategori AIML yang dirancang untuk pengurangan simbolis: 

<category> 

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

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

</category> 

Input apa pun yang cocok dengan pola ini, bagian yang terikat ke wildcard * dapat 

dimasukkan ke dalam balasan dengan markup <star/>. Kategori ini mengurangi 

setiap input dari bentuk "Do you know who is  X?" menjadi "Who is X?" 

2.5.2. Divide and Conquer 

Banyak kalimat individual dapat direduksi menjadi dua atau lebih sub kalimat, 

dan balasan dibentuk dengan menggabungkan masing-masing balasan. Sebuah 

kalimat yang dimulai dengan kata "Yes" misalnya, jika memiliki lebih dari satu 

kata, dapat diperlakukan sebagai sub kalimat "Yes." ditambah apa pun yang 

mengikutinya. 

<category>  

<pattern>YES *</pattern>  

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

</category> 

 

Markup <sr /> hanyalah singkatan dari <srai><star/> </srai>. 

2.5.3. Synonyms 

Standar AIML 1.01 tidak mengizinkan lebih dari satu pola per kategori. 

Sinonim mungkin adalah pengaplikasian paling umum dari <srai>. Banyak cara 
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untuk menyatakan hal yang sama dikurangi menjadi satu kategori, yang berisi 

balasan: 

<category> <pattern>HELLO</pattern>  

<template>Hi there!</template>  

</category> 

 

<category> 

<pattern>HI</pattern>  

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

</category> 

 

<category> 

<pattern>HI THERE</pattern>  

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

</category> 

 

<category> 

<pattern>HOWDY</pattern>  

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

</category> 

 

<category> 

<pattern>HOLA</pattern>  

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

</category> 

2.5.4. Spelling and grammar correction 

Kesalahan ejaan klien yang paling umum adalah penggunaan "Your" saat kata-

kata yang dimaksudkan adalah "You’re" atau "You are". Namun, tidak setiap kata 

"Your" harus diubah menjadi "You’re." Sejumlah kecil konteks tata bahasa 

biasanya diperlukan untuk menangkap kesalahan 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> 

 Pada contoh di atas, bot memperbaiki hasil input pengguna dan bertindak 

sebagai guru bahasa. 
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2.5.5. Keywords 

Seringkali  penulisan template AIML yang diaktifkan oleh kemunculan kata 

kunci di mana saja dalam kalimat masukan. Format umum empat kategori AIML 

diilustrasikan oleh contoh ini yang dipinjam dari ELIZA: 

<category> 

<pattern>MOTHER</pattern>  

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

</category> 

 

<category> 

<pattern>_ MOTHER</pattern>  

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

</category> 

 

<category> 

<pattern>MOTHER _</pattern> 

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

</category> 

 

<category> 

<pattern>_ MOTHER *</pattern> 

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

</category> 

 

 Kategori pertama mendeteksi kata kunci saat muncul dengan sendirinya, 

dan memberikan respons umum. Kategori kedua mendeteksi kata kunci sebagai 

akhiran sebuah kalimat. Yang ketiga mendeteksi itu sebagai awalan dari kalimat 

input, dan akhirnya kategori terakhir mendeteksi kata kunci sebagai infix. Masing-

masing dari tiga kategori terakhir menggunakan <srai> untuk menghubungkan 

menuju yang pertama, sehingga keempat kasus menghasilkan balasan yang sama, 

tetapi perlu ditulis dan disimpan hanya sekali. 

2.5.6. Conditionals 

Dimungkinkan untuk menulis cabang kondisional di AIML, hanya dengan 

menggunakan tag <srai>.  Ketiga kategori tersebut: 
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<category> 

<pattern>WHO IS HE</pattern> 

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

</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> 

 

Asalkan predikat "He" diinisialisasi ke "Unknown," kategori menjalankan 

cabang kondisional tergantung pada kondisi  apakah "He" telah ditetapkan. Sebagai 

kemudahan bagi botmaster, AIML juga menyediakan fungsi yang setara melalui 

tag <condition>. 

2.6 Metode Technology Acceptance Model 

Pada tahun 1989, Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali 

diperkenalkan oleh Davis sebagai pemodelan adopsi pengguna sistem informasi. 

Tujuan TAM adalah mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor ekternal 

terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna komputer (Wijayanti, 2009). 

TAM memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kunci dari perilaku 

pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan pengadopsian teknologi 

informasi tersebut (Seeman, 2009). 

TAM menggunakan dua variabel persepsi ketika user akan menggunakan 

sistem informasi baru, yaitu Perceived ease-of-use dan Perceived usefulness. 

Perceived ease of use adalah sejauh mana orang percaya bahwa menggunakan 

sistem tertentu akan bebas dari usaha. Perceived usefulness adalah sejauh mana 
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orang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya 

dan menggambarkan manfaat dari suatu sistem tersebut (Davis, 1989). 

Gambar 2.4 menunjukan pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur 

variabel perceived ease of use dan perceived usefulness. 

Gambar 2.1 Pertanyaan Perceived Ease Of Use dan Usefulness (Davis, 1989) 

2.7 Skala Likert 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang mengenai kejadian atau gejala sosial. Cara yang digunakan untuk 

mengukur adalah menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan dan 

kemudian responden diminta untuk menjawab dari lima pilihan jawaban dimana 

nilai jawaban memiliki nilai jawaban yang berbeda (Janti, 2014). 

Pilihan yang dapat responden pilih adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) (Elaine & Gibson, 

2009).  

 

 

 

 

Rancang bangun aplikasi..., Anthony Nugraha, FTI UMN, 2019



 

23 

 

Tabel 2.4 Kriteria Skala Likert (Sugiyono, 2012) 

Kategori Kritera Syarat 

SS Sangat Setuju X ≥ 80% 

S Setuju 60% ≤ X < 80% 

N Netral 40% ≤ X < 60% 

TS Tidak Setuju 20% ≤ X < 40% 

STS Sangat Tidak Setuju 0% ≤ X < 20% 

  

Berdasarkan Tabel Kriteria Skala Likert, rumus yang digunakan untuk 

menghitung skor adalah sebagai berikut. 

𝑋 =
(SS ∗ 5) + (S ∗ 4) + (N ∗ 3) + (TS ∗ 2) + (STS ∗ 1) 

5 ∗ Jumlah Sampel
∗ 100% 

 

... (2.1) 

2.8 Program O 

Program O diciptakan oleh Elizabeth Perreau dan Dave Morton pada tahun 

2009. Program O merupakan sebuah AIML interpreter yang ditulis dalam bahasa 

PHP, dan menggunakan database SQL untuk menyimpan informasi chatbot, 

termasuk juga file AIML yang digunakan untuk menyusun respon yang akan 

diberikan oleh chatbot (Program-O, 2009). 

Program O mendukung pembuatan multiple chatbots, yang dapat dikonfigurasi 

pada area administrator dari Program O. Program O juga mendukung pembuatan 

chatbot dengan bahasa non-Inggris, seperti bahasa Arab, Mandarin, Prancis, 

Yunani, Rusia, Turki, Thailand, Indonesia, serta bahasa-bahasa lainnya (Program-

O, 2009). 
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