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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

  
3.1  Analisis Website MAL 

 Proses pengumpulan informasi menggunakan teknik Web Scraping. Sumber 

informasi berasal dari website http://www.myanimelist.net yang biasa dikenal 

dengan sebutan MAL. Langkah-langkah yang diterapkan dalam proses web 

scraping website MAL adalah sebagai berikut. 

1) Analisa Screen Scraping Website MAL.  

Tahap ini bertujuan untuk menghormati kode etik dan term of use dari 

website  MAL. Hal tersebut sangat penting karena tidak semua website 

mengizinkan pengambilan data secara screen scraping. Oleh karena itu membaca 

term of use sangat disarankan dalam melakukan proses web scraping. Selain itu, 

perlu diingat untuk melihat file robots.txt yang terdapat pada root index dari suatu 

website. File robots.txt berisikan informasi tentang direktori halaman apa saja 

yang dilarang untuk dipakai oleh user.  

 
Gambar 3.1 Halaman robots.txt MAL 
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 Gambar 3.1 menampilkan halaman robots.txt dari website myanimelist. 

Pernyataan pada baris kesatu “User-agent: *”  menandakan bahwa ketentuan ini 

berlaku bagi user-agent yang mengakses website myanimelist.net. Pernyataan 

“Disallow” pada baris berikutnya menandakan direktori dan file apa saja yang 

tidak boleh user-agent akses atau pergunakan. Berdasarkan file robots.txt MAL 

didapatkan bahwa website MAL tidak melarang penggunaan web scraping pada 

directory “anime” yang berisi seluruh informasi film anime di website MAL. 

 
2) Analisa Struktur Halaman Pencarian MAL 

 Pada tahap ini dilakukan analisa struktur elemen pada halaman target 

scraping yaitu halaman pencarian anime yang ditampilkan pada Gambar 3.2. 

Hasil yang diharapkan berupa elemen yang dapat digunakan untuk mengekstrak  

 
Gambar 3.2 Halaman Pencarian Anime 

 Analisa struktur elemen pada halaman pencarian anime dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 yang tersedia pada halaman berikutnya.  
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Gambar 3.3 Halaman Pencarian Anime 

 Berdasarkan analisa struktur elemen yang dilakukan terhadap halaman 

pencarian anime didapatkan hasil bahwa tabel yang memuat setiap informasi 

anime terdapat di dalam elemen dengan class “js-categories-seasonal”. Link setiap 

film anime dimuat di dalam elemen dengan class  “picSurround”. 

 
3) Analisa Struktur Halaman Detail Anime  

 Pada tahap ini dilakukan analisa struktur elemen pada halaman detail anime. 

Hasil yang diharapkan berupa elemen yang dapat digunakan untuk mengekstrak 

informasi detail anime, yaitu informasi judul, deskripsi, jumlah episode, studio, 

jadwal tayang, genre, status, sumber, popularitas, dan peringkat. Halaman detail 

anime ditampilkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Halaman Detail Anime 

 Berdasarkan analisa struktur elemen yang dilakukan terhadap halaman 

pencarian anime didapatkan hasil sebagai berikut. 

a) Informasi deskripsi anime terletak di dalam elemen  span dengan kategori 

itemprop “description”. 

b) Informasi jumlah episode, studio, jadwal tayang, genre, status, sumber 

terletak diantara heading “Information” dan “Statistics”. 

c) Informasi popularitas dan peringkat terletak diantara heading “Statistics” 

dan “External Links”. 
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 Rekompilasi hasil analisa dari halaman detail anime dapat dilihat pada 

gambar rekompilasi detail (Gambar 3.5).  

 
Gambar 3.5 Rekompilasi Hasil Analisa Halaman Detail Anime 

 
3.2  Perancangan Sistem 

 Penelitian ini membuat sebuah rancang bangun sistem chatbot yang ditulis 

dalam bahasa PHP. Sistem chatbot ini diberi nama Reikobot.  

3.2.1 Desain rancangan sistem  

 Desain rancangan sistem  Reikobot adalah sebagai berikut. 

1. Kalimat natural atau pertanyaan yang dimasukkan pengguna di pecah 

menjadi sekumpulan array kata, kemudian dilakukan transformasi 
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(normalisasi, stop word dan strip punctuation) terhadap setiap kata sehingga 

didapatkan kata dalam bentuk kata dasar. Sesudah itu, dibentuklah kalimat 

baru (kalimat sederhana) dengan unsur kata yang telah disederhanakan. 

2. Dilakukan teknik tagging pada kalimat sederhana sehingga setiap kata 

mempunyai sebuah tag grammar. Lalu, dilakukan penyeleksian berdasarkan 

tag agar tercipta sebuah kalimat baru (kalimat tag) yang didalamnnya hanya 

berisi kata dengan tag yang bermakna.  

3. Sistem memiliki beberapa topic yang dikelompokkan ke dalam pattern  

tertentu yaitu pattern untuk pertanyaan terbuka dan pattern untuk 

pertanyaan khusus atau spesifik. Kalimat tag akan dicocokkan dengan 

pattern sehingga sistem dapat mengkategorikan jenis pertanyaan yang 

terkandung di dalam kalimat tag. 

4. Jenis pertanyaan yang telah dikategorikan akan diproses sesuai perintah 

yang diprogram di dalam sistem dan akan mengebalikkan keluaran beruja 

jawaban yang memenuhi kriteria. Jika kriteria tidak ditemukan, maka sistem 

akan memberikan jawaban seperti “Sorry dear, Nee-san can’t found the 

data you are looking for”.  

 
3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram dibangun agar pembaca dapat lebih mudah memahami 

aliran data yang terjadi di dalam suatu sistem. Context Diagram (DFD level 0) 

Reikobot processing dapat dilihat pada Gambar 3.6.  
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Gambar 3.6 Context Diagram 

 Context diagram berisi sebuah entitas user yang meng-input masukan 

terhadap sistem chatbot dan mendapatkan keluaran berupa jawaban. Detail proses 

sistem chatbot pencarian informasi anime dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 DFD level 1 

 Gambar 3.7 menampilkan alur data tingkat satu dari sistem chatbot 

pencarian informasi anime. Terdapat lima buah proses dan dua buah entitas di 

dalam diagram alur data. Alur data dt_scrape_query dan dt_anime_data berisi 

query dengah hasil berupa seluruh data dan informasi mengenai film anime yang 
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berasal dari entitas Myanimelist_dot_net dan didapatkan melalui proses scrape 

anime data. Data dan informasi anime yang berhasil diambil disimpan ke dalam 

tabel anime. 

 Data dt_message dari entitas user diterima oleh proses ajax script, kemudian 

message tersebut diolah menjadi data dt_ajax_post yang akan melewati tiga buah 

proses natural language processing, yaitu transformation and tokenization, part 

of speech tagging, dan regular expression pattern matching yang masing-masing 

menghasilkan data berupa dt_transformed_message, dt_group_tagged_message, 

dan dt_json_encode.  

 Proses regular expression pattern matching membutuhkan data 

dt_detail_anime dan dt_open_anime yang akan diolah menjadi sebuah keluaran 

dalam bentuk JSON (JavaScript Object Notation). Data dt_detail_anime 

merupakan data yang berisi informasi anime terkait pertanyaan tertutup sedangkan 

dt_open_anime merupakan data hasil query yang berisi informasi anime terkait 

pertanyaan terbuka.  Setelah melewati ke tiga buah proses tersebut 

dt_json_encode yang dikirimkan kembali ke proses ajax script akan diolah 

menjadi sebuah jawaban bernama dt_answer. Lalu, data dt_answer diterima oleh 

entitas user. 

 
3.2.3 Flowchart 

 Flowchart digunakan sebagai media penggambaran workflow dalam suatu 

proses. Penggambaran ini bertujuan untuk memudahkan pembacanya dalam 

memvisualisasikan suatu proses supaya dapat lebih mudah dipahami. Flowchart di 

bawah ini menggambarkan alur proses sistem chatbot pencarian informasi anime 

(Reikobot) dalam memproses bahasa natural yang diterima dari user sampai 
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proses keluaran berupa jawaban yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh 

user. Flowchart Natural Language Processing (NLP) pada sistem Reikobot dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Flowchart Reikobot NLP 

 Gambar 3.8 merupakan flowchart yang berisi tiga buah predefined process 

NLP pada sistem Reikobot. Transformation and tokenization menampilkan proses 

transformasi dan tokenisasi dari masukan berupa message.  Part of speech tagging 

menampilkan proses tag tata bahasa menggunakan algoritma Brill Tagger. 

Regular expression pattern matching menampilkan proses pattern matching dari 

sistem. Detail ketiga buah predefined process dapat dilihat pada Gambar 3.9, 

Gambar 3.10, dan Gambar 3.11. 
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Gambar 3.9 Flowchart Transformation and Tokenization 

 Gambar 3.9 menampilkan proses transformasi dan tokenisasi. Mula-mula 

masukan berupa message akan dinormalisasi menjadi huruf kecil. Lalu, akan 

dilakukan penyaringan kata yang tidak dibutuhkan pada masukan dengan proses 

stop words. Setelah itu, masukan akan dipecah menjadi token kata yang 

ditampung di dalam sebuah array. Selanjutnya, akan dilakukan pembersihan 

simbol dan tanda baca di dalam masukan yang telah ditokenisasi. Masukan yang 

telah dibersihkan akan menghasilkan sebuah keluaran transformed words yang 

akan diproses pada proses part of speech tagging.  
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Gambar 3.10 Flowchart Part of Speech Tagging 

 Gambar 3.10 menampilkan alur proses part of speech tagging. Proses ini 

memiliki fungsi untuk mengelompokkan kata berdasarkan tag grammar Bahasa 

Inggris. Proses ini menggunakan metode induksi transformation-based tagger 

(Brill Tagger). Awalnya proses ini akan memuat sebuah vocabulary lexical yang 

telah diberi tag grammar. Vocabulary ini disimpan di dalam sebuah file teks 
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dengan nama lexicon. Setelah lexicon selesai dimuat, akan dilakukan looping 

pada masukan transformed words. Setiap kata pada masukan akan melewati tahap 

yang dinamakan tagging. Tahap ini akan memberi tag grammar pada setiap kata.  

 Langkah pertama adalah memberi setiap kata label tag noun (NN) karena 

setiap kata dapat menjadi sebuah noun. Langkah kedua adalah mencari apakah 

kata termasuk ke dalam kata yang sudah diketahui (known words ) atau terdapat di 

dalam kamus lexicon. Jika kata ditemukan di dalam kamus, maka kata tersebut 

akan diberikan tag sesuai dengan yang ada di dalam kamus lexicon. Langkah 

selanjutnya adalah menerapakan transformation-based if rules yang berisi 

sekumpulan kondisi untuk mengubah kata dengan tag yang kurang tepat.  

Selanjutnya apabila semua kata telah berhasil diberi tag, kata-kata tersebut akan 

dikelompokkan berdasarkan tag yang dimiliki setiap kata. Sebagai contoh seluruh 

kata yang memiliki tag noun (NN) akan dikelompokkan menjadi satu buah 

kalimat.   

 
Gambar 3.11 Flowchart Regular Expression Pattern matching 



 
 

37 
 

 Gambar 3.11 menunjukkan alur proses regular expression pattern matching. 

Pertama, akan dilakukan pendeteksian pattern pada masukan yang diterima. Jika 

masukan cocok dengan salah satu pattern dari pertanyaan terbuka, maka masukan 

akan diproses menggunakan open question pattern matching sebaliknya jika tidak 

terdeteksi maka masukan akan diproses menggunakan close question pattern 

matching. Pattern matching, berisi sekumpulan template regular expression 

dengan perintah yang akan dilaksanakan sesuai dengan pattern masing-masing. 

 Proses pengambilan jawaban pada open question melibatkan sebuah 

perintah query yang dimuat dalam sebuah switch case statement. Query 

mengambil data dari database dan diolah menjadi sebuah jawaban. Proses 

pengambilan jawaban pada close question melibatkan sebuah fungsi untuk 

mencari judul anime. Setelah judul anime ditemukan maka proses dapat mengolah 

informasi (judul, deskripsi, jumlah episode, studio, jadwal tayang, genre, sumber, 

popularitas, peringkat dan status) yang dibutuhkan sebagai sebuah jawaban.  
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3.2.4 Mockup Aplikasi 

 

Gambar 3.12 Flowchart Regular Expression Pattern matching 

 Gambar 3.12 menampilkan mockup aplikasi chatbot pencarian informasi 

anime (Reikobot). Terdapat elemen header yang menampung judul, chatbox 

sebagai kontainer pesan, messagebox tempat pengguna mengetik pesan, dan 

tombol send untuk mengirimkan pesan. Serta maskot Reikobot di sisi kanan 

konten yang akan menemani pengguna dalam mencari informasi mengenai anime. 

 

 




