
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



29 
 

BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metodologi 

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Studi Kasus 

Studi kasus dilakukan untuk mempelajari proses dan efektivitas dari 

penggunaan web untuk proses penjualan mobil. Proses ini dilakukan dengan 

observasi dan wawancara dengan pihak penjual mobil, yaitu Pak William selaku 

senior salesman di PT Permata Hijau Automegah. Wawancara juga bertujuan untuk 

memperoleh data mengenai bentuk komunikasi yang dilakukan dengan pengunjung 

web yang berpotensi membeli mobil untuk dijadikan sebagai rule set untuk 

knowledge base atau brain pada program chatbot yang dirancang dan dibangun. 

Hasil wawancara dengan Pak William yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017 

dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan 

dengan perancangan aplikasi chatbot yang akan dilakukan. Teori-teori tersebut 

adalah Chatterbot, Artificial Intelligence Markup Language (AIML), Natural 

Language Processing (NLP), Potter Stemmer, Technology Acceptance Model 

(TAM), Skala Likert, dan Validitas Reliabilitas Kuesioner. 
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3. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi requirement yang 

diperlukan oleh sistem. Analisis ini mencakup pendefinisian functional 

requirement dan non-functional requirement website penjualan mobil. 

Functional requirement  yang telah didefinisikan dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Daftar Functional Requirement 

No Requirement 

1 Menampilkan image slider pada halaman utama 

2 Menjalankan fitur chatbot yang dapat berperan sebagai virtual sales 

assistant untuk memberikan informasi kepada user pada halaman utama 

3 Setiap produk mobil memiliki halaman web sendiri yang menampilkan 

gambar dalam bentuk slider dan informasi mengenai spesifikasi detail dari 

mobil tersebut 

4 Menampilkan informasi lokasi dealer 

5 Menampilkan informasi contact person yang bisa dihubungi dan cara 

menghubunginya 

6 Menampilkan informasi tambahan mengenai after sales maintenance 

seperti servis berkala dan sparepart 

7 Menyediakan e-brochure dari setiap mobil yang bisa dilihat atau diunduh 

oleh user 

8 Menyediakan fitur simulasi perhitungan kredit 

9 Menampilkan informasi tentang persyaratan kredit 

10 Menu navigasi yang konsisten dan mudah dipahami untuk digunakan oleh 

para user, yaitu customer PT Permata Hijau Automegah  

 

       Non-functional requirement yang telah didefinisikan adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Daftar Non-functional Requirement 

No Non-functional Requirement 

1 Tampilan web yang simple, mudah dipahami, dan menarik 

2 Waktu chatbot memberikan respon harus cepat 

3 Hasil perhitungan simulasi kredit yang akurat 

4 Pengaturan knowledge chatbot dengan menggunakan sistem admin untuk 

digunakan oleh pengelola website 
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4. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan merancang struktur dan antarmuka 

pengguna berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Antarmuka 

pengguna chatbot dirancang dan dibuat untuk dapat menarik ketertarikan dari 

pengunjung yang mengunjungi web. Perancangan dialog-dialog komunikasi atau 

knowledge base chatbot juga dilakukan sehingga chatbot dapat berfungsi sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dokumentasi perancangan sistem 

dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), Sitemap, Flowchart, 

Entity Relationship Diagram (ERD), Database Schema, perancangan dialog 

komunikasi chatbot, dan perancangan antarmuka pengguna. 

5. Pemrograman Sistem 

Setelah perancangan sistem, pembangunan web sistem dilakukan dengan 

mengimplementasikan perancangan antarmuka ke dalam bentuk HTML, CSS, dan 

Javascript, juga pengisian konten ke dalam web. Chatbot yang telah dirancang 

diimplementasikan dengan menggunakan AIML (Artificial Intelligence Markup 

Language). Sistem web dibuat dengan menggunakan PHP, Javascript, AJAX, 

AngularJS dan menggunakan database MySQL. Library Program-O digunakan 

sebagai interpreter untuk melakukan parsing dari bentuk AIML menjadi row data 

pada database MySQL. 

6. Testing dan debugging 

Testing dilakukan untuk menguji apakah sistem sudah berfungsi sesuai dengan 

requirement yang telah didefinisikan. Testing dilakukan dengan membandingkan 

hasil pemrosesan kalimat input secara manual dengan hasil pemrosesan yang 
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dilakukan oleh sistem. Apabila ditemukan error, bug, atau defect akan langsung 

dilakukan code debugging untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 

7. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah 

dibangun dengan penyebaran kuesioner Extended Technology Acceptance Model 

(TAM) dengan trust dan user satisfaction. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 

pihak penjual dan pembeli mobil yang potensial. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang dilakukan menghasilkan model berupa Data Flow 

Diagram (DFD), Sitemap, Flowchart, Entity Relationship Diagram (ERD), 

Database Schema, struktur tabel database, perancangan antarmuka pengguna, dan 

perancangan dialog komunikasi chatbot. 

3.2.1 Data Flow Diagram (DFD) 

       Data Flow Diagram menggambarkan alur data berjalan dalam aplikasi chatbot. 

Entitas user memberikan masukan data ke dalam sistem berupa kalimat atau 

pertanyaan. Kalimat ini akan diproses oleh sistem dan sistem akan memberikan 

output kepada user berupa kalimat respon dari kalimat atau pertanyaan yang telah 

diberikan oleh user. User dapat melakukan proses simulasi perhitungan kredit 

dengan memberikan data harga barang yang akan dibeli, total uang muka dalam 

Rupiah, atau total uang muka dalam persen (%). User akan mendapatkan informasi 

berupa jumlah uang muka, angsuran setiap bulan, dan total uang muka yang harus 

dibayar pada proses pertama pembelian. 
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Gambar 3.1 DFD Level 0 

       Entitas admin dapat melakukan login ke halaman admin dengan memberikan 

username dan password. Setelah berhasil login, admin dapat membuat dan merubah 

knowledge base dari program chatbot dengan mengubah file-file AIML. Admin juga 

dapat melakukan pengaturan akun admin. 

       Entitas database Bahasa Indonesia memberikan data ke dalam sistem berupa 

daftar kata stopword yang harus dibuang saat proses pengolahan kalimat input 

(stopword removal) dan imbuhan kata dalam Bahasa Indonesia. Data dibuat 

berdasarkan banyak referensi, salah satunya dari penelitian Bahasa Indonesia oleh 

Fadillah Z Tala.  

       Entitas sales Honda memberikan data awal kepada admin untuk membuat 

brain file atau knowledge base chatbot (AIML file). Data yang diberikan adalah 

data spesifikasi produk mobil yang dijual dan data kalimat-kalimat percakapan 

yang dilakukan dengan customer. Berdasarkan data tersebut, admin membuat pola-
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pola dialog dalam bentuk AIML yang digunakan chatbot untuk pencarian pola 

kalimat dan respon yang sesuai. 

       Sistem web chatbot penjualan mobil terdiri dari 3 proses. Proses-proses ini 

ditunjukkan dalam Data Flow Diagram Level 1 pada Gambar 3.2. Proses chatbot 

merupakan proses yang menerima kalimat input dari user memproses kalimat 

tersebut sehingga mendapatkan kalimat respon yang tepat untuk diberikan kembali 

kepada user. Proses ini juga mencatat percakapan yang telah dilakukan dengan user 

ke dalam log agar admin dapat melihat history(riwayat) dari percakapan yang 

pernah dilakukan sebelumnya. 

       Proses chatbot memiliki 5 proses yang dijabarkan dalam Data Flow Diagram 

Level 2 pada Gambar 3.3. Proses tokenization dilakukan dengan mengubah kalimat 

ke dalam bentuk lowercase (huruf kecil), memecah kalimat ke dalam array, dan 

menghilangkan tanda baca dari kalimat. Proses selanjutnya adalah stopword 

removal yang menghilangkan kata-kata tertentu. Kata yang dihilangkan merupakan 

kata yang terdapat dalam daftar yang diperoleh dari database stopwords. Kemudian 

melakukan proses stemming dengan algoritma Porter Stemmer. Hasil proses input 

menghasilkan kalimat dalam bentuk kata dasar yang selanjutnya digunakan pada 

proses pencarian pola. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan data pada 

database AIML dan SRAI. Hasil pencarian berupa kalimat respon yang selanjutnya 

dikirim kepada user dan sistem akan mencatat ke dalam log percakapan yang baru 

saja dilakukan. 
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Gambar 3.2 DFD Level 1 
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Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses Chatbot 

       Proses pengaturan chatbot terdiri dari 6 proses seperti yang dijabarkan dalam 

Data Flow Diagram Level 2 pada Gambar 3.4. Admin harus melakukan login 

terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password sebelum dapat 

melakukan proses lain. Kemudian sistem akan melakukan pencarian username dan 

password pada database admin. Sistem memberikan notifikasi hasil login kepada 

admin. Setelah login, admin dapat membuat dan mengubah file AIML yang 
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menjadi knowledge base chatbot. Perubahan dilakukan dengan mengubah file 

AIML secara langsung dan mengunggahnya kembali, atau dapat dilakukan 

langsung pada halaman admin. 

 

Gambar 3.4 DFD Level Pengaturan Chatbot 
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       Admin juga dapat melihat riwayat percakapan yang telah dilakukan oleh 

chatbot sehingga dapat mendapatkan informasi tentang kesalahan atau error yang 

terjadi saat percakapan berlangsung. Kesalahan tersebut dapat langsung diperbaiki 

dengan menambahkan pola dialog baru ke dalam file AIML dan mengunggahnya 

kembali untuk dikonversi ke dalam database. 

       Proses pembuatan aturan bahasa merupakan proses peng-input-an data 

stopword dan imbuhan ke dalam database. Data stopword ini akan digunakan pada 

proses stopword removal. Data imbuhan berupa partikel, awalan pertama, awalan 

kedua, akhiran pertama, dan akhiran kedua berdasarkan aturan Bahasa Indonesia 

digunakan pada proses stemming menggunakan algoritma Porter Stemmer. 

       Admin dapat melihat daftar input user yang tidak dapat dikenali atau tidak dapat 

dijawab oleh chatbot. Sistem akan mengambil daftar kalimat dari database 

“unknown inputs” dan menampilkannya kepada admin sehingga dapat digunakan 

oleh admin untuk melakukan penambahan atau pengubahan data AIML. Admin 

dapat melakukan pengaturan akun admin, yaitu penambahan akun, pengubahan 

data akun, dan penghapusan akun. Admin menginput ke dalam sistem data 

perubahan yang akan dilakukan. Kemudian, sistem akan mengeksekusi dan 

mengubah data admin tersebut dalam database. Notifikasi hasil dari operasi akan 

ditampilkan oleh sistem kepada admin. 

       Proses perhitungan kredit pada Data Flow Diagram Level 1 merupakan proses 

yang menghitung jumlah angsuran yang harus dibayar berdasarkan harga produk 

yang dibeli dan jumlah uang muka yang dibayarkan oleh customer. Sistem akan 

menampilkan angsuran setiap bulan dan total uang muka yang harus dibayar saat 
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proses pertama pembayaran dalam proses kredit 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 

bulan, dan 60 bulan. 

3.2.2 Sitemap 

       Perancangan sistem pada suatu website dilakukan dengan membuat rancangan 

struktur halaman web. Struktur halaman web dapat dilihat dalam Sitemap pada 

Gambar 3.5 berikut. Pada sistem ini terdapat 18 (delapan belas) halaman web yang 

ditampilkan kepada user (front end), yaitu Home, Accord, City, Civic Turbo, CR-

Z, Jazz, CR-V, HR-V, BR-V, Brio, Mobilio, Odyssey, Price List, Periodic Service, 

Credit Requirements, Contact, Genuine Parts, dan E-brochure. Struktur hirarki 

mesh memungkinkan user untuk berpindah ke halaman manapun yang diinginkan 

dari halaman yang sedang ditampilkan. Halaman home berperan sebagai halaman 

utama. 

       Sitemap halaman web admin (back end) ditampilkan pada Gambar 3.6. Web 

admin memiliki 12 (dua belas) halaman, yaitu Login, Home, Chat Logs, Add 

Dialog, Upload AIML, Clear AIML, Edit AIML, Edit SRAI, Edit Account, Add 

Admin, Delete Admin, dan Test HondaBot. User harus melakukan login terlebih 

dahulu untuk bisa masuk ke halaman home pada sistem admin. Jika sudah berhasil 

login, user dapat mengunjungi halaman manapun yang dinginkan.  
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Gambar 3.5 Sitemap Front End 
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Gambar 3.6 Sitemap Back End
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3.2.3 Flowchart 

       Flowchart merupakan diagram yang menunjukkan alur kerja program. Gambar 

3.7 menunjukkan Flowchart halaman utama (Home) dari website penjualan mobil 

yang dirancang dan dibangun pada penelitian ini. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Halaman Home Website Penjualan Mobil 

User yang mengunjungi web pertama akan melihat tampilan halaman utama 

(Home) yang memiliki menu navigasi utama yang bersifat statis pada bagian atas 

halaman. User dapat memilih menu yang tersedia untuk menavigasikan ke halaman 

yang menampilkan informasi mengenai produk mobil tertentu. Pada halaman utama 
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ini juga terdapat chatbot yang dirancang sebagai virtual sales assistant yang dapat 

membantu user mendapatkan informasi yang dicari. 

       Pada bagian bawah halaman terdapat footer menu yang berisi fitur-fitur yang 

dapat membantu user memberikan informasi bantuan, seperti simulasi dan 

persyaratan kredit. Pada menu navigasi utama terdapat lambing Honda Permata 

Serpong yang dapat diklik oleh user untuk berpindah kembali ke halaman utama 

(Homepage). 

Gambar 3.8 menunjukkan flowchart aplikasi chatbot yang melalui tahap-tahap 

pemrosesan input kalimat bahasa alami yang diberikan user untuk mendapatkan 

respon yang sesuai pada database chatbot. 

       Aplikasi pertama mengirimkan pesan pertama untuk menyapa user dengan 

kalimat seperti “Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?”. Chatbot kemudian 

menunggu input dari user. Apabila ada kalimat input dari user, kalimat tersebut 

akan disimpan ke dalam suatu variabel untuk diproses. Proses-proses ini disebut 

tokenization, yaitu pengubahan kalimat ke dalam huruf kecil (lowercase), 

pemecahan kalimat ke dalam token atau kata berdasarkan letak spasi kosong, dan 

proses penghilangan tanda baca seperti “.”, “,”, “?”, dan “!”. Selanjutnya, token 

tersebut akan melalui proses stopwords removal. Proses tokenization dapat dilihat 

pada Gambar 3.9. 

Stopword removal merupakan proses penghilangan kata yang tidak relevan 

untuk dibandingkan dengan brain file AIML, misalnya “yang”, “dan”, dan “pada”. 

Alur proses stopword removal dijabarkan pada Gambar 3.10. Hasil token 

merupakan kata-kata yang disimpan dalam bentuk array. Proses stopword removal 
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dilakukan dengan melakukan looping untuk setiap kata atau token. Setiap kata 

dicocokkan dengan kata yang ada dalam stopwords database. Apabila kata 

ditemukan, maka kata tersebut dibuang. Jika tidak ditemukan, maka proses looping 

akan berlanjut tanpa membuang kata tersebut. 

 

Gambar 3.8 Flowchart Komunikasi Chatbot 
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Gambar 3.9 Flowchart Tokenization 

 

Gambar 3.10 Flowchart Stopwords Removal 
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Gambar 3.11 Flowchart Porter Stemmer 

Setelah proses stopword removal, proses selanjutnya adalah proses stemming 

dengan menggunakan algoritma Porter Stemmer.  Proses ini mengubah bentuk kata 

(variants) menjadi kata dasar (root word). Gambar 3.11 menunjukkan alur proses 

algoritma porter stemmer pada aplikasi chatbot. Array kata yang sudah dihilangkan 

sebagian elemennya (stopword removal) akan digunakan dalam proses looping 

untuk membuang imbuhan kata berdasarkan aturan pada algoritma Porter Stemmer 
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yang telah dijabarkan pada Bab 2. Setelah melalui proses-proses tersebut, input user 

dalam bentuk clean statement akan dibandingkan dengan pattern AIML. 

Proses perbandingan dilakukan dengan pattern matching. Hasil perbandingan 

adalah array yang berisi respon-respon potensial yang dapat diberikan kepada user. 

Apabila hasil respon lebih dari satu, maka akan dilakukan prosedur scoring. Respon 

dengan skor tertinggi yang akan diberikan kepada user. 

Setelah respon diberikan kepada user, program chatbot akan menunggu respon 

dari user. Apabila user tidak merespon, program akan menunggu respon sampai 

user tersebut disconnected. Program chatbot akan selesai saat user tidak terkoneksi 

lagi dengan web. 

Menu yang terdapat pada navigasi utama pada bagian atas halaman adalah 

“SEDAN”, “HATCHBACK”, “SUV”, “LCGC”, “LMPV”, dan “PREMIUM 

MPV”. Menu ini menunjukkan tipe produk mobil yang dipasarkan dalam web. 

Setiap menu memiliki submenu yang berisi nama produk mobil tersebut. Submenu 

dapat diklik dan akan menampilkan halaman produk yang diklik tersebut. Gambar 

3.12 menunjukkan Flowchart pemilihan menu. 

Pada menu “HATCHBACK” terdapat submenu produk “CIVIC 

HATCHBACK” yang masih belum diresmikan. Apabila user memilih submenu ini, 

akan muncul dialog notifikasi yang menginformasikan bahwa status produk masih 

belum dirilis atau coming soon sehingga tidak menampilkan halaman produk. 

Gambar 3.13 menunjukkan Flowchart pemilihan menu footer yang berada pada 

bagian bawah halaman. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan yang dapat diklik 

untuk menampilkan fitur tertentu, yaitu “Credit Simulator” yang dapat digunakan 
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untuk menghitung harga dan angsuran kredit, “Price List” yang menampilkan 

halaman berisi daftar harga produk, “Genuine Parts” yang menampilkan halaman 

tentang sparepart mobil Honda, “Periodic Service” yang menampilkan halaman 

tentang perawatan dan maintenance mobil, “E-Brochure” yang menampilkan 

halaman berisi brosur elektronik yang dapat dilihat langsung atau diunduh ke device 

user, “Contact” yang menampilkan halaman berisi informasi contact person yang 

dapat dihubungi, dan “Credit Requirement” yang memberikan informasi 

persyaratan kredit. 

Proses perhitungan simulasi kredit dilakukan setelah user memasukkan harga 

produk dan uang muka atau “DP” yang akan dibayarkan. User meng-input data 

tersebut melalui form yang akan muncul saat menu “Credit Simulator” diklik. 

Setelah mengisi data, user dapat menekan tombol “Simulasi” atau submit untuk 

memulai proses perhitungan. Hasil perhitungan adalah total uang muka atau “DP” 

yang harus dibayarkan pertama kali saat proses pembelian produk dan angsuran 

setiap bulan untuk kredit dengan jangka waktu 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Gambar 

3.14 menunjukkan Flowchart simulasi perhitungan kredit.  

       Hutang murni dihitung dari harga produk dikurang uang muka. Provisi dihitung 

dari 4,5 persen dari hutang murni. Pokok hutang dihitung dari hutang murni 

ditambah provisi. Bunga yang berlaku dalam 1 tahun adalah 5% dikalikan dengan 

pokok hutang. Apabila kredit dalam jangka waktu 2 tahun, maka bunga dikalikan 

dengan 2 dan berlaku kelipatan. Total hutang dihitung dari pokok hutang ditambah 

bunga. Angsuran dihitung berdasarkan total hutang dibagi total bulan kredit (12 

bulan per tahun).  
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Gambar 3.12 Flowchart Pemilihan Menu Utama
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Gambar 3.13 Flowchart Pemilihan Menu Footer
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Gambar 3.14 Flowchart Proses Perhitungan Kredit 

       Proses perhitungan kredit dilakukan oleh sistem tanpa perlu me-refresh 

kembali halaman web. Sistem mengirim data yang di-input oleh user dengan 

menggunakan Asynchronous Javascript and XML (AJAX) dan server akan 

memberikan respon berupa data hasil perhitungan dalam bentuk Javascript Object 

Notation (JSON). Data JSON kemudian ditampilkan kepada user dalam bentuk 

tabel.  

       Halaman Accord menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda 

Accord. Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik 
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submenu “ACCORD” pada menu “SEDAN”. Flowchart halaman Accord 

ditunjukkan pada Gambar 3.15. 

       User dapat melihat overview dari Honda Accord, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.15 Flowchart Halaman Accord 
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       Halaman Civic Turbo menampilkan informasi mengenai produk mobil sedan 

Honda Civic. Halaman ini dapat diakses oleh user melalui submenu “CIVIC 

TURBO” dari menu “SEDAN” pada menu navigasi utama yang terletak di bagian 

atas halaman. Flowchart halaman Civic Turbo ditunjukkan pada Gambar 3.16. 

Proses pemilihan menu utama ditunjukkan pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan 

menu footer ditunjukkan pada Gambar 3.13. User dapat melihat fitur-fitur, 

spesifikasi, gallery, harga, dan e-brochure pada halaman ini. 

 

Gambar 3.16 Flowchart Halaman Civic Turbo 
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       Halaman City menampilkan informasi mengenai produk mobil sedan Honda 

City. Halaman ini dapat diakses oleh user melalui submenu “CITY” dari menu 

“SEDAN” pada menu navigasi utama yang terletak di bagian atas halaman. 

Flowchart halaman City ditunjukkan pada Gambar 3.17. Fitur-fitur, spesifikasi, 

gallery, harga, dan e-brochure dari Honda City ditampilkan pada halaman ini. 

 

Gambar 3.17 Flowchart Halaman City 

       Halaman CR-V menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda CR-V. 

Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik submenu 
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“CR-V” pada menu “SUV”. Flowchart halaman CR-V ditunjukkan pada Gambar 

3.18. 

       User dapat melihat overview dari Honda CR-V, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.18 Flowchart Halaman CR-V 
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       Halaman HR-V menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda HR-

V. Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik submenu 

“HR-V” pada menu “SUV”. Flowchart halaman HR-V ditunjukkan pada Gambar 

3.19. 

 

Gambar 3.19 Flowchart Halaman HR-V 

       User dapat melihat overview dari Honda HR-V, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 
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utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman BR-V menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda BR-V. 

Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik submenu 

“BR-V” pada menu “SUV”. Flowchart halaman BR-V ditunjukkan pada Gambar 

3.20. 

 

Gambar 3.20 Flowchart Halaman BR-V 

       User dapat melihat overview dari Honda BR-V, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 
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mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman CR-Z menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda BR-V. 

Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik submenu 

“CR-Z” pada menu “HATCHBACK”. Flowchart halaman CR-Z ditunjukkan pada 

Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Flowchart Halaman CR-Z 
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       User dapat melihat overview dari Honda CR-Z, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman Jazz menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda Jazz. 

Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik submenu 

“JAZZ” pada menu “HATCHBACK”. Flowchart halaman Jazz ditunjukkan pada 

Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Flowchart Halaman Jazz 
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       User dapat melihat overview dari Honda Jazz, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman Brio menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda Brio. 

Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik submenu 

“BRIO” pada menu “LCGC”. Flowchart halaman Brio ditunjukkan pada Gambar 

3.22. 

 

Gambar 3.23 Flowchart Halaman Brio 
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       User dapat melihat overview dari Honda Brio, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman Mobilio menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda 

Mobilio. Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik 

submenu “MOBILIO” pada menu “LMPV”. Flowchart halaman Mobilio 

ditunjukkan pada Gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Flowchart Halaman Mobilio 
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       User dapat melihat overview dari Honda Mobilio, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman Odyssey menampilkan informasi mengenai produk mobil Honda 

Odyssey. Halaman ini dapat diakses dari menu navigasi utama dengan mengklik 

submenu “ODYSSEY” pada menu “PREMIUM MPV”. Flowchart halaman 

Odyssey ditunjukkan pada Gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Flowchart Halaman Odyssey 
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       User dapat melihat overview dari Honda Odyssey, fitur-fitur yang tersedia, 

spesifikasi lengkap, gallery foto dan video, daftar harga, dan melihat serta 

mengunduh (download) brosur elektronik (e-brochure). Proses pemilihan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan proses pemilihan menu footer dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

       Halaman Price List menampilkan informasi mengenai daftar seluruh harga 

produk Honda yang dipasarkan dalam web. Pada halaman ini, user tetap dapat 

memilih menu pada menu utama maupun menu footer. Gambar 3.26 menunjukkan 

Flowchart halaman Price List. 

 

Gambar 3.26 Flowchart Halaman Price List 
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       Halaman Periodic Service menampilkan informasi mengenai pentingnya 

melakukan servis mobil berkala. Pada halaman ini juga ditampilkan peta lokasi dan 

waktu operasional dealer yang dapat memberikan layanan servis mobil. Pada 

halaman ini, user juga dapat memilih menu utama dan menu footer. Flowchart 

halaman Periodic Service ditunjukkan pada Gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27 Flowchart Halaman Periodic Service 

       Halaman Credit Requirements menampilkan persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk dapat melakukan proses pembayaran kredit. Informasi yang ditampilkan 

adalah persyaratan untuk perorangan dan perusahaan. User juga dapat berpindah 
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dari halaman ini ke halaman lain melalui navigasi menu utama dan menu footer. 

Selain persyaratan kredit, data identitas orang yang dapat dihubungin juga 

ditampilkan pada halaman ini beserta dengan peta lokasi dealer tempat orang 

tersebut dapat ditemui. Flowchart halaman Credit Requirements ditunjukkan pada 

Gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Flowchart Halaman Credit Requirements 

       Halaman Contact menampilkan informasi mengenai identitas dan cara 

menghubungi orang yang melayani pemesanan ataupun pembelian mobil Honda. 

Pada halaman ini juga ditampilkan peta lokasi tempat orang tersebut dapat ditemui 
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secara langsung. User juga dapat berpindah dari halaman ini ke halaman lain 

melalui navigasi menu utama dan menu footer. Flowchart halaman Contact dapat 

dilihat pada Gambar 3.29. 

 

Gambar 3.29 Flowchart Halaman Contact 

       Halaman Genuine Parts menampilkan informasi mengenai suku cadang 

Honda. Informasi mengenai garansi suku cadang juga ditampilkan pada halaman 

ini. Jenis suku cadang yang dijelaskan pada halaman ini adalah ban, air conditioner 

(AC), AC cleaner, aki (battery), engine cleaner, oli, kampas rem, dan filter udara. 

Pada halaman ini, user juga dapat berpindah ke halaman lain melalui menu utama 
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maupun menu footer. Flowchart halaman Genuine Parts ditunjukkan pada Gambar 

3.30. 

 

Gambar 3.30 Flowchart Genuine Parts 
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       Halaman E-brochure merupakan halaman yang menyediakan daftar brosur 

elektronik dari produk yang dipasarkan di dalam website. Brosur elektronik dapat 

dilihat langsung oleh user atau diunduh (download) ke device user. Dari halaman 

ini, user juga dapat berpindah ke halaman lain melalui menu utama dan menu 

footer. Flowchat halaman E-brocure ditunjukkan pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Flowchart Halaman E-brochure 

       Web admin (back end) memiliki 12 (dua belas) halaman seperti yang 

ditunjukkan dalam Sitemap pada Gambar 3.2. Gambar 3.32 menunjukkan 

Flowchart halaman Login. Form pengisian username dan password akan 

ditampilkan kepada admin. Sistem akan mencari akun yang memiliki username dan 
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password seperti yang telah di-input oleh admin pada database admin. Jika 

ditemukan, sistem akan mengisi variabel session dengan data akun yang berhasil 

login dan kemudian menampilkan halaman home admin. Jika tidak, maka sistem 

akan menampilkan notifikasi login gagal dan kembali ke halaman login.  

 

Gambar 3.32 Flowchart Login Admin 

       Halaman Home Admin merupakan halaman utama pada web admin. Pada 

halaman ini ditampilkan data tentang jumlah admin yang telah menggunakan 

chatbot, jumlah input yang tidak diketahui oleh chatbot, jumlah percakapan yang 

telah dilakukan oleh chatbot, dan jumlah dialog AIML yang digunakan sebagai 

knowledge base chatbot. Data-data ini dihitung dari database. Sistem juga 

menampilkan daftar kalimat yang tidak diketahui oleh chatbot (unknown inputs) 
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kepada admin. Admin dapat memilih menu navigasi untuk berpindah dari halaman 

home ke halaman lain. Apabila admin ingin keluar dari sistem, admin dapat 

memilih logout. Flowchart halaman Home Admin ditunjukkan pada Gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33 Flowchart Home Admin 
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Gambar 3.34 Flowchart Memilih Menu Admin
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Gambar 3.35 Flowchart Halaman Chat Logs
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       Pada Gambar 3.34 ditunjukkan Flowchart memilih menu admin. Terdapat 4 

(empat) menu, yaitu Home, Chatbot, Admin, dan Test HondaBot. Menu-menu ini 

dapat digunakan oleh admin untuk menampilkan halaman yang diinginkan. Menu 

Chatbot memiliki 7 (tujuh) submenu dan menu Admin memiliki 3 (tiga) submenu. 

       Pada Gambar 3.35 ditunjukkan Flowchart halaman Chat Logs. Halaman ini 

digunakan untuk melihat daftar percakapan yang telah dilakukan oleh chatbot. Jika 

admin belum login, sistem akan memindahkan admin ke halaman Login. Admin 

dapat memilih kurun waktu data percakapan yang akan ditampilkan. Setelah admin 

memilih, sistem akan menampilkan daftar user yang menggunakan chatbot sesuai 

dengan kurun waktu yang dipilih. Admin juga dapat memilih menu admin untuk 

berpindah ke halaman lain seperti yang ditunjukkan pada Flowchart memilih menu 

admin pada Gambar 3.34. Admin dapat memilih salah satu dari daftar user yang 

ditampilkan. Sistem akan menampilkan daftar percakapan yang telah dilakukan 

oleh chatbot dengan user tersebut. Jika admin ingin keluar dari sistem, admin dapat 

memilih logout.  

       Pada Gambar 3.36 ditunjukkan Flowchart halaman Add Dialog. Halaman ini 

digunakan untuk menambah dialog AIML baru ke dalam database. Sistem akan 

memeriksa variabel session untuk memastikan admin sudah login. Jika belum login, 

maka sistem akan menampilkan halaman login. Admin dapat berpindah halaman 

dengan memilih menu pada menu admin. Untuk menambah dialog baru, admin 

harus mengisi user input dan bot response ke dalam form. Sistem akan melakukan 

insert ke dalam database. Setelah operasi berhasil dilakukan, sistem akan 
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menampilkan notifikasi berhasil. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan 

notifikasi gagal. Admin dapat memilih logout untuk keluar dari sistem. 

 

Gambar 3.36 Flowchart Halaman Add Dialog 

       Halaman Upload AIML digunakan oleh admin untuk mengunggah file AIML 

yang berisi dialog-dialog percakapan chatbot. Flowchart halaman Upload AIML 
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ditunjukkan pada Gambar 3.37. Sistem memeriksa apakah admin telah login. Jika 

belum, halaman Login Admin akan ditampilkan. Sistem mengambil daftar nama file 

AIML yang telah di-upload dari database dan menampilkannya kepada admin.  

 

Gambar 3.37 Flowchart Halaman Upload AIML 

       Untuk melakukan proses upload AIML, admin harus memilih file AIML yang 

akan di-upload. Admin juga dapat mencentang checkbox clear database dan skip 

validation. Jika checkbox clear database dicentang, sistem akan menghapus data 

dari file yang lama pada database. Jika checkbox skip validation dicentang oleh 

admin, sistem tidak akan melakukan proses validasi file AIML yang di-upload. 
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Sistem kemudian akan melakukan parsing AIML menjadi row data dan melakukan 

insert ke dalam MySQL. Sistem melakukan looping sampai semua dialog dalam 

file AIML masuk ke dalam database. Jika proses berhasil, sistem akan 

menampilkan notifikasi berhasil. Jika gagal, sistem akan menampilkan notifikasi 

gagal. Admin dapat keluar dari sistem dengan memilih Logout. Admin juga dapat 

berpindah ke halaman lain dengan memilih menu pada menu admin. 

 

Gambar 3.38 Flowchart Halaman Clear AIML 

       Halaman Clear AIML digunakan untuk menghapus file AIML yang sudah di-

upload dari database MySQL. Sama seperti halaman lain, sistem akan memeriksa 
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session terlebih dahulu dan admin dapat berpindah dari halaman ini dengan memilih 

menu pada menu admin. Flowchart halaman Clear AIML ditunjukkan pada 

Gambar 3.38. 

       Sistem akan mengambil daftar nama file AIML yang ada pada database dan 

menampilkannya kepada admin. Penghapusan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, 

yaitu dengan menghapus seluruh isi AIML dari database (purge) atau menghapus 

AIML dengan nama file tertentu. Jika admin mencentang radio button clear all, 

maka sistem akan menghapus semua isi AIML dari database. Jika radio button 

yang lain dicentang, maka admin memilih salah satu nama file yang telah 

ditampilkan oleh sistem untuk dihapus. Sistem kemudian hanya akan menghapus 

AIML dengan nama file tersebut. Apabila admin telah selesai dan ingin keluar dari 

sistem, admin dapat memilih Logout. 

       Halaman Edit AIML digunakan untuk mengubah dialog AIML secara langsung 

pada web. Sama seperti halaman lainnya, sistem akan memeriksa variabel session 

terlebih dahulu untuk memastikan admin telah login. Admin juga dapat berpindah 

ke halaman lain dengan memilih menu pada menu navigasi admin. Flowchart 

halaman Edit AIML ditunjukkan pada Gambar 3.39. 

       Sistem akan mengambil data AIML dari database dan menampilkan data 

tersebut kepada admin dalam bentuk tabel. Untuk mengubah dialog AIML, admin 

dapat mencari data yang ingin diubah pada tabel dan langsung mengubahnya pada 

tabel tersebut. Setelah data pada tabel berubah, sistem akan langsung melakukan 

update data yang baru ke dalam database. Admin juga dapat menambahkan dialog 

baru dengan mengisi form pada halaman ini. Sistem akan melakukan insert data 
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baru ke dalam database. Jika operasi update atau insert berhasil, sistem akan 

menampilkan notifikasi berhasil begitu juga sebaliknya. Logout dapat digunakan 

admin jika sudah selesai dan ingin keluar dari sistem. 

 

Gambar 3.39 Flowchart Halaman Edit AIML 

       Halaman Edit SRAI hampir sama seperti halaman Edit AIML. Perbedaan 

hanya terletak pada objek data yang diubah. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 

2, AIML memiliki tag srai yang digunakan untuk memberikan jawaban 
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menggunakan respon dialog lain. Flowchart halaman Edit SRAI ditunjukkan pada 

Gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40 Flowchart Halaman Edit SRAI 

       Halaman Edit Account digunakan untuk mengubah data admin yang saat ini 

sedang login. Sistem akan mengambil data admin dari database dan 

menampilkannya ke dalam form. Admin mengubah isi form dan menekan tombol 

update. Admin juga bisa mengubah foto profil dengan memilih file image untuk di-

upload. Sistem kemudian akan memindahkan file image tersebut ke direktori 
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server. Lalu, sistem akan meng-update data ke database. Jika saat upload foto atau 

update database terjadi error, maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal. Jika 

berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil. Admin memilih Logout 

untuk keluar dari sistem. Flowchart Edit Account ditunjukkan pada Gambar 3.41. 

 

Gambar 3.41 Flowchart Halaman Edit Account 
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Gambar 3.42 Flowchart Halaman Add Admin 

       Halaman Add Admin digunakan untuk menambah akun admin baru. Sama 

seperti halaman lain, sistem memeriksa apakah admin sudah login dan admin dapat 

berpindah ke halaman lain dengan memilih menu pada menu navigasi admin. Untuk 

menambah akun baru, admin harus mengisi data username, password, nama, dan 

foto profil. Sistem akan melakukan insert ke dalam database admin. Jika terjadi 

error, maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal begitu juga sebaliknya. 

Logout dapat digunakan oleh admin untuk keluar dari sistem. Flowchart halaman 

Add Admin ditunjukkan pada Gambar 3.42. 
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Gambar 3.43 Flowchart Halaman Delete Admin 

       Halaman Delete Admin digunakan untuk menghapus akun admin selain root 

(admin dengan id 1). Sistem akan mengambil data akun admin dari database dan 

menampilkannya dalam tabel. Admin dapat memilih akun yang akan dihapus dari 

tabel tersebut. Sistem akan menghapus akun tersebut dari database admin. Jika 

berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil begitu juga sebaliknya. 

Admin dapat berpindah ke halaman lain dengan memilih menu pada menu admin 

dan keluar dari sistem dengan Logout. Flowchart halaman Delete Admin 

ditunjukkan pada Gambar 3.43. 
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3.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

       Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara suatu entitas dengan entitas lainnya. Terdapat 6 (enam) entitas, 

yaitu bot, aiml, conversation_logs, srai_lookup, unknown_inputs, dan users. Relasi 

antar entitas adalah relasi one to many. Gambar 3.44 menunjukkan rancangan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 

 

Gambar 3.44 Entity Relationship Diagram 

3.2.5 Database Schema 

       Berdasarkan Entity Relationship Diagram pada Gambar 3.44, dirumuskan 

Database Schema yang menunjukkan bentuk hubungan antara tabel dengan tabel 

lainnya. Database Schema ditunjukkan pada Gambar 3.45. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Rico Savero, FTI, 2017



 

85 
 

 

Gambar 3.45 Database Schema 

3.2.6 Struktur Tabel 

       Struktur tabel pada database yang digunakan pada aplikasi chatbot adalah 

sebagai berikut. 
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A. Tabel aiml 

       Tabel ini berisi template AIML yang dikonversi ke dalam tabel SQL. Kolom 

“pattern” digunakan untuk menyimpan input user dan kolom “template” digunakan 

untuk menyimpan respon dari input user. Topik pembicaraan dapat didefinisikan 

pada kolom “topic”. Kolom “filename” berisi nama raw file dari dialog AIML. 

Kolom “aiml” menyimpan tag AIML dalam satu dialog secara keseluruhan. 

Struktur tabel ini dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel aiml 

Name Type Null Default Other 

id int(11) No None Primary 

Auto Increment 

bot_id int(11) No 1  

aiml Text No None Unique 

pattern varchar(255) No None  

thatpattern varchar(255) No None  

template Text No None Unique 

topic varchar(255) No None  

filename varchar(255) No None  

 

B. Tabel bot 

       Tabel ini berisi identitas atau deskripsi dari bot. Kolom “bot_name” berisi 

nama dari program chatbot. Deskripsi singkat mengenai bot disimpan pada kolom 

“bot_description”. Kolom “error_response” berisi kalimat default yang akan 

diberikan chatbot kepada user apabila kalimat input user tidak ditemukan pada 

database. Kolom “default_aiml_pattern” berisi kalimat pengganti input user 

apabila input yang diperoleh setelah pemrosesan terdapat error atau hasilnya null. 

Struktur tabel ini dijabarkan pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel bot 

Name Type Null Default Other 

bot_id int(11) No None Primary 

Auto Increment 

bot_name varchar(255) No None  

bot_description varchar(255) No None  

error_response Text No None  

default_aiml_pattern varchar(255) No None  

 

C. Tabel conversation_log 

       Tabel ini berisi data percakapan yang telah dilakukan dengan chatbot sebagai 

history. Struktur tabel ini dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel conversation_log 

Name Type Null Default Other 

Id int(11) No None Primary 

Auto 

Increment 

Input text No None Unique 

Response longtext No None  

convo_id text No None Unique 

bot_id int(11) No None  

Timestamp timestamp No CURRENT_TIMESTAMP  

 

D. Tabel stopwords 

       Tabel ini berisi daftar kata-kata yang harus dibuang pada proses stopword 

removal. Struktur tabel ini dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel stopwords 

Name Type Null Default Other 

id int(11) No None Primary 

Auto Increment 

stopword varchar(50) No None  
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E. Tabel srai_lookup 

       Tabel ini berisi daftar template AIML yang menggunakan tag <srai>. Struktur 

tabel dijabarkan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel srai 

Name Type Null Default Other 

id int(11) No None Primary 

Auto Increment 

bot_id int(11) No None  

pattern Text No None Unique 

template_id int(11) No None  

 

F. Tabel unknown_inputs 

       Tabel ini berisi kalimat input dari user yang tidak dimengerti atau tidak bisa 

dijawab oleh chatbot. Struktur tabel ini dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel unknown_inputs 

Name Type Null Default Other 

id int(11) No None Primary 

Auto 

Increment 

bot_id int(11) No None  

input Text No None  

user_id int(11) No None  

timestamp timestamp No CURRENT_TIMESTAMP  

 

G. Tabel admin 

       Tabel ini berisi data akun admin yang dapat mengatur dan mengubah data pada 

sistem back end. Struktur tabel ini dijabarkan pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel admin 

Name Type Null Default Other 

id int(11) No None Primary 

Auto 

Increment 
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Tabel 3.9 Struktur Tabel admin (Lanjutan) 

Name Type Null Default Other 

user_name varchar(255) No None  

password varchar(255) No None  

name varchar(255) No None  

last_ip varchar(25) No None  

last_login Timestamp No CURRENT_TIMESTAMP  

photo varchar(255) No rico.jpg  

 

H. Tabel users 

       Tabel ini berisi data users yang melakukan percakapan dengan chatbot. 

Struktur tabel ini dijabarkan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel users 

Name Type Null Default Other 

id int(11) No None Primary 

Auto 

Increment 

user_name varchar(255) No None Unique 

session_id varchar(255) No None  

bot_id int(11) No None  

ip varchar(100) No None  

date_logged_on timestamp No CURRENT_TIMESTAMP  

last_update timestamp Yes NULL  

3.2.7 Perancangan Antarmuka Pengguna 

       Perancangan antarmuka pengguna dilakukan dengan membuat sketsa berupa 

wireframe website yang berisi konten mobil yang dipasarkan. Program chatbot 

diletakkan pada halaman home untuk dapat menarik perhatian pengunjung web. 

Perancangan halaman home ditunjukkan pada Gambar 3.46. 

       Pada halaman Home dibuat menu navigasi horizontal yang posisinya tetap 

berada di bagian atas layar meskipun user melakukan scroll ke bagian bawah 
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halaman. Terdapat image slider yang digunakan untuk memberikan beberapa 

informasi gambar mengenai produk. Di bawah image slider, program chatbot dan 

avatar chatbot ditempatkan. User dapat mengetikkan kalimat atau pertanyaannya 

untuk bot dan menekan tombol untuk men-submit-nya. Terdapat thumbnail dari 

produk-produk yang dapat juga berfungsi sebagai link. Pada bagian paling bawah, 

terdapat informasi mengenai contact person dan store location, serta footer yang 

berisi menu. Halaman Home menggambarkan konten website secara keseluruhan. 

 

Gambar 3.46 Wireframe Home 

       Halaman untuk setiap produk diisi dengan detail spesifikasi dari masing-

masing produk mobil. Halaman dirancang dengan menu navigasi kedua yang 

posisinya akan selalu berada di atas layar (di bawah menu navigasi utama) sehingga 

memudahkan user untuk berpindah posisi pada halaman tersebut. 
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       Informasi untuk setiap menu dipaparkan secara vertikal untuk dapat 

memberikan seluruh informasi yang diperlukan. Informasi mengenai fitur 

dipaparkan dalam bentuk gambar. Informasi spesifikasi mobil dipaparkan dalam 

bentuk accordion table atau segmen-segmen yang apabila diklik akan muncul tabel 

sesuai dengan segmen tersebut. Di bawah informasi spesifikasi mobil, terdapat 

gallery dimana user dapat melihat foto atau video yang diberikan dengan tampilan 

modal yang muncul apabila konten diklik. Informasi harga untuk setiap tipe mobil 

dipaparkan dalam bentuk tabel. Pada bagian paling bawah halaman terdapat footer 

yang sama dengan halaman Home. Di atas footer dipaparkan e-brochure dimana 

user dapat melihat atau mengunduh file tersebut. Perancangan halaman produk 

ditunjukkan pada Gambar 3.47. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Rico Savero, FTI, 2017



 

92 
 

 

Gambar 3.47 Wireframe Produk 
 

       Halaman Price List berisi daftar harga mobil yang dipasarkan dalam website. 

Halaman ini berisi tabel dari masing-masing mobil beserta tipe dan harganya. 

Perancangan halaman Price List dapat dilihat pada Gambar 3.48. 
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Gambar 3.48 Wireframe Price List 

       Halaman E-brochure menampilkan icon thumbnail dari brosur elektronik 

masing-masing mobil. Terdapat 2 (dua) tombol dibawah thumbnail, yaitu tombol 

View dan tombol Download. Tombol View digunakan untuk membuka jendela baru 

yang berisi brosur elektronik sehingga user dapat membacanya secara langsung. 

Tombol Download digunakan untuk mengunduh file brosur elektronik ke device 

user. Sketsa halaman E-brochure dipaparkan dalam bentuk Wireframe pada 

Gambar 3.49. 
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Gambar 3.49 Wireframe E-brochure 

       Halaman Genuine Parts berisi informasi mengenai spare part atau suku cadang 

original Honda dan garansi suku cadang tersebut. Pada bagian bawah terdapat 

slider gambar yang menampilkan jenis-jenis suku cadang. User dapat mengklik 

icon thumbnail pada bagian bawah slider untuk menampilkan jenis suku cadang 

yang lain. Perancangan antarmuka halaman Genuine Parts dipaparkan dalam 

bentuk Wireframe pada Gambar 3.50. 
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Gambar 3.50 Wireframe Genuine Parts 

       Halaman Credit Requirements menampilkan presyaratan yang harus dipenuhi 

agar user atau customer dapat melakukan pembayaran kredit. Persyaratan individu 

ditampilkan pada tabel di sebelah kiri. Persyaratan perusahaan ditampilkan pada 

tabel di sebelah kanan. Pada bagian bawah ditampilkan peta (maps) yang 

menunjukkan lokasi tempat dealer mobil berada. Rancangan antarmuka pengguna 

halaman Credit Requirements dapat dilihat pada Gambar 3.51. 
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Gambar 3.51 Wireframe Credit Requirement 

       Halaman Periodic Service menampilkan informasi mengenai manfaat 

melakukan servis mobil secara berkala, waktu, dan lokasi dealer yang menyediakan 

layanan servis tersebut. Sketsa antarmuka pengguna halaman Periodic Service 

dapat dilihat pada Gambar 3.52. 

       Halaman Contact berisi informasi identitas dan cara menghubungi salesman 

atau orang yang dapat dihubungi apabila user atau customer ingin melakukan 

pemesanan, pembelian, atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Perancangan 

antarmuka halaman Contact dapat dilihat pada Gambar 3.53. 
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Gambar 3.52 Wireframe Periodic Service 

 

Gambar 3.53 Wireframe Contact 
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       Sebelum dapat masuk ke dalam web admin, admin harus melakukan login 

terlebih dahulu. Halaman ini berisi form login yang terdiri dari textbox username, 

password, dan tombol login. Perancangan halaman login admin ditunjukkan pada 

Gambar 3.54. 

 

Gambar 3.54 Wireframe Login Admin 

       Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama. Halaman 

Home Admin ini berisi menu navigasi yang terletak di sebelah kiri halaman. Pada 

menu navigasi ini terdapat panel yang menampilkan teks “HondaBot Admin”. Di 

bawah panel tersebut terdapat panel yang menampilkan foto profil dan nama admin 

yang login. Tombol Logout terletak pada bagian paling bawah dari menu navigasi 

dan pada menu yang dapat diakses di kanan atas dari halaman. Konten utama 

halaman Home Admin ini adalah tabel yang berisi kalimat input user yang tidak 

dapat dijawab oleh chatbot (unknown inputs). Perancangan halaman Home Admin 

ditunjukkan pada Gambar 3.55.  
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Gambar 3.55 Wireframe Home Admin 

 

Gambar 3.56 Wireframe Halaman Form 
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       Halaman Add Dialog, Edit Account, dan Add Admin memiliki perancangan 

tampilan yang hampir sama. Halaman-halaman ini berisi formulir pengisian yang 

digunakan untuk mengubah atau menambah data baru ke dalam database. 

Perancangan halaman ini ditunjukkan pada Gambar 3.56. 

 

Gambar 3.57 Wireframe Chat Logs 

       Halaman Chat Logs berisi 7 (tujuh) tab pada bagian atas halaman yang dapat 

diklik oleh admin untuk menentukan jangka waktu data percakapan yang 

ditampilkan. Pada sebelah kanan terdapat panel yang menampilkan daftar user yang 

melakukan percakapan dengan chatbot berdasarkan jangka waktu yang dipilih. 

Pada bagian tengah terdapat panel yang akan menampilkan daftar percakapan yang 

dilakukan. Perancangan antarmuka halaman Chat Logs ditunjukkan pada Gambar 

3.57. 
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Gambar 3.58 Wireframe Upload, Download, dan Clear AIML 

 

Gambar 3.59 Wireframe Edit AIML dan Edit SRAI 
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       Halaman Upload AIML, Download AIML, dan Clear AIML berisi form pada 

bagian tengah halaman. Pada bagian kanan terdapat panel yang berisi daftar nama 

file AIML yang telah ada di dalam database. Perancangan antarmuka halaman-

halaman ini ditunjukkan pada Gambar 3.58. 

       Halaman Edit AIML dan Edit SRAI memiliki perancangan antarmuka yang 

hampir sama. Halaman-halaman ini berisi tabel responsif yang dapat diubah isinya. 

Di bawah tabel tersebut terdapat form add yang digunakan untuk menambah item 

baru ke dalam tabel. Perancangan antarmuka halaman-halaman ini ditunjukkan 

pada Gambar 3.59. 

 

Gambar 3.60 Wireframe Delete Admin 

       Halaman Delete Admin berisi tabel yang menampilkan daftar akun admin yang 

telah dibuat. Perancangan antarmuka halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.60. 
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3.2.8 Perancangan Dialog Komunikasi Chatbot 

       Data dialog komunikasi chatbot diperoleh dari narasumber, yaitu William 

selaku salesman pada PT Permata Hijau Automegah. Berdasarkan informasi yang 

diberikan oleh narasumber, ada tiga hal utama yang biasanya ditanyakan terlebih 

dahulu oleh customer mengenai mobil yang diinginkan, yaitu harga, warna, dan tipe 

mobil. Kalimat yang digunakan oleh customer untuk menanyakan informasi sangat 

beragam. Perancangan dialog komunikasi dilakukan dengan menguji coba kalimat-

kalimat yang beragam untuk dimasukkan ke dalam AIML brain file. AIML ini 

selanjutnya akan dikonversi ke dalam bentuk MySQL. Gambar 3.61 menunjukkan 

hal yang berpotensi menjadi bahan pertanyaan user untuk aplikasi chatbot 

penjualan mobil. 

       Pertanyaan customer yang diajukan pertama kali kepada salesman pada 

umumnya ada harga, warna, dan tipe mobil. Namun, tidak menutup kemungkinan 

customer langsung menanyakan hal lain. Dialog chatbot harus dirancang untuk 

dapat memahami semua pertanyaan user tanpa ada urutan skenario dialog. Chatbot 

dirancang untuk dapat menjawab informasi yang ditanyakan terkait dengan tipe 

mobil yang spesifik. 

       Komunikasi yang berlangsung antara chatbot dengan user merupakan 

komunikasi tidak langsung sehingga user tidak dapat melihat produk secara 

langsung. Chatbot dapat memberikan gambar atau foto mobil dengan warna-warna 

tertentu yang diminta user. 
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Gambar 3.61 Diagram Dialog Komunikasi Chatbot 

Rancang Bangun Aplikasi..., Rico Savero, FTI, 2017




