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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

       Aplikasi chatbot penjualan mobil berbasis Artificial Intelligence Markup 

Language (AIML) menggunakan algoritma Porter Stemmer (Studi Kasus: PT 

Permata Hijau Automegah) telah berhasil dirancang dan dibangun. Aplikasi 

dibangun pada platform website yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu front end 

system dan back end system (admin). 

       Pada front end system terdapat informasi-informasi tentang mobil yang 

dipasarkan, aplikasi chatbot, dan simulasi perhitungan kredit. Aplikasi chatbot 

dapat menjawab pertanyaan tentang harga, tipe, warna, mesin, isi silinder (cc), 

dimensi atau ukuran, transmisi, sistem kemudi, ban, sistem rem, suspensi, sistem 

keamanan, sistem keselamatan, fitur interior, fitur eksterior, kelebihan atau 

keunggulan, dan memberikan gambar atau foto mobil yang ditanyakan oleh user.  

       Back end system merupakan sistem admin yang terdiri dari fitur chat logs, add 

dialog, upload AIML, edit AIML, edit SRAI, clear AIML, edit account, add admin, 

dan delete admin. Admin harus melakukan login sebelum dapat masuk ke dalam 

back end system dan logout untuk keluar dari sistem. 

       Aplikasi juga telah diuji oleh 34 (tiga puluh empat) responden menggunakan 

Extended Technology Acceptance Model dan mendapatkan persentase kesuksesan 

atau penerimaan 84,1% yang menunjukkan bahwa sistem dapat diterima dan 

digunakan oleh user. 
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5.2 Saran 

       Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi chatbot 

penjualan mobil ini adalah sebagai berikut. 

1. Menambahkan pengetahuan atau knowledge chatbot dengan memperbanyak 

dialog AIML. 

2. Mengimplementasi teknologi machine learning seperti algoritma Extension 

and Prerequisite atau sistem jaringan saraf tiruan sehingga chatbot dapat 

menambahkan kosa kata atau dialog baru ke dalam database sehingga dapat 

mempengaruhi performa chatbot. 
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