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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan meningkatkan angka penjualan 

menggunakan e-commerce untuk menarik perhatian customer. Bisnis penjualan 

mobil juga telah berkembang dengan memasarkan produk menggunakan platform 

web seperti yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Automegah, sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang Sales, Service dan Spare Part mobil Honda (PT Permata 

Hijau Automegah, 2017). Tujuan penggunaan web ini adalah untuk memperluas 

pemasaran dan meningkatkan angka penjualan mobil (Buliali, Handojo, dan 

Wiharjo, 2005). Proses pembelian mobil tidak secepat proses pembelian barang 

lainnya seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan primer sehingga 

pada website diperlukan informasi mengenai spesifikasi mobil-mobil yang dijual. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Gunawan (2014), 

Pardede, Nana, dan Pratama (2012), dan Rini Lestari (2015), kriteria spesifikasi 

yang digunakan untuk merepresentasikan mobil adalah tipe mobil, isi silinder (cc), 

jenis bahan bakar, ketersediaan airbag, tipe transmisi, ketersediaan sensor parkir, 

harga mobil, kapasitas penumpang, transmisi, kapasitas tangki mobil, fitur-fitur, 

dan promotion yang berlaku. 

Jumlah customer yang terus meningkat menyebabkan pelayanan customer 

semakin sulit dilakukan. Beberapa tipe layanan customer support seperti layanan 

melalui telepon dan live chat telah dilakukan. Namun, customer harus menunggu 

giliran dan membutuhkan operator yang banyak (Thomas, 2016). 
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       Chatbot atau chatterbot merupakan program komputer yang berinteraksi 

dengan pengguna menggunakan bahasa alami (natural language) dalam konteks 

atau topik tertentu dan dapat memiliki avatar serta kemampuan pengenalan suara 

(Woudenberg, 2014). Chatbot dapat mempengaruhi interaksi dengan customer 

dalam dunia bisnis dan merupakan solusi terbaik untuk masalah pelayanan 

customer. Domino Pizza dan Taco Bell telah menggunakan chatbot pada platform 

Twitter dan Slack yang dapat digunakan oleh para pekerja yang sibuk untuk 

melakukan pemesanan (Edwards, 2016). 

Penelitian tentang chatbot telah dimulai sejak tahun 1966. ELIZA merupakan 

chatbot pertama yang dibuat dengan menggunakan pencocokan keyword sederhana 

(Weizenbaum, 1966, 1967). Perkembangan dalam Natural Language Processing 

(NLP) mendorong dilakukannya penelitian-penelitan chatbot lebih lanjut seperti 

MegaHAL (Hutchens, 1998), CONVERSE (Batacharia, 1999), ELIZABETH 

(Shawar dan Atwell, 2002), HEXBOT (2004), dan ALICE (2007). AIML pada 

ALICE berfungsi untuk pattern matching dan merelasikan input dari user dengan 

respon yang ada pada knowledge base chatbot (Shawar dan Atwell, 2003). Namita 

Mhatre dkk. (2016), Dharani dan Suthar (2016), dan Maskur (2016) 

mengembangkan chatbot berbasis Artificial Intelligence Markup Language 

(AIML) yang berperan sebagai personal assistant, penyebaran berita, dan virtual 

assistant pada pusat informasi mahasiswa. 

Sebelum input user dapat diproses dengan pattern yang ada pada knowledge 

base chatbot, diperlukan Natural Language Processing (NLP) untuk 

menginterpretasikan bahasa yang digunakan (Amred dan Singkh, 2015). ALICE 

memproses input melalui 2 tahap, yaitu normalization untuk menyederhanakan 
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bahasa dan producing input path untuk merelasikan pola yang ditemukan dengan 

topic dan respon yang diberikan chatbot sebelumnya (Shawar dan Atwell, 2003). 

Dalam Bahasa Indonesia, terdapat imbuhan kata atau afiks yang terdiri dari 

meN-, ber-, di-, ter-, per-, pe-, se-, ke-, kan-, i- , an-, ke-an-, peN-an, per-an, ber-

an, se-nya (Megawati, Mahajani, dan Budiana, 2012). Pada penelitian untuk 

mengklasifikasikan jenis buku, Indriyono dkk. (2015) dan Utomo(2013) 

memaparkan penggunaan algoritma Porter Stemmer. Algoritma Porter Stemmer 

untuk Bahasa Indonesia dikembangkan oleh Tala (2003) sehingga algoritma ini 

juga disebut sebagai stemmer Tala. 

Implementasi chatbot dapat memberikan hal baru dalam proses pencarian 

informasi tersebut. Salah satu fungsi chatbot yaitu sebagai sales assistant yang 

memungkinkan user menanyakan informasi secara langsung pada chatbot (Shawar 

dan Atwell, 2007). Dengan menggunakan chatbot, layanan customer dapat 

dilakukan 24 jam secara otomatis tanpa memerlukan operator yang 

mengoperasikan layanan tersebut. 

Aplikasi chatbot sebagai layanan informasi pada website penjualan mobil 

merupakan teknologi baru. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Gahtani (2011), 

Shawar dkk. (2014), dan Aufar (2009) menjabarkan evaluasi penggunaan teknologi 

baru dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). TAM 

merupakan model evaluasi sistem yang digunakan untuk mengetahui apakah user 

menerima dan berkehendak untuk menggunakan teknologi baru berdasarkan 

perceived ease of use dan perceived usefulness (Davis, 1989). 

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan masalah di atas, dirancang dan 

dibangun sebuah aplikasi chatbot berbahasa Bahasa Indonesia dengan pemrosesan 
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bahasa alami (Natural Language Processing) menggunakan algoritma Porter 

Stemmer Bahasa Indonesia yang diimplementasikan pada website sehingga dapat 

berfungsi secara langsung sebagai virtual sales assistant yang dapat memberikan 

informasi tentang mobil sesuai dengan pertanyaan user atau customer. Evaluasi 

sistem dilakukan dengan menggunakan model Extended TAM dengan trust dan 

user satisfaction untuk mengukur tingkat penerimaan user terhadap teknologi baru 

yang akan dirancang dan dibangun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi chatbot berbasis AIML dengan Natural 

Language Processing menggunakan algoritma Porter Stemmer Bahasa Indonesia 

pada website penjualan mobil sebagai virtual sales assistant? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Program chatbot hanya menerima input berupa teks. 

2. Program menerima input dalam bentuk Bahasa Indonesia. 

3. Pengetahuan atau knowledge base yang dimiliki oleh chatbot hanya informasi 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penjualan dan spesifikasi 

mobil, yaitu tipe mobil, warna, isi silinder, transmisi, kapasitas, harga, sistem 

keamanan, fitur interior, fitur eksterior, dan promo yang sedang berlaku. 

4. Mobil yang digunakan sebagai konten informasi chatbot adalah mobil dengan 

brand Honda yang diperoleh dari PT Permata Hijau Automegah. 
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5. Program chatbot tidak mempertimbangkan input di luar topik mengenai 

penjualan mobil. 

6. Program tidak melakukan syntactic analysis dan semantic analysis pada 

Natural Language Processing dalam mengolah input user. 

7. Implementasi program chatbot dilakukan pada platform website. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai chatbot ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi chatbot berbasis AIML dengan Natural Language Processing 

menggunakan algoritma Porter Stemmer Bahasa Indonesia pada website penjualan 

mobil sebagai virtual sales assistant. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menarik perhatian customer 

dan meningkatkan angka penjualan mobil melalui website dengan memberikan 

layanan pemberian informasi secara langsung melalui sistem chatting dengan 

chatbot. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Sistematika penulisan laporan penelitian disusun dan dibagi atas 5 (lima) bab 

sebagai berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

       Bab pertama ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

       Pada bab ini dibahas uraian teori yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembangunan aplikasi yaitu Chatbot atau Chatterbot, Natural Language 

Processing (NLP), Artificial Intelligence Markup Language (AIML), Algoritma 

Porter Stemmer, Technology Acceptance Model (TAM), Skala Likert, dan Validitas 

Reliabilitas Kuesioner. 

BAB III: METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

       Bab ini menjelaskan tentang metode dan perancangan sistem aplikasi chatbot 

penjualan mobil berbasis Artificial Intelligence Markup Language (AIML) dengan 

menggunakan algoritma Porter Stemmer. Aplikasi dirancang menggunakan 

pemrograman web. Model perancangan aplikasi digambarkan ke dalam Data Flow 

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

Database Schema, Struktur Tabel, Perancangan Antarmuka Pengguna, dan 

Perancangan Komunikasi Chatbot.  

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

       Bab ini membahas tentang proses implementasi sistem yang telah dirancang 

dan dibangun, hasil pengujian terhadap sistem, serta penjabaran cara penggunaan 

sistem. 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

       Bab terakhir ini membahas kesimpulan dari seluruh bab-bab yang sudah 

dibahas dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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