
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah masuk keberbagai bidang, salah 

satunya adalah bidang pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi 

yang ada, dapat memudahkan suatu instansi dalam penyampaian informasi secara 

cepat dan menarik  kepada masyarakat secara umum. Selain mudah, dengan 

memanfaatkan teknologi juga dapat mempercepat waktu dalam penyampaian 

informasi sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat secara umum 

dapat diterima dan dilihat dengan waktu yang cepat. 

UIN SUSKA RIAU merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di kota 

pekanbaru, dalam penyampaian informasi UIN SUSKA RIAU  memanfaatkan 

teknologi informasi dengan menyampaikan informasi melalui situs resmi kampus 

yang dapat diakses di www.uin-suska.ac.id. Namun informasi yang tersedia dalam 

situs resmi kampus tersebut sifatnya umum sehingga kurang dimengerti oleh 

calon mahasiswa. Selain dari situs resmi kampus, informasi mengenai kampus 

juga dapat diperoleh dari bagian akademik Universitas dengan cara mendatangai 

bagian akademik Universitas dan bertanya langsung. Namun hal tersebut 

mengalami kendala dan keterbatasan waktu oleh calon mahasiswa yang ingin 

mengetahui informasi Universitas karena karena adanya pemberlakuan jam kerja. 

Bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah akan terasa dirugikan karena 

kemungkinan  pihak akademik tidak  ada waktu untuk melayani calon mahasiswa 

dalam memperoleh informasi  yang disebabkan  adanya jadwal rapat mendadak. 

Dengan begitu calon mahasiswa dirugikan dari sisi waktu dan biaya karena dari 

daerah menuju ke lokasi kampus yang membutuhkan waktu dan biaya.  

Kebutuhan informasi seputar kampus sangatlah penting bagi mahasiswa dan 

calon mahasiswa, dengan ketersediaan informasi yang terbatas pada situs resmi 

kampus membuat mahasiswa dan calon mahasiswa mengalami kendala dalam 
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memperoleh informasi lain yang tidak tersedia dihalaman situs resmi tersebut. 

Kebutuhan akan halaman situs yang dapat merespon pertanyaan dari mahasiswa 

dan calon mahasiswa dirasa penting karena dengan adanya sebuah sistem yang 

dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan akademik UIN SUSKA RIAU 

dapat membantu mahasiswa dan calon mahasiswa mendapatkan informasi yang 

ingin diketahui mengenai kampus. 

Dalam ilmu komputer istilah sistem yang dapat menjawab pertanyaan 

dikenal dengan nama agen cerdas, istilah agen cerdas dapat digunakan untuk 

mengacu ke agen perangkat lunak yang memiliki kecerdasan. Salah satu contoh 

agen cerdas adalah sebuah program otonom yang digunakan melalui bantuan 

operator dan data mining yang dapat disebut sebagai bot. 

Sebelum menjadi aplikasi yang dapat digunakan untuk penyampaian 

informasi, harus dilakukan analisa dan perancangan terhadap aplikasi chatbot 

yang akan dibuat kemudian dilakukan pembangunan aplikasi yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Pada penelitian 

ini perancangan dilakukan dengan merancang komponen aplikasi chatbot beserta 

mengumpulkan data berupa informasi yang ada dilingkungan akademik UIN 

SUSKA RIAU yang berguna untuk pengetahuan chatbot, pada proses 

pembangunan aplikasi dipenelitian ini penulis menggunakan metode pattern 

matching sebagai algoritma pencocokan antara masukan pengguna dan 

pengetahuan yang ada dan menggunakan dokumen AIML dalam penyusunan 

basis pengetahuan dari aplikasi. Dengan adanya penggunaan metode pattern 

matching dan dokumen AIML tersebut diharapkan dapat memberikan respon 

jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pengguna aplikasi ketika 

menggunakannya. 

Dengan adanya aplikasi Chatbot  mahasiswa dan calon mahasiswa bisa 

mendapatkan informasi mengenai akademik Universitas dengan memberikan 

sejumlah pertanyaan yang mereka tidak mengetahui jawabannya. Cara kerja dari 

Chatbot  yang menyerupai sifat manusia dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh pengguna dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh 
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mahasiswa dan calon mahasiswa. Dengan adanya aplikasi Chatbot  ini mahasiswa 

dan calon mahasiswa akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi seputar 

akademik kampus karena kapanpun dan dimanapun bisa bertanya mengenai 

informasi kampus tanpa harus mendatangi pihak kampus yang berkaitan dengan 

penyampaian informasi. 

Penelitian mengenai Chatbot  ini sebelumnya telah banyak dilakukan, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Bahartyan, Bahtiar & 

Waspada, 2014) dengan judul “Integrasi Chatbot  berbasis AIML pada website E-

Commerce sebagai virtual assistant dalam pencarian dan pemesanan produk (studi 

kasus : Toko buku online Edu4indo.co)”. Pada penelitian tersebut dihasilkan 

sebuah program bernama EIVA yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan 

mengenai produk yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Nila S.C.P, Afrianto, 

2015) dengan judul “rancang bangun aplikasi Chatbot  informasi objek wisata 

kota Bandung dengan pendekatan Natural Language Processing”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah dengan penerapan Natural Language Processing 

percakapan antara pengguna dengan aplikasi terjadi seperti layaknya percakapan 

yang dilakukan dengan manusia, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi 

mengenai objek wisata yang ada dikota Bandung kepada pengguna aplikasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Dole, Sansare, Harekar, & Athalye, 2015) yang 

berjudul “Intelligent Chat Bot For Banking Sistem”. Hasil dari penelitian 

tersebuat yaitu aplikasi Chatbot  dapat menerima inputan berupa teks maupun 

suara, aplikasi tersebut dapat menjawab pertanyaan customer mengenai bank 

dengan berupa teks, suara dan animasi. 

Penelitian yang dilakukan ini sebelumnya pernah dilakukan oleh (Sepri, 

2014) yang berjudul “Chatbot  informasi UIN SUSKA RIAU bagi calon 

mahasiswa menggunakan metode case base reasoning”, pada penelitian tersebut 

masih terdapat kekurangan dalam implementasinya salah satunya adalah aplikasi 

yang telah dibangun tidak dapat memberikan respon yang berupa jawaban dari 

inputan pengguna apabila inputan yang dimasukkan berupa persamaan kata. 

Misalnya jika pengguna menginputkan pertanyaan “dimana letak UIN?”, “dimana 
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posisi UIN?”, “dimana koordinat UIN?” pada penelitian sebelumnya aplikasi 

hanya dapat menjawab salah satu dari pertanyaan tersebut. Aplikasi tidak bisa 

mengenali maksud dari pertanyaan yang menggunakan kata lain padahal intinya 

sama yaitu menanyakan posisi atau alamat UIN. Pada penelitian yang dilakukan 

ini akan dilakukan pengembangan terhadap sistem terdahulu yaitu dengan 

menyimpan basis pengetahuan dari Chatbot  dalam bentuk dokumen aiml, 

dokumen aiml memungkinkan Chatbot  lebih cerdas dalam memberikan jawaban 

dari pengguna karena semakin besar dokumen aiml maka akan semakin cerdas 

Chatbot  dalam memberikan jawaban pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengatasi masalah diatas dan memberikan hasil yang lebih baik dalam 

penyampaian informasi mengenai UIN SUSKA RIAU kepada mahasiswa dan 

calon mahasiswa. 

Penggunaan dokumen AIML sebagai basis pengetahuan dari Chatbot  dapat 

memberikan kecerdasan yang lebih baik kepada Chatbot  dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Semakin lengkap dan besar dokumen 

AIML maka Chatbot  akan semakin cerdas dalam menjawab pertanyaan. Fungsi 

dari algoritma Pattern Matching pada penelitian ini adalah untuk mencocokkan 

pola pertanyaan yang diberikan oleh pengguna dengan kata kunci yang sudah ada 

pada dokumen AIML. Algoritma pattern Matching dipilih pada penelitian ini 

karena menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kader & woods, 2015) dengan 

judul “Survey on Chatbot Design Techniques in Speech Conversation Sistems”  

berdasarkan survei yang telah dilakukan tentang aplikasi chatbot pada tahun 2003 

sampai 2013 dihasilkan bahwa dengan menggunakan algoritma pattern matching 

dapat meningkatkan tingkat akurasi pada aplikasi chatbot dalam memberikan 

respon atau masukan dari pengguna. Dengan menggunakan algoritma Pattern 

Matching ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyampaian 

informasi mengenai UIN SUSKA RIAU yang sifatnya tanya jawab kepada 

mahasiswa dan calon mahasiswa. Hal itulah yang menjadi latar belakang penulis 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Chatbot  

Berbasis AIML Dengan Metode Pattern Matching (Studi Kasus : akademik UIN 

SUSKA RIAU)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik 

sebuah kesimpulan untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana 

membangun “Rancang Bangun Aplikasi Chatbot  Berbasis AIML dengan Metode 

Pattern Matching (Studi Kasus : akademik UIN SUSKA RIAU)” yang berguna 

untuk memberikan informasi secara detail yang berupa tanya jawab mengenai 

akademik UIN SUSKA RIAU kepada mahasiswa dan calon mahasiswa. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan 

penulisannya dan masalah yang diambil tidak terlalu luas, maka permasalahan 

pada penelitian ini dibatasi pada: 

a) Percakapan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa indonesia 

yang baku dan sesuai dengan ejaan yang benar (EYD) 

b) Informasi yang dibahas adalah informasi seputar akademik UIN SUSKA 

RIAU 

c) Input dan output yang dihasilkan dari Chatbot  berupa teks bukan gambar 

maupun suara 

d) Chatbot  tidak membedakan lawan bicaranya berdasarkan identitas seperti 

jenis kelamin, umur maupun nama 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir yang dilakukan 

ini yaitu merancang dan membangun aplikasi Chatbot  informasi akademik UIN 

SUSKA RIAU dengan menggunakan metode Pattern Matching untuk 

penyampaian informasi secara detail kepada mahasiswa dan calon mahasiswa 

yang sifatnya tanya jawab. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang dibuat. Sistematika penulisan laporan tugas akhir meliputi: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan penulisan tugas akhir, yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yang 

terdiri dari Kecerdasan Buatan, Chatbot , AIML, Pencocokan Pola, 

Algoritma Graphmaster Pattern Matching, String, PHP, Apache dan 

MYSQL. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

kasus tugas akhir ini. 

4. BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisa dari perancangan yang dilakukan dalam 

penelitian ini sekaligus menjelaskan perancangan terhadap aplikasi yang 

akan di bangun. 

5. BAB V IMLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah penerapan metode Pattern 

Matching dalam membangun aplikasi Chatbot  informasi UIN SUSKA 

RIAU. 

6. BAB VI PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari  hasil analisa, hasil 

implementasi dan hasil pengujian yang telah di lakukan terhadap penerapan 

metode Pattern Matching dalam  membangun aplikasi Chatbot.  


