
2 BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Chatbot

Conversational agent atau kerap disebut chabot merupakan sebuah aplikasi yang dapat

berkomunikasi dengan pengguna melalui pengolahan bahasa alami. Chatbot menyimulasikan

model yang telah ditentukan sebelumnya (Weizenbaum, 1966). Meski identik dengan chat,

keberadaan aplikasi sejenis juga dapat ditanamkan ke berbagai medium aplikasi. Mulai dari

media sosial, contohnya Twitter, di mana bot dapat membalas tweet yang ditujukan

kepadanya secara otomatis. Sampai di level infrastruktur, di mana bot dapat membantu

pengembang aplikasi mengawasi infrastruktur aplikasinya.

Chatbot dibangun berdasarkan tiga komponen utama. Pertama, antarmuka di mana

chatbot dapat berinteraksi dengan pengguna. Kedua, kecerdasan buatan yang dapat

digunakan untuk memaksimalkan informasi yang dapat dipahami oleh chatbot dan dapat

mempelajari masukan tersebut dari waktu ke waktu. Ketiga, sistem informasi yang mana

memungkinkan chatbot dan aplikasi lainnya saling terintegrasi.

Seperti yang sebelumnya sempat disinggung pada bagian latar belakang penelitian ini.

Meski chatbot baru populer beberapa tahun ke belakang, chatbot sebetulnya telah ada sejak

1966. Joseph Weizenbaum, seorang akademisi dari Massachusetts Institute of Technology

menciptakan chatbot bernama Eliza. Ia merupakan chatbot yang dikembangkan

menggunakan bahasa pemrograman MAD-SLIP untuk komputer IBM 7094. Proses

pengolahan informasi dari masukan pengguna dilakukan dengan mencocokan pola yang ada

di dalam basisdatanya.

2.1.1 Algoritma dan Pendekatan Teknis

Terdapat beberapa pendekatan yang umum dilakukan dalam proses pengembangan

chatbot. Pertama, pencocokan pola (pattern matching) yang merupakan pendekatan paling

banyak digunakan dan juga diimplementasikan oleh Eliza. Pendekatan ini dilakukan dengan

mencocokkan data yang masuk dengan data yang ada basisdata. Jika terdapat pola yang

cocok, maka pola tersebut akan dikembalikan ke pengguna (Bradeško, 2012).

Kedua, penguraian tekstual (textual parsing) yang merupakan pendekatan di mana teks

asli yang dikirim ke chatbot ditransformasikan (lexical parsing) menjadi seperangkat kata.

Tujuan dari transformasi ini, sebagian besar, adalah untuk menentukan struktur tata bahasa.
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Contohnya adalah ketika pengguna mengirim teks “tolong ambilkan minum,” maka kalimat

tersebut akan ditransformasikan menjadi “ambil minum.”

Ketiga, model Markov Chain, adalah pendekatan yang mengacu pada penelitian

Andreyevich Markov tahun 1906. Gagasannya, ia mencatat dan mencermati tiap perubahan

yang terjadi. Kemudian catatan tersebut dijadikan sebuah model untuk memprediksi

perubahan yang terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan itu diwakili dalam variabel

dinamis dalam kurun waktu tertentu. Pada konteks chatbot, pendekatan ini kerap digunakan

dengan tujuan membangun konteks percakapan antara chatbot dan pengguna menjadi lebih

layak. Meskipun terkadang chatbot menghasilkan kalimat yang cenderung omong kosong,

namun ia terlihat alami.

Keempat, ontologi yang merupakan pendekatan dengan mengambil keuntungan dari

kemiripan pada suatu konsep (pada chatbot kita bisa menyebutnya kata atau kalimat) yang

berhubungan dan disimpan secara hierarkis. Dengan menggunakan pendekatan ini, chatbot

diuntungkan karena setiap konsep memiliki interkoneksi di dalam suatu graph.

2.1.2 Arsitektur

Secara umum, chatbot dibangun berdasarkan dua komponen utama, yaitu komponen

ekstraksi informasi dan komponen manajemen dialog. Komponen ekstraksi informasi atau

kerap disebut identifikasi intent merupakan proses untuk menetukan maksud pesan yang

dikirim oleh pengguna. Sedangkan komponen manajemen dialog merupakan komponen yang

berfungsi mengelola kebutuhan-kebutuhan dialog antara pengguna dan chatbot (Cahn, 2017).

Gambar 2.1 Arsitektur umum yang ada pada chatbot
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Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, proses interaksi pengguna dan chatbot

akan terjadi melalui medium chat, di mana chatbot akan mengirim webhook kepada suatu

endpoint yang ada di sistem chatbot. Selanjutnya, akan ada proses identifikasi intent di mana

ia bertugas mengekstak informasi dari masukan pengguna. Proses ekstraksi ini kerap

dilakukan dengan metode statistical, non-statistical, atau penggabungan keduanya.

Setelah proses identifikasi intent selesai, chatbot harus melakukan proses manajemen

dialog yang di dalamnya terdapat berbagai strategi komunikasi dengan pengguna. Strategi

komunikasi yang dimaksud antara lain adalah untuk menangani beberapa hal seperti

pergantian topik pembahasan, memberikan pertanyaan atau konfirmasi kepada pengguna,

atau memberi tahu pengguna bahwa chatbot tidak mengerti maksud pengguna jika intent

tidak ditemukan.

2.2 Information Retrieval

Information Retrieval (IR) merupakan topik yang mempelajari bagaimana komputer

menyimpan dan mencari data secara efisien. Selain itu, IR juga mempelajari bagaimana

komputer memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Asian, 2007).

Terdapat tiga tujuan utama yang melatarbelakangi kemunculan IR.

Pertama, untuk melakukan pencarian informasi dengan cepat seiring dengan

pertumbuhan data di Internet. Komputer harus bisa melakukan pencarian informasi dengan

cepat bahkan saat ia harus mencari informasi dari teks yang jumlahnya miliaran atau triliunan.

Kedua, untuk meningkatkan fleksibilitas operasi pencocokan sebuah data. Ketiga, untuk

memungkinkan proses pencarian informasi dengan hasil bertingkat (Manning, 2010). Di

dalam IR, terdapat beberapa tugas yang umum dilakukan untuk mengurai sebuah informasi

dalam suatu teks yaitu case folding, tokenization, stemming, dan stopword removing (Asian,

2007).

Gambar 2.2 Alur pemrosesan Information Retrieval

Mengacu pada Gambar 2.2, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses IR

adalah case folding. Ia merupakan proses yang bertujuan menyamakan teks menjadi huruf

kecil atau huruf besar. Proses ini berguna untuk menyamakan nilai binary dari masing-

masing karakter.
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Setelah proses case folding selesai, langkah berikutnya adalah stemming. Ia adalah

proses yang dilakukan untuk mengubah suatu kata menjadi kata dasar, misalnya kata

“pengetahuan” akan di-stem menjadi “tahu.” Stemming bertujuan untuk meningkatkan

sensitivitas proses pencarian informasi yang relevan, meski kerap menurunkan selektivitas

karena dalam beberapa kasus stemming dapat menyebabkan hilangnya makna yang berguna

(Asian, 2007). Selanjutnya, proses yang perlu dijalankan adalah stopword removing. Ia

adalah proses penghapusan kata-kata yang tidak diperlukan dari sebuah kumpulan kata.

Proses ini bertujuan menghemat ukuran indeks, waktu pemrosesan, dan mengurangi tingkat

noise dalam suatu teks.

2.3 Finite State Machine

Kemunculan Finite State Machine (FSM) atau kerap disebut Finite State Automata

bermula dari deskripsi Finite Automata pada makalah berjudul "A Logical Calculus

Immanent in Nervous Activity" yang ditulis oleh dua orang ahli Neurofisiologi Warren

McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Makalah yang berkontribusi secara signifikan

terhadap penelitian-penelitian tentang teori jaringan syaraf tiruan, automata, dan komputasi

ini kemudian digeneralisasi oleh Mealy dan Moore ke dalam bidang ilmu komputer pada

tahun 1955-1956 (Dar, 2004).

Secara formal, FSM merupakan salah satu pemodelan dalam komputer yang berfungsi

untuk menentukan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh mesin pada suatu keadaan. FSM

dilandasi oleh kesadaran bahwa mesin memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.

Keterbatasan itu juga bersinggungan dengan lambatnya pertumbuhan kecepatan komputasi

dari suatu mesin. Artinya dengan menggunakan FSM, mesin dapat diatur sedemikian rupa

agar melakukan tindakan-tindakan tertentu pada suatu keadaan. Kemunculan FSM membuat

proses komputasi menjadi lebih sederhana karena semesta kemungkinan yang ada dapat

dibatasi.

Pada FSM terdapat dua kata kunci utama, pertama adalah state atau keadaan yang

merupakan sebuah kondisi di mana ia akan mengarahkan mesin. Kedua adalah action atau

tindakan yang harus dilakukan komputer saat berada dalam suatu state. Dua kata kunci itu

kemudian diturunkan menjadi empat variabel yang diperlukan untuk menjalankan pemodelan

FSM.
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Gambar 2.3 Alur pemrosesan Finite State Machine

Variabel pertama seperti Gambar 2.3, adalah set of all states (Q) yang merupakan

kumpulan keadaan yang didaftarkan ke mesin. Variabel kedua adalah inputs (Σ) atau daftar

masukan yang datang ke suatu mesin. Variabel ketiga adalah initial state (q0 Q) di mana

sebuah keadaan yang merupakan proses dimulainya FSM. Keempat yaitu set of final states

(F Q) yang merupakan keadaan di mana FSM selesai berproses. Lalu kelima yaitu transition

function (δ : Q × Σ → Q) yang merupakan suatu action yang perlu dilakukan oleh mesin dari

satu state ke state lainnya (Wright, 2005).

Di dalam FSM terdapat dua buah kategori pemodelan yang populer yaitu Deterministic

FSM (DFA) dan Non-Deterministic FSM (NFA). Perbedaan keduanya terletak pada pertama,

jumlah action yang diperbolehkan pada suatu state, di mana DFA hanya diperbolehkan

memiliki satu action sedangkan NFA bisa lebih dari satu. Kedua, diizinkan atau tidaknya

keberadaan string kosong pada suatu action. DFA memungkinkan action-nya diisi oleh string

kosong, sedangkan NFA tidak.

Ketiga, jumlah mesin yang dapat digunakan untuk memproses action pada suatu state

di mana DFA hanya bisa satu mesin, sedangkan NFA bisa lebih dari satu mesin. Keempat,

DFA harus memiliki satu buah final state sedangkan NFA dapat memiliki lebih dari satu.

Kelima, DFA tidak memperbolehkan adanya alur mundur. Misal, Jika state A sudah terlewati

dan sekarang mesin berada pada state B, maka di DFA action yang dilakukan oleh B tidak

boleh kembali ke state A. Sedangkan pada NFA, hal itu diperbolehkan.

Pada chatbot sendiri, FSM bukanlah model yang umum digunakan. Perkembangan

model jaringan syaraf tiruan yang cukup cepat membuat kebanyakan pengembang chatbot

lebih memilih tidak menggunakan FSM. Namun, terdapat salah satu penelitian menarik di

mana ternyata FSM kerap kali lebih efektif dibandingkan model jaringan syaraf tiruan.

Sanghyun Yi dan Kyomin Jun dalam penelitiannya pada 2017 coba mengombinasikan

penggunaan FSM, Information Retrieval (IR), dan Bot-Initiave Strategy.
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Bot-Initiative Strategy mengacu pada sistem yang dapat mengambil inisiatif dalam

memulai percakapan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Namun dalam keadaan

ini pengguna juga dapat mengambil inisiatif. Pada penelitian tersebut, sebagian besar model

percakapan yang ditanamkan di chatbot menggunakan FSM. Artinya, hampir seluruh

masukan dari pengguna akan masuk ke dalam suatu state. penggunaan IR hanya dilakukan

ketika masukan dari pengguna berada di luar jangkauan model FSM (Yi, 2017).

2.4 Web Crawling

Web crawler merupakan program yang bertugas untuk mencari dan mengunduh data

yang terdapat di suatu halaman website secara otomatis. Teknik web crawling utamanya

digunakan dalam membangun mesin pencari di mana halaman-halaman website yang telah

ditentukan kemudian disimpan dalam repositori lokal yang terstruktur (Dhenakaran, 2011).

Gambar 2.4 Arsitektur Web Crawler

Terdapat tiga komponen utama untuk membangun web crawler seperti yang tertera

pada Gambar 2.4. Pertama, crawler frontier yang bertugas untuk menyimpan daftar URL

yang perlu dikunjungi. Kedua, page downloader yang bertugas untuk mengunduh data pada

setiap URL yang telah didaftarkan sebelumnya. Ketiga, web repository yang bertugas untuk

menerima hasil crawling yang dilakukan page downloader lalu menyimpannya di dalam

repositori lokal (Udapure, 2014).

Inisiasi proses web crawling dilakukan menggunakan menggunakan mekanisme

penjadwalan. Misalnya, setiap 60 menit sekali sistem penjadwalan akan meminta page

downloader untuk memulai proses crawling. Page downloader kemudian akan mengecek

daftar URL yang perlu ia kunjungi dan unduh pada crawler frontier.

Setelah berhasil mengunduh data pada halaman yang ada, page downloader akan

memilih data-data apa saja yang dibutuhkan lalu menyimpannya di repositori web lokal.
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Selanjutnya, page downloader akan mengekstrak URL-nya dan memberi tahu komponen

crawler frontier bahwa ia telah mengunduh dan menyimpan halaman tersebut di repositori

lokal.

2.5 Platform Line Messenger

Line Messenger merupakan aplikasi pesan instan milik perusahaan NHN asal Jepang

yang dilahirkan pada 2011. Kemunculan Line pada awalnya bukanlah murni sebuah ide

bisnis, namun untuk memfasilitasi masyarakat Jepang berkomunikasi, karena pada Maret

2011, Jepang dilanda gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitudo (Saito, 2012). Gempa bumi itu

menewaskan lebih dari 18.000 jiwa dan menghancurkan infrastruktur telekomunikasi yang

ada. Hal ini mendorong pengembang aplikasi di perusahaan NHN mencari solusi untuk

permasalahan yang ada. Tiga bulan kemudian lahirlah Line Messenger generasi awal.

Hingga saat ini, mengacu pada laporan yang diterbitkan oleh Line, lebih dari 200 juta

pengguna terdaftar di aplikasi ini, 164 juta di antaranya adalah pengguna aktif bulanan.

Jepang adalah negara dengan tingkat pengguna terbesar dengan jumlah 79 juta pengguna.

Diikuti oleh Thailand sebesar 44 juta, Taiwan 21 juta, dan Indonesia 20 juta.

Selain dapat digunakan oleh pengguna awam, Line juga membuka berbagai akses ke

Application Programming Interface (API). Pengembangan layanan ini berada di bawah

naungan Line Platform. Adanya layanan antarmuka pemrograman, membuat para

pengembang aplikasi dapat memanfaatkan beragam platform yang ada di Line secara

terprogram. Salah satunya platform yang ada adalah Messaging API yang membuat

pengembang aplikasi dapat mengembangkan chatbot di Line.

Untuk menggunakan Messaging API tersebut, pengembang aplikasi hanya

membutuhkan suatu webhook URL yang dapat digunakan oleh Line untuk meneruskan pesan

yang diterima oleh akun Line chatbot ke sistem chatbot. Webhook pada dasarnya merupakan

HTTP callbacks yang didefinisikan oleh seorang pengguna. Istilah ini diambil dari istilah

Hook dan diciptakan oleh Jeff Lindsay pada 2007. Di dalam artikelnya, ia menjelaskan

bahwa untuk mendukung keberadaan webhook, pemilik atau pengembang aplikasi perlu

mengizinkan satu URL yang telah dibuat oleh pengguna disimpan di dalam aplikasinya.

Kemudian, tanpa perlu meminta (HTTP Request) data kepada aplikasi tersebut berkali-

kali, aplikasi tersebut akan secara kontinu mengirimkan data kepada pengguna melalui URL

yang telah didefinisikan oleh pengguna kapan pun aplikasi itu mau.
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Gambar 2.5 Alur interaksi antara chatbot dan Line

Pada kasus Messaging API, seperti yang tertera pada Gambar 2.5, Line akan

meneruskan pesan dari seorang pengguna ke sistem chatbot menggunakan webhook URL.

Kemudian, pesan yang masuk di sistem chatbot akan diurai dan dipilih sesuai dengan

kebutuhan sistem chatbot. Setelah itu, sistem chatbot akan memproses data yang telah diurai

tersebut dan mengirimkan hasil pemrosesannya kepada pengguna.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang

membahas penggunaan teknologi informasi dalam proses distribusi informasi seputar

bencana alam. Platform aplikasi pada peneltian-penelitian yang telah penulis jajaki tersebut,

kebanyakan dibangun menggunakan teknologi web. Di mana pengguna dapat menggunakan

situs web tersebut sebagai medium pertukaran informasi seputar bencana alam. Sebagian lagi

menggunakan teknologi mobile, multimedia home platform, dan chatbot.

Penelitian pertama yang akan penulis bahas adalah penelitian H. Februariyanti pada

2013. Di dalam penelitiannya, ia coba melakukan perancangan sistem layanan informasi

bencana alam menggunakan Twitter dengan menggunakan data bencana alam dari Badan
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Meteorologi dan Geofisika dalam bentuk data eXtensible Markup Language (Februariyanti,

2013a).

Alur penyampaian informasi yang dilakukan sistem ini dimulai dari pengambilan data

yang dilakukan secara otomatis oleh crawler yang dapat dilihat pada Gambar 2.6. Adapun

interaksi antara sistem dan pengguna akan dimulai ketika terdapat pengguna di Twitter yang

bertanya kejadian bencana alam terbaru di suatu wilayah di Indonesia.

Sistem akan memberikan informasi jenis bencana, tanggal bencana, waktu bencana,

lokasi kejadian seperti kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Selain itu, sistem juga akan

memberikan dampak dari kejadian itu beserta sumber dari mana data itu didapatkan. Sistem

ini juga menggunakan proses tokenisasi dan stemming pada proses pengolahan informasi dari

pengguna dan pengolahan masukan data terbaru dari sistem crawler. Pada proses pengolahan

data bencana alam, sistem ini juga melakukan proses ekstraksi agar data yang ada menjadi

terstruktur.

Gambar 2.6 Arsitektur Sistem Informasi Bencana Alam Menggunakan Twitter

Penelitian kedua yang coba penulis jajaki adalah penelitian K. Umam pada 2014

dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Informasi Cuaca dan Gempa Bumi Secara Real

Time Berbasis Multimedia Home Platform.” Berbeda dari penelitian sebelumnya yang

menggunakan Twitter, pada penelitian ini Umam menggunakan medium Multimedia Home

Platform (MHP). Sistem ini dapat menyampaikan informasi cuaca dan gempa bumi kepada

pengguna. MHP merupakan platform penyiaran digital yang dikembangkan dengan

menggabungkan teknologi televisi dan internet. Secara sederhana ia merupakan televisi

digital yang dapat mengakses informasi menggunakan teknologi internet (Umam, 2014).
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Gambar 2.7 Arsitektur Rancang Bangun Aplikasi Informasi Cuaca dan Gempa Bumi

Secara Real Time Berbasis Multimedia Home Platform

Seperti dapat dilihat pada gambar Gambar 2.7, penelitian ini mengambil data cuaca dan

gempa bumi dari BMKG. Data tersebut didapatkan dalam bentuk XML. Kemudian, data

yang didapatkan itu ditransformasi sesuai kebutuhan dari aplikasi. Berbeda dengan penelitian

sebelumnya, pada penelitian ini Umam menyimpan datanya dalam bentuk file XML.

Pada proses pengambilan data dari BMKG, penelitian Umam menggunakan aplikasi

pihak ketiga bernama GetRSS. Ia merupakan sebuah layanan yang dapat membantu proses

pengambilan data dalam bentuk XML. Penelitian ini memiliki tiga modul utama yang dapat

diakses oleh pengguna. Pertama adalah modul cuaca yang dapat memberikan jenis-jenis

informasi seperti tanggal, kota, cuaca, suhu minimal, dan suhu maksimal.

Modul kedua yang dapat diberikan oleh aplikasi ini adalah informasi gempa bumi.

Informasi yang dapat pengguna akses dari modul ini adalah informasi gempa bumi pada

suatu tanggal dan lokasi tertentu. Di dalamnya terdapat informasi waktu, koordinat,

magnitudo, kedalaman, dan wilayah-wilayah terdampak gempa. Modul ketiga adalah

peringatan cuaca yang dapat memberikan informasi peringatan cuaca pada suatu provinsi.

Informasi yang bisa didapatkan pengguna yaitu informasi tanggal, jumlah data, lokasi, dan isi

peringatan cuaca.

Penelitian ketiga adalah penelitian F Muhammad tahun 2018. Judul dari penelitian ini

adalah “Pengembangan Sistem Informasi Panduan Mitigasi Bencana Alam Provinsi Sumatera

Barat Berbasis Android.” Sesuai dengan judulnya, penelitian ini coba mengembangkan

aplikasi panduan mitigasi bencana alam menggunakan platform Android (Muhammad, 2018).

Sistem ini tidak sepenuhnya menggunakan proses ekstraksi data bencana gempa bumi

secara otomatis. Pada penelitian ini juga terdapat sebuah dashboard admin yang dapat

digunakan oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terdapat tiga aktor

dalam penelitian ini. Pertama petugas BPBD, admin aplikasi, dan pengguna aplikasi android.
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Modul-modul yang terdapat pada penelitian ini pertama, informasi berita dan artikel

seputar bencana alam. Pada modul ini juga terdapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh BPBD. Modul kedua adalah informasi jalur evakuasi yang dapat digunakan

masyarakat ketiga bencana alam terjadi. Modul kedua menggunakan layanan dari API

Google Maps.

Modul kedua bagi penulis merupakan salah satu fitur yang menarik karena ia bisa

membantu proses evakuasi saat bencana alam terjadi. Namun keberadaan fitur ini sangat

bergantung pada ketersediaan data yang dapat diakses oleh publik. Keberadaan modul

menjadi dimungkinkan karena informasi jalur evakuasi akan didistribusikan langsung oleh

petugas BPBD. Modul ketiga adalah modul pelaporan bencana alam. Lewat modul ini,

masyarakat bisa melaporkan kejadian bencana alam yang sedang terjadi secara langsung

kepada petugas BPBD. Arsitektur pada penelitian ini dibangun menggunakan REST. Data

yang terdapat di sisi client, yaitu Android, akan menerima sokongan data dalam bentuk json

dari aplikasi induk. Di dalam aplikasi induk tersebut juga terdapat admin dashboard seperti

yang penulis singgung di atas.

Penelitian keempat adalah penelitian dari H. Februariyanti yang diterbitkan tahun 2013.

Judul dari penelitian ini adalah “Membangun Aplikasi Natural Language Processing

Menggunakan Instant Messenger untuk Informasi Bencana.” Penelitian ini coba membangun

sebuah chatbot menggunakan fitur Instant Messenger pada aplikasi Google Talk. Fokus

utama penelitian ini adalah bagaimana caranya membangun sistem Question Answering yang

difasilitasi oleh chatbot (Februariyanti, 2013b).

Question answering merupakan sebuah sistem yang mengizinkan pengguna

menyatakan kebutuhan informasi kepada sistem dalam bentuk bahasa alami. Sistem

kemudian melakukan pengolahan data yang diberikan oleh pengguna lalu mencocokkannya

dengan basisdata pengetahuan yang ada pada sistem. Penelitian ini merupakan ekstensi pada

penelitian utama. Ia coba memanfaatkan basisdata pengetahuan yang dimiliki oleh penelitian

pertama di atas dan menyesuaikannya dengan platform chat. Jika pada penelitian pertama

proses interaksi antara pengguna dan sistem terjadi pada platform Twitter, maka pada

penelitian ini interaksi terjadi di Google Talk.

Selain menggunakan data dari basisdata pengetahuan yang telah ada yang diambil dari

Twitter. Penelitian ini juga mendapatkan data-data bencana alamnya melalui berita-berita dari

beberapa portal berita bencana alam. Data yang ada akan dipelajari dan distrukturisasi agar
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menjadi data yang terstruktur. Data itu kemudian akan menjadi bahan informasi yang akan

diberikan kepada pengguna ketika proses interaksi antara chatbot dan pengguna terjadi.
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