
3 BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode waterfall yang di dalamnya terdapat

empat tahapan mulai dari analisis kebutuhan perancangan sistem, impelementasi perancangan

ke dalam kode pemrograman, sampai pengujian hasil implementasi. Analisis kebutuhan

dilakukan untuk menelaah fungsi-fungsi utama yang diperlukan untuk menjalankan sistem.

Selain fungsi-fungsi utama, pada tahap analisis ini penulis juga akan menganalisis kebutuhan

masukan, proses, dan keluaran dari masing-masing fungsi utama yang telah ditentukan.

Setelah menganalisis kebutuhan yang ada, penulis akan melakukan proses perancangan

sistem. Pada bagian ini, rancangan yang ada akan banyak direpresentasikan dalam bentuk

diagram alir untuk menggambarkan alur dari suatu pemrosesan. Diagram relasi untuk

menggambarkan kebutuhan arsitektur basis data, serta diagram use case untuk

menggambarkan alur pemrosesan yang dilakukan oleh pengguna sistem.

Selanjutnya, penulis akan mengimplementasikan hasil perancangan yang ada.

Implementasi ini dilakukan dengan mentransformasikan unit-unit fungsionalitas yang telah

dirancang sebelumnya menjadi baris-baris kode pemrograman. Unit-unit ini selanjutnya akan

diintegrasikan menjadi sebuah sistem yang utuh. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah

proses pengujian hasil implementasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini dilakukan

untuk menguji apakah sistem yang telah dibuat berjalan dengan baik atau tidak. Proses

pengujian pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pengujian fungional dan

pengujian usabilitas. Seluruh rangkaian penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Sistem yang akan penulis kembangkan memiliki tiga modul utama. Modul pada

penelitian ini mengacu pada informasi-informasi yang dapat diberikan oleh chatbot kepada

pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga modul tersebut yaitu pengetahuan seputar

gempa bumi, riwayat gempa bumi, dan berita-berita seputar gempa bumi.
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3.1.1 Modul Pengetahuan Seputar Gempa Bumi

Pada modul ini terdapat tiga informasi yang dapat diberikan oleh chatbot. Pertama,

pengertian gempa bumi. Kedua, jenis-jenis gempa bumi. Ketiga, petunjuk yang perlu

dilakukan saat terjadi gempa bumi, seperti tertera pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Submodul Pengetahuan Gempa Bumi

Submodul pengertian berguna agar pengguna sistem mendapatkan acuan konseptual

tentang gempa bumi. Sehingga, dengan adanya submodul ini, pengguna mengetahui apa itu

gempa bumi. Selain itu, dengan adanya submodul ini, pengguna juga dapat mengetahui

karakteristik dari gempa bumi.

Submodul jenis-jenis gempa merupakan turunan dari penjelasan tentang pengertian

gempa bumi. Submodul ini berguna agar pengguna mengetahui bahwa gempa bumi tidak

hanya implikasi dari adanya pergeseran lempeng kerak bumi. Namun, ia juga dapat terjadi

akibat dari adanya letusan gunung berapi, jatuhnya metor, bahkan akibat ulah manusia.

Ketika pengguna mengetahui jenis-jenis gempa bumi yang ada, maka pengguna dapat

lebih waspada terhadap gejala-gejala timbulnya gempa bumi. Misalnya, ketika ada letusan

gunung berapi, maka ada kemungkinan ia akan menyebabkan gempa bumi vulkanik.

Submodul ketiga pada modul pengetahuan gempa bumi ini adalah panduan yang perlu

dilakukan oleh pengguna ketika gempa bumi terjadi. Bagian ini akan berisi penjelasan praktis

di mana pengguna dapat mengetahui apa yang perlu ia lakukan jika terjadi gempa bumi.

Misalnya, ketika ia berada di dalam ruangan, apa yang perlu dilakukan oleh pengguna?

Ketika ia berada di tengah keramaian apa yang perlu dilakukan pengguna?

Sumber informasi pada modul ini didapatkan dari buku Gempa Bumi Edisi Populer

yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tahun 2012. Proses

pengambilan informasi dalam buku ini penulis lakukan secara manual dengan menyaring

informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan modul. Pemilihan buku tersebut didasari
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pada kemudahan penjelasan yang ada di dalamnya. Sehingga penjelasan-penjelasan yang ada

dapat lebih mudah dimengerti oleh pengguna.

3.1.2 Modul Riwayat Gempa Bumi

Pada modul ini, chatbot dapat memberikan riwayat gempa bumi yang pernah terjadi di

Indonesia sejak tahun 1900. Pengguna perlu meminta data tersebut berdasarkan waktu dan

lokasi tertentu. Pengguna juga bisa menggunakan fitur share location yang terdapat di Line

Messenger agar bisa mendapatkan riwayat gempa di lokasinya. Adapun data untuk modul ini

penulis dapatkan dari United States Geological Survey (USGS).

Data dari USGS penulis pilih karena berangkat dari penelitian singkat yang penulis

lakukan. Penulis coba membandingkan perbedaan data yang dimiliki oleh Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun USGS. Penulis membandingkan data gempa

bumi di kedua instansi tersebut menggunakan parameter yang sama yaitu:

a. Waktu insiden gempa bumi antara 4 Januari 2016 sampai 5 Januari 2016

b. Garis bujur antara 94 sampai 142

c. Garis lintang antara -11 sampai 6

d. Kedalaman antara 1 sampau 1000 Kilometer

e. Magnitudo antara 4 sampai 9,5

Proses pengambilan data dari BMKG dan USGS tersebut menghasilkan enam buah

kejadian gempa bumi, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Meski jumlah

data yang diambil sama. Namun secara struktur, keduanya memiliki beberapa perbedaan.

Tabel 3.1 Riwayat gempa bumi dari BMKG
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Tabel 3.2 Riwayat gempa bumi dari USGS

Pertama, penulisan lokasi kejadian gempa bumi di BMKG menggunakan keterangan

provinsi dan/atau nama suatu tempat. Sedangkan data yang ada di USGS menggunakan nama

Kabupaten. Kedua, penulisan waktu kejadian di BMKG menggunakan iso timestamp,

sedangkan di USGS menggunakan epoch timestamp. Kelemahan dari penulisan waktu yang

ada di BMKG adalah tidak menyebutkan zona waktu kapan suatu gempa bumi terjadi. Hal ini

akan menyulitkan proses pendataan karena kejadian gempa bumi sangat sensitif terhadap

waktu. Adapun karena USGS menggunakan format unix timestamp, maka sudah dapat

dipastikan jika zona waktu yang dipakai oleh USGS adalah UTC.

Ketiga, perhitungan magnitudo pada data BMKG menggunakan satuan Local

Magnitude/ML. Local Magnitude sendiri merupakan satuan perhitungan gempa bumi yang

diciptakan oleh Charles Ritcher pada 1935. Algoritma ini menghitung kekuatan gempa bumi

berdasarkan amplitudo maksimal dari suatu gelombang tektonik yang datang pada suatu

waktu. Secara umum, Local Magnitude kerap dikenal dengan istilah skala Ritcher.

Para peneliti kegempaan saat ini menilai perhitungan Local Magnitude sebagai suatu

perhitungan yang “diketahui secara luas, namun tidak dipahami secara baik.” Hal ini terjadi

lantaran semakin banyaknya jumlah stasiun seismograf yang dibuat di dunia. Sehingga

membuat perhitungan Local Magnitude menjadi valid hanya pada jarak kurang dari 600

Kilometer. Selain itu, Local Magnitude juga hanya dapat menghitung frekuensi gempa

dengan kekuatan maksimal enam Magnitudo.

Implikasi dari perhitungan yang penulis coba jelaskan secara umum di atas, membuat

Local Magnitude jarang digunakan untuk mengukur validitas kekuatan suatu insiden gempa

bumi. BMKG masih menggunakan metode ini agar dapat lebih cepat memperkirakan

kekuatan gempa yang terjadi. Karena hanya perlu mengukur amplitudo maksimal dari

kekuatan gempa bumi.

Penggunaan perhitungan Local Magnitude juga merupakan implikasi dari perintah

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan
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Geofisika. Pasal tersebut menyatakan bahwa petugas stasiun pengamatan, anjungan

pertambangan lepas pantai, kapal, atau pesawat terbang yang sedang beroperasi di wilayah

Indonesia wajib menyebarluaskan suatu kejadian ekstrem secara “seketika.”

USGS menghitung kekuatan gempa bumi menggunakan satuan Moment

Magnitude/Mww. Moment Magnitude menghitung kekuatan gempa berdasarkan luas rekahan

tektonik, panjang slip, dan sifat rigiditas batuan. Secara matematis, perhitungan ini dianggap

lebih valid ketimbang Local Magnitude. Terutama untuk gempa bumi yang memiliki

kekuatan sangat besar. Perhitungan yang diciptakan pada 1979 ini sekarang menjadi standar

perhitungan untuk mengukur kekuatan gempa bumi (United States Geological Survey, 2010).

Keempat, respon data yang diberikan oleh BMKG memiliki format teks. Hal ini akan

menyulitkan proses pengarsipan data di dalam basisdata atau repositori lokal sistem karena

bukan format data yang terstruktur. Sedangkan data yang diberikan oleh USGS memiliki

format JSON atau XML. Secara teknis, proses pengarsipan data ke dalam basisdata akan

lebih mudah dengan menggunakan USGS karena data yang diberikan sudah terstruktur.

Kelima, proses pengambilan data yang ada di BMKG, jika ingin dilakukan secara

terprogram, harus dilakukan melalui proses web scraping. BMKG tidak memiliki API di

mana pengguna dapat mengambil data secara terprogram. Sedangkan di USGS, pengguna

dapat mengambil data menggunakan REST API yang dapat mempermudah proses

pengambilan data. Keenam, data gempa bumi yang ada di BMKG maksimal hanya dapat

diambil sampai tahun 1980. Sedangkan di USGS, pengguna dapat mengambil data gempa

bumi sejak tahun 1800-an.

Mengacu pada perbedaan-perbedaan yang telah penulis jelaskan, maka penulis memilih

sumber data riwayat gempa bumi dari USGS. Pemilihan ini berangkat dari karakteristik

modul riwayat gempa bumi yang akan penulis kembangkan. Tujuan dari modul ini bukanlah

untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna sistem terhadap gempa bumi yang

terjadi. Namun, lebih kepada pengetahuan sejarah gempa bumi yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, validitas gempa bumi serta rentang waktu data gempa bumi menjadi sangat

penting.

3.1.3 Modul Berita Seputar Gempa Bumi

Pada modul ini pengguna dapat meminta chatbot untuk memberikan artikel terbaru

seputar gempa bumi. Penulis memilih empat portal berita dalam jaringan sebagai sumber data.
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Yaitu kompas.com, kumparan.com, tempo.co, dan tirto.id. Pemilihan empat portal berita

tersebut karena keempatnya telah terverifikasi oleh dewan pers. Sehingga data yang penulis

dapatkan untuk penilitian ini cukup terjamin validitasnya (Dewan Pers, 2017).

Proses pengambilan data dari keempat portal tersebut dilakukan menggunakan proses

web crawling. Proses ini, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, merupakan proses

pengambilan data terhadap dokumen HTML menggunakan URL dari artikel-artikel yang

bersangkutan. Proses web crawling pada modul ini dilakukan secara otomatis setiap satu jam

sekali.

Artikel dari portal berita kompas.com, diambil lewat https://kompas.com/tag/gempa.

Kumparan.com diambil lewat https://kumparan.com/topic/gempa. Tempo.co, dari URL

https://tempo.co/tag/gempa?type=berita. Tirto.id dari URL https://tirto.id/q/gempa-bumi-t8.

Adapun jumlah artikel yang akan penulis ambil tiap jamnya berjumlah lima artikel.

Penentuan jumlah artikel ini dipilih berdasarkan intensitas penerbitan artikel kegempaan yang

tidak terlalu intens. Sehingga, ketika penulis melakukan pengambilan lima berita setiap

jamnya, tidak akan mempengaruhi kebaruan artikel yang ada di repositori lokal sistem.

Setelah mendapatkan daftar URL dari masing-masing portal, sistem akan mengunjungi

tiap URL artikel yang sudah didapatkan ia akan melakukan crawl beberapa jenis data yang

ada pada tiap halaman. Adapun data artikel yang akan penulis ambil dari masing-masing

artikel yaitu judul artikel, nama penulis, waktu penerbitan, gambar utama, URL halaman

berita, serta paragraf pertama dari masing-masing berita.

Data paragraf pertama penulis ambil untuk digunakan sebagai gambaran umum dari

masing-masing berita. Di dalam konsep jurnalistik, pada pemberitaan yang bersifat straight

news atau berita cepat, struktur penulisan berita akan dilakukan dengan pola segitiga terbalik.

Pola ini merupakan salah satu istilah dalam ilmu jurnalistik di mana substansi berita

diletakkan pada bagian awal pemberitaan. Umumnya diletakkan pada paragraf pertama.

Peletakkan ini bertujuan agar pembaca berita akan dengan cepat mengetahui inti suatu berita

daripada membacanya secara keseluruhan.

3.2 Analisis Kebutuhan Masukan

Analisis ini dilakukan untuk memetakan informasi yang dibutuhkan oleh sistem chatbot

yang penulis kembangkan. Informasi yang penulis maksud di sini merupakan informasi

http://kompas.com/tag
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primer. Informasi itu terdapat pada data JSON yang dikirim oleh Line kepada sistem chatbot

melalui webhook URL.

Gambar 3.3 Contoh data yang dikirim Line

Informasi pada Gambar 3.3 dikirim oleh Line Messenger kepada sistem chatbot setiap

pengguna mengirim pesan kepada chatbot. Namun, tidak semua data tersebut dibutuhkan.

Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu:

a. User ID. Data ini dibutuhkan untuk mengecek id pengguna di LINE Messenger.

Nantinya, data ini digunakan untuk mengecek apakah id pengguna tertentu sudah

terdaftar di basisdata sistem chatbot, sehingga chatbot bisa mengidentifikasi nama

pengguna yang mengirim pesan kepada chatbot.

b. Event Type. Data ini dibutuhkan untuk mengecek apakah event yang dikirim melalui

webhook merupakan event pengiriman pesan atau bukan. Sehingga, jika bukan pesan,

maka sistem chatbot akan mencegah pemrosesan lebih lanjut di sistem chatbot.

c. Message Type. Data ini akan digunakan oleh sistem chatbot untuk mengecek apakah

yang pengguna kirimkan kepada sistem chabot. Jika pengguna mengirim text, maka

chatbot akan melakukan proses case folding, stemming, dan stopword removing. Jika
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pengguna mengirim lokasi, maka chatbot akan mencari data lokasi tersebut. Jika

pengguna mengirim pesan selain text dan location, maka chatbot sistem akan mencegah

pemrosesan lebih lanjut.

d. Message Text. Data ini merupakan teks yang dikirim oleh pengguna. Data ini

merupakan data terpenting yang dibutuhkan oleh sistem chatbot untuk melakukan

analisis teks yang dikirim oleh pengguna sehingga chatbot bisa mengirim informasi

sesuai yang pengguna inginkan.

e. Latitude. Data ini akan muncul saat pengguna mengirim pesan dengan tipe location dan

akan digunakan untuk proses pengecekan koordinat dari lokasi gempa bumi yang

diinginkan oleh pengguna.

f. Longitude. Data ini akan muncul saat pengguna mengirim pesan dengan tipe location

dan akan digunakan untuk proses pengecekan koordinat dari lokasi gempa bumi yang

diinginkan oleh pengguna.

3.3 Analisis Kebutuhan Proses

Analisis ini dilakukan untuk memetakan proses apa saja yang dibutuhkan oleh sistem

chatbot yang penulis kembangkan. Setidaknya terdapat delapan proses utama yang ada di

dalam penelitian ini mulai dari information retrieval, pengelolaan state pengguna, penarikan

data riwayat gempa bumi, penarikan berita gempa bumi, pengolahan waktu pada masukan

pengguna, pengolahan lokasi pada masukan pengguna, pengiriman pesan, sampai pengolahan

pengguna.

3.3.1 Information Retrieval

Proses Information Retrieval dilakukan ketika sistem mengidentifikasi bahwa pengguna

tidak memiliki state yang masih aktif. Sehingga, ketika ia tidak memiliki state yang masih

aktif, sistem harus mencocokkan pengguna tersebut kepada suatu intent. Adapun intent dalam

sistem ini mengacu pada maksud seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem.

Contohnya, ketika di dalam sistem terdapat intent “tampilkanBeritaKompas” yang bertujuan

untuk menampilkan berita kompas terbaru kepada pengguna.

Maka, ketika pengguna mengirimkan pesan “Tolong kirimkan saya berita gempa bumi

terbaru dari kompas.com ya,” sistem akan melakukan pengecekan di dalam basisdata dan

menemukan bahwa apa yang diinginkan oleh si pengguna adalah intent
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“tampilkanBeritaKompas.” Di dalam sistem yang penulis kembangkan ini, terdapat 20 intent

yang fungsinya melakukan tugas seperti yang telah penulis jabarkan di atas.

Untuk mencapai tahap pencocokkan intent sistem juga memerlukan apa yang

dinamakan dengan information retrieval. Proses tersebut dilakukan oleh beberapa fungsi.

Pertama, sistem akan melakukan case folding di mana seluruh karakter yang ada di dalam

pesan pengguna diubah menjadi huruf kecil. Kedua, proses stemming di mana setiap kata

yang ada dalam pesan pengguna akan dinormalisasi agar menjadi kata dasar dalam bahasa

Indonesia. Ketiga, proses stopword removing di mana kata-kata yang tidak diperlukan akan

dihapus sehingga proses pencocokkan nantinya akan lebih maksimal.

Setelah ketiga proses di atas terlaksana, sistem kemudian akan melakukan pengecekan

pada tabel words di dalam basisdata. Tabel ini menyimpan daftar kata yang berhubungan

dengan suatu intent. Jika terdapat kata yang cocok, maka sistem akan mengambil intent yang

memiliki relasi dengan kata terpilih tersebut.

a. Case folding. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengubah seluruh teks yang

dimasukkan oleh pengguna menjadi huruf kecil. Manfaat dari proses ini adalah untuk

menyamakan nilai teks secara binary.

b. Stemming. Proses untuk mengubah kumpulan kata yang dikirim oleh pengguna menjadi

kata dasar demi meningkatkan sensitifitas proses pencarian informasi yang relevan.

c. Stopword removing. Proses untuk menghapus kata-kata yang tidak diperlukan oleh

chatbot. Tujuannya adalah untuk menghemat komputasi, mengurangi waktu

pemrosesan, dan mengrangi tingkat noise dalam suatu teks.

d. Pencocokkan dengan tabel Words. Proses ini diperlukan untuk mencocokkan kata apa

yang tepat untuk masukan pengguna. Data-data yang ada pada tabel words memiliki

relasi dengan tabel intent. Sehingga ketika ada kata yang cocok, sistem dapat dengan

mudah mengacu ke intent mana seharusnya kata ini dikirimkan.

e. Pencocokkan intent. Proses ini dibutuhkan untuk mengecek apakah teks yang dikirim

oleh pengguna memiliki kecocokan terhadap salah satu intent yang telah terdaftar pada

basisdata sistem chatbot.

Proses information retrieval akan berlaku kepada setiap masukan dari pengguna. Proses

ini terjadi selama pengguna tidak memiliki state yang masih aktif atau sebuah intent tidak
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diharuskan memiliki state. Ketika ia masih memiliki state maka sistem akan menjalankan

proses pengelolaan state terlebih dahulu.

3.3.2 Pengelolaan State Pengguna

Proses pengelolaan state akan terjadi ketika sistem mengidentifikasi bahwa pengguna

menginginkan data riwayat gempa bumi. Untuk mendapatkan data ini sistem membutuhkan

dua parameter, yaitu waktu dan lokasi. Untuk mendapatkan data tersebut, pengguna perlu

mengirim setidaknya tiga buah pesan lanjutan di mana masing-masing pesan mengacu pada

state seorang pengguna. Misalnya, ketika sistem mencatat pengguna menginginkan riwayat

gempa dan state saat ini adalah “pengiriman lokasi,” maka pengguna perlu mengirim lokasi

yang ia inginkan. Jika tidak, maka sistem akan mengulang state yang sama.

Pada pengelolaan state di modul ini, penulis akan menggunakan Finite State Machine

(FSM) di mana state digambarkan oleh node dan masukan dari pengguna direpresentasikan

oleh edge yang ada di FSM. Adapun daftar fungsi yang diperlukan untuk modul ini adalah

sebagai berikut:

a. Pencatatan state pengguna. Fungsi ini dibutuhkan ketika pengguna memulai suatu

state. Di dalam FSM, proses pencatatan ini menandakan dimulainya initial state.

b. Pengecekan state pengguna. Fungsi ini dibutuhkan untuk melakukan pengecekan, di

mana seharusnya state pengguna saat ini. Hal ini akan digunakan oleh sistem untuk

menentukan benar atau tidaknya masukan pengguna.

c. Penghapusan state pengguna. Fungsi ini digunakan ketika pengguna sudah mencapai

final state. Setelah pengguna menyelesaikan seluruh state yang ada, maka sistem akan

menghapus state tersebut. Setelahnya pengguna dapat berinteraksi dengan modul lain

yang ada di dalam sistem.

3.3.3 Penarikan Riwayat Gempa Bumi

Pada sistem chatbot ini, terdapat dua jenis proses pengambilan data riwayat gempa.

Pertama adalah proses pengambilan data inisial riwayat gempa bumi. Data ini diperuntukkan

untuk proses deployment awal sistem di mana basisdata sistem belum memiliki data riwayat

gempa sama sekali.

Kedua adalah proses pengambilan data riwayat gempa bumi secara otomatis setiap 24

jam sekali. Proses ini akan dilakukan pada pukul 00.00 WIB di mana sistem akan melakukan
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pengecekan ke sistem USGS apakah terdapat riwayat terbaru pada hari sebelumnya. Adapun

daftar fungsi pada proses pengambilan berita gempa bumi adalah sebagai berikut:

a. Penarikan data inisial riwayat gempa bumi. Fungsi yang dilakukan untuk mencatat

data awal riwayat gempa bumi ke dalam basisdata. Di sini sistem akan mengambil data

gempa bumi sejak 1900 sampai waktu di mana proses ini dilakukan.

b. Penarikan data riwayat gempa bumi secara otomatis. Fungsi ini dilakukan untuk

menjaga data riwayat gempa bumi yang ada di basisdata riwayat gempa bumi tetap

terkini. Proses dilakukan menggunakan scheduler di level aplikasi yang dilakukan 24

jam sekali pada pukul 00.00 WIB.

3.3.4 Penarikan Berita Gempa Bumi

Hampir sama seperti yang ada di proses penarikan data riwayat gempa bumi, proses ini

juga bertujuan untuk berinteraksi dengan data yang ada di internet. Pemrosesan pada bagian

ini dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama fungsi yang bertugas untuk mengambil data

awal artikel yang ada pada masing-masing portal berita. Kedua fungsi yang bertugas untuk

menarik artikel terkini dari masing-masing portal berita. Untuk daftar kebutuhan fungsi

pengambilan dari berita gempa bumi dari masing-masing portal berita secara detail yaitu:

a. Fungsi penarikan artikel dari kompas.com. Fungsi ini digunakan untuk menarik data

inisial dari kompas.com

b. Fungsi penarikan artikel dari kumparan.com. Fungsi ini digunakan untuk menarik

data inisial dari kumparan.com

c. Fungsi penarikan artikel dari tempo.co. Fungsi ini digunakan untuk menarik data

inisial dari tempo.co

d. Fungsi penarikan artikel dari tirto.id. Fungsi ini digunakan untuk menarik data

inisial dari tirto.id

e. Fungsi penjadwalan untuk menarik artikel terkini dari kompas.com. Fungsi ini

digunakan untuk menarik artikel terkini dari kompas.com. Penarikan artikel tersebut

dilakukan setiap satu jam sekali.

f. Fungsi penjadwalan untuk menarik artikel terkini penarikan artikel dari

kumparan.com. Fungsi ini digunakan untuk menarik artikel terkini dari

kumparan.com. Penarikan artikel tersebut dilakukan setiap satu jam sekali.

g. Fungsi penjadwalan untuk menarik artikel terkini penarikan artikel dari
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tempo.co. Fungsi ini digunakan untuk menarik artikel terkini dari tempo.co. Penarikan

artikel tersebut dilakukan setiap satu jam sekali.

h. Fungsi penjadwalan untuk menarik artikel terkini penarikan artikel dari tirto.id.

Fungsi ini digunakan untuk menarik artikel terkini dari tirto.id. Penarikan artikel

tersebut dilakukan setiap satu jam sekali.

3.3.5 Pengolahan Waktu Pada Masukan Pengguna

Proses yang ada pada bagian ini dibutuhkan untuk data pada modul riwayat gempa

bumi. Di modul ini, pengguna bisa memasukkan bahasa alami secara bebas. Misal, ketika

pengguna menginginkan data riwayat gempa bumi pada “setahun yang lalu,” maka sistem

diperlukan untuk mengerti masukan tersebut. Untuk dapat mengerti masukan pengguna,

chatbot membutuhkan suatu proses tersendiri. Proses ini memiliki fungsi tersendiri karena

alurnya cukup panjang untuk menangani kemungkinan masukan pengguna yang cukup

beragam.

3.3.6 Pengolahan Lokasi Pada Masukan Pengguna

Proses ini juga diperuntukkan untuk modul riwayat gempa bumi. Ketika pengguna,

misalnya, menginginkan data riwayat gempa bumi di “Madura,” maka sistem akan mencari

data lokasi “Madura” pada OpenStreetMap. Selanjutnya sistem akan menggunakan data

longitude minimal dan maksimal serta latitude minimal dan maksimal yang diberikan oleh

OpenStreetMap untuk mengecek apakah ada data riwayat gempa bumi pada koordinat

tersebut.

Selain itu, proses pengolahan lokasi yang diinginkan pengguna juga akan

mempertimbangkan apakah pengguna ingin riwayat gempa bumi di lokasinya berada. Jika itu

yang pengguna inginkan, maka sistem perlu mengelola masukan pengguna selanjutnya yang

dikirimkan menggunakan fitur share location yang terdapat pada Line Messenger. Untuk data

ini, sistem tidak perlu memanggil API OpenStreetMap karena webhook Line Messenger telah

mengirim data longitude dan latitude pada payload-nya.

3.3.7 Pengiriman Pesan

Setelah sistem memproses masukan pengguna, maka sistem perlu mengirimkan hasil

dari pemrosesan tersebut ke pengguna dalam bentuk pesan. Terdapat tiga jenis template
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pesan yang digunakan oleh sistem ini. Pertama, pesan jenis teks yang merupakan jenis pesan

paling sederhana di mana sistem hanya mengirimkan teks kepada pengguna. Kedua, pesan

jenis quick reply, seperti yang tertera pada Gambar 3.4, di mana template ini digunakan untuk

mengirimkan menu fitur sistem chatbot kepada pengguna. Ketiga, pesan jenis flex, seperti

tertera pada Gambar 3.5, yang digunakan untuk mengirim berita-berita seputar gempa bumi

kepada pengguna.

Gambar 3.4 Pesan tipe quick reply

Gambar 3.5 Pesan tipe flex

3.3.8 Pengelolaan Pengguna

Ketika pengguna mengirim pesan kepada chatbot, pada dasarnya sistem telah bisa

melakukan pemrosesan utama seperti melakukan pengiriman pesan. Namun, chatbot juga

memerlukan personalitas di mana ia juga bisa menyebut nama dari pengguna yang



31

berinteraksi dengannya. Maka, untuk mendapatkan nama lengkap dari pengguna yang

mengirim pesan kepada chatbot, sistem perlu melakukan request data ke API Line Developer

API. Request yang dimaksud di sini adalah request untuk meminta profil pengguna.

Data pengguna yang diminta selanjutnya akan disimpan di dalam basisdata sistem.

Sehingga ketika pengguna melakukan pengiriman pesan selanjutnya, sistem tidak perlu

meminta lagi data tersebut kepada Line Developer API. Adapun daftar proses pada bagian ini

secara detail yaitu:

a. Pengecekan data pengguna di Line Messenger. Proses ini dibutuhkan untuk

mengecek data pengguna yang ada di Line untuk selanjutnya disimpan di basisdata

chatbot.

b. Penambahan pengguna. Proses ini dibutuhkan menambahkan data pengguna di

basisdata sistem chatbot. Penambahan ini diperlukan agar chatbot dapat mengenali

nama dari pengguna yang mengirim pesan kepada chatbot.

3.4 Analisis Kebutuhan Keluaran

Analisis ini dilakukan untuk memetakan keluaran yang akan dilakukan oleh sistem

chatbot. Pada sistem chatbot, keluaran sistem seluruhnya adalah pesan kepada pengguna.

Jenis pesan yang digunakan pada penelitian ini adalah teks, quick reply, dan flex. Adapun

Keluaran-keluaran sistem chatbot yang dikategorikan ke dalam masing-masing modul ini

adalah sebagai berikut.

3.4.1 Perkenalan Diri Chabot

Keluaran ini dilakukan saat pengguna pertama kali melakukan chat dengan chatbot.

Adapun yang dimaksud pertama di sini adalah saat di mana pengguna mengirim chat ke

chatbot, namun pengguna tersebut belum terdaftar di basisdata sistem chatbot. Jenis pesan ini

adalah text.

3.4.2 Menu

Sedangkan ketika pengguna menginginkan menu dari chatbot yang direpresentasikan

dengan kata kunci “menu,” maka chatbot akan mengirim pengguna menu daftar informasi

yang dapat chatbot berikan. Daftar informasi ini akan dikirimkan oleh chatbot dalam bentuk

pesan quick reply yang dapat dilihat pada Gambar 3.4.
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3.4.3 Modul Pengetahuan Seputar Gempa Bumi

Keluaran berikutnya adalah pesan terkait modul pengetahuan gempa bumi. Pada modul

ini chatbot memiliki kemungkinan untuk memberikan sembilan keluaran. Mulai dari menu

modul pengetahuan seputar gempa bumi, sampai petunjuk saat terjadinya gempa bumi.

Adapun daftar keluaran pada modul ini adalah sebagai berikut:

a. Menu pengetahuan seputar gempa. Keluaran ini dilakukan saat pengguna

menginginkan daftar informasi kepada pengguna. Informasi yang dimaksud di sini

adalah pengertian gempa, jenis-jenis gempa, atau tips saat terjadi gempa terjadi. Jenis

pesan ini adalah quick reply.

b. Pengertian gempa bumi. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi bahwa

pengguna menginginkan informasi pengertian gempa bumi. Jenis pesan ini adalah text.

c. Daftar jenis-jenis gempa bumi. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi

bahwa pengguna ingin informasi jenis-jenis gempa bumi.

d. Pengertian gempa bumi tektonik. Keluaran ini dilakukan saat chatbot

mengidentififikasi pengguna ingin pengertian gempa bumi tektonik.

e. Pengertian gempa bumi vulkanik. Keluaran ini dilakukan saat chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan pengertian gempa bumi vulkanik.

f. Pengertian gempa bumi meteor. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi

bahwa pengguna menginginkan pengertian gempa bumi meteor.

g. Pengertian gempa bumi runtuhan. Keluaran ini dilakukan saat chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan pengertian gempa bumi runtuhan.

h. Pengertian gempa bumi ulah manusia. Keluaran ini dilakukan saat chatbot

mengidentigikasi bahwa pengguna menginginkan pengertian gempa bumi ulah

manusia.

i. Petunjuk saat gempa terjadi. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi

bahwa pengguna menginginkan informasi tips-tips saat terjadinya gempa bumi. Jenis

pesan ini adalah text.

3.4.4 Modul Riwayat Gempa Bumi

Selanjutnya, keluaran yang dapat diberikan chatbot adalah tentang modul riwayat

gempa bumi. Pada modul ini, pengguna bisa mendapatkan data riwayat gempa bumi dari
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chatbot setelah ia memberikan chatbot kapan dan di mana lokasi riwayat gempa yang ia

inginkan. Adapun daftar keluaran pada modul ini adalah sebagai berikut:

a. Informasi fitur riwayat gempa bumi. Keluaran ini dilakukan ketika chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan riwayat gempa bumi

b. Riwayat gempa. Keluaran ini dilakukan ketika chatbot telah selesai memproses data

riwayat gempa bumi sesuai dengan kriteria pengguna.

3.4.5 Modul Berita Seputar Gempa Bumi

Adapun pada modul berita seputar gempa bumi, chatbot dapat memberikan enam buat

keluaran dimulai dari daftar portal berita yang dapat didukung oleh chatbot yaitu Kompas,

Kumparan, Tempo, dan Tirto, sampai daftar artikel dari masing-masing portal berita. Pesan

oleh chatbot kepada pengguna akan diberikan dalam bentuk flex message. Daftar keluaran

pada modul ini adalah sebagai berikut:

a. Daftar portal berita. Keluaran ini dilakukan saat pengguna menginginkan berita-berita

seputar gempa bumi. Jenis pesan ini adalah buttons.

b. Petunjuk saat gempa terjadi. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi

bahwa pengguna menginginkan informasi tips-tips saat terjadinya gempa bumi. Jenis

pesan ini adalah text

c. Berita gempa bumi dari Kompas. Keluaran ini dilakuakan saat chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan berita dari kompas.com.

d. Berita gempa bumi dari Kumparan. Keluaran ini dilakukan saat chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan berita dari kumparan.com.

e. Berita gempa bumi dari Tempo. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi

bahwa pengguna menginginkan berita dari tempo.co.

f. Berita gempa bumi dari Tirto. Keluaran ini dilakukan saat chatbot mengidentifikasi

bahwa pengguna menginginkan berita dari tirto.id.

3.4.6 Penanganan Error

Keluaran terakhir yang dapat diberikan oleh chatbot adalah keluaran ketika terjadi error

baik itu saat pengguna memberikan masukan yang tidak dimengerti oleh chatbot sampai

keluaran saat terjadi kesalahan sistem di dalam chatbot. Adapun yang dimaksud kesalahan
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sistem di sini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah ketika, misal, terdapat

masalah saat berkomunikasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti OpenStreetMap. Adapun

daftar keluaran error tersebut adalah sebagai berikut:

a. Chatbot tidak mengerti. Ketika pengguna mengirimkan sesuatu yang tidak dimengerti

oleh chatbot, maka sistem akan mengirim pesan bahwa chatbot tidak mengerti apa

yang dikirimkan oleh pengguna. Ketidakmengertian ini disebabkan karena tidak ada

intent yang cocok dengan masukkan pengguna.

b. Terjadi kesalahan di dalam sistem. Keluaran ini terjadi ketika terdapat error yang

belum diprediksi di level sistem. Jika hal ini terjadi, selain melakukan pengiriman

pesan kepada pengguna. Sistem juga kaan menghapus state pengguna agar ia tidak

deadlock di dalam state tersebut.

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Alur Percakapan

Pada aplikasi web konvensional, antarmuka terdiri dari beberapa layar yang berfungsi

untuk mengatur alur interaksi pengguna dengan sebuah aplikasi. Namun pada chatbot, seperti

yang dapat dilihat pada Gambar 3.6, antarmuka tersebut bukanlah berbentuk layar pada

aplikasi web pada umumnya.

Gambar 3.6 Ilustrasi perbedaan alur aplikasi web konvensional dan chatbot

Maka, di dalam sebuah perancangan chatbot umumnya dibuat sebuah rancangan alur

percakapan yang tujuannya sama dengan perancangan antarmuka sebuah aplikasi web
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konvensional. Yaitu melakukan perancangan alur interaksi antara pengguna dengan sebuah

aplikasi, dalam hal ini adalah chatbot.

Gambar 3.7 Alur Percakapan
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Mengacu pada Gambar 3.7, alur percakapan antara pengguna dan chatbot dimulai

ketika pertama kali pengguna mengirim pesan kepada chatbot. Jika pengguna mengirim

pesan “hai” atau sejenisnya, maka chatbot akan membalasnya dengan perkenalan diri. Selain

itu, chatbot juga akan meminta pengguna mengirim pesan menu, sehingga chatbot bisa

memberikannya menu utama yang berisi daftar fitur yang terdapat di dalam chatbot.

Kemudian, jika pengguna mengirim pesan menu, chatbot akan mengirimkan menu kepada

pengguna dalam bentuk quick reply. Di sini pengguna perlu memilih ia ingin informasi

terkait apa.

Jika pengguna mengirim pesan pengetahuan gempa, maka chatbot akan mengirim

menu tentang fitur pengetahuan gempa yang di dalamnya terdapat tiga buat informasi turunan.

Pertama adalah informasi pengertian gempa. Kedua adalah informasi jenis-jenis gempa.

Ketiga adalah informasi tips ketika terjadi gempa bumi. Pengguna akan memilih salah satu

dari tiga informasi turunan yang bisa ia dapatkan.

Saat pengguna memilih pengertian gempa, maka chatbot akan memberikan apa itu

pengertian gempa bumi kepada pengguna. Jika pengguna meminta jenis-jenis gempa, maka

chatbot akan mengirimkan daftar jenis gempa yang bisa pengguna ketahui masing-masing

pengertiannya. Jika pengguna memilih tips saat gempa bumi, maka chatbot akan mengirim

pesan apa yang perlu pengguna lakukan jikalau gempa bumi terjadi.

Selanjutnya, jika pengguna menginginkan riwayat gempa bumi, maka chatbot akan

meminta pengguna mengirim waktu riwayat gempa yang ia inginkan. Selanjutnya chatbot

juga akan meminta di mana lokasi yang ia inginkan. Jika pengguna ingin riwayat gempa di

lokasinya saat itu, maka chatbot akan meminta pengguna untuk mengirim lokasinya

menggunakan fitur share location yang ada di Line Messenger. Jika tidak, maka chatbot akan

langsung mencari di basisdata apakah terdapat riwayat gempa bumi dengan kriteria sesuai

keinginan pengguna.

Kemudian, jika pengguna menginginkan berita terkini seputar gempa bumi, chatbot

akan mengirimkan menu dalam bentuk quick reply kepada pengguna. Ia selanjutnya dapat

memilih ingin berita terkini dari portal berita mana. Kompas, Kumparan, Tempo, atau Tirto.

Setelah pengguna memilih portal yang ia inginkan, chatbot akan mengecek data berita terkini

di basisdata lalu mengirimkannya kepada pengguna.
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3.5.2 Diagram Relasi Entitas (ERD)

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah basisdata yang di dalamnya

menyimpan lima buah tabel. Tabel-tabel tersebut, seperti yang tertera pada Gambar 3.8,

memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Tabel pertama adalah User yang digunakan untuk

menyimpan data pengguna yang berinteraksi dengan chatbot. Tujuan dari penyimpanan data

pengguna ini agar chatbot mengetahui dengan siapa dia berinteraksi.

Tabel kedua adalah Quake yang berisi daftar gempa bumi yang pernah terjadi di

Indonesia. Data pada tabel ini diambil dari USGS menggunakan batch processing. Data pada

tabel ini akan digunakan untuk memberikan informasi riwayat gempa kepada pengguna.

Tabel ketiga adalah Inten yang dibuat untuk menyimpan daftar maksud atau topik

pembicaraan pengguna. Adanya tabel ini bertujuan agar chatbot mengerti maksud dari pesan

yang dikirimkan oleh pengguna.

Tabel keempat adalah Word yang menyimpan daftar kata yang digunakan oleh sistem.

Tidak seperti sistem chatbot yang sudah mapan, pada penelitian ini chatbot memiliki

keterbatasan akan pengertian pada sejumlah kata. Tabel Intent dan Word memiliki relasi one

to many. Tabel kelima adalah tabel Article yang berfungsi untuk menyimpan data artikel

sebelumnya telah di-crawl oleh sistem.

Gambar 3.8 Diagram relasi chatbot
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3.5.3 Alur Pengolahan Masukan Pengguna

Komponen terpenting dari penelitian ini adalah bagaimana sistem dapat mengerti apa

maksud pesan yang pengguna kirim kepada chatbot (masukan pengguna). Proses identifikasi

masukan pengguna pada penelitian ini dijalankan dengan melakukan pencocokan masukan

dengan kata kunci yang disimpan pada basisdata.

Daftar kata kunci di atas disimpan dalam tabel dengan Word yang memiliki relasi

dengan tabel Intent. Ia merupakan sebuah basis pengetahuan yang di dalamnya terdapat

daftar kunci untuk masing-masing modul yang ada dalam penelitian ini. Intent tersebut akan

digunakan untuk mencocokkan masukan dari pengguna. Contohnya ketika pengguna

mengirim pesan “Tolong berikan saya jenis-jenis gempa bumi,” maka untuk dapat

mengetahui maksud pesan pengguna tersebut, sistem chatbot akan mengacu pada tabel

mengecek tabel words lalu mengecek relasi intent-nya.

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.9, alur pencocokan kata kunci akan dilakukan

dalam beberapa langkah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah seluruh

kata menjadi huruf kecil. Langkah kedua adalah memisahkan masing-masing kata yang ada

dalam kalimat dan simpan di dalam array. Langkah ketiga dalam proses ini adalah mengubah

masing-masing kata menjadi kata dasar (stemming). Langkah berikutnya adalah menghapus

kata-kata yang tidak berguna (remove stopword) saat pengguna tidak memiliki state. Daftar

kata kunci yang tidak akan dihapus pada proses remove stopword dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Kemudian langkah terakhir dalam proses ini adalah mencocokkan masing-masing kata

dengan intent yang ada di basisdata.

Gambar 3.9 Alur pencocokan masukan pengguna dengan intent
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Tabel 3.3 Daftar kata yang tidak dihapus pada proses stopword removing

Kata Sinonim Konteks

Erti arti Pengertian gempa

Jenis bentuk, macam, ragam, rupa,

tipe, kategori, kelompok,

klasifikasi

Jenis jenis gempa

Berita buletin, info, kabar, siaran,

warta, artikel

Berita-berita gempa

Riwayat sejarah Riwayat gempa

Gempa Lindu, guncangan Gempa bumi

Tirto - Berita gempa

Kompas - Berita gempa

Kumparan - Berita gempa

Tempo - Berita gempa

Menu - Menu gempa

Tips anjuran, arahan, petunjuk,

rekomendasi

Tips saat gempa

3.5.4 Alur Identifikasi Waktu

Proses identifikasi waktu pada penelitian ini dibutuhkan pada modul Riwayat Gempa.

Proses pengolahan dimulai ketika sistem mengidentifikasi bahwa pengguna memiliki state

“proses waktu.” Untuk masing-masing kata, sistem akan mengecek apakah ia merupakan

tanggal spesifik seperti “14-09-2019” atau “14/09/2019”. Jika ya, maka ubah hari, bulan dan

tahun ke dalam bentuk hash untuk diolah pada komponen lainnya. Jika tidak, maka cek

apakah ia merupakan waktu relatif (daftar waktu relatif dapat dilihat pada Tabel 3.4). Jika ya,

maka maka ubah kalimat tersebut menjadi tanggal sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Lalu ubah hari, bulan, dan tahun dari tanggal tersebut ke dalam bentuk Hash.
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Tabel 3.4 Waktu-waktu relatif yang dapat diidentifikasi chatbot

No. Waktu

1. Kemarin

2. Sehari yang lalu

3. Seminggu yang lalu

4. Sebulan yang lalu

5. Setahun yang lalu

6. n hari yang lalu

7. n minggu yang lalu

8. n bulan yang lalu

9. n tahun yang lalu

Jika bukan waktu relatif, maka sistem akan mengecek apakah di kata tersebut ada yang

teridentifikasi sebagai tanggal, bulan, atau tahun. Jika masing-masingnya ditemukan, maka

ubah ke dalam bentuk Hash. Adapun alur identifikasi waktu yang ada dapat dilihat pada

Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Alur identifikasi waktu pada masukan pengguna
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3.5.5 Alur Identifikasi Lokasi

Selain proses identifikasi waktu, modul riwayat gempa juga membutuhkan proses

identifikasi lokasi. Proses identifikasi ini hanya akan dilakukan jika pengguna memiliki state

riwayat gempa. Seperti pada Gambar 3.11, pengolahan dimulai dengan pengecekan apakah

masukan pengguna mengandung kata yang menunjukkan pengguna ingin riwayat gempa di

lokasinya. Jika ya, maka minta pengguna kirim koordinat lokasinya. Jika tidak, maka cek

kata yang dikirim pengguna ke basisdata lokasi Indonesia. Jika lokasinya ada, maka tentukan

bahwa lokasi pengguna seperti lokasi yang ada di basisdata agar selanjutnya dapat digunakan

untuk proses pengambilan riwayat gempa di basisdata riwayat gempa.

Gambar 3.11 Alur identifikasi lokasi pada masukan pengguna

3.5.6 Alur Manajemen State

Berbeda dengan dua modul lainnya, pada modul riwayat gempa chatbot akan

menyimpan state dari seorang pengguna. Pada modul ini state disimpan agar chatbot

mengetahui percakapan sebelumnya. Tujuan dari penyimpanan percakapan sebelumnya ini

dilakukan karena pada modul ini, proses interaksi antar chatbot dan pengguna dilakukan

secara bertingkat. Artinya, untuk mendapatkan data riwayat gempa bumi, pengguna harus

mengirim pesan kepada chatbot setidaknya dua kali. Pertama untuk mengirim data lokasi.

Kedua untuk mengirim data waktu. Adapun alur manajemen state dapat anda lihat pada

Gambar 3.12.

Pengelolaan state pada aplikasi chatbot tidaklah semudah pengelolaan di aplikasi web

konvensional yang diuntungkan oleh adanya fitur cache pada browser. Chatbot secara

arsitektur menggunakan REST API untuk berkomunikasi dengan pengguna. REST API

memiliki enam buah batasan yang salah satunya adalah stateless, di mana setiap request

adalah idependen. Agar chatbot dapat menyimpan data pengguna,penulis membuat

middleware menggunakan Redis untuk menyimpan state pengguna.
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Gambar 3.12 Alur interaksi chatbot dan mesin FSM

Redis merupakan basisdata nosql yang menyimpan datanya di dalam memory dalam

bentuk key-value. Di dalam pengembangan aplikasi web yang menggunakan REST API.

Redis paling banyak digunakan untuk menyimpan cache yang bertujuan mempercepat proses

penyediaan data dari aplikasi kepada pengguna.

Selain cache, Redis juga umum digunakan untuk mengelola state. Beberapa kelebihan

Redis yang membuat ia menjadi pilihan untuk menyimpan state pengguna dibandingkan

dengan basisdata adalah, data yang disimpan di Redis tidak persistence karena disimpan di

dalam memory. Ketika mesin komputer mati, maka data yang ada akan hilang.

Kedua, kita bisa menetapkan waktu kadaluarsa sebuah data. Hal ini sangat penting

karena jika pada suatu waktu terjadi kesalahan pada sistem yang membuat ia tidak bisa

mengakses state pengguna, maka pengguna tidak akan mengalami deadlock di state-nya.

Chatbot pada penelitian ini, seperti yang tertera pada Gambar 3.13, menyimpan lima

state dari pengguna. State pertama adalah “initial” yang disimpan ketika chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan informasi riwayat gempa bumi. Kedua state

“proses waktu” yang disimpan sesaat sebelum chatbot meminta pengguna mengirim

lokasinya. State ini meminta chatbot untuk mengidentifikasi waktu pada masukan pengguna

berikutnya. Ketiga, state “proses lokasi” yang disimpan setelah chatbot sukses memproses

waktu dari pengguna. State ini meminta chatbot untuk mengidentifikasi lokasi pada masukan

pengguna berikutnya.
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Keempat, state “proses lokasi pengguna,” state ini bukanlah state yang wajib dimiliki.

State ini hanya terjadi jika chatbot mengidentifikasi bahwa pengguna ingin riwayat gempa di

lokasinya. State ini meminta chatbot untuk mengolah lokasi pengguna berdasarkan latitude

dan longitude yang dikirim oleh pengguna. Kelima, state “final.” yang merupakan state

terakhir di mana bertugas untuk mengirim riwayat gempa bumi kepada pengguna.

Gambar 3.13 Alur transisi state

3.5.7 Alur Pengolahan Modul Riwayat Gempa Bumi

Secara garis besar, seperti yang tertera pada Gambar 3.14, alur pengolahan riwayat

gempa dimulai dengan mengecek apakah masukan pengguna masuk intent riwayat gempa

atau tidak. Jika ya, maka chatbot akan mebuat state “initial” untuk pengguna. Lalu pengguna

akan diminta untuk mengirim waktu riwayat gempa yang dia inginkan.

Setelah itu, chatbot akan meminta pengguna mengirim lokasi riwayat gempa yang ia

inginkan. Jika chatbot mengidentifikasi bahwa pengguna ingin lokasi gempa di tempatnya

berada, maka chabot akan meminta pengguna mengirim lokasinya menggunakan fitur share

location yang ada di Line Messenger. Setelah itu, chatbot akan mencari data riwayat gempa

bumi yang ia simpan, kemudian mengirim hasilnya kepada pengguna.

Gambar 3.14 Alur pengolahan riwayat gempa menggunakan mesin FSM
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3.5.8 Alur Crawling Berita Gempa Bumi

Proses crawling berita gempa bumi pada sistem yang akan penulis kembangkan dibagi

menjadi dua. Pertama adalah saat proses inisialisasi data ketika sistem di-deploy ke server.

Kedua adalah proses crawling berita terkini yang dilakukan secara otomatis.

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.15, proses crawling dimulai dengan

melakukan request pada masing-masing halaman topik gempa bumi sesuai dengan portal

masing-masing. Selanjutnya dari masing-masing URL tersebut, sistem akan mendapat lima

berita terbaru seputar gempa bumi.

Kelima berita dari masing-masing portal tersebut akan diambil URLnya. Kemudian

sistem secara berulang akan me-request masing-masing URL dan mengambil data judul,

penulis, URL, URL gambar, waktu terbit, dan paragraf pertama artikel. Lalu, setelah

mendapatkan data yang ada selanjutnya sistem akan menyimpan data-data yang ada ke dalam

basisdata. Adapun alur pengambilan berita tersebut dapat dilihat pada gambar 3.16.

Gambar 3.15 Alur crawling berita gempa bumi



45

Untuk proses penjadwalan, proses yang dilakukan dalam crawling berita sama dengan

Gambar 3.15. Namun, yang membedakannya adalah proses ini dilakukan secara otomatis

menggunakan cron job.

3.5.9 Alur Pengolahan Modul Berita Gempa Bumi

Data yang telah didapatkan saat proses crawling sebelumnya, kemudian akan dijadikan

sumber ketika pengguna meminta data artikel terbaru dari portal yang ia inginkan. Seperti

yang dapat dilihat pada Gambar 3.16, proses proses pegambilan data berita dilakukan dengan

melakukan pengecekan ketersediaan data di dalam basisdata. Jika berita dari portal yang

diinginkan oleh pengguna tersedia, maka chatbot akan mengirimkan daftar berita tersebut

dalam bentuk pesan bertipe flex. Jika tidak ada, maka chatbot akan memberi tahu pengguna

kalau berita dari portal yang dia inginkan tidak tersedia.

Gambar 3.16 Alur pengolahan berita seputar gempa bumi

3.5.10 Arsitektur Sistem Chatbot

Di atas, penulis telah memaparkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam penelitian ini.

Mulai dari fungsi pengelolaan pengguna, fungsi identifikasi lokasi dan waktu, sampai fungsi

manajemen state seorang pengguna. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang ada tersebut akan

diintegrasikan satu dengan yang lainnya agar menjadi satu kesatuan utuh yang dapat

menjalankan sistem chatbot dengan lancar. Jika dilihat secara menyeluruh, arsitektur sistem

chatbot pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.17.
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Gambar 3.17 Arsitektur sistem chatbot informasi gempa bumi

Pada Gambar 3.16, setidaknya terdapat tujuh komponen yang ada pada sistem ini. Yaitu

Finite State Machine (FSM) yang bertugas untuk mengecek apakah pengguna memiliki state

atau tidak. Kemudian komponen intent identifier yang bertugas mencocokkan masukan

pengguna dengan intent yang ada.

Adapula komponen dialog manager yang berfungsi untuk mengkoordinasikan

komponen FSM, basisdata, dan intent identifier. Sistem juga membutuhkan Redis untuk

menyimpan state pengguna dan untuk mengirim berkoordinasi dengan worker. Selain itu,

juga terdapat aplikasi pihak ketiga yang digunakan sebagai sumber data artikel, sumber data

riwayat gempa bumi, dan pencari lokasi.
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