
4 BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan impelementasi dari analisis kebutuhan dan

rancangan yang telah penulis buat sebelumnya. Pada bagian awal, penulis akan menjabarkan

daftar kebutuhan perangkat lunak yang ada pada tahap implementasi. Selanjutnya penulis

akan menjabarkan hasil implementasi yang akan ditampilkan dalam bentuk kode

pemrograman pada tiap-tiap fungsi yang ada di dalam chatbot serta menampilkan tampilan

layar hasil kode pemrograman tersebut. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan pengujian

yang dilakukan. Serta menjabarkan hasilnya. Pengujian yang penulis lakukan pada penelitian

ini dilakukan dengan pengujian fungsional (black box testing) dan pengujian usability.

4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak

Pada implementasi penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tools seperti bahasa

pemrograman, sistem manajemen basisdata, framework pengembangan, pustaka untuk proses

stemming, dan pustaka untuk identifikasi lokasi gempa. Tools tersebut penulis gunakan untuk

menunjang proses implementasi fungsi-fungsi yang ada pada chatbot yang penulis

kembangkan.

4.1.1 Ruby

Bahasa pemrograman yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Ruby. Ia

merupakan bahasa pemrograman yang didesain dan dikembangkan pada pertengahan 1990

oleh Yukihiro Matsumoto. Ruby merupakan bahasa pemgoraman yang bersifat dynamic

typed. Artinya, saat menggunakan Ruby, pengembang aplikasi tidak perlu mendifinisikan tipe

data suatu variabel. Secara alamiah Ruby merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek.

Namun saat ini, Ruby juga telah mendukung pemrograman berorientasi fungsi. Versi Ruby

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Ruby versi 2.6.3 yang diterbitkan pada 17

April 2019.

4.1.2 Ruby on Rails

Framework pengembangan yang penulis gunakan pada penelitian adalah Ruby On

Rails (Rails) versi 5.2.3. Ia merupakan framework pengembangan aplikasi web yang

dikembangkan oleh David Heinemeier Hansson pada 2003 dengan lisensi perangkat lunak
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terbuka. Rails merupakan framework pengembangan dengan arsitektur Model View

Controller (MVC). Ia mengacu pada pemisahan logika pengembangan aplikasi menjadi tiga

komponen utama.

Pertama, Model (ActiveRecord) yang merupakan tempat di mana data dimodelkan.

Kedua, Controller (ActionController) yang merupakan tempat di mana data yang telah

dimodelkan sebelumnya diproses. Ketiga, View (ActionView) yang merupakan tempat di

mana data yang telah diproses sebelumnya ditampilkan. Tidak seperti beberapa framework

pengembangan aplikasi web lainnya, Rails memungkinkan pengembang aplikasi untuk

melakukan pengembangan suatu aplikasi secara cepat. Hal ini dimungkinkan karena

kekayaan fitur yang dimiliki oleh Rails serta paradigma conventions over configurations.

Paradigma ini bertujuan untuk meminimalisir keputusan-keputusan yang perlu diambil

dalam pengembangan suatu aplikasi, misalnya struktur pemrograman dan proses penamaan

tabel dan kolom pada basisdata, tanpa mengurangi fleksibilitas dari pengembang aplikasi.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rails ini membuatnya banyak digunakan oleh

berbagai proyek pengembangan aplikasi. Seperti Basecamp, Github, Gitlab, Shopify, AirBnb,

Bukalapak, dan lainnya. Selain itu kelebihan tersebut juga banyak diaplikasikan ke dalam

framework dalam bahasa pemrograman lainnya. Contohnya adalah Laravel dalam bahasa

pemrograman PHP dan Phoenix dalam bahasa pemrograman Elixir.

4.1.3 PosgreSQL

Sistem manajemen basisdata yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah

PostgreSQL. Ia merupakan basisdata relasional yang berlisensi sumber terbuka dan mulai

dikembangkan pada 1986 di Universitas California. PostgreSQL memiliki lima buah tipe data.

Yaitu tipe data primitif yang di dalamnya terdapat integer, numeric, string, dan boolean.

Serta tipe data structured yang di dalamnya terdapat date/time, array, range, dan uuid.

PostgreSQL juga memiliki tipe data document yang di dalamnya terdapat json/jsonb, xml, dan

hstore. Adapun untuk tipe data custom PostgreSQL memiliki composite dan custom types.

4.1.4 Redis

Seperti yang sempat penulis singgung pada bagian perancangan, Redis merupakan

sebuah basisdata penyimpanan NoSQL yang menyimpan datanya di dalam memory komputer

dalam bentuk key-value. Penyimpanan yang dilakukan di dalam memory ini membuat Redis
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sangat cepat dalam proses read dan write data. Ia bisa digunakan sebagai basisdata, cache

storage, ataupun message broker. Pada penelitian ini, Redis digunakan untuk menyimpan

state seorang pengguna. Versi Redis yang penulis gunakan adalah versi 4.1.2.

4.1.5 Heroku

Heroku merupakan sebuah platform awan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan

aplikasi web. Heroku sendiri pada dasarnya mirip seperti virtual machine yang dapat

digunakan untuk sebuah aplikasi web di level production. Namun, secara khusus Heroku

membuat pengembang aplikasi lebih dapat berfokus pada proses pengembangan aplikasi dan

tidak perlu terlalu memikirkan infrastruktur dari aplikasi web tersebut.

4.1.6 Pustaka Information Retrieval

Adapun pustaka pengolahan bahasa alami yang penulis gunakan pada penelitian ini

adalah pustaka Sastrawi. Sastrawi merupakan pustaka dengan lisensi sumber terbuka yang

dikembangkan secara khusus untuk pengolahan bahasa Indonesia. Pemrosesan teks yang

dilakukan oleh Sastrawi mengacu pada disertasi Jelita Asian, Effective Techniques for

Indonesia Retrieval, yang sempat penulis singgung pada bagian landasan teori. Secara garis

besar, Sastrawi mendukung proses stemming dan stopword removing.

Sastrawi yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pustaka Sastrawi versi 0.1.3

untuk Ruby yang dikhususkan untuk bahasa pemrograman Ruby. Sastrawi secara orisinil

pada awalnya dikembangkan untuk bahasa pemrograman PHP. Pustaka ini penulis gunakan

pada tahap stemming. Sedangkan pada tahap stopword removing, penulis menggunakan

daftar kata non-stopword yang penulis susun sendiri karena daftar tersebut tidak banyak.

4.1.7 Pustaka Geocoding

Geocoding adalah proses untuk mengubah deskripsi sebuah tempat seperti alamat dan

koordinat menjadi sebuah lokasi yang ada di permukaan bumi. Pustaka geocoding yang

penulis gunakan pada penelitian ini adalah Geocoder versi 1.5.1. Pustaka ini penulis gunakan

untuk memproses fungsi riwayat gempa.

Lokasi yang dikirimkan oleh pengguna, misalnya Yogyakarta, akan penulis coba

cocokkan datanya dengan data yang ada di OpenStreetMap menggunakan pustaka ini. Tujuan
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dari pencocokkan data ini bertujuan untuk meminimalisir pencarian data selain di Indonesia

dan untuk memaksimalkan sensitivitas pencarian data riwayat gempa.

Data lokasi tersebut kemudian akan penulis ubah menjadi data koordinat. Lalu,

koordinat itu akan penulis gunakan untuk melakukan pencarian data gempa bumi yang ada di

basisdata. Pencarian lokasi gempa di dekat suatu koordinat, juga penulis lakukan dengan

menggunakan pustaka ini. Proses pencarian koordinat dilakukan menggunakan formula

Haversine. Ia banyak digunakan dalam bidang navigasi untuk mengukur karak dua buah titik

pada suatu lingkaran raksasa.

4.2 Implementasi Sistem

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan hasil implementasi rancangan yang telah

dibuat sebelumnya. Seperti yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa modul utama yang

penulis kembangkan. Pertama, modul pengetahuan seputar gempa bumi. Kedua, modul

riwayat gempa bumi. Ketiga, modul berita-berita seputar gempa bumi. Selain modul-modul

di atas, di sini penulis juga akan menyampaikan implementasi webhook URL, manajemen

state pengguna, dan proses penyimpanan cache untuk data berita-berita seputar gempa bumi.

4.2.1 Webhook URL

Webhook URL merupakan sebuah perantara yang berfungsi untuk mengirim pesan

pengguna dari Line ke sistem chatbot dalam bentuk json. Line akan melakukan request ke

chatbot melalui webhook URL yang telah kita pasang di Line Platform setiap ada pengguna

yang mengirim pesan kepada chatbot.

Satu hal yang menjadi batasan dalam memasang webhook di Line adalah, endpoint

yang ada harus menggunakan Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Tujuannya

adalah untuk menjadi keamanan proses transfer dari dari Line kepada chatbot.

Untuk memasang webhook URL di Line Messenger, hal pertama yang perlu dilakukan

adalah dengan mendefinisikan endpoint yang akan dipasang di Line.

Endpoint yang akan penulis definisikan adalah /callback. Artinya, setiap ada pengguna

yang mengirim pesan kepada chatbot, Line akan mengirim data chat tersebut menggunakan

endpoint /callback. Proses pembuatan endpoint itu juga dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Rails.application.routes.draw do
post "/callback", to: "webhook#callback"

end
Gambar 4.1 Endpoint webhook

Endpoint yang dibuat pada kode pemrograman Gambar 4.1 akan mengarah pada class

WebhookController dan method callback. Lalu, di level chatbot, ia akan melakukan parsing

data yang masuk ke dalam chatbot. Dari bentuk json ke dalam ruby. Data-data yang di-

parsing adalah data message, reply_token dan source. method tersebut dapada dilihat pada

Gambar 4.2.
events = params[:events]
events = JSON.parse(events.to_json, object_class: OpenStruct)
@source = events.first.source
@message = @event.message
@message.text.downcase! if @message.type == "text"

Gambar 4.2 Proses parsing data dari Line

Pada Gambar 4.2, penulis melakukan proses parsing dari yang awalnya data berbentuk

json, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk hash, dan mem-parsing data-data yang

dibutuhkan oleh chatbot. Sampai tahap ini, proses persiapan pemasangan webhook di sisi

chatbot telah selesai. Selanjutnya yang diperlukan adalah dengan melakukan pemasangan

endpoint /callback yang telah dibuat sebelumnya di situs web Line developer,

https://developers.line.biz/console.

Pada situs web tersebut, terdapat beberapa konfigurasi chatbot yang dapat digunakan.

Tiga di antaranya yaitu konfigurasi webhook url, channel access token, dan channel secret.

Untuk pemasangan webhook, seperti dapat dilihat pada Gambar 4.3, konfigurasi yang perlu

kita gunakan adalah webhook url. Untuk channel access token dan channel secret akan

digunakan pada proses pengiriman pesan dan permintaan data pengguna yang akan penulis

paparkan pada bagian laporan berikutnya.

Gambar 4.3 Pemasangan endpoint webhook di Line

https://developers.line.biz/console.
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Setelah melakukan pemasangan webhook_url, disarankan untuk melakukan proses

pengecekan dengan mengklik tombol verify, Jika notifikasi sukses yang ada di bawah

endpoint url muncul, artinya endpoint URL kita telah tersimpan di Line Platform dan setiap

pesan yang masuk ke pengguna chatbot di Line Messenger akan dikirimkan ke endpoint

tersebut. Contoh log pengiriman webhook dari Line ke endpoint yang telah kita definisikan

dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Log data pesan pengguna dari Line

Pada Gambar 4.4 tercatat bahwa Line, dalam proses verifikasi webhook yang kita telah

tentukan di dashboard Line Platform sebelumnya, mengirimkan data dummy seperti yang

terlihat pada baris pertama. Indikasi pengiriman data dummy tersebut terlihat dari parameter

replyToken yang dikirim ada “ffffffffffffffffffffffffffff” dan “000000000000000000000000.”

Hal yang perlu dilakukan ketika Line Messenger melakukan verifikasi webhook adalah

dengan mengembalikan response success yang dalam HTTP code direpresentasikan dengan

angka 200. Ketika response yang diberikan oleh server adalah 200, maka Line Messenger

akan menetapkan webhook yang telah ditetapkan sebagai verified.

4.2.2 Line Messaging API

Ha lain yang perlu disiapkan adalah proses pengiriman pesan dari chatbot kepada

pengguna. Proses lainnya adalah untuk mendapatkan data pengguna dari Line yang

dibutuhkan chatbot untuk mengidentifikasi nama dan manajemen state. Proses itu akan

dilakukan menggunakan Line Bot Software Development Kit versi 1.12.0. Penggunaan

pustaka ini penulis lakukan karena penulis akan menggunakan flex message yang struktur
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jsonnya cukup kompleks dan rentan terjadi kesalahan. Adapun kode pemrograman untuk

mengirim pesan kepada pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.5.
def send_message(line_user_id, messages)

reply_token = $redis.get("#{line_user_id}:reply_token")
res = if reply_token.present?

$redis.del("#{line_user_id}:reply_token")
client.reply_message(reply_token messages)

else
client.push_message(line_user_id, messages)

end
end

Gambar 4.5 Method untuk mengirim pesan ke Line

Pada Gambar 4.5, terdapat method untuk mengirim pesan kepada pengguna. Jika dilihat

pada gambar tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat dua kondisi pengiriman pesan. Kondisi

tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan apakah terdapat reply_token atau tidak.

Jika terdapat reply_token, maka chatbot akan mengirim pesan kepada pengguna

menggunakan reply message. Sedangkan jika terdapat reply_token, maka chatbot akan

mengirim pesan ke pengguna dengan menggunakan push message. Reply message sendiri

merupakan salah satu kategori pengiriman pesan kepada pengguna dengan menggunakan

reply_token. Line akan mengirimkan webhook kepada chatbot dengan menyertakan

reply_token. Token ini akan kadaluarsa dalam waktu beberapa menit. Adapun untuk method

push_message, ia tidak memerlukan reply_token kepada pengguna, chatbot hanya

membutuhkan id pengguna untuk mengirim pesan.

Bedanya, push message memiliki batasan pengiriman. chatbot yang terdaftar sebagai

free dan basic plan tidak bisa menggunakan push message. Selain itu, pengiriman pesan

menggunakan push message juga dibatas 500 kali setiap bulannya.

Chatbot yang penulis kembangkan menggunakan dua method. Reply dan push message.

Jadi, prosesnya ketika Line mengirim webhook kepada chatbot yang di dalamnya terdapat

reply token, maka chatbot akan menyimpan reply token tersebut di dalam Redis. Lalu, saat

hendak mengirim pesan, chatbot akan memanggil data reply_token tersebut.

Jika data tidak ada, maka chatbot akan mengirimkan pesan menggunakan

push_message. Untuk reply message, setelah chatbot menggunakannya, chatbot akan
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menghapus data tersebut karena reply token hanya bisa digunakan hanya untuk satu pesan

saja dan agar meminimalisir terjadi blocking dalam pengiriman pesan pengguna. Sampai pada

tahap ini, maka chatbot kita pada dasarnya sudah dapat berinteraksi dengan pengguna. Yaitu,

mendapatkan pesan dari pengguna dan mengirim pesan kepada pengguna.

Selain proses pengiriman pesan kepada pengguna, chatbot juga membutuhkan API

untuk mendapatkan profil dari seorang pengguna. Profil ini digunakan untuk menyimpan data

pengguna. chatbot tidak menggunakan data webhook karena ia hanya mengirimkan id dari

pengguna. Sehingga, kita tidak tau nama pengguna tersebut. Untuk mendapatkan data nama

pengguna, maka kita memerlukan API itu. Implementasi kode pemrograman untuk

mengakses data pengguna, dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

def get_profile(line_user_id)
res = client.get_profile(line_user_id)

rescue StandardError => e
Rails.logger.error(e.message)
nil

end
Gambar 4.6 Method untuk mendapatkan data pengguna

4.2.3 Pesan Pembuka

Saat webhook dari Line masuk, maka chatbot akan segera mem-parsing data id

pengguna dan mengeceknya apakah data pengguna tersebut ada di basisdata. Jika data

pengguna tidak ada, maka chatbot akan melakukan pemanggilan API Line untuk mengambil

data pengguna. Selanjutnya, karena ia adalah pengguna baru, maka chatbot akan

mengirimkan salam perkenalan kepada pengguna. Kode pemrograman untuk proses ini dapat

dilihat pada Gambar 4.7.
@current_user = User.find_by(line_user_id: @source.userId)
unless @current_user.present?

profile = LineSdk.get_profile(@source.penggunaId)
user = user.create!(

display_name: profile.displayname,
line_user_id: profile.userId

)
text = "Hai #{user.display_name} salam kenal."
text += "Aku #{ENV['BOT_name']}."
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text += "Aku chatbot yang bisa memberimu info gempa"
text += "Kalau mau tau lebih lanjut, coba ketika 'menu' ya"
NewMessage::Send.text(user, text)

end
Gambar 4.7 Method untuk proses penambahan pengguna dan perkenalan

Pada kode pemrograman di atas, penulis akan melakukan pengecekan dalam bentuk

unless condition. Ia akan mengecek apakah pengguna ada di basisdata. Jika pengguna tidak

ada, maka pengguna akan meminta data pengguna kepada Line menggunakan API yang telah

penulis coba paparkan pada bagian sebelumnya.

Selanjutnya, chatbot akan menyimpan data pengguna ke dalam tabel pengguna. Lalu,

chatbot akan mengirim pesan perkenalan kepada pengguna. Hasil implementasi dari kode

pemrograman di atas, dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Implementasi Pesan Pembuka

4.2.4 Menu Utama

Menu ini merupakan menu utama chatbot yang dapat mengirimkan daftar modul yang

terdapat pada chatbot. Menu utama akan dikirimkan kepada pengguna ketika chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan chatbot mengirimkan menu utama

kepadanya. Jenis pesan yang ada pada menu utama ini adalah quick reply.

Pesan ini akan menampilkan pesan dalam bentuk teks kepada pengguna. Serta

mengirimkan menu yang diaplikasikan dalam bentuk kolom-kolom tombol di atas text field

pengiriman pesan pengguna. Hasil implementasi untuk menu utama dapat dilihat pada

Gambar 4.9. Adapun untuk implementasi kode pemrograman menu utama, dapat dilihat pada

Gambar 4.15. Kode pemrograman tersebut penulis gabungkan dengan beberapa modul

lainnya karena menggunakan kode pemrograman yang sama.
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Gambar 4.9 Impelementasi menu utama

4.2.5 Modul Pengetahuan Seputar Gempa Bumi

Modul ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, pesan pembuka terkait fitur

pengetahuan seputar gempa bumi yang mana chatbot akan mengirim pengguna menu dalam

bentuk quick reply. Menu tersebut berisi tiga tombol yaitu pengertian gempa bumi, jenis-jenis

gempa bumi, dan tips saat terjadi gempa bumi yang dapat diklik oleh pengguna.

Meskipun dapat diklik, namun pengguna juga dapat mengetiknya. Nantinya chatbot

akan mengidentifikasi pesan pengguna tersebut dan mencocokkannya dengan intent yang ada

di dalam sistem. Untuk hasil implementasi menu pengetahuan gempa sendiri dapat dilihat

pada Gambar 4.10. Adapun untuk implementasi kode pemrograman menu pengetahuan

seputar gempa, dapat dilihat pada Gambar 4.15. kode pemrograman tersebut penulis

gabungkan dengan beberapa modul lainnya karena menggunakan kode pemrograman yang

sama.

Gambar 4.10 Implementasi menu fitur Pengetahuan Seputar Gempa

Setelah chatbot mengirimkan menu pada Gambar 4.10 di atas, pengguna dapat memilih

salah satu informasi yang ada pada fitur pengetahuan seputar gempa. Beberapa informasi

tersebut adalah pengertian gempa, jenis-jenis gempa, dan tips saat gempa terjadi. Jika
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pengguna memilih untuk mengetahui informasi pengertian gempa bumi, maka chatbot akan

membalas pesan dari pengguna itu dengan mengirimkan pesan yang berisi pengertian gempa.

Pesan tersebut dikirim ke pengguna dalam bentuk teks. Adapun hasil implementasi dari

informasi pengertian gempa dapat dilihat pada Gambar 4.11 di bawah ini. Untuk

implementasi kode pemrograman informasi pengertian gempa, dapat dilihat pada Gambar

4.15. Kode pemrograman tersebut penulis gabungkan dengan beberapa modul lainnya karena

menggunakan kode pemrograman yang sama.

Gambar 4.11 Implementasi informasi pengertian gempa

Jika pengguna memilih untuk menampilkan informasi soal jenis-jenis gempa, maka

chatbot akan mengirimkan menu terkait jenis-jenis gempa apa yang bisa pengguna dapatkan.

Selanjutnya, pengguna dapat memilih satu jenis gempa tersebut dan chatbot akan

mengirimkan pengertian dari gempa yang dipilih kepada pengguna.

Pengertian dari masing-masing gempa tersebut akan dikirimkan oleh chatbot dalam

bentuk teks. Adapun untuk hasil implementasi dari menu jenis-jenis gempa yang ada dapat

dilihat pada Gambar 4.12. Sedangkan untuk implementasi informasi jenis gempa tertentu

yang bisa didapatkan oleh pengguna, terdapat pada Gambar 4.13. Adapun untuk

implementasi kode pemrograman menu jenis-jenis gempa dan detail jenis gempa, dapat

dilihat pada Gambar 4.15. Kode pemrograman tersebut penulis gabungkan dengan beberapa

modul lainnya karena menggunakan kode pemrograman yang sama.
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Gambar 4.12 Implementasi menu jenis-jenis gempa

Gambar 4.13 Implementasi pengertian gempa berdasarkan jenisnya

Jika pengguna memilih informasi terkait tips-tips yang perlu dilakukan saat terjadinya

gempa bumi, maka chatbot akan langsung menampilkan tips yang perlu dilakukan saat

gempa bumi. Hasil implementasi dari tips-tips yang perlu dilakukan saat gempa bumi terjadi

dapat dilihat pada Gambar 4.14. Adapun untuk implementasi kode pemrograman informasi

tips saat terjadi gempa, dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.14 Implementasi informasi saat gempa terjadi
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Pada informasi terkait menu utama, menu pengetahuan soal gempa pengertian gempa,

menu jenis-jenis gempa, jenis-jenis gempa, dan tips saat terjadi gempa, penulis menggunakan

kode pemrograman yang sama. Alur dari kode pemrograman ini dimulai ketika chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna tidak sedang memiliki state. Selain itu chatbot juga akan

mengidentifikasi bahwa masukan yang diberikan oleh pengguna tidak termasuk dalam kata

kunci pada modul berita seputar gempa dan modul riwayat gempa.

Selanjutnya chatbot akan coba stem masukan pengguna tersebut. Lalu menghapus kata-

kata yang tidak diperlukan. Lalu dari hasil penghapusan kata tersebut, chatbot mencarikan

intent yang sesuai dengan kata yang terpilih.

Intent seperti yang telah penulis jelaskan pada Entity Relationship Diagram yang ada

pada Gambar 3.8, memiliki kolom dengan nama reply. Kolom tersebut merupakan kolom

dengan tipe data jsonb. Data pada kolom tersebut akan digunakan pada penyampaian

informasi ini. Jadi, chatbot akan menggabungkan data yang ada di kolom reply tersebut

dengan data statis lainnya. Dan hasil penyatuan itu akan dikirim ke Line. Adapun kode

pemrogramannya dapat dilihat pada Gambar 4.15.

text = Kata.stem_and_remove_stopword(@message.text)
word = Word.find_by(text: text.split.last)
raise DontUnderstandError word.present? == false
intent = word.intent
NewMessage::Send.interactive(@current_user, intent.reply)

Gambar 4.15 Implementasi penggunaan kolom reply untuk pengiriman pesan

4.2.6 Identifikasi Waktu

Proses identifikasi waktu pada masukan pengguna ini penulis bagi menjadi dua buah

class. Pertama, TimeIdentifier yang bertugas untuk melakukan identifikasi waktu pada

masukan pengguna. Proses ini dilakukan pada tiga kondisi. Kedua, kondisi di mana masukan

pengguna adalah string yang bentuknya sudah terstruktur (dd-mm-yyy atau dd/mm/yyy)

sehingga chatbot tinggal mengubahnya ke dalam bentuk tanggal. Adapun kode pemrograman

untuk kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 4.16. Kedua, kondisi ketika masukan pengguna

adalah kata relatif. Untuk kode pemrograman pada kondisi ini dapat dilihat pada Gambar

4.17.
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date = Date.parse(word; day = date.day; month = date.month; year =
date.year

Gambar 4.16 Kode pemrograman ketika masukan pengguna tanggal terstruktur

if relative == "kemarin"
date = Date.current - 1.day

else
case relative
when "hari" then time_unit = "days"
when "minggu" then time_unit = "weeks"
when "bulan" then time_unit = "months"
when "tahun" then time_unit = "years"
else raise DontUnderstandError
end
if word.include?("se#{relative}")

date = Time.now - eval("1.#{time_unit}")
elsif onetohundred_included_before?(word, relative).present?

number = onetohundred_included_before?(word, relative)
date = Time.now - eval("#{number}.#{time_unit}")

else
raise DontUnderstandError

end
end
day = date.day
month = date.month
year = date.year
else
words = word.split
words.each do |w|

day = w if [*1..31].include?(w.to_i)
m = month_list.select { |ml| ml["str"] == w }.first
month = m["int"] if m.present?
year = w if [*1900..Date.current.year].include?(w.to_i)
end

end
Gambar 4.17 Kode pemrograman ketika masukan pengguna adalah waktu relatif
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Seperti yang ada pada Gambar 4.17, proses dimulai dengan proses identifikasi masukan

pengguna. Ketika masukan pengguna “kemarin”, maka chatbot akan mengembalikan data

satu hari sebelumnya. Ketika masukan pengguna mengandung kata “se” dan ditambah

dengan hari, minggu, bulan, atau tahun, maka chatbot akan mengidentifikasi waktunya

sebagai satu ditambah hari, minggu, bulan, atau tahun lalu.

Jika masukan pengguna adalah tanggal ditambah dengan hari, minggu, atau tahun yang

lalu, maka pengguna akan mengembalikan data waktu seperti ini, tanggal dalam bentuk

angka ditambah dengan hari, minggu, bulan, atau tahun. Kondisi ketiga adalah kondisi di

mana masukan pengguna tidak termasuk dari kedua kondisi di atas. Pengguna akan

mengubah masukan pengguna menjadi array dan melakukan perulangan pada masing-masing

kata. Jika kata teridentifikasi sebagai tanggal, maka data tanggal akan disimpan ke dalam

Redis. Jika kata teridentifikasi sebagai nama bulan, maka chatbot akan menyimpan data

tersebut sebagai bulan di dalam Redis. Lalu hasil perulangan itu akan dikembelikan kepada

pengguna.

4.2.7 Identifikasi Lokasi

Selain proses identifikasi waktu, di modul riwayat gempa bumi juga akan dilakukan

proses identifikasi lokasi dari masukan pengguna. Proses ini dilakukan ketika state dari

pengguna adalah proses lokasi. Ia lebih sederhana ketimbang proses identifikasi waktu karena

pengguna langsung berkoordinasi dengan Open Streep Map untuk meminta latitude dan

longitude pada lokasi yang dicari oleh pengguna. Adapun kode pemrograman pada class ini

dapat dilihat pada Gambar 4.18.

place = GeocoderHelper.get_by_name(message.text.downcase)
NewMessage::Send.text(@user, "Ups aku gak mengenali lokasimu...") if
place.nil?
set_quake_location(place.lat, place.lon)
send_result(@user)

Gambar 4.18 Kode pemrograman identifikasi lokasi pengguna

Proses identifikasi lokasi pada masukan pengguna dimulai ketika state pengguna adalah

“proses lokasi.” Pengguna akan menggunakan pustaka Geocoder untuk mencarri lokasi
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berdasarkan nama lokasi yang dikirim oleh pengguna. Lalu hasilnya akan disimpan di Redis

oleh chatbot.

4.2.8 Alur Manajemen State

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bagian perancangan, untuk modul riwayat

gempa bumi, chatbot memiliki lima state yang akan digunakan oleh pengguna dalam tahapan

mendapatkan data riwayat gempa. Initial, proses waktu, proses lokasi, proses lokasi

pengguna, dan final. Kelima proses penetapan, pembaruan state pengguna itu secara

menyeluruh dapat dilihat pada Gambar 4.19.

def set_state(state_name, state_value, expired_in: 10)
del_state
key = "#{line_user_id}:state:#{state_name}"
$redis.set(key, state_value, nx: true, ex:

expired_in.to_i.minutes.to_i)
end
def del_state

pattern = "#{line_user_id}:state*"
keys = $redis.keys(pattern)
$redis.del(keys) if keys.present?

end
def state

pattern = "#{line_user_id}:state*"
keys = $redis.keys(pattern)
if keys.present?

key = keys.first
step = $redis.get(key)
name = key.split(':').last
OpenStruct.new(name: name, step: step)

end
end

Gambar 4.19 Daftar method untuk manajemen state
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Pada Gambar 4.19, terdapat tiga buah method yang digunakan untuk mengolah state

pengguna. Pertama adalah method “set_state” yang digunakan untuk menetapkan state

pengguna dengan parameter nama state, step state, dan waktu kadaluarsa. Kedua

“del_all_state” untuk menghapus seluruh state pengguna dengan paraemeter nama state.

Ketiga method “state” yang digunakan untuk mengecek di mana state pengguna saat ini.

4.2.9 Modul Riwayat Gempa Bumi

Di modul ini sistem chatbot akan menyimpan state dari pengguna. State ini berguna

agar chatbot mengingat chat pengguna sebelumnya. Terutama, ketika chatbot

mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan riwayat gempa di lokasinya. Proses

mendapatkan informasi soal riwayat gempa ini dimulai ketika chatbot mengetahui bahwa

pengguna memiliki tahapan “initial” pada state riwayat gempa. Jika pengguna sedang dalam

tahap tersebut, chatbot akan meminta pengguna mengirim waktu gempa yang ia inginkan

sambil memperbarui state pengguna menjadi proses waktu. Selanjutnya, pengguna akan

mengirim waktu yang diinginkannya. chatbot lantas memproses data itu dan menyimpan data

waktu yang diinginkan oleh pengguna sambil memperbarui state pengguna menjadi “proses

lokasi” dan meminta pengguna mengirim lokasinya.

Lalu, seperti sebelumnya, pengguna akan mengirim lokasinya. chatbot kembali

memproses masukan dari pengguna itu. Namun, di sini, chatbot akan mengecek apakah

pengguna menginginkan gempa bumi yang ada di lokasinya atau tidak. Jika iya, maka

chatbot akan meminta pengguna mengirim loksinya menggunakan fitur share location yang

ada di Line Messenger. Dan pengguna akan mengirim lokasinya. Lalu dari data lokasi

pengguna, chatbot akan mencarikan data gempa bumi sesuai dengan kriteria pengguna dan

mengirim hasilnya kepada pengguna.

Jika lokasi yang pengguna inginkan bukan lokasinya, maka chatbot akan langsung

melakukan pencarian lokasi gempa sesuai kriteria yang pengguna inginkan dan memberikan

hasilnya kepada pengguna. Adapun untuk kode pemrogramannya dapat dilihat pada Gambar

4.20. Adapun hasil impelementasi dari kode pemrograman di atas dapat dilihat pada Gambar

4.21.
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@user = user
step = @user.state&.step
@state_name = "riwayat_gempa"

if message.type == "text"
message.text.downcase!

end

case step
when "awal"

get_time
when "proses_waktu"

set_quake_time
get_quake_location

when "proses_lokasi"
set_quake_location
elsif message.type == "text"

&& !user_places_included_in?(message.text.downcase)
set_location_and_send_quake_data

elsif message.type == "location"
set_location_and_send_quake_data

when "proses_lokasi_user"
process_location

else
Rails.logger.error("something wrong")

end
Gambar 4.20 Kode pemrograman alur modul riwayat gempa

Gambar 4.21 Hasil implementasi modul riwayat gempa
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4.2.10 Modul Berita Seputar Gempa Bumi

Saat chatbot mengidentifikasi bahwa pengguna menginginkan berita-berita seputar

gempa bumi, chatbot akan mengambil data dari basisdata yang ia miliki. Jika berita tersedia,

maka chatbot akan mengembalikan data gempa dari suatu portal. Jika tidak, maka chatbot

akan memberi tahu pengguna bahwa berita tidak tesedia. Adapun implementasi dari menu

portal berita pada modul ini dapat dilihat pada Gambar 4.22. Sedangkan detail berita dari

portal tertentu dapat dilihat pada Gambar 4.23.

Gambar 4.22 Implementasi menu daftar portal berita

Gambar 4.23 Implementasi pengiriman berita gempa ke pengguna

4.2.11 Respon Chatbot Tidak Mengerti Masukan Pengguna

Ketika chatbot tidak mengerti maksud pesan yang dikirim oleh pengguna, sistem akan

membalas pesan dari pengguna bahwa ia tidak mengerti. Respon ini diambil dari intent Tidak

Mengerti yang chatbot simpan di dalam basisdata. Respon tersebut dapat dilihat pada

Gambar 4.24. Sedangkan untuk kode pemrogramannya, respon yang ada pada hasil di bawah

ini dapat dilihat pada Gambar 4.25.
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Gambar 4.24 Implementasi ketika chatbot tidak mengerti maksud pengguna

rescue DontUnderstandError => e
Rails.logger.error(e.message)
NewMessage::Send.interactive(@current_user,

Intent.dont_understand.reply)
Gambar 4.25 Kode pemrograman ketika masukan pengguna tidak dimengerti chatbot

4.3 Pengujian Fungsional

Pada penelitian ini, proses pengujian sistem akan dilakukan menggunakan Blackbox

Testing (BT) atau juga dikenal dengan nama Functional Testing. Ia merupakan salah satu

jenis bentuk pengujian aplikasi yang dilakukan tanpa perlu mengetahui struktur kode

pemrograman dari suatu aplikasi. Biasanya, pengujian menggunakan metode ini dilakukan

oleh orang yang tidak mengetahui struktur kode pemrograman dan tidak memiliki keahlian

khusus di bidang pemrograman.

Kelebihan dari adanya metode pengujian jenis ini adalah, pertama, proses pengujian

cukup efisien dalam menguji aplikasi dalam skala besar. Kedua, perspektif antara pengguna

dan pengembang menjadi terpisah. Sehingga BT bisa menjadi salah satu tahap bagaimana

menguji aplikasi jika di tangan pengguna. Ketiga, tidak perlu melihat kode pemrograman

yang ada pada suatu aplikasi. Proses pengujian akan dilakukan menggunakan beberapa

skenario pengujian. Skenario-skenario tersebut diambil berdasarkan ketersediaan modul-

modul yang ada pada chatbot yang telah dikembangkan. Adapun detail dari skenario

pengujiannya adalah sebagai berikut.

4.3.1 Pengujian Interaksi Awal

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah balasan yang diberikan

sistem kepada sesuai ketika pengguna baru pertama kali berinteraksi dengan sistem. Asumsi

pada pengujian ini adalah pengguna belum terdaftar pada basisdata sistem sehingga sistem
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akan memberikannya salam perkenalan. Adapun detail pengujian interaksi awal dapat dilihat

pada Tabel 4.1. Pada pengujian interaksi awal yang di dalamnya terdapat satu skenario dan

dapat dilihat pada Tabel 4.1, penulis mendapatkan hasil sukses untuk skenario tersebut.

Tabel 4.1 Pengujian Interaksi Awal

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Halo Memberikan salam

perkenalan

Memberikan salam

perkenalan

sukses

4.3.2 Pengujian Menu Utama

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem memberikan balasan

yang sesuai ketika pengguna meminta sistem mengirimkan menu utama yang berisi modul-

modul yang dimiliki oleh sistem. Pada pengujian menu utama yang di dalamnya terdapat satu

skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.2, penulis mendapatkan hasil sukses untuk skenario

tersebut.

Tabel 4.2 Pengujian Menu Utama

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Tolong kirimkan

menu

Tampilan menu utama

yang berisi tiga buah modul

dengan tipe pesan quick

reply

Menampilkan menu utama

yang berisi tiga buah modul

dengan tipe pesan quick

reply

sukses

4.3.3 Pengujian Menu Modul Pengetahuan Seputar Gempa

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem akan memberikan

balasan yang sesuai ketika pengguna meminta sistem untuk mengirimkan menu modul

pengetahuan seputar gempa. Adapun detail pengujian menu modul pengetahuan seputar

gempa dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pada pengujian menu modul pengetahuan seputar gempa

bumi yang di dalamnya terdapat dua skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.3, penulis

mendapatkan hasil sukses untuk skenario tersebut.
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Tabel 4.3 Pengujian Menu Modul Pengetahuan Seputar Gempa

Input Output yang diharapkan Ouput
Status

Tes

pengetahuan

seputar gempa

bumi

Tampilan menu yang berisi

daftar informasi yang bisa

didapatkan dari modul

pengetahuan gempa bumi

Menampilkan menu yang

berisi daftar informasi yang

bisa didapatkan dari modul

pengetahuan gempa bumi

sukses

Berikan saya

pengertian gempa

bumi

Pesan teks yang di

dalamnya terdapat

pengertian gempa

Menampilkan teks yang di

dalamnya terdapat

pengertian gempa bumi

sukses

4.3.4 Pengujian Informasi Modul Pengetahuan Seputar Gempa

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem akan memberikan

informasi sesuai yang pengguna minta saat pengguna meminta informasi-informasi yang ada

pada modul pengetahuan seputar gempa bumi. Adapun detail pengujian informasi modul

pengetahuan seputar gempa dapat dilihat pada Tabel 4.4. Pada pengujian informasi modul

pengetahuan seputar gempa bumi yang di dalamnya terdapat enam skenario dan dapat dilihat

pada Tabel 4.4, penulis mendapatkan hasil sukses untuk skenario-skenario tersebut.

Tabel 4.4 Pengujian Informasi Modul Pengetahuan Seputar Gempa

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Pengertian gempa

tektonik

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa tektonik

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa tektonik

sukses

Pengertian gempa

vulkanik

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa vulkanik

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa vulkanik

sukses

Pengertian gempa

meteor

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa meteor

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa meteor

sukses

Pengertian gempa

runtuhan

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa runtuhan

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa runtuhan

sukses

Pengertian gempa

ulah manusia

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa ulah

manusia

Pesan teks yang berisi

pengertian gempa ulah

manusia

sukses
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4.3.5 Pengujian Menu Utama Modul Riwayat Gempa

Pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem akan memberikan informasi

yang sesuai ketika pengguna memilih untuk mendapatkan informasi riwayat gempa bumi.

Adapun detail pengujian menu utama modul riwayat gempa dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Pada pengujian yang di dalamnya terdapat satu skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.5 ini,

penulis mendapatkan hasil sukses untuk skenario tersebut.

Tabel 4.5 Pengujian Menu Utama Modul Riwayat Gempa

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Berikan saya

riwayat gempa

Meminta pengguna

mengirimkan waku gempa

yang diinginkan

Mengirimkan pesan agar

pengguna memberikan

waktu gempa yang ia

inginkan

sukses

4.3.6 Pengujian Identifikasi Waktu

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem akan dapat

mengidentifikasi waktu yang dimasukkan oleh pengguna ketika sistem meminta pengguna

mengirimkan waktu riwayat gempa yang ia inginkan. Proses ini masuk ke dalam modul

riwayat gempa. Penulis memisahkan skenario karena cakupan prosesnya yang besar sehingga

tingkat kerentanan terhadap kesalahan semakin besar. Pada proses pengujian ini terdapat

tujuh skenario di mana masing-masing skenario yang ada dilakukan untuk menguji proses

information retrieval yang dilakukan oleh chatbot.

Setidaknya chatbot diharapkan dapat menangani dua garis besar masukan pengguna.

Pertama adalah masukan waktu dari pengguna yang sifatnya waktu yang terformat seperti 10-

09-2019 dan 10/09/2019. Kedua adalah masukan waktu dari pengguna yang sifatnya waktu

relatif seperti kemarin, setahun yang lalu, seminggu yang lalu, dan agustus 2019. Adapun

detail pengujian identifikasi waktu dapat dilihat pada Tabel 4.6. Pada pengujian yang di

dalamnya terdapat tujuh skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.6 ini, penulis mendapatkan

hasil sukses untuk skenario-skenario tersebut.
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Tabel 4.6 Pengujian Identifikasi Waktu

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Kemarin Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

28/09/2018 Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

2018 Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

28 september Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

28 september 2018 Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

Sebulan yang lalu Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

10 minggu yang

lalu

Meminta pengguna

mengirimkan lokasi gempa

Minta pengguna mengirim

data lokasi gempa yang

diinginkan

sukses

4.3.7 Pengujian Identifikasi Lokasi

Skenario ini untuk mengecek apakah sistem akan dapat mengidentifikasi lokasi yang

dimasukkan oleh pengguna. Skenario ini juga masuk ke dalam modul riwayat gempa dan

dibuat skenario tersendiri karena alasan yang sama pada pengujian ini. Adapun detail

pengujian identifikasi lokasi dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada pengujian yang di dalamnya

terdapat empat skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.7 ini, penulis mendapatkan hasil

sukses untuk skenario-skenario tersebut.
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Tabel 4.7 Pengujian Identifikasi Lokasi

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Donggala Memberikan hasil riwayat

gempa

Mengirim hasil riwayat

gempa

sukses

Lokasi saya Meminta pengguna

mengirimkan lokasinya

Meminta pengguna

mengirimkan lokasinya

sukses

0.5229, 126.1994 Mengirimkan hasil gempa

bumi kepada pengguna

Mengirimkan hasil gempa

bumi kepada pengguna

sukses

Italia Memberi tahu pengguna

bahwa data gempa bumi

tidak tersedia

Memberi tahu pengguna

bahwa data gempa bumi

tidak tersedia

sukses

4.3.8 Pengujian Identifikasi Koordinat

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem dapat

mengidentifikasi ketika pengguna memasukkan data koordinat kepada sistem. Data koordinat

yang ada diberikan oleh pengguna menggunakan fitur share location yang ada pada Line

Messenger. Adapun detail pengujian identifikasi koordinat dapat dilihat pada Tabel 4.8. Pada

pengujian yang di dalamnya terdapat satu skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.8 ini,

penulis mendapatkan hasil sukses untuk skenario tersebut.

Tabel 4.8 Pengujian Identifikasi Koordinat

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

0.5229, 126.1994 Mengirimkan hasil gempa

bumi kepada pengguna

Mengirimkan hasil gempa

bumi kepada pengguna

sukses

4.3.9 Pengujian Modul Berita Seputar Gempa

Skenario pengujian ini dilakukan untuk mengecek apakah modul berita seputar gempa

bumi yang terdapat pada sistem yang penulis kembangkan berjalan lancar atau tidak.

Pengujian modul ini dijadikan satu karena modul ini tidak banyak memiliki proses sehingga

kerentanan terhadap kesalahan lebih kecil dibanding lainnya. Adapun detail pengujian modul

berita seputar gempa dapat dilihat pada Tabel 4.9. Pada pengujian yang di dalamnya terdapat
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lima skenario dan dapat dilihat pada Tabel 4.9 ini, penulis mendapatkan hasil sukses untuk

skenario-skenario tersebut.

Tabel 4.9 Pengujian Modul Berita Seputar Gempa

Input Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Saya mau berita

gempa dong

Memberikan daftar portal

berita yang tersedia

Memberikan daftar portal

berita yang tersedia

Sukses

Kirimkan berita

dari kompas

Memberikan daftar berita

dari kompas.com

Memberikan daftar berita

dari kompas.com

Sukses

Kirimkan berita

dari kumparan

Memberikan daftar berita

dari kumparan.com

Memberikan daftar berita

dari kumparan.com

Sukses

Kirimkan berita

dari tempo

Memberikan daftar berita

dari tempo.co

Memberikan daftar berita

dari tempo.co

Sukses

Kirimkan berita

dari tempo

Memberikan daftar berita

dari tirto.id

Memberikan daftar berita

dari tirto.id

Sukses

4.3.10 Pengujian Penanganan Error

Skenario ini dilakukan untuk menguji apakah sistem dapat menangani jika terjadi

kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya pengguna memasukkan kata kunci yang

salah. Pengujian ini juga memasukkan skenario ketika terjadi kesalahan pada level sistem.

Misalnya, ketika terjadi permasalahan saat sistem berkomunikasi dengan aplikasi pihak

ketiga seperti Openstreet Map. Adapun detail pengujian error handling dapat dilihat pada

Tabel 4.10. Pada pengujian yang di dalamnya terdapat empat skenario dan dapat dilihat pada

Tabel 4.10 ini, penulis mendapatkan hasil sukses untuk skenario-skenario tersebut.
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Tabel 4.10 Pengujian penanganan error

Input/Kondisi Output yang diharapkan Ouput Status Tes

Saya lapar Maaf saya tidak mengerti

maksudmu

Menampilkan pesan bahwa

chatbot tidak mengerti

maksud pengguna

sukses

Tidak dapat

mengakses

Openstreet Map

Memberikan informasi

bahwa sedang terjadi

masalah pada sistem

pencarian lokasi

Memberikan informasi

bahwa sedang terjadi

masalah pada sistem

pencarian lokasi

sukses

Riwayat gempa

bumi tidak

ditemukan

Memberikan informasi

bahwa riwayat gempa

bumi sesuai kriteria yang

dicari tidak ditemukan

Memberikan informasi

bahwa riwayat gempa

bumi sesuai kriteria yang

dicari tidak ditemukan

sukses

Terdapat kesalahan

pada sistem

Memberi tahu bahwa

sedang terjadi kesalahan di

sistem

Memberi tahu bahwa

sedang terjadi kesalahan di

sistem

sukses

4.4 Usability Testing

Meski sistem chatbot dan aplikasi web konvensional sama-sama aplikasi yang

dibangun berlandaskan perkembangan teknologi web. Namun, dalam proses interaksinya

dengan pengguna, keduanya sangatlah berbeda. Pada aplikasi web konvensional, pengguna

berinteraksi dengan aplikasi melalui medium seperti tombol, tabel, formulir, dan sejenisnya,

maka di aplikasi berbasis chatbot, pengguna harus berinteraksi dengan agent yang

menitikberatkan kemampuannya pada segi pengolahan bahasa alami.

Implikasinya, tantangan pengembangan chatbot tidak hanya dari proses perancnagan

dan implementasinya saja. Tantangan itu juga datang dari bagaimana kita harus menguji

pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi chatbot yang telah dikembangkan.

Jika kita hendak melakukan menguji apakah pengguna puas dengan aplikasi chatbot

yang telah dikembangkan menggunakan mekanisme yang sama, misalnya, dengan

menggunakan metode System Usability Scale (SUS) atau User Experience Questionnaire

(UEQ), maka proses pengujian akan sulit mendapatkan hasil yang benar-benar valid.
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Presedennya, proses pengujian yang tidak valid akan membuat, setidaknya, penetrasi

penggunaan medium aplikasi yang terbilang baru ini menjadi stagnan.

Hal ini ditunjukkan oleh Holmes dalam penelitiannya yang berjudul “Usability testing

of a healthcare chatbot: Can we use conventional methods to assess conversational user

interfaces?” Pada penelitian tersebut, ia mencoba melakukan mekanisme pengujian terhadap

chatbot yang telah dikembangkan, dua di antaranya menggunakan metode SUS dan UEQ.

Adapun dari hasil pengujian itu Holmes mendapatkan kesimpulan bahwa pengujian

konvensional, dalam hal ini SUS dan UEQ, “tidak paling cocok” untuk menilai tingkat

kegunaan (usability) dari aplikasi chatbot.

Selain kedua metode di atas, pada penelitiannya Holmes juga menggunakan metode

usability testing yang terbilang baru. Yaitu Chatbot Usability Questionnaire (CUQ). Metode

ini merupakan hibridasi dari metode konvensional di atas. CUQ merupakan metode usability

testing untuk aplikasi berbasis chatbot yang diinisiasi oleh ALMA Chatbot Test, sebuah

platform pengujian chatbot yang tersedia di chrome extension, yang sampai saat ini

digunakan untuk menguji kegunaan chatbot di Facebook Messenger dan Telegram.

Penilaian metode CUQ lebih menekankan pada personalitas, orientasi, navigasi,

pemahaman, penanganan, dan kecerdasan. Melalui metode ini, penguji akan diminta untuk

menggunakan chatbot yang telah dikembangkan. Kemudian, dia akan diminta mengisi

kuisioner dengan skala penilaian 1 sampai 5. nilai 1 mengacu pada argumen yang sangat

tidak disetujui. Nilai 5 mengacu pada argumen yang sangat disetujui.

Berangkat dari hal tersebut, maka proses usability testing pada chatbot yang telah

dikembangkan ini, penulis akan menggunakan metode CUQ. Penulis membuat kuisioner

yang di dalamnya berisi 14 buah pertanyaan dan akan diisi oleh 23 orang penguji yang dipilih

secara acak. Pertanyaan 1 - 7 merupakan pertanyaan bernada positif. Sedangkan pertanyaan

nomor 8 - 14 merupakan pertanyaan bernada negatif.

Para penguji aplikasi akan diberikan pilihan 1 - 5 di mana 1 adalah sangat tidak setuju

dengan pernyataan yang ada. Sedangkan 5 adalah sangat setuju dengan pernyataan yang ada.

Adapun pernyataan-pernyataan dalam kuisioner yang penulis buat adalah sebagai berikut.

1. Percakapan yang saya lakukan dengan Chatbot nampak seperti percakapan dengan

manusia.

2. Chatbot menyambut saya saat pertama kali berinteraksi dengannya atau saat pertama
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kali membuka chat room dengannya.

3. Saya mengerti informasi apa saja yang dapat Chatbot berikan.

4. Chatbot dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dengan baik.

5. Chatbot memberikan saya informasi yang bermanfaat.

6. Ketika terdapat kesalahan pada pesan yang saya berikan, misalnya kesalahan ejaan,

Chatbot dapat mengatasinya dengan baik.

7. Chatbot sangat mudah digunakan.

8. Ketika berinteraksi dengan Chatbot, saya benar-benar merasa seperti berinteraksi

dengan robot.

9. Chatbot tidak memberikan salam pembuka saat saya pertama kali mengirim pesan

kepadanya.

10. Saya tidak mengerti informasi apa saja yang dapat diberikan oleh Chatbot

11. Chatbot seringkali tidak mengerti akan pertanyaan-pertanyaan ysang saya berikan.

12. Saya tidak mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Chatbot.

13. Chatbot tidak dapat mengerti pertanyaan yang saya ajukan padahal saya hanya sedikit

salah ejaan.

14. Saya mengalami kesulitan untuk menggunakan Chatbot.

Adapun proses penilaian hasil pengujian akan dihitung berdasarkan pada formula di

bawah ini. Formula tersebut dinilai berdasarkan penjumlahan dari kumpulan nilai positif lalu

dikurangi 7. penjumlahan kumpulan nilai negatif lalu dikurangi 35. Hasil penjumlahan positif

dan negatif kemudian dibagi 56. Kemudian hasil pembagian tersebut dikalikan dengan 100.

((((sum([NilaiPositif]) − 7) − (sum([NilaiNegatif]) − 35))/56) ∗ 100)
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4.5 Hasil Pengujian Fungsional

Mengacu pada sepuluh skenario yang telah penulis lakukan di atas, didapatkan hasil

bahwa seluruh hasil pengujiannya berhasil atau sesuai dengan ekspektasi dari rancangan

sistem chatbot yang penulis kembangkan.

4.6 Hasil Usability Testing

4.6.1 Nilai Tiap Topik Kuisioner

Seperti yang penulis sempat jelaskan pada bagian Usability Testing, bahwa pengujian

ini dilakukan lewat 14 argumen. Tujuh argumen dengan nada positif. Tujuh lainnya bernada

negatif. Artinya, di pengujian ini terdapat tujuh topik pengujian. Pada bagian ini, penulis akan

menajabarkan analisis hasil pengujian tujuh topik yang sudah penulis sebar kepada responden.

Topik-topik tersebut yaitu pertama, pendapat pengguna tentang apakah responden merasakan

interaksi yang dilakukan dengan chatbot natural atau tidak. Natural di sini berarti ketika ia

berinteraksi dengan chatbot, ia merasa seperti berinteraksi dengan manusia.

Kedua, topik tentang apakah chatbot mengawali interaksinya dengan memperkenalkan

diri serta mengenalkan atau tidak. Ketiga, topik tentang apakah chatbot memberi tahu

responden tentang informasi apa saja yang bisa pengguna dapatkan dari chatbot. Hal ini akan

berimplikasi pada tahu atau tidaknya pengguna informasi apa saja yang bisa ia dapatkan dari

chatbot. Keempat, topik tentang apakah chatbot dapat mengerti masukan-masukan yang

diberikan oleh responden. Kelima, topik tentang apakah responden merasa mendapatkan

informasi yang bermanfaat dari chatbot. Keenam, topik tentang apakah responden merasa

chatbot dapat menangani kesalahan ejaan yang responden masukkan. Ketujuh, topik tentang

apakah responden merasa kesulitan menggunakan chatbot. Adapun analisis hasil pengujian

pada tiap butir topik adalah sebagai berikut.

Topik pertama nilai yang didapatkan oleh chatbot berkisar antara 0 sampai dengan 75

dengan rerata 44,57 dan median 50. Topik ini, membahas soal apakah responden merasa

interaksinya dengan chatbot seperti interaksi dengan manusia atau tidak. Untuk topik kedua

yang membahas apakah chatbot menyambut responden. Saat ia pertama kali berinteraksi

dengan chatbot. Nilai yang diberikan oleh setiap responden pada topik ini antara 37,50

sampai 100 dengan rerata 76,09 dan median 75.

Untuk topik ketiga yang membahas apakah responden mengerti informasi apa saja yang

dapat diberikan oleh chatbot rentang jawaban yang diberikan responden antara 25 sampai 100
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dengan rerata 66,85 dan median 75. Untuk topik keempat yang membahas apakah chatbot

dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh responden dengan baik,

mendapatkan rentang nilai antara 25 hingga 37,5. Median nilai pada topik ini ada 50 dan

reratanya adalah 55,43. Kemudian untuk topik kelima, yang membahas apakah responden

merasa chatbot informasi gempa bumi memberikan informasi yang bermanfaat atau tidak,

mendapatkan rentang nilai antara 37,5 sampai 100. Median jawaban dari topik ini adalah 75.

Sedangkan reratanya adalah 70,65.

Untuk topik keenam yang membahas apakah chatbot dapat menangani kesalahan ejaan

atau tidak, setiap responden memberikan nilai antara 0 sampai 87,5. Rerata nilai pada topik

ini adalah 38,04 dan mediannya adalah 25. Untuk topik terakhir, yang membahas apakah

responden merasa mudah dalam menggunakan chatbot ini, nilai yang diberikan berada pada

rentang 37,5 sampai 100. Median nilai pada topik ini adalah 62,5 dan reratanya adalah 65,22.

4.6.2 Nilai Keseluruhan

Setelah melakukan analisis deskriptif pada bagian sebelumnya, pada bagian ini penulis

akan memaparkan analisis hasil usability testing untuk seluruh pertanyaan. Jika sebelumnya

penulis mencoba menganalisis nilai dari tiap topik satu-persatu tanpa menyandingkan topik

satu dengan yang lainnya. Maka di sini penulis akan coba menganalisisnya dengan

menggabungkan tiap topik argumen yang ada. Nilai pada bagian ini dapat juga disebut

sebagai CUQ seperti yang penulis telah bahas sebelumnya. Adapun nilai CUQ dari chatbot

yang telah penulis kembangkan adalah sebagai berikut.

Pertama, rentang nilai CUQ masing-masing responden antara 48,21 sampai 82,14.

Kedua, median nilai CUQ masing-masing responden adalah 57,14. Ketiga, rerata nilai CUQ-

nya adalah 59,55. Ketiga, terdapat enam responden yang terdapat pada kuartil pertama

dengan nilai di bawah sama dengan 48,21. Keempat, terdapat satu responden yang berada

pada kuartil ketiga dengan nilai di atas sama dengan 82,14.


	HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
	HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
	Tim Penguji

	1HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
	2HALAMAN PERSEMBAHAN
	3HALAMAN MOTO
	4KATA PENGANTAR
	5SARI
	6GLOSARIUM
	7DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	1BAB IPENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	1.2Rumusan Masalah
	1.3Tujuan Penelitian
	1.4Batasan Penelitian
	1.5Manfaat Penelitian
	1.6Metodologi Penelitian
	1.7Sistematika Penulisan

	2BAB IILANDASAN TEORI
	2.1Chatbot
	2.1.1Algoritma dan Pendekatan Teknis
	2.1.2Arsitektur

	2.2Information Retrieval
	2.3Finite State Machine
	2.4Web Crawling
	2.5Platform Line Messenger
	2.6Penelitian Terdahulu

	3BAB IIIANALISIS DAN PERANCANGAN
	3.1Analisis Kebutuhan Fungsional
	3.1.1Modul Pengetahuan Seputar Gempa Bumi
	3.1.2Modul Riwayat Gempa Bumi
	3.1.3Modul Berita Seputar Gempa Bumi

	3.2Analisis Kebutuhan Masukan
	3.3Analisis Kebutuhan Proses
	3.3.1Information Retrieval
	3.3.2Pengelolaan State Pengguna
	3.3.3Penarikan Riwayat Gempa Bumi
	3.3.4Penarikan Berita Gempa Bumi
	3.3.5Pengolahan Waktu Pada Masukan Pengguna
	3.3.6Pengolahan Lokasi Pada Masukan Pengguna
	3.3.7Pengiriman Pesan
	3.3.8Pengelolaan Pengguna

	3.4Analisis Kebutuhan Keluaran
	3.4.1Perkenalan Diri Chabot
	3.4.2Menu
	3.4.3Modul Pengetahuan Seputar Gempa Bumi
	3.4.4Modul Riwayat Gempa Bumi
	3.4.5Modul Berita Seputar Gempa Bumi
	3.4.6Penanganan Error

	3.5 Perancangan Sistem
	3.5.1 Alur Percakapan
	3.5.2Diagram Relasi Entitas (ERD)
	3.5.3Alur Pengolahan Masukan Pengguna
	3.5.4 Alur Identifikasi Waktu
	3.5.5Alur Identifikasi Lokasi
	3.5.6Alur Manajemen State
	3.5.7 Alur Pengolahan Modul Riwayat Gempa Bumi
	3.5.8 Alur Crawling Berita Gempa Bumi
	3.5.9 Alur Pengolahan Modul Berita Gempa Bumi
	3.5.10Arsitektur Sistem Chatbot


	4BAB IVIMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
	4.1Kebutuhan Perangkat Lunak
	4.1.1Ruby
	4.1.2Ruby on Rails
	4.1.3PosgreSQL
	4.1.4Redis
	4.1.5Heroku
	4.1.6Pustaka Information Retrieval
	4.1.7Pustaka Geocoding

	4.2Implementasi Sistem
	4.2.1Webhook URL
	4.2.2Line Messaging API
	4.2.3 Pesan Pembuka
	4.2.4Menu Utama
	4.2.5 Modul Pengetahuan Seputar Gempa Bumi
	4.2.6 Identifikasi Waktu
	4.2.7 Identifikasi Lokasi
	4.2.8 Alur Manajemen State
	4.2.9 Modul Riwayat Gempa Bumi
	4.2.10Modul Berita Seputar Gempa Bumi
	4.2.11Respon Chatbot Tidak Mengerti Masukan Pengguna

	4.3Pengujian Fungsional
	4.3.1Pengujian Interaksi Awal
	4.3.2Pengujian Menu Utama
	4.3.3Pengujian Menu Modul Pengetahuan Seputar Gempa
	4.3.4Pengujian Informasi Modul Pengetahuan Seputar Gemp
	4.3.5Pengujian Menu Utama Modul Riwayat Gempa
	4.3.6Pengujian Identifikasi Waktu
	4.3.7Pengujian Identifikasi Lokasi
	4.3.8Pengujian Identifikasi Koordinat
	4.3.9Pengujian Modul Berita Seputar Gempa
	4.3.10Pengujian Penanganan Error

	4.4Usability Testing
	4.5Hasil Pengujian Fungsional
	4.6Hasil Usability Testing
	4.6.1Nilai Tiap Topik Kuisioner
	4.6.2Nilai Keseluruhan


	5BAB VKESIMPULAN DAN SARAN
	5.1Kesimpulan
	5.2Saran

	8DAFTAR PUSTAKA

