
5 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan perancangan aplikasi chatbot untuk

informasi seputar gempa bumi. Aplikasi ini dapat memberikan tiga kategori informasi kepada

pengguna. Informasi tersebut adalah pengetahuan seputar gempa bumi, riwayat gempa bumi,

dan berita seputar gempa bumi.

Untuk proses manajemen dialog, penulis menggunakan Finite State Machine yang

bertugas untuk mengarantina state seorang pengguna. Untuk proses information retrieval,

penelitian ini menggunakan alur pemrosesan yang disarankan oleh Asian (2007) yang di

dalamnya terdapat proses case folding, tokenisasi, stemming, dan stopword removing. Hasil

pengujian terhadap fungsionalitas yang di dalamnya terdapat proses manajemen state, proses

identifikasi waktu serta lokasi, proses penarikan data gempa bumi dari USGS, dan proses

penarikan data berita gempa bumi dari empat portal berjalan dengan lancar.

Hasil pengujian usabilitas yang dilakukan terhadap 23 orang responden, meski

sebagian kecil responden masih berada pada kuartil pertama, menunjukkan hasil yang cukup

baik lantaran melebihi standar usabilitas suatu chatbot. Yaitu dengan nilai di atas 50. Namun,

jika penulis coba melakukan analisis terhadap masing-masing topik pengujian secara

independen, masih terdapat dua komponen pengujian berada di bawah nilai standar yang

telah ditetapkan.

Komponen pengujian pertama adalah tentang bagaimana chatbot dapat memberikan

apa yang disebut sebagai “sense of human” kepada pengguna. “Sense of human” adalah aspek

yang sangat penting di dalam chatbot karena hal ini dapat meminalisasi potensi rasa jenuh

pengguna dalam berinteraksi dengan chatbot. Karena pengguna diharuskan berada di dalam

satu layar yang sama (chat room) secara terus menerus.

Komponen pengujian kedua yang masih di bawah standar adalah tentang bagaimana

chatbot dapat menangani kesalahan ejaan yang dimasukkan oleh pengguna. Penggunaan

tombol di dalam chatbot nampak tidak terlalu signifikan untuk mencegah kesalahan ejaan

yang dilakukan oleh pengguna karena pengguna kerap lebih memilih untuk mengetik pesan

kepada chatbot tanpa menggunakan tombol.



79

5.2 Saran

Penelitian ini hanya mengambil cakupan kecil dari berbagai kemungkinan yang dapat

dilakukan oleh aplikasi berbasis chatbot terutama di ranah penanggulangan bencana alam.

Selain itu, banyak bagian ruang lingkup pada penelitian ini yang masih dapat dikembangkan

selanjutnya. Berangkat dari hal itu, maka penulis memberikan saran:

a. Jika ketersediaan data teks yang dimiliki oleh chatbot terbatas, seluruh percakapan

yang dilakukan antara chatbot dan pengguna sebaiknya dimasukkan ke dalam Finte

State Machine (FSM) sehingga proses pengolahan kata yang cenderung kurang

maksimal karena kurangnya data bisa diminimalisir.

b. Pada penelitian ini proses mencari data riwayat gempa bumi yang mudah diolah

sangatlah sulit. Maka menurut penulis, proses menyediakan data menjadi hal yang

sangat penting untuk dilakukan sehingga proses eksplorasi terhadap data gempa bumi

yang ada dapat dimaksimalkan.

c. Pada pengembangan chatbot, terutama yang dapat diakses publik luas,sebaiknya

terdapat akses di mana pengguna bisa memberikan umpan balik jika terdapat kesalahan

konteks percakapan yang dilakukan oleh chatbot. Sehingga data itu bisa dipakai untuk

melakukan pengembangan terhadap chatbot.

d. Untuk meningkatkan “sense of human” chatbot yang belum maksimal, maka penulis

menyarankan perancangan manajemen dialog disusun menggunakan metode Bot-

Initiative Strategy seperti yang dijelaskan pada penelitian Yi, S. (2017). Penelitian ini

nampak cukup menjanjikan karena chatbot akan selalu memberikan respon balik

kepada pengguna di sebelum, saat, atau sesudah proses interaksi antara chatbot dan

pengguna terjadi.

e. Untuk mangkomodasi kesalahan ejaan pada masukan pengguna, di sini penulis

menyarankan adanya proses tambahan dalam mengidentifikasi intent dari pesan yang

pengguna kirimkan. Proses tersebut kemunginan dapat dijalankan oleh dua buat

metode. Pertama, pencocokkan intent bisa ditambahkan menggunakan model

pembelajaran mesin yang mana dapat meningkatkan “kecerdasan” chatbot terhadap

maksud pengguna. Namun, ketersediaan data akan menjadi sangat penting dalam

metode ini. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan proses Fuzzy

Match yang dapat mengidentifikasi kemiripan antar teks. Pada skala kecil, metode

kedua nampak lebih menjanjikan karena tidak membutuhkan ketersediaan data yang

banyak (atau bahkan tidak perlu).
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