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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini didapat dari penelitian 

yang di lakukan oleh Nyoman, dkk (2017) dalam penelitian tersebut memanfaatan 

teknologi chatbot dengan fitur Fulltext Search Booelan Mode sebagai alternatif 

pencarian informasi tentang wisata di Pulau Bali yang dapat memudahkan dalam 

pencarian informasi tentang wisata di Pulau Bali. 

Dhebsy dan Eka (2017) dalam penelitiannya membuat Aplikasi yang dapat 

melakukan percakapan dengan manusia dan membantu manusia dengan 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengguna dengan menggunakan bahasa 

dan tata bahasa yang tepat. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah 

AIML (Artificial Intellegence Markup Language). 

Maskur (2016) dalam penelitiannya mambangun chatbot yang mempunyai 

tujuan sebagai Virtual Assistant yang memberikan informasi kepada mahasiswa 

melalui data yang tersimpan pada sistem yang berisi informasi mengenai  program  

studi  teknik  informatika  dan  penambahan pengetahuan  baru  apabila  data  

yang  tersimpan  tidak  ditemukan. 

Elisabet dan Irawan(2015) dalam penelitiannya membuat Aplikasi chatbot 

untuk informasi objek wisata kota bandung, Tujuannya adalah mempermudah 

pengunjung menemukan informasi yang dibutuhkan, yaitu informasi mengenai 

alamat tempat-tempat wisata. Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan Natural 

Language Processing. 
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Iswandi (2018) dalam penelitiannya membuat sistem yang terintegrasi 

antara chatbot dan order management system, sehingga chatbot dapat 

memberikan informasi mengenai produk ataupun pesanan yang terdapat di dalam 

sistem sesuai dengan yang ditanyakan pelanggan. Penelitian ini menggunakan 

platform NLP (Natural Language Processing) yaitu API.AI atau sekarang 

berganti nama menjadi DIALOGFLOW. 

Panji (2019) dalam usulan penelitiannya memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Iswandi yaitu mengintegrasikan chatbot dengan 

sistem. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dicantumkan diatas 

adalah penelitian ini memanfaatkan pendekatan model DNN (Deep Neural 

Network) dan teknologi yang digunakan yaitu Tensorflow dan REST API. 

2.1 Tabel Perbandingan Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Metode/teknologi 
Jenis 

Aplikasi 

Nyoman, dkk 

(2017) 

Pencarian Informasi Wisata 
Daerah Bali menggunakan 

Teknologi Chatbot 

Metode Fulltext Search 

Boolean Mode 
Android 

Dhebsy dan Eka 

(2017), 

Aplikasi Chatbot Objek Wisata 

Jawa Timur Berbasis AIML 
AIML Web 

Maskur (2016) 

Perancangan Chatbot Pusat 

Informasi Mahasiswa 

Menggunakan AIML Sebagai 

Virtual Assistant Berbasis Web 

AIML, ALICE Web 

Elisabet dan 

Irawan (2015)  

Rancang Bangun Aplikasi 
Chatbot Informasi Objek 

Wisata  Kota Bandung dengan 

Pendekatan Natural Language 

Processing 

Metode Text Mining Web 

Ahmad Iswandi 

(2018) 

Implementasi Chatbot Pada 

Order Management System 

Usaha Mikro Kecil Menengah 

API.AI / Dialogflow Web 

Panji (2019) 

Implementasi Chatbor Pada 

Aplikasu Web Studi Kasus 

Pemesanan Jasa Fotografer 

Vue, Python, Deep 

Neural Network 
Web 
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2.2  Dasar Teori 

2.2.1 VueJs 

VueJs adalah javascript framework yang dikembangkan untuk membangun 

antarmuka suatu software. VueJs telah menyediakan berbagai macam fungsi 

javascript yang telah dimodifikasi sehingga programmer dapat lebih mudah untuk 

membangun software, tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Selain 

memudahkan dalam pengembangan, VueJs juga memberi kemudahan kepada 

pengguna software dalam menggunakan software itu sendiri dengan realtime 

response, di mana VueJs meminimalkan waktu antara aksi user dengan respons 

perangkat lunak. VueJs pertama kali dirilis pada Februari 2014 oleh Evan You 

setelah bekerja di Google menggunakan AngularJS di beberapa proyek. (Dimas, 

2018). 

2.2.2 Python 

Python merupakan bahasa pemrograman dengan tujuan umum yang 

dikembangkan secara khusus untuk membuat source code mudah dibaca. Python 

juga memiliki library yang lengkap sehingga memungkinkan programmer untuk 

membuat aplikasi yang mutakhir dengan menggunakan source code yang tampak 

sederhana (Syarifah, 2018). 

2.2.3 Kecerdasan Buatan  

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan kawasan penelitian, 

aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk 

melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Dengan 

demikian diharapkan komputer bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, 



8 

 

seperti berpikir dan belajar. Sistem kecerdasan komputer ini bisa dilatih atau 

dilakukan pembelajaran terhadap komputer itu sendiri atau biasa disebut dengan 

machine learning. (Simon 1987). 

2.2.4 Machine Learning  

Machine learning (ML) adalah cabang dari AI yang meliputi mesin yang 

dapat menguraikan data dan mampu belajar sendiri melalui proses training. Dari 

proses training didapatkan model yang dapat digunakan untuk menjawab dari 

inputan data sesuai dengan hasil training model, dari data dapat dibuat dua model 

yang terkenal yaitu regresi dan klasifikasi. ML banyak digunakan di berbagai 

bisnis dewasa ini karena sangat efisien bila digunakan di berbagai bidang seperti 

pengenalan suara, objek, dan wajah, penerjemahan, dan tugas-tugas lainnya. 

Contohnya adalah DeepMind Google. Pendekatan ML yang banyak digunakan 

pada saat ini adalah deep learning, yang memiliki konsep utama akan mempelajari 

fitur yang terdapat pada data baru ketika menemukan kemiripan fitur pada data 

yang lama yang telah dipejarinya. (Alpaydin, 2009) 

2.2.5 Tensorflow 

Tensorflow merupakan perpustakaan perangkat lunak yang dikembangkan 

oleh Tim Google Brain dalam organisasi penelitian Mesin Cerdas Google, untuk 

tujuan melakukan pembelajaran mesin dan penelitian jaringan syaraf dalam. 

Tensorflow menggabungkan aljabar komputasi teknik pengoptimalan kompilasi, 

mempermudah penghitungan banyak ekspresi matematis dimana masalahnya 

adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Fitur utamanya 

meliputi:   
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1. Mendefinisikan, mengoptimalkan, dan menghitung secara efisien 

ekspresi matematis yang melibatkan array multidimension (tensors).  

2. Pemrograman pendukung jaringan syaraf dalam dan teknik pembelajaran 

mesin.  

3. Penggunaan GPU yang transparan, mengotomatisasi manajemen dan 

optimalisasi memori yang sama dan data yang digunakan.  

4. Tensorflow bisa menulis kode yang sama dan menjalankannya baik di 

CPU atau GPU. Lebih khususnya lagi, Tensorflow akan mengetahui 

bagian perhitungan yang harus dipindahkan ke GPU.  

Skalabilitas komputasi yang tinggi di seluruh mesin dan kumpulan data 

yang besar. (Syarifah, 2018) 

2.2.6 Chatbot 

Chatbot adalah sebuah sistem berbasiskan bahasa alami. Chatbot 

merupakan salah satu perkembangan dalam pembuatan simulator percakapan 

mesin dengan manusia. Percakapan yang terjalin antara chatbot dengan pengguna 

memang masih jauh dari percakapan normal antar manusia (Elisabet dan Irawan, 

2015). 

2.2.7 Natural language processing dan Natural Language Toolkit 

Natural language processing (NLP) adalah pengolahan otomatis atau semi-

otomatis bahasa manusia. NLP terkait erat dengan linguistik dan berkaitan dengan 

penelitian dalam ilmu kognitif, psikologi, fisiologi, dan matematika. Dalam 

domain ilmu komputer khususnya, NLP berkaitan dengan teknik compiler, teori 
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bahasa formal, interaksi antar manusia dan komputer, machine learning, dan 

teorema pembuktian.  

Natural Language Toolkit (NLTK)  adalah sebuah platform yang 

digunakan untuk membangun program analisis teks. Platform ini awalnya dirilis 

oleh Steven Bird dan Edward Loper dalam kaitannya dengan mata kuliah 

komputasi linguistik di Universitas Pennsylvania pada tahun 2001. Ada sebuah 

buku pegangan untuk platform tersebut dengan judul  Natural Language 

Processing dengan Python. (Abder-Rahman, 2017). 

2.2.8 Web Service 

Web Service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interaction and interoperability antar sistem pada suatu jaringan. Web 

service digunakan sebagai suatu fasilitas yang menyediakan layanan (dalam 

bentuk informasi atau data) kepada sistem lain, sehingga dapat berinteraksi 

dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan. Web service 

menyimpan data informasi dalam format JSON atau XML, sehingga data ini dapat 

diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, dan bahasa 

pemrograman. (Aminudin, dkk, 2013). 

2.2.9 Rest 

REST (Representational State Transfer) yang disingkat REST merupakan 

salah satu jenis arsitektur untuk penerapan web service yang menerapkan konsep 

perpindahan antar state. State disini dapat digambarkan seperti peramban meminta 

suatu halaman situs, di sisi server akan mengirimkan state halaman situs yang 

sekarang ke peramban. Navigasi melalui URL yang disediakan sama halnya 

http://www.nltk.org/
http://www.nltk.org/book/
http://www.nltk.org/book/
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dengan mengganti state dari halaman situs. Sama seperti REST bekerja, dengan 

bernavigasi melalui link HTTP untuk melakukan aktivitas tertentu. Seakan-akan 

terjadi perpindahan state antara satu dengan yang lain. Perintah HTTP yang bisa 

digunakan dalam REST adalah fungsi GET, POST, PUT atau DELETE. Dalam 

pengaplikasiannya, REST lebih banyak digunakan pada web service yang 

berorientasi data sumber daya. Sebutan untuk web service yang menerapkan 

arsitektur REST adalah REST ful web service. (Aminudin, dkk,  2013). 

 

 


