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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Layanan informasi akademik adalah layanan yang memberikan informasi 

akademik, misalnya jadwal mata kuliah, hasil studi, data peserta didik, dan 

prosedur atau persyaratan administrasi. Pada instansi pendidikan STMIK Atma 

Luhur untuk mendapatkan informasi akademik dapat dilakukan dengan datang 

langsung ke BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Terdapat 

juga cara yang lebih mudah dan cepat, yaitu mengakses website mahasiswa STMIK 

Atma Luhur sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus.  

Pemanfaatan website mahasiswa sudah berjalan dengan cukup baik, namun 

kurang praktis dan efektif. Setelah mahasiswa login di website tersebut, ia harus 

memberikan beberapa input seperti klik tombol dan menu untuk menampilkan 

informasi akademiknya, seperti KHS (Kartu Hasil Studi). Selain itu, antarmukanya 

dirasakan terlalu kecil jika dibuka dengan menggunakan browser ponsel, yang 

menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengetuk tombol 

dan menu.  

Terdapat sebuah solusi yang dapat ditawarkan agar mahasiswa dapat 

mengakses layanan informasi akademiknya dengan cepat dan praktis, yaitu dengan 

pemanfaatan chatbot. Chatbot adalah sebuah aplikasi yang sudah ada sejak tahun 

1965 sampai dengan sekarang dengan menggunakan konsep tanya jawab.  

Menurut [1], chatbot adalah program komputer yang memproses input 

bahasa alami dari pengguna dan menghasilkan respon yang cerdas dan relatif yang 

kemudian dikirim kembali ke pengguna. Chatbot saat ini banyak dikembangkan 

untuk menangani masalah customer service dan sebagai media pembelajaran jarak 

jauh. Aplikasi chatbot menyederhanakan proses pengaksesan informasi yang 

dilakukan dengan menggunakan website. Pengguna tidak perlu mengklik masing-

masing menu aplikasi yang tersedia pada website untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan. Pengguna hanya perlu menginputkan pertanyaan kepada chatbot 
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kemudian pengguna akan langsung mendapatkan respon jawaban yang diinginkan 

dengan cepat.   

Aplikasi chatbot yang dikembangkan pada penelitian ini berbasis Android, 

yang mana mengingat banyaknya mahasiswa STMIK Atma Luhur yang 

menggunakan smartphone dengan platform Android. Menurut [2], Android 

merupakan tumpukan perangkat lunak open-source yang mencakup sistem operasi, 

middleware, dan aplikasi mobile utama. Selain itu, terdapat juga seperangkat 

pustaka API (Application Programming Interface) untuk membuat aplikasi yang 

dapat membentuk tampilan, dan fungsi sesuai dengan device yang digunakan. 

Android juga menawarkan lingkungan open-development dan semua aplikasi 

ditulis dengan menggunakan API yang sama dan dijalankan pada run time yang 

sama. 

Aplikasi yang akan dibuat dikhususkan untuk mahasiswa STMIK Atma 

Luhur yang informasi akademiknya sudah terekam di database. Agar dapat login 

dan mengakses informasi layanan akademiknya dengan aplikasi chatbot yang 

dibuat, mahasiswa diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan NIM mereka. 

Informasi akademik yang dapat diakses oleh mahasiswa antara lain KHS, jadwal 

mata kuliah, data pribadi, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), IPS (Indeks Prestasi 

Semester), dan SKS (Satuan Kredit Semester) lulus kumulatif. Selain itu, aplikasi 

chatbot ini juga dapat digunakan mahasiswa dalam mengakses pengumuman 

terbaru terkait perkuliahan, mengecek dan meng-entry KRS (Kartu Rencana Studi) 

sebelum semester baru perkuliahan dimulai. Informasi-informasi tersebut dapat 

diakses dengan mengajukan pertanyaan kepada chatbot, dan chatbot akan 

memprosesnya dengan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dari 

hasil pencocokan keyword pada knowledge base.  

Penerapan NLP (Natural Language Processing) dan metode ekstraksi 

entitas pada chatbot yang akan dibuat dilakukan dengan menggunakan software 

pengembang Dialogflow. Penelitian terdahulu yang terkait di antaranya penelitian 

[3] mengenai pembangunan aplikasi chatbot Midwify sebagai media pendukung 

pembelajaran ilmu kebidanan berbasis Android di STIKes Bhakti Kencana 

Bandung. Penelitian tersebut menerapkan NLP dengan menggunakan Dialogflow 
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dan hasilnya, chatbot dapat menjawab dengan tepat dan sesuai 45 dari 48 

pertanyaan dengan persentase tingkat akurasinya 93,75%.  Penelitian [4] mengenai 

implementasi NLP pada chatbot peribahasa. Penelitian [5] mengenai implementasi 

chatbot pada order management system usaha mikro kecil menengah. Penelitian 

[6] mengenai penggunaan named entity recognition dan Artificial Intelligence 

Markup Language (AIML) untuk penerapan chatbot berbasis teks. Penelitian [7] 

mengenai railbot: a railway (IRCTC) chatbot.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, akan dilakukan penelitian 

berjudul “Chatbot Layanan Informasi Akademik Berbasis Android 

Menggunakan Algoritma NLP dan Metode Ekstraksi Entitas di STMIK Atma 

Luhur”. Dengan adanya chatbot yang dibuat, diharapkan dapat mempermudah, 

mempercepat, dan meningkatkan efisiensi layanan informasi akademik di STMIK 

Atma Luhur dan pemberitahuan pengumuman dari pihak kampus kepada 

mahasiswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan chatbot layanan informasi 

akademik berbasis Android di STMIK Atma Luhur ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi layanan informasi akademik di STMIK Atma 

Luhur yang antarmukanya tidak terlalu kecil pada smartphone? 

2. Bagaimana membuat aplikasi layanan informasi akademik di STMIK Atma 

Luhur yang dapat digunakan dengan mudah? 

3. Bagaimana membuat informasi akademik di STMIK Atma Luhur dapat 

diakses dengan mudah, cepat dan efisien oleh mahasiswa? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi chatbot ini hanya dapat memahami percakapan dalam Bahasa 

Indonesia. 
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2. Aplikasi yang dibuat berbasis Android, dan tidak ada aplikasi web untuk 

melakukan input data. Manajemen basis data hanya dengan menggunakan 

phpMyAdmin. 

3. Aplikasi chatbot yang akan dibuat berbasis teks dimana seluruh data dikirim 

dalam sebuah chat.  

Penerapan NLP pada aplikasi yang akan dibuat menggunakan Dialogflow. 

4. Aplikasi menggunakan Firebase untuk database log chat, login, dan 

registrasi email mahasiswa, dan MySQL untuk database data akademik 

mahasiswa. Dengan kata lain, aplikasi tidak diintegrasikan pada database 

STMIK Atma Luhur yang sesungguhnya untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya perubahan data di database selama penelitian dilakukan. 

5. Chatbot tidak dapat melakukan pembaruan pengetahuan secara otomatis 

ataupun dari umpan balik mahasiswa. 

6. Aplikasi ini menggunakan 17 data akademik mahasiswa aktif reguler 

(angkatan 15, 16, 17, dan 18) dengan kondisi yang bervariasi (IPS dan 

konsentrasi serta program studi) sebagai sampel dan diimpor dari database 

Oracle STMIK Atma Luhur.  

7. Chatbot yang dibuat hanya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk registrasi, 

login, membaca panduan penggunaan aplikasi, dan membaca (read) 

informasi akademik seperti data pribadi, jadwal kuliah (di luar kuliah 

pengganti), KHS, IPK, IPS, SKS lulus kumulatif, dan daftar pengumuman 

terbaru terkait perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengecek dan 

mengentri KRS di tahun ajar 2019/2020 ganjil mendatang.  

8. Mahasiswa dapat mengakses informasi akademiknya dan mengentri KRS 

dengan chatbot yang dibuat tanpa mempertimbangkan faktor seperti belum 

mengisi kuesioner, masih cuti, ataupun pembayaran perkuliahan semester 

sebelumnya yang belum lunas. Selain itu, proses entri KRS sekaligus 

pemilihan kelas pagi atau sore dilakukan secara bersamaan demi 

kepraktisan, karena umumnya mahasiswa tidak memilih waktu perkuliahan 

yang bervariasi dalam satu semester. 
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9. Informasi akademik yang dapat diakses hanyalah semester perkuliahan 

ganjil (gasal) dan genap. 

10. Penelitian ini tidak membahas konfigurasi firebase dan koding algoritma 

machine learning, NLP dan ekstraksi entitas dari Dialogflow yang bukanlah 

aplikasi open source. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi layanan informasi akademik di STMIK Atma Luhur yang 

antarmukanya tidak terlalu kecil pada smartphone. 

2. Membuat aplikasi layanan informasi akademik di STMIK Atma Luhur yang 

dapat digunakan dengan mudah. 

3. Membuat informasi akademik di STMIK Atma Luhur dapat diakses dengan 

mudah, cepat dan efisien oleh mahasiswa. 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat antarmukanya tidak terlalu kecil dan sesuai dengan 

perangkat smartphone yang digunakan, sehingga mahasiswa tidak kesulitan 

untuk menekan tombol atau menu.  

2. Aplikasi yang dibuat dapat dengan mudah digunakan untuk mengakses 

informasi akademik. 

3. Pengaksesan informasi akademik menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan  

Sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan. 
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 BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian 

dan mendasari pembahasan secara detail, seperti definisi 

model, metode dan tools pengembangan perangkat lunak 

yang digunakan. Teori pendukung yaitu, chatbot, layanan 

informasi akademik, Android, JDK (Java Develpoment Kit), 

Android Studio, Java, Kotlin, Firebase, MySQL, Dialogflow, 

machine learning, NLP, NLU (Natural Language 

Understanding), dan penelitian terdahulu. 

 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan yang terdiri dari model 

pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan 

perangkat lunak, dan tools yang digunakan dalam analisis 

dan merancang aplikasi, serta algoritma. 

 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan organisasi, 

struktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang, analisis 

masalah, perancangan sistem dan implementasi sebagai hasil 

dari penelitian yang telah dirancang, sekaligus pengujian 

aplikasi. 

 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan saran untuk pengembangan aplikasi 

yang lebih baik. 


