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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat terlepas untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam mencari informasi. Pada saat ini informasi 

memeiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan 

informasi dapat mempermudah dan membantu pekerjaan manusia lebih cepat 

untuk di selesaikan. Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang disengaja untuk 

mengunjungi sebuah tempat atau objek wisata tertentu dengan tujuan untuk 

menikmati keindahan alam, mencoba wahana yang tersedia di objek wisata, 

menikmati kuliner khas dari tempat tersebut atau hanya sekadar melepas 

kepenatan dari rutinitas sehari-hari.  

Pariwisata Jawa Barat memiliki potensi wisata yang tinggi, hal ini 

dikarenakan jawa barat memiliki potensi alam yang indah dan dapat 

dimanfaatkan dengan baik untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Bandung 

adalah Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki objek wisata yang 

beragam dan popular. Menurut data yang ditunjukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bandung selalu mengalami peningkatan 

pengunjung wisata di setiap tahunnya[1]. Hal ini juga dikarenakan Bandung 

memiliki letak geografis yang strategis dan memiliki aksesbilitas akomodasi 

yang memadai.Terdapat banyak media yang memberikan informasi mengenai 

objek wisata di Bandung seperti pencarian informasi di mesin pencarian, brosur, 

media sosial atau bahkan website resmi dari Dinas Pariwisata dan
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Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Kota/Kabupaten Bandung. Namun 

pencarian informasi melalui media tersebut dirasai kurang efektif. Hal ini 

dikarenakan jika pengunjung ingin mengetahui informasi yang mendetail, 

pengunjung harus melakukan proses pencarian informasi yang tidak sebentar. Hal 

ini dikarenakan pencarian informasi dari sistem informasi berbasis website hanya 

memberikan informasi secara keseluruhan atau secara umum saja. 

Kecerdasan Buatan adalah teknologi yang saat ini banyak dikembangkan[2]. 

Hal ini dikarenakan Kecerdasan Buatan mudah untuk digunakan dan 

memungkinkan komputer atau mesin memiliki tindakan yang lebih cerdas yang 

menyerupai manusia. Salah satu cabang ilmu dari kecerdasan buatan adalah Natural 

Language Processing (NLP). NLP adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk 

memberikan kemampuan kepada mesin atau komputer untuk dapat membaca, 

mengerti dan mengartikan maksud dari perkataan manusia[3]. Dengan adanya 

teknologi ini, kita dapat memanfaatkannya untuk memberikan informasi mengenai 

objek wisata yang ada di Bandung kepada calon pungunjung agar lebih cepat dan 

efektif dalam memberikan jawaban. 

Salah satu bentuk implementasi dari pendekatan NLP adalah Chatbot. Chatbot 

adalah program komputer yang dapat menyerupai prilaku manusia dalam 

melakukan percakapan atau komunikasi. Chatbot masuk kedalam area Question 

Answering System didalam NLP[4]. Yaitu sebuah sistem yang sengaja di desain dan 

dibuat untuk melakukan proses tanya jawab dengan penggunanya. Kemampuan 

Chatbot dalam memberikan jawaban dari pertanyaan dengan NLP dimanfaatkan 
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sebagai Conversational Search Engine atau mesin pencari dengan bahasa yang 

konvensioanal melalui ruang obrolah atau chat. Dengan adanya Chatbot kita dapat 

memanfaatkannya untuk memberikan informasi yang mendetail mengenai objek 

wisata yang ada di Kota/Kabupaten Bandung sesuai dengan kebutuhan dari calon 

pengunjung yang ingin melakukan perjalanan wisata. 

Penggunaan aplikasi Chatbot ini dirasai perlu karna biasanya informasi yang 

ditanyakan oleh pengunjung hanyalah informasi umum yang mendetail, seperti 

pertanyaan tentang lokasi, alamat, harga tiket atau fasilitas yang tersedia. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan selalu ditanyakan oleh pengunjung yang akan 

mendatangi tempat wisata. Proses tanya-jawab dapat dilakukan dengan lebih dengan 

proses otomasi yaitu dengan menggunakan aplikasi Chatbot. 

Untuk mengenali pertanyaan yang dimaksud oleh pengunjung, Chatbot perlu 

mengetahui maksud dan konteks spesifik dari pertanyaan yang diberikan. Oleh 

karena itu pada pengimplementasian Chatbot sebagai media yang menyediakan 

informasi diperlukan pengetahuan atau knowledge yang dapat membuat Chatbot 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user. Data yang digunakan adalah kumpulan 

pertanyaan dan jawaban yang akan di klasifikasikan kedalam enam kelas. Model 

Chatbot yang digunakan adalah Chatbot Retrieval-Based-Model. 

Proses utama yang harus dilakukan Chatbot dalam menjawab pertanyaan 

adalah dengan proses Intent Classifiying dan Entity Recognizing. Intent Classifier 

akan menempatkan pertanyaan yang diberikan user kedalam label/kelas yang sudah 

didefinisikan sebelumnya. Sedangkan Entity Recognizing akan mengambil keyword 
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atau konteks spesifik dari pertanyaan yang sudah di klasifikasikan. Machine 

Learning (ML) adalah proses dimana mesin atau komputer belajar dari data atau 

Knowledge yang sudah diberikan sebelumnya. Dalam ML proses klasifikasi adalah 

proses/metode yang digunakan untuk memasukan data kedalam label atau kelas 

tertentu. Pada penelitian ini algoritma klasifikasi yang digunakan adalah Random 

Forest (RF). RF adalah algoritma pegembangan dari Decision Tree, dan RF adalah 

Supervised Learning yang berbasis klasfikasi dan regeresi.  

Algoritma RF menghasilkan nilai akurasi yang tinggi. Penelitian yang di 

lakukan oleh Reinardus (2019) menunjukan bahwa Random Forest dapat 

menghasilakan nilai akurasi sampai dengan 88%[5]. Penelitian yang dilakukan oleh 

Fransiska (2018) juga menunjukan bahwa Random Forest dapat menangani 

overfitting dan dapat menangani banyak data hal ini dikarenakan Random Forest 

adalah metode ensemble. Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk meningkatkan 

nilai akurasi pada sebuah metode klasifikasi [6]. 

Sedangkan untuk mendapatkan keyword atau konteks spesifik dari pertanyaan 

dari user, Chatbot akan memanfaatkan metode ML yaitu sebuah metode Keyword 

Extraction dengan menggunakan Rapid Autonmatic Keyword Extarction(RAKE). 

Pemilihan metode ini digunakan karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Stuart 

Rose (2017) menunjukan bahwa metode RAKE bekerja lebih baik dalam 

mengekstrak kata kunci dari sebuah dokumen dari pada metode Textrank[7]. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengimplementasikan 

Algoritma Random Forest (RF) sebagai Intent Classifier dan Rapid Automatic 
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Keyword Extraction (RAKE) sebagai Entity Recognizer pada aplikasi Chatbot 

sebagai Virtual Travel Assistant.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan Algoritma Random Forest  (RF) dan 

Rapid Automatic Keyword Extaraction ( RAKE) pada Chatbot sebagai Virtual 

Travel Assistant? 

2. Bagaimana  akurasi jawaban yang dihasilkan oleh aplikasi Chatbot untuk 

menjawab pertanyaan user? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari Implementasi Algoritma Random Forest dan RAKE pada 

Chatbot sebagai Virtual Travel Assistant  yaitu : 

1. Untuk mengimplementasikan Algoritma Random Forest dan Rapid 

Automatic Keyword Extaraction ( RAKE) pada Chatbot sebagai Virtual 

Travel Assistant. 

2. Mengetahui akurasi jawaban atau  respon yang dihasilkan oleh aplikasi 

Chatbot dalam memberikan jawaban. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

maka berikut beberapa batasan masalah dari Implementasi Algoritma RF dan RAKE 

pada aplikasi Chatbot sebagai Virtual Travel Assistant adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan merupakan data dari website resmi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi  Jawa Barat dan Website yang memiliki konten wisata 

yang ada di Bandung. 

2. Data yang digunakan hanya data wisata Kab/Kota Bandung yang popular dan 

banyak dikunjungi. 

3. Jawaban yang diberikan aplikasi Chatbot kepada user bersumber dari data yang 

sudah diklasifikasikan dan disimpan dalam operational database dengan 

format CSVdan JSON. 

4. Aplikasi Chatbot merupakan aplikasi berbasis website 

5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dan Framework Flask. 

6. Aplikasi tidak dapat membedakan lawan bicara berdasarkan identitasnya 

seperti jenis kelamin,umur, ataupun nama. 

7. Percakapan hanya dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia. 

8. Dalam percakapan, Chatbot hanya menanggapi percakapan dalam bahasa alami 

dan tidak melayani masukan berupa karakter-karakter khusus.  

9. Topik pembicaraan hanya dibatasi mengenai informasi tentang lokasi tempat 

wisata, fasilitas umum, rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan, harga tiket 
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masuk, rekomendasi wisata kuliner dan informasi umum objek wisata yang ada 

di Kota dan Kabupaten Bandung. 

10. Aplikasi hanya dapat menjawab pertanyaan yang memiliki kata kunci yang 

sama dengan kata kunci  yang terdapat di dalam dataset. 

11. Chatbot hanya bisa di gunakan jika pengguna terhubung ke internet. 

12. Chatbot diberikan kemampuan dasar untuk merespon mengenai sapaan atau 

salam. 

13. Chatbot dapat memberikan rekomendasi objek wisata popular di bandung 

secara acak. 

14. Chatbot tidak menangani penulisan pertanyaan yang Typo. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangkan pemikiran adalah sebuah gambaran singkat yang menjelaskan 

sebuah gambaran besar alur logika yang akan dilakukan pada sebuah penelitian 

dengan cara mengidentifikasi permasalahan, mencari pendekatan metode yang bisa 

memberikan penyelesaian dari permasalahan, sampai dengan mendapatkan hasil 

argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Berikut ini merupakan kerangka 

pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan:  



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan penelitian ini, ada beberapa 

teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang 

jelas dan rinci mengenai masalah yang ada. Berikut merupakan  teknik 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini : 
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1. Studi Literatur 

Studi Literatur yang dilakukan penulis diantaranya dengan cara 

mempelajari berbagai dokumen laporan penelitian, melalui buku-buku 

referensi dan jurnal yang berkaitan dengan implementasi aplikasi 

Chatbot, Algoritma Random Forest dan Metode RAKE. 

2. Web Scrapping 

Web Scraping merupakan teknik pengambilan data dari halaman 

website atau mobile app. Website yang dijadikan objek Scrapping 

adalah Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 

dan website yang memiliki konten wisata di Bandung. 

1.6.2  Teknik Pengembangan Sistem 

Adapun metode pengembangan perangkat lunak ini yaitu menggunakan 

metodologi Waterfall. Adapun tahapan dalam metode waterfall sebagai 

berikut: 

1. Analisis Kebutuhan Alat dan Perangkat Lunak 

Pada proses ini dilakukan proses analisis mengenai teknologi dan 

metode apa saja yang dapat digunakan dan analisi kebutuhan sistem  pada 

saat membangun aplkasi Chatbot pemandu wisata. 

2. Desain 

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan desain aplikasi 

Chatbot pemandu wisata, yaitu dengan menggambarkan bagaimana 

aplikasi Chatbot dapat memahami  data yang telah diproses, dan 
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bagaimana aplikasi Chatbot merespon pertanyaan dari pengguna 

menggunakan UML, dan Mock Up.   

3. Pembuatan Kode Program  

Pada tahapan ini dilakukan penulisan program sesuai dengan 

perancangan yang sudah dilakukan. Penulisan program menggunakan 

bahasa pemrograman Python. 

4. Pengujian 

Pada tahapan ini, dilakukan pengujian pada aplikasi yang sudah dibuat 

menggunakan black box testing. 

5. Pendukung (Support) atau Pemeliharaan (Maintenance) 

Pada tahap ini, tidak menutup kemungkinan, ketika pengecekan fungsi 

aplikasi  terjadi kesalahan atau error. Sehingga dapat dilakukan 

pengulangan pengembangan dengan tahapan dari awal tanpa merubah 

tujuan dari perancangan alat dan pernacangan perangkat lunak awal. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam enam bab, dengan susunan 

sistematika penulisan berikut:   

BAB I    PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan-

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori beserta penjelasan yang akan digunakan sebagai 

tinjauan untuk memecahkan masalah dan mendukung penelitian.   

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan hasil analisis masalah, data dan algoritma yang menjadi 

landasan untuk perancangan sistem. Bab ini juga membahas arsitektur sistem 

yang akan dibuat.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menerangkan hasil implementasi dan hasil pengujian sistem yang telah 

dibangun. 

BAB V   PENUTUP  

Bab ini berisi pernyataan singkat yang menjelaskan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan secara keseluruhan. Bab ini juga berisi saran untuk 

pengembangan penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

  Daftar Pustaka berisi sumber-sumber baik cetak maupun tertulis yang 

digunakan dalam penelitian dan dikutip dalam penyusunan. 

LAMPIRAN 

Pada lampiran ini berisi dokumen-dokumen yang telah digunakan dalam proses 

penyusunan dan juga perancangan seperti source code serta kelengkapan 

dokumen lainnya. 

 


