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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Terutama 

teknologi seperti artificial intelligent (AI) yang menghasilkuan produk berupa chatbot 

sebagai assisten virtual yang bertugas untuk mengelola suatu aktivitas manusia, 

contohnya seperti aktivitas perkuliahan mahasiswa. Teknologi informasi di bidang 

pendidikan perkuliahan sangat berperan besar seperti sistem informasi manajemen 

berbasis website untuk setiap universitas. Namun, permasalahan muncul dimana 

mahasiswa jarang menggunakan sistem informasi universitas untuk mencari informasi 

mengenai perkuliahan seperti tugas, quiz maupun aktivitas perkuliahan lainnya. 

Mahasiswa lebih cenderung menggunakan aplikasi media sosial dan instant 

messaging seperti Line Messenger sebagai media untuk mencari informasi 

perkuliahan, walaupun informasi yang didapat kurang terpercaya. Permasalahan 

dalam perkuliahan tersebut menyebabkan mahasiswa tidak mengetahui dengan benar 

mengenai detail tugas dan quiz atau tes yang diberikan oleh dosen. Rancang bangun 

chatbot asisten virtual menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan mahasiswa 

dalam perkuliahan, dimana chatbot yang dibangun berperan sebagai asisten virtual 

untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan seperti mengelola tugas 

serta quiz. Pengelolaan tersebut berupa pemberian notification, reminder notification, 

form pengumpulan file tugas untuk mahasiswa, dan media untuk menjawab soal quiz. 

Notifikasi tersebut di kirim melalui Line Messenger setiap mahasiswa aktif dan 

sebelumnya telah terdaftar pada sistem. Detail tugas maupun detail quiz dibuat dan 

diberikan oleh dosen melalui website asisten virtual. Selain itu terdapat fitur chat 

dosen, berfungsi agar mahasiswa bisa berkomunikasi dengan dosen menggunakan 

aplikasi instant messaging yang berbeda. 

 

Kata Kunci: chatbot, asisten virtual, mahasiswa, Line  
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ABSTRACT 

 

 The development of technology is currently developing fast. Technological 

advantages such as artificial intelligence (AI) that produce products in the form of 

chatbots as virtual assistance are designed to manage human activities. For example, 

such as student lecture activities. Information technology in the field of lecture 

education is very large such as web-based management information systems for each 

university. However, problems arise when students rarely use university information 

systems to find information about lectures such as assignments, quizzes as well as other 

lecture activities. Students prefer to use social media applications and instant 

messaging such as Line Messenger as a medium to find lecture information, even 

though the information obtained is not trusted. Problems in this lecture cause students 

not to know correctly about the details of assignments and quizzes or tests given by 

lecturers. The virtual assistant chatbot design is the solution for students to complete 

their lectures, while the chatbot is built by virtual assistants to manage student 

activities in lectures such as managing assignments and quizzes. Manage the 

notifications in the form of notifications, reminder notifications, forms to collect 

assignment files for students, and the media to answer quiz questions. Prior notification 

is sent via Line Messenger for each active student and has previously been approved 

in the system. Assignment details and quiz details are created and provided by lecturers 

through the virtual assistant's website. Also, there are lecturer chat features, working 

on so students can communicate with lecturers using different instant messaging 

applications. 

 

Keyword: chatbot, virtual assistants, student, Line   
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BAB I 

  PENDAHULUAN   

  

Bab I merupakan pendahuluan yang digunakan dalam Tugas Akhir Rancang 

Bangun Chatbot Sebagai Asisten Virtual Untuk Pengelolaan Aktivitas Mahasiswa. 

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

mengerjakan Tugas Akhir Rancang Bangun Chatbot Sebagai Asisten Virtual Untuk 

Pengelolaan Aktivitas Mahasiswa.   

1.1   Latar Belakang   

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Informasi adalah 

salah satu kata kunci pada era globalisasi pada saat ini. Semua aktivitas kehidupan akan 

memerlukan informasi, sehingga bisa dikatakan bahwa semua aktivitas yang dijalankan 

dituntut untuk menghasilkan informasi berguna bagi setiap orang. Perkembangan 

teknologi informasi yang pesat belakangan ini telah memasuki hampir semua bidang 

kehidupan seperti bidang bisnis, pendidikan dan kesehatan (Maskur, 2016).  

E-learning merupakan perpaduan antara pembelajaran jarak jauh dan tatap 

muka (konvensional), sehingga materi yang diajarkan sebagian diberikan melalui e-

learning dan sebagian lagi melalui tatap muka. Penggunaan e-laerning dianggap lebih 

menarik dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu pembelajaran di kampus. Konsep pembelajaran e-learning mulai 

dikembangkan mengingat peningkatan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi dari 

tahun ke tahun semakin meningkat, begitu juga dengan kebutuhan akan pembelajaran 

digital yang semakin tinggi. Fasilitas perkuliahan seperti jaringan internet yang stabil, 

ketersediaan fasilitas hotspot, yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajan e-

learning tersebut. Oleh karena itu, konsep e-learning menjadi salah satu alternatif bagi 

mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan diri dan upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar dan kemampuan akademik mahasiswa. Adapun beberapa tool e-learning yang 

sudah diterapkan salah satunya yaitu Moodle. Tool Moodle adalah salah satu software 

open source e-learning yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Kekurangan 

dari Moodle adalah harus memerlukan tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator 
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untuk memaintenance dan juga membangun sistem e-learning-nya. Selain itu, harus 

mempersiapkan hardware yang lumayan bagus dan juga mengeluarkan biaya. 

Teknologi terbaru yang baru-baru ini muncul yaitu artificial intelligent (AI) 

yang menghasilkan produk seperti chatbot asisten virtual untuk pengguna internet. 

Chatbot pada dasarnya merupakan program komputer yang berinteraksi dengan user 

menggunakan bahasa natural (Benedictus, Wowor and Sambul, 2017). Teknologi 

chatbot telah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ternama di dunia seperti 

Google, Telegram Messenger, Whatsapp dan Line Messenger. Kegunaan chatbot akan 

mempermudah para pengguna dalam mendapatkan informasi yang diinginkan secara 

real time. 

Teknologi informasi di bidang pendidikan perkuliahan sangat berperan besar 

dengan terbentuknya sistem informasi manajemen untuk setiap universitas. Namun, 

permasalahan muncul dimana mahasiswa jarang menggunakan sistem informasi 

universitas dikarenakan mahasiswa lebih cenderung menggunakan aplikasi media 

sosial dan instant messaging seperti Line Messenger sebagai media untuk mendapatkan 

informasi perkuliahan. Permasalahan dalam perkuliahan tersebut menyebabkan 

mahasiswa tidak mengetahui tugas yang diberikan dosen serta batas pengumpulan 

tugas dikarenakan jarangnya mahasiswa mengakses sistem informasi universitas.  

Perancangan chatbot asisten virtual menjadi solusi dalam menyelesaikan 

permasalahan mahasiswa dalam perkuliahan, dimana chatbot yang dirancang berperan 

sebagai asisten virtual untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan yang 

akan terintegrasi dengan API milik aplikasi Line Messenger. API dapat dikatakan 

sebagai penghubung suatu program dengan aplikasi lainnya yang memungkinkan 

programmer menggunakan sistem function (Fajar Ramdani, 2017). Penggunaan Line 

Messenger sebagai penerapan chatbot asisten virtual untuk mahasiswa karena instant 

messaging Line lebih identik digunakan oleh mahasiswa. Studi literatur yang didapat 

dalam penerapan chatbot lebih banyak digunakan pada Telegram Messenger 

sedangkan penggunaan Line Messenger sebagai penerapan chatbot sedikit. Chatbot 

asisten virtual yang dirancang bertugas sebagai pengelola susunan tugas serta quiz/tes 

dengan target penerimanya adalah mahasiswa. Pengelolaan susunan tugas dan quiz 

yang dimaksud adalah chatbot akan menyimpan data tugas/quiz pada basisdata, dimana 
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data tersebut didapatkan dari penginputan data yang dilakukan oleh dosen melalui 

website. Data tugas berisi nama matakuliah, deskripsi pemberian tugas seperti syarat 

isi dari tugas, batas terakhir pengumpulan tugas dan syarat format pengumpulan tugas. 

Data yang tersimpan tersebut akan dikelola dan chatbot akan memberikan 

pemberitahuan kepada mahasiswa melalui aplikasi Line Messenger, namun 

sebelumnya mahasiswa sudah harus menambahkan akun chatbot asisten virtual pada 

aplikasi Line Messenger milik masing-masing mahasiswa. Chatbot asisten virtual juga 

akan memberikan reminder notification kepada mahasiswa melalui aplikasi Line 

Messenger sebagai pengingat mengenai pengumpulan tugas sudah mendekati batas 

terakhir pengumpulan serta pelaksanaan quiz akan segera dimulai. Informasi yang tidak 

dimengerti ataupun keluhan mengenai tugas atau quiz, mahasiswa dapat langsung 

berkomunikasi dengan dosen melalui chatbot asisten virtual, walaupun dosen 

menggunakan instant messaging Telegram dan mahasiswa menggunakan instant 

messaging Line untuk berkomunikasi. Karena chatbot asisten virtual sudah terintegrasi 

dengan Telegram dan Line. 

      

1.2   Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini merumuskan 

masalah sebagai berikut.   

1. Bagaimana tampilan interface dari dashboard website dan chatbot asisten 

virtual saat beroperasi.  

2. Bagaimana alur kerja dari sistem chatbot asisten virtual saat digunakan untuk 

menyampaikan informasi. 

   

1.3   Tujuan Penelitian   

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan 

diantaranya sebagai berikut.   

1. Mengetahui tampilan interface website dan chatbot asisten virtual saat 

digunakan.  
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2. Mengetahui alur kerja dari sistem chatbot asisten virtual saat digunakan untuk 

menyampaikan informasi.  

   

1.4   Manfaat Penelitian   

Manfaat yang dapat diambil dari dibentuknya chatbot asisten virtual adalah 

terbentuknya penyaluran informasi secara cepat dan terpercaya mengenai informasi 

tugas perkuliahan serta quiz dari dosen. Sebagai media alternatif untuk pengumpulan 

tugas dan pelaksanaan quiz serta percakapan online antar mahasiswa dan dosen. 

Sehingga permasalahan mahasiswa dalam perkuliahan dapat teratasi dengan 

terbentuknya chatbot asisten virtual. 

  

1.5   Batasan Masalah   

Batasan masalah dari rancang bangun chatbot asisten virtual untuk pengelolaan 

aktivitas mahasiswa adalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi instant messaging yang digunakan untuk mengaktifkan chatbot asisten 

virtual adalah aplikasi Line Messenger untuk mahasiswa dan Telegram 

Messenger untuk dosen serta admin. 

2. Jenis pengumpulan berkas tugas pada website asisten virtual adalah dokumen 

berupa pdf, word, excel, ppt serta gambar dan video. Maksimal pengumpulan 

berkas tugas sebanyak 20 berkas per satu judul tugas. 

3. Jenis quiz yang dilakukan pada chatbot asisten virtual adalah essay dan pilihan 

ganda dengan jumlah pilihan ganda sebanyak lima opsi. 

4. Pengelolaan hasil tugas dan quiz yang diberikan dosen diakses melalui website. 

Pengaksesan hanya bisa dilakukan oleh admin dan dosen. 

5. Chatbot hanya memberikan informasi terkait tugas dan quiz perkuliahan. 

6. Informasi tugas perkuliahan hanya khusus untuk tugas individu. 

7. Media percakapan online melalui chatbot asisten virtual untuk dosen adalah 

Telegram Messenger dan mahasiswa melalui Line Messenger. 
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1.6   Sistematika Penulisan   

Untuk memudahkan dalam pemahaman tugas akhir ini maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut.   

BAB I PENDAHULUAN   

BAB I membahas mengenai pendahuluan meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan dan batasan masalah terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

BAB II membahas secara singkat teori yang diperlukan dalam 

penelitian tugas akhir.   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN   

BAB III akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam 

perancangan sistem.   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV akan membahas tentang hasil dari sistem yang dibuat 

menggunakan parameter yang telah ditentukan.   

BAB V KESIMPULAN 

BAB V berisi tentang kesimpulan dari hasil uji coba sistem yang 

dilakukan serta saran-saran yang dibutuhkan untuk pengembangan 

lebih lanjut. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

  

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang digunakan dalam Tugas Akhir 

Rancang Bangun Chatbot Sebagai Asisten Virtual Untuk Pengelolaan Aktivitas 

Mahasiswa. Tinjauan pustaka meliputi landasan teori atau materi-materi yang 

digunakan dalam mengerjakan Tugas Akhir Rancang Bangun Chatbot Sebagai Asisten 

Virtual Untuk Pengelolaan Aktivitas Mahasiswa.  

2.1  Matriks State of the Art 

State of the art merupakan analisa penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan dengan menggunakan konsep yang sejalan dan hampir sama dengan 

penelitian sekarang. Penerapan state of the art berfungsi untuk melihat sejauh mana 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan Rancang Bangun 

Chatbot Sebagai Asisten Virtual Untuk Pengelolaan Aktivitas Mahasiswa. 

 

Tabel 2.1 Matriks State of the Art 

Judul Jurnal Pembahasan 

E-learning as a tool for improving 

access to academic education in the 

opinion of University of Gdansk 

students and teachers  

 

Peneliti 

Grazyna Chaberek-Karwacka, 

Miroslawa Malinowska  

Tahun 

2015 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

E-learning dapat mengurangi aspek-

aspek negatif dari perkuliahan paruh 

waktu. Keuntungan dari pengenalan 

bentuk pengajaran ini, dimana siswa dan 

guru dapat menghemat waktu dan 

memfasilitasi pembelajaran. Oleh karena 

itu pengenalan e-learning dianggap 

sebagai suatu keberhasilan. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Penerapan e-learning untuk 

meningkatkan pendidikan akademik 
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diterima baik oleh siswa dan pengajar di 

Universitas Gdansk. 

Developing Virtual Teaching Assitants 

For Open E-learning Platforms 

 

Peneliti 

Eduardo Rodriguez, Juan C. Burguillo, 

Daniel A. Rodriguez, Fernando A. 

Mikic, J.C. Gonzalez-Moreno, Vicente 

Novegil  

Tahun 

2008 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Pengembangan asisten pengajar virtual 

menggunakan entitas kecerdasan buatan 

untuk memperkaya proses pembelajaran 

secara open source dimana 

dikembangkannya T-BOT dan Q-BOT 

yang berguna sebagai asisten pengajar 

bagi siswa dan dapat berkomuniksai 

dengan bahasa alami dengan 

menggunakan modul AIML dan PHP. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Pengembangan asisten pengajar virtual 

dapat berkomunikasi dengan siswa 

menggunakan bahasa alami. T-BOT dan 

Q-BOT berperan penting dalam 

pengembangan asisten pengajar virtual 

karena dapat berintegrasi dengan 

platform e-learning lainnya. 

Automated Reply to Students’ Queries 

in e-Learning Environment using Web-

BOT 

 

Peneliti 

Farhan M., Munwar I. M., Aslam M., 

Martinez Enriquez A. M., Amjad 

Farooq, Saad Tanveer, Pedro Mejia A. 

Tahun 

Hasil Penelitian 

Perancangan Web-BOT sebagai 

pembalas pesan otomatis untuk siswa 

berhasil dilakukan karena Web-BOT 

juga dilatih agar bisa menjawab semua 

pertanyaan selama 24/7. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Web-BOT dirancang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan siswa seputaran 
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2012 

Nama Jurnal 

IEEE 

pembelajaran yang terkait, serta dengan 

balasan pesan yang cepat dan selalu 

tersedia 24/7. 

Chatbot for University Related FAQs 

 

Peneliti 

Bhavika R. Ranoliya, Nidhi 

Raghuwanshi, Sanjay Singh 

Tahun 

2017 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Chatbot diimplementasikan untuk 

memenuhi kebutuhan akademik 

pengunjung. Chatbot akan membantu 

siswa untuk mengambil informasi seperti 

peringkat universitas, ketersediaan 

layanan, universitas lingkungan, 

pembaruan tentang aktivitas yang terjadi 

di dalam kampus dan informasi 

akademik lainnya. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Di makalah ini telah mengusulkan dan 

menerapkan interaktif chatbot untuk 

lingkungan Universitas yang dapat 

dijadikan acuan. 

AI and Web-Based Human-Like 

Interactive University Chatbot 

(UNIBOT)  

 

Peneliti 

Neelkumar P. Patel, Devangi R. Parikh, 

Prof. Darshan A. Patel, Prof. Ronak R. 

Patel 

Tahun 

2019 

Nama Jurnal 

Hasil Penelitian 

UNIBOT dibuat bertujuan sebagai alat 

yang menyediakan cara cepat untuk 

berinteraksi dengan pengguna. Serta 

dapat membantu para pengguna untuk 

memperoleh informasi yang diinginkan 

dengan mudah kepada pengguna. Dalam 

makalah ini, rincian tentang desain, 

algoritma yang digunakan dan 

implementasi Unibot disajikan. 

Pengguna tidak perlu mengumpulkan 
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IEEE informasi dengan mengunjungi situs web 

atau perguruan tinggi. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

UNIBOT dibuat dengan bahasa 

pemrograman PHP serta UNIBOT 

berintegrasi dengan dataset universitas 

sebagai bahan untuk memberikan 

jawaban ke pengguna terkait informasi 

universitas dengan cepat. Makalah ini 

dapat dijadikan acuan dalam penelitian. 

An Intelligent Semantic Agent for e-

Learning Message Communication 

 

Peneliti 

Ying-Hong Wang, Wen-Nan Wang, Yi-

Hsiang Yen 

Tahun 

2005 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Makalah ini menerapkan konsep e-

learning sebagai media pembelajaran 

baru untuk siswa dalam mempelajari 

grammar bahasa inggris. Ruang chat 

dirancang agar siswa dan guru dapat 

berdiskusi terkait pelajaran bahasa 

inggris, dan Learning_Angel bertugas 

sebagai bot pengawas yang dapat 

mendeteksi kesalahan dari siswa secara 

real time. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Makalah ini menggunakan konsep e-

learning sebagai solusi pembelajaran 

mengenai grammar bahasa inggris agar 

siswa lebih tertarik dengan metode baru 

ini. Serta menyediakan ruang chat untuk 

siswa dan bot sebagai pengganti saat guru 

sedang ofline. 
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Impact of integrating WebRTC in 

universities’ e-learning platforms  

 

Peneliti 

Samuel OUYA, Khalifa SYLLA, Pape 

Mamadou Djidiack FAYE, 

Mouhamadou Yaya SOW, Claude 

LISHOU 

Tahun 

2015 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Dalam makalah ini, diusulkan plugin dari 

platform Moodle karena memungkinkan 

siswa dari Universitas Senegal yang 

sudah terbiasa menggunakan platform ini 

untuk berkomunikasi dalam audio, video, 

serta mengobrol antara siswa-siswa dan 

dengan guru-guru mereka diingkungan 

Moodle terkait akademik. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Pada makalah tersebut menjelaskan di 

Universitas Senegal sudah menerapkan 

metode e-learning terkait akademik 

kampus melalui platform moodle dan 

penerapannya pun sudah sampai pada 

komunikasi audio dan video. 

Mobile tutoring for situated learning 

and collaborative learning in AIML 

application using QR-Code  

 

Peneliti 

Orlando De Pietro, Giovanni Frontera  

Tahun 

2012 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

TutorBot adalah aplikasi yang dirancang 

untuk memberikan bantuan dalam 

konteks e-learning dengan bantuan 

AIML sebagai interaski dengan 

pengguna menggunakan bahasa alami. 

TutorBot dikombinasikan dengan QR-

Code, dimana QR-Code berfungsi 

sebagai pelabelan suatu objek nyata. 

Menggunakan ponsel pintar dengan 

perangkat lunak tertentu menerjemahkan 

instruksi yang terkandung dalam label 

QR-Code yang ditempatkan pada objek 
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nyata yang diamati oleh pelajar. 

Informasi mengenai objek diberikan 

melalui TutorBot ke perangkat ponsel 

pintar pelajar. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Makalah ini menggunakan Bot sebagai 

media pemberi informasi mengenai objek 

yang diamati pelajar. 

Enhancement of Student Learning 

Through the Use of a Hinting Computer 

e-Learning System and Comparison 

With Human Teachers 

 

Peneliti 

Pedro J. Muñoz-Merino, Carlos Delgado 

Kloos, Mario Muñoz-Organero 

Tahun 

2010 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Makalah ini melaporkan hasil percobaan 

dalam sesi kelas kursus Laboratorium 

Arsitektur puter, di mana siswa dibagi 

menjadi dua kelompok untuk 

berinteraksi dengan e-learning dan 

dengan guru. Hasilnya menunjukkan ada 

keuntungan belajar yang tinggi untuk 

kedua kelompok, Selain itu, dalam kasus 

terburuk, perbedaan mendukung guru 

(dengan rasio murid per guru yang 

rendah yaitu 13,5 siswa per guru) jadi 

sistem berbasis komputer dapat 

menggantikan guru tanpa kehilangan 

efek yang signifikan. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Makalah tersebut menjelaskan bahwa 

minat pelajar terhadap konsep e-learning 

sangat tinggi dan dapat meningkatkan 

pembelajaran siswa. 
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A Survey On Factors Affecting The 

Utilization Of A Learning Management 

System In  A Malaysian Higher 

Education  

 

Peneliti 

Nor Hapiza Mohd Ariffin, Hanin Abd 

Rahman, Nor Aziah Alias, Janudin 

Sardi 

Tahun 

2014 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Penerapan sistem manajemen 

pembelajaran menjadi solusi 

pembelajaran yang tinggi di Universitas. 

Berbagai bentuk Sistem Manajemen 

Pembelajaran baik mandiri 

dikembangkan oleh universitas. 

Keberadaan LMS atau Sistem 

Manajemen Pembelajaran tidak 

menjamin keberhasilan siswa 

memanfaatkan portal. LMS kurang 

dimanfaatkan oleh siswa. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengakses LMS untuk pendidikan jarak 

jauh. Studi ini meneliti empat faktor yang 

berkontribusi terhadap keberhasilan 

pemanfaatan LMS siswa yaitu teknologi 

kompetensi, inisiatif dosen, akses 

mahasiswa ke LMS (e-learning), dan 

siswa merasakan manfaat terhadap e-

learning. Berdasarkan hasil analisis, 

keempat faktor tersebut memiliki 

dampak pada pemanfaatan e-learning 

oleh siswa. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Pada makalah ini menjelaskan 

keberhasilan penerapan e-learning ada 4 

faktor yaitu teknologi kompetensi, 

inisiatif dosen, akses mahasiswa ke LMS 

(e-learning), dan siswa merasakan 
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manfaat terhadap e-learning serta 

menjelaskan alat yang paling dibutuhkan 

siswa adalah penerapan obrolan online 

yang bisa dijadikan acuan pada penelitian 

ini. 

Interactive E-Learning System  Using 

Pattern Recognition and Augmented 

Reality  

 

Peneliti 

Sang Hwa Lee, Junyeong Choi, Jong-Il 

Park  

Tahun 

2009 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Makalah ini telah mengusulkan sistem e-

learning interaktif menggunakan 

algoritma pengenalan pola dan 

augmented reality. Sistem e-learning 

yang diusulkan memberikan siswa 

berupa konten audio visual sesuai dengan 

hasil recognition image. Ketika gambar 

dalam buku teks diidentifikasi oleh 

recognition image, konten audio diputar 

dan visual konten seperti animasi grafis 

atau film diperbesar pada gambar yang 

diambil dari kamera web. Sistem e-

learning yang diusulkan telah berhasil 

diterapkan ke sekolah dasar negeri. 

Diharapkan agar sistem e-leaning yang 

diusulkan lebih cepat popular. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Metode e-learning sudah berhasil 

diterapkan pada sekolah dasar negeri 

yang bisa dijadikan acuan penelitain ini. 

Serta konsep e-learning ini sudah 

berkembang pesat karena telah 
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dikombinasikan dengan teknologi 

augmented reality. 

Learning Support System using Chatbot 

in “Kejar C Package” Homeschooling 

Program 

 

Peneliti 

Dina Fitria Murad, Erick Fernando, 

Muhamad Irsan, Silvia Ayunda Murad, 

Pas Mahyu Akhirianto, Michael Hendra 

Wijaya  

Tahun 

2019 

Nama Jurnal 

IEEE 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis evaluasi 

tersebut pengembangan yang telah 

dilakukan, yaitu memberikan materi 

pelajaran yang bisa dibaca siswa dan 

melakukan latihan soal melalui Chatbot 

pada aplikasi obrolan Line. Serta 

memudahkan guru dalam masalah 

pengoreksian jawaban dan pengumpulan 

data nilai siswa sehingga dapat 

mengevaluasi hasil belajar siswa secara 

mandiri. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Pada makalah ini chatbot dapat 

memberikan pelatihan soal mengenai 

pelajaran tertentu untuk siswa melalui 

Line. Selain itu, jawaban dan nilai juga 

dapat dikelola dengan baik oleh chatbot. 

Pengaruh Pengaplikasian E-learning 

Terhadap Hasil Belajar (Studi Kasus : 

Mahasiswa Keamanan Komputer 

Fasilkom Unilak) 

 

Peneliti 

Taslim, Dafwen Toresa, Syahtriatna  

Tahun 

2017 

Hasil Penelitian 

Semakin mudah akses yang didapatkan 

mahasiswa dalam memanfaatkan e-

learning, maka hasil belajar mahasiswa 

Keamanan Komputer di Program Studi 

Teknik Informatika Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Lancang Kuning 

Tahun Akademik 2016/2017 akan 

semakin meningkat pula. Kemudahan 
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Nama Jurnal 

INOVTEK POLBENG - SERI 

INFORMATIKA 

akses mahasiswa dalam pemanfaatan e-

learning sebagai salah satu variabel 

pengembangan metode e-learning di 

Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Lancang Kuning perlu ditingkatkan 

melalui pemanfaatan jaringan komputer 

untuk mengakses bahan-bahan 

perkuliahan, pemanfaatan ruang diskusi 

(chat room) untuk masalah pembelajaran 

dengan dosen yang bersangkutan dan 

mengembangkan komunitas online untuk 

mengembangkan dan berbagi masalah 

perkualiahan. Dalam rangka peningkatan 

hasil pembelajaran maka perlu adanya 

penerapan Teknologi Informasi 

khususnya e-learning, karena e-learning 

memiliki keunggulan dalam peningkatan 

tersebut. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Konsep e-learning dijelaskan berperan 

penting dalam kemajuan mahasiswa 

dalam menghadapi perkuliahan 

khususnya dalam peningkatan hasil 

belajar mahasiswa. 

PERILAKU MAHASISWA DALAM 

MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL 

DI UNIVERSITAS SAM 

RATULANGI MANADO  

Hasil Penelitian 

Sebagian besar mahasiswa Fispol Unsrat 

baik Jurusan besar maupun kecil 

menggunakan media sosial saat proses 
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Peneliti 

Wahyuni Januarti Drakel, Maria Heny 

Pratiknjo, Titiek Mulianti 

Tahun 

2018 

Nama Jurnal 

HOLISTIK 

belajar mengajar sedang berlangsung. 

Saat proses belajar mengajar berlangsung 

mahasiswa-mahasiswi hanya terfokus 

pada media sosial, hal itu membuat 

mereka tidak memahami mata kuliah 

yang sedang berlangsung dan tidak ada 

catatan apapun. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Media sosial sangat berperan penting 

bagi mahasiswa ataupun mahasiswi. 

Sehingga ini bisa dijadikan acuan untuk 

membuat e-learning pada platform 

media sosial. 

PENGARUH PENGGUNAAN 

INSTANT MESSAGING LINE 

TERHADAP EFEKTIFITAS 

KOMUNIKASI INTERPERSONAL  

  

(Analisis pada Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2011 dan 2014 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom) 

 

Peneliti 

Bimbing Roby Irianto, Freddy 

Yusanto,S.Sos., M.Ds, Berlian 

Primadani Satria Putri, S.I.Kom., M.Si 

Tahun 

2015 

Hasil Penelitian 

Hasil hipotesis yang diterima adalah 

penggunaan instant messaging Line 

berpengaruh terhadap efektifitas 

komunikasi di kalangan mahasiswa. 

Hasil korelasi diperoleh nilai (r) sebesar 

0,776 yang berarti terdapat hubungan 

yang kuat antara penggunaan instant 

messaging Line dengan efektifitas 

komunikasi interpersonal. Hal ini  di 

tunjukkan juga dengan besarnya 

koefisien determinasi 60,2%. Artinya, 

bahwa Penggunaan Instant Messaging 

Line memberikan pengaruh sebesar 

60,2% terhadap Efektifitas Komunikasi 

Interpersonal, sedangkan sisanya sebesar 
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Nama Jurnal 

e-Proceeding of Management 

39,8% dapat dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Pada makalah ini menjelaskan bahwa 

Instant Messaging Line sangat 

berpengaruh terhadap efektifitas 

mahasiswa yang berarti Instant 

Messaging Line sering digunakan oleh 

mahasiswa dalam berkomunikasi. 

Sehingga makalah ini bisa dijadikan 

acuan dalam penelitian ini. 

Perancangan Chatbot Whisper Untuk 

Mendukung Layanan Smart City  

 

Peneliti 

I Gusti Bagus Ngurah Satya Wibawa 

Tahun 

2018 

Nama Jurnal 

MERPATI 

 

Hasil Penelitian 

Bot yang menggunakan metode webhook 

sebagai perimaan pesan seperti merespon 

pesan, menyebarkan berita dan membuat 

diskusi berjalan dangan baik. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Perancangan bot dilakukan dengan 

menggunakan metode webhook sebagai 

penerimaan pesan dari Telegram ke 

Whisper yang dapat dijadikan acuan. 

Rancang Bangun Chatbot Helpdesk 

untuk Sistem Informasi Terpadu 

Universitas Sam Ratulangi  

 

Peneliti 

Ruspandi R. Benedictus, Hans Wowor, 

Alwin Sambul 

Hasil Penelitian 

Aplikasi Chatbot sebagai helpdesk telah 

berhasil dibangun serta dapat menjawab 

pertanyaan dari pengguna sesuai dengan 

yang diharapkan (pertanyaan yang sudah 

ada dalam database), sehingga dapat 

membantu user untuk menjawab 
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Tahun 

2017 

Nama Jurnal 

E-Journal Teknik Informatika 

pertanyaan seputar Portal Akademik 

Universitas Sam Ratulangi. 

Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian 

Jurnal ini menekankan bahwa Chatbot 

dapat menjawab pertanyaan dari 

pengguna sesuai dengan yang diharapkan 

(pertanyaan yang sudah ada dalam 

database). 

 

2.2  Landasan Teori 

Landasan teori dari pustaka yang digunakan dalam merancang aplikasi Asisten 

Virtual akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.1  Chatbot  

Chatbot adalah suatu sistem yang dapat membalas pesan yang dikirim oleh 

pengguna. Chatbot disusun atas dua kata yaitu chat dan bot. Chat adalah komunikasi 

yang dilakukan melalui media tulisan atau pesan. Bot merupakan suatu program yang 

memiliki suatu pengetahuan yang dapat memberikan respon sesuai perintah yang 

diberikan (Paliwahet, Sukarsa and Gede Darma Putra, 2017). Secara umum chatbot 

merupakan salah satu program dalam kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat 

berkomunikasi langsung dengan manusia yang membedakan chatbot dengan sistem 

pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing System) adalah 

kesederhanaan algoritma yang digunakan. Meskipun banyak bots yang dapat 

menginterpretasikan dan menanggapi input manusia, sebenarnya bots tersebut hanya 

mengartikan kata kunci dalam input dan membalasnya dengan kata kunci yang paling 

cocok, atau pola kata-kata yang paling mirip dari data yang telah ada dalam database 

yang telah dibuat sebelumnya. Chatbot pada dasarnya memiliki 2 komponen utama 

yaitu chat yang dapat diartikan sebagai pembicaraan dan bot merupakan sebuah 

program yang mengandung sejumlah data, jika diberikan masukan maka akan 

memberikan jawaban. Chatbot dapat menjawab pertanyaan dengan membaca tulisan 

yang diketikkan oleh pengguna melalui keyboard (R et al., 2018).  
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2.2.2  Asisten Virtual  

Asisten virtual merupakan agen perangkat lunak yang dapat melakukan tugas 

atau layanan untuk individu berdasarkan perintah atau pertanyaan. Terkadang istilah 

chatbot digunakan untuk merujuk pada asisten virtual yang secara umum atau khusus 

diakses oleh obrolan online. Dalam beberapa kasus, program obrolan online khusus 

untuk tujuan hiburan, namun saat ini asisten vitual mulai dikembangkan dan diterapkan 

pada pembelajaran elektronik (e-learning). Beberapa asisten virtual mampu 

menafsirkan ucapan manusia dan merespon melalui suara yang disintesis. Pengguna 

dapat mengajukan pertanyaan asisten mereka, mengontrol perangkat otomatisasi 

rumah dan pemutaran media melalui suara, dan mengelola tugas-tugas dasar lainnya 

seperti email, daftar yang harus dilakukan, dan kalender (Virtual Assistant, 2019).  

 

2.2.3  API (Application Programming Interface) 

Application Programming Interface (API) adalah sebuah teknologi yang 

memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat 

lunak. Secara umum API merupakan ekspresi terfokus keseluruhan fungsional dalam 

suatu modul software yang dapat diakses oleh orang yang membutuhkan dengan cara 

yang telah ditentukan layanan. Representasi terfokus dari fungsi yang dideklarasikan 

dalam API dimaksudkan untuk menyediakan rangkaian layanan yang spesifik untuk 

target tertentu. Jika dalam satu modul memiliki API ganda, hal ini sudah menjadi hal 

yang umum karena setiap API dimaksudkan untuk penggunaan yang spesifik dari 

modul terkait (Adi Pranata, Hijriani and Junaidi, 2018). Sebuah API mendefinisikan 

bagaimana cara programmer memanfaatkan suatu fitur tertentu dari sebuah komputer. 

API tersedia untuk sistem windowing, sistem file, sistem database, serta sistem 

jaringan (Hanafi, Sukarsa and Agung Cahyawan Wiranatha, 2017). Penggunaan API 

dapat diakses secara bebas atau open source, sama halnya dengan Google Map API 

yang merupakan peta dunia digital yang dapat diakses secara gratis (Sugi Almantara, 

Agung Cahyawan Wiranatha and Suar Wibawa, 2017). 
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2.2.4  PHP (Hypertext Prepocessor) 

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa 

pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan 

web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan 

menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl serta mudah 

untuk dipelajari. PHP merupakan bahasa scripting server – side, dimana pemrosesan 

datanya dilakukan pada sisi server. Sederhananya, serverlah yang akan menerjemahkan 

skrip program, baru kemudian hasilnya akan dikirim kepada client yang melakukan 

permintaan. Adapun pengertian lain PHP adalah akronim dari Hypertext Preprocessor, 

yaitu suatu bahasa pemrograman berbasiskan kode – kode (script) yang digunakan 

untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser menjadi kode 

HTML”. Menurut Kustiyaningsih (2011:114), “PHP (atau resminya PHP: Hypertext 

Preprocessor) adalah skrip bersifat server – side yang ditambahkan ke dalam HTML”. 

Pada  prinsipnya  server  akan  bekerja  apabila  ada  permintaan  dari  client. 

Dalam  hal  ini  client menggunakan  kode-kode  PHP  untuk  mengirimkan  permintaan  

ke  server. Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang beasal dari halaman 

website oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat website dalam jaringan internet, 

browser akan menemukan sebuah alamat dari webserver, mengidentifikasi halaman 

yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 

webserver. Selanjutnya webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan 

menampilkan isinya di browser. Browser yang mendapatkan isinya segera 

menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya. Script PHP Pada prinsipnya sama 

dengan memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web-server, 

web-server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang diminta 

adalah PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut. Apabila dalam 

file tersebut tidak mengandung script PHP, permintaan user akan langsung ditampilkan 

ke browser, namun jika dalam file tersebut mengandung script PHP, maka proses akan 

dilanjutkan ke modul PHP sebagai mesin yang menerjemahkan script-script PHP dan 

mengolah script tersebut, sehingga dapat dikonversikan ke kode-kode HTML lalu 

ditampilkan ke browser user (Firman et al., 2016). Proses berjalannya script PHP pada 

web server dapat dijabarkan dimana user meminta halaman web dengan mengklik link 
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atau menuliskannya pada address bar. User juga dapat mengirim data kepada web 

server dalam waktu yang bersamaan, baik menggunakan form yang tertanam dalam 

halaman web atau via AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). Web server 

mengenali URL yang di-request script PHP, dan mengintruksikan PHP engine untuk 

memproses dan menjalankan script tersebut. Script tersebut berjalan, dan ketika selesai 

biasanya akan mengirimkan halaman HTML ke web browser, dimana user kemudian 

melihatnya melalui monitor (Mahartha, Buana and Sukarsa, 2016). 

 

2.2.5  MySQL  

MySQL adalah Sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan peintah 

dasar SQL (Structured Query Language). MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu 

FreeSoftware dan Shareware. MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL 

FreeSoftware yang berada dibawah Lisensi GNU/GPL (General Public License). 

MySQL Merupakan sebuah database server yang free, artinya bebas menggunakan 

database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar 

lisensinya. MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database bernama 

Michael Widenius. Selain database server, MySQL juga merupakan program yang 

dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai Server, yang berarti 

program kita berposisi sebagai Client. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat 

digunakan sebagai client mupun server (Saputro, 2012). 

 

2.2.6  Instant Messaging  

Instant messaging merupakan fasilitas komunikasi chatting untuk para 

pengguna internet. Dengan menggunakan fasilitas ini, user dapat berkomunikasi 

dengan cara mengirimkan pesan berupa text dengan user lain. Selain itu, Instant 

Messaging juga berfungsi untuk tukar menukar file secara peer to peer. Saat ini Instant 

Messaging yang ada adalah Line Messenger, Telegram Messenger, Whatsapp, dan 

Messenger. Namun kita dapat membuat Instant Messanger sendiri menggunakan 

protokol Jabber serta aplikasi yang Open Source dan serta memodifikasi client sesuai 

dengan keinginan kita. Bahkan Google mengembangkan Instant Messenger yang 
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bernama Gtalk, yang juga berbasiskan protokol XMMP (Jabber) (Zuliarso and 

Februariyanti, 2013). Instant Messaging adalah aplikasi yang membuat orang mudah 

berkomunikasi secara nyata dan cepat. Instant Messaging dapat menghubungkan satu 

pengguna ke pengguna lain di kota lain, bahkan di negara lain (Darmaastawan, Sukarsa 

and Wira Buana, 2019). 

  

2.2.7  Telegram Messenger 

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform 

berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat 

telepon seluler (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) dan sistem perangkat 

komputer (Windows, OS X, Linux). Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar 

foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan 

pengiriman pesan ujung ke ujung terenkripsi opsional. Telegram dikembangkan oleh 

Telegram Messenger LLP dan didukung oleh wirausahawan Rusia Pavel Durov. Kode 

pihak kliennya berupa perangkat lunak sistem terbuka namun mengandung blob binari, 

dan kode sumber untuk versi terbaru tidak selalu segera dipublikasikan, sedangkan 

kode sisi server bersumber tertutup dan berpaten. Layanan ini juga menyediakan API 

kepada pengembang independen (Telegram (aplikasi), 2018). 

Telegram menyediakan 2 bentuk API, API yang pertama adalah klien IM 

Telegram, yang berarti semua orang dapat menjadi pengembang klien IM Telegram 

jika diinginkan. Ini berarti jika seseorang ingin mengembangkan Telegram versi 

mereka sendiri mereka tidak harus memulai semua dari awal lagi. Telegram 

menyediakan source code yang mereka gunakan saat ini. Tipe API yang kedua adalah 

Telegram bot API. API jenis kedua ini memungkinkan siapa saja untuk membuat bot 

yang akan membalas semua penggunanya jika mengirimkan pesan perintah yang dapat 

diterima oleh bot tersebut. Layanan ini masih hanya tersedia bagi pengguna yang 

menggunakan aplikasi Telegram saja. Sehingga pengguna yang ingin menggunakan 

bot harus terlebih dahulu memiliki akun Telegram. Bot juga dapat dikembangkan oleh 

siapa saja (Cokrojoyo, Andjarwirawan and Noertjahyana, 2017). 
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2.2.8 LINE Messenger 

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan 

pada berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. LINE difungsikan 

dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan 

aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain 

lain. LINE dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation. LINE 

pertama kali dirilis pada Juni 2011 dan mulanya hanya dapat digunakan pada sistem 

iOS dan Android. Tahun 2012, LINE resmi meluncurkan aplikasi yang dapat 

digunakan pada perangkat Mac dan Windows. Kesuksesan LINE sebagai aplikasi 

pengirim pesan instan terlihat dari pengguna yang mencapai 101 juta di 230 negara di 

dunia. LINE menduduki posisi 1 dalam kategori aplikasi gratis di 42 negara, di 

antaranya Jepang, Taiwan, Spanyol, Rusia, Hong Kong, Thailand, Singapura, 

Malaysia, Macau, Swiss, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. 

Line juga dapat dikatakan sebagai aplikasi media sosial karena dapat berbagi 

lokasi dan status serta line juga menyediakan sdk (software development kit) yang 

digunakan untuk pengembangan aplikasi terutama pada line chat bot (LINE, 2019). 

 

2.2.9  HEROKU  

Heroku adalah adalah salah satu web hosting berbasis cloud, biasanya heroku 

digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dengan berbagai bahasa pemrograman 

seperti java, ruby, python, node js, php dan lain - lain. Heroku termasuk ke dalam 

kriteria Platform As A Service (PaaS), sehingga bagi yang ingin melakukan deploy 

aplikasi ke heroku cukup hanya dengan melakukan konfigurasi aplikasi yang ingin di 

deploy. Heroku dapat me-manage sistem operasi, ram, hardisk dan sebagainya secara 

otomatis sehingga heroku juga dapat mendeteksi bahasa apa yang digunakan oleh 

sebuah aplikasi. Otomatisasi task adalah sebuah proses scheduling sehingga dapat 

dikatakan heroku adalah komputasi modern. Heroku dapat melakukan deploy secara 

otomatis terhadap aplikasi yang kita upload melalui tool git (Mufrizal, 2016). 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab III merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir 

Rancang Bangun Chatbot Sebagai Asisten Virtual Untuk Pengelolaan Aktivitas 

Mahasiswa. Metodologi penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, data yang 

digunakan dalam pembuatan laporan, alat dan bahan yaitu termasuk software dan 

hardware-nya, serta gambaran umum penelitian Tugas Akhir Rancang Bangun 

Chatbot Sebagai Asisten Virtual Untuk Pengelolaan Aktivitas Mahasiswa. 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan dan pengerjaan tugas akhir dilakukan di Program Studi 

Teknologi Informasi, Universitas Udayana. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai 

pada Bulan Juni hingga Desember 2019. 

 

3.2  Data 

Penelitian ini memerlukan data untuk mendukung keberhasilan dari sistem yang 

dihasilkan. Data tersebut dibagi menjadi beberapa jenis yang diperoleh dari berbagai 

sumber dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Sumber data, jenis 

data dan metode pengumpulan data dijelaskan pada subbab berikut. 

3.2.1  Sumber Data 

Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari studi literatur. Studi 

literatur yang digunakan diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, e-

book, website resmi dan paper publikasi. 

 

3.2.2  Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder merupakan 

jenis data yang didapatkan dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, e-book, 

website resmi dan paper publikasi. 
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3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode 

kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

bersumber pada penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, e-book, website resmi dan 

paper publikasi. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem chatbot sebagai asisten virtual untuk pengelolaan aktivitas 

mahasiswa terdiri dari gambaran umum sistem, gambaran use case diagram, dan 

rancangan basisdata. 

3.3.1 Gambaran Umum Sistem 

Gambaran umum dari chatbot sebagai asisten virtual untuk pengelolaan 

aktivitas mahasiswa adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Gambaran Umum 

Rangkaian proses chatbot asisten virtual, dimulai dari dosen menginputkan 

data tugas atau quiz melalui website seperti deskripsi tugas kuliah atau soal quiz serta 

waktu pelaksanaan dan deadline pengumpulan. Input-an dari dosen tersebut disimpan 

ke database asisten virtual. Engine atau chatbot asisten virtual mengambil data dari 

basisdata asisten virtual, setelah itu chatbot mengolah data dari input-an dosen tersebut 

dan mengirimkan data tugas ataupun quiz ke mahasiswa melalui Line Messenger 

berbentuk notification dan reminder notification.  
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Fitur chat dosen berfungsi saat mahasiswa sedikit bingung mengenai tugas 

ataupun quiz yang diberikan maka mahasiswa bisa menggunakan fitur chat dosen agar 

bisa berkomunikasi langsung dengan dosen yang diinginkan. Proses dimulai dari 

mahasiswa melakukan permintaan chat ke dosen tertentu melalui Line Messenger, 

setelah itu dosen menerima permintaan chat dari mahasiswa melalui Telegram 

Messenger, selanjutnya dosen dengan Telegram Messenger dan mahasiswa dengan 

Line Messenger bisa saling berkomunikasi. 

 

3.3.2 Use Case Diagram 

Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan 

sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari 

sistem yang bersangkutan, Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor -

 inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah use case 

direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana (Benedictus, Wowor and 

Sambul, 2017). Adapun use case diagram dari sistem chatbot asisten virtual terdapat 

pada Gambar 3.2. 

 

Mahasiswa Mengecek Quiz

Mengecek Tugas

Mengumpulkan File Tugas

Melakukan Obrolan

Melihat Detail Tugas

Melihat Detail Quiz

Mengikuti Quiz

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Menerima Pesan

Mengirim Pesan

<<include>>

<<include>>

 

Gambar 3.2 Use Case Mahasiswa 

Gambar 3.2 merupakan use case diagram pada pihak mahasiswa. Aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh mahasiswa antara lain adalah mengumpulkan file tugas, 

mengecek tugas, mengecek quiz, mengikuti quiz, dan terakhir adalah melakukan 
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obrolan melalui chatbot Line Messenger. Adapun use case diagram pada pihak dosen 

terdapat pada Gambar 3.3.  

 

Dosen

Membuat Tugas

Melihat Riwayat Tugas

Membuat Quiz

Melakukan Obrolan

Melihat Riwayat Quiz

Membuat Soal

Memasukkan Detail Tugas 

Memasukkan Waktu Batas Pengumpulan Tugas 

<<include>>

<<include>>

Mengunduh File Tugas Terkumpul<<include>>

Memasukkan Detail Quiz

Memasukkan Waktu Pelaksanaan Quiz

<<include>>

<<include>>

Melakukan Penilaian Jawaban Quiz<<include>>

Menerima Pesan

Mengirim Pesan

<<include>>

<<include>>

 

Gambar 3.3 Use Case Dosen 

Gambar 3.3 merupakan use case diagram dari pihak dosen. Terlihat bahwa 

dosen dapat melakukan aktivitas membuat tugas, melihat riwayat tugas, membuat quiz, 

melihat riwayat quiz, penilaian quiz, membuat soal melalui website asisten virtual dan 

terakhir yaitu melakukan obrolan melalui chatbot Telegram Messenger. Adapun use 

case diagram pada pihak admin terdapat pada Gambar 3.4.  
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Admin

Membuat Tugas

Melihat Riwayat Tugas

Membuat Quiz

Melakukan Obrolan

Melihat Riwayat Quiz

Membuat Soal

Memasukkan Detail Tugas 

Memasukkan Waktu Batas Pengumpulan Tugas 

<<include>>

<<include>>

Mengunduh File Tugas Terkumpul<<include>>

Memasukkan Detail Quiz

Memasukkan Waktu Pelaksanaan Quiz

<<include>>

<<include>>

Melakukan Penilaian Jawaban Quiz<<include>>

Menerima Pesan

Mengirim Pesan

<<include>>

<<include>>

Mengelola Data Master

Menambahkan Data Mahasiswa, Dosen, Matakuliah

Memvalidasi Data Mahasiswa dan Dosen

Menghapus dan Merubah Data Matakuliah 
Serta Pengambilan Matakuliah

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Gambar 3.4 Use Case Admin 

Gambar 3.4 merupakan use case diagram dari pihak admin. Terlihat bahwa 

admin dapat melakukan aktivitas pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan matakuliah. 

Admin juga dapat membuat tugas, melihat riwayat tugas, membuat quiz, melihat 

riwayat quiz, membuat soal melalui website asisten virtual dan terakhir yaitu 

melakukan obrolan melalui chatbot Telegram Messenger. 

 

3.3.3 Alur Proses Sistem 

Alur proses yang terjadi pada aplikasi chatbot asisten virtual secara umum 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Mulai

Selesai

Pembuatan 
Tugas atau 

Quiz

Reminder 
Tugas atau 

Quiz yang Aktif

Pengumpulan 
Tugas

Penilaian Quiz

Pembuatan 
Bank Soal

Percakapan 
Online

Pendaftaran 
Pengguna di 

Chatbot

Pengerjaan 
Quiz

 

Gambar 3.5 Flowchart Sistem Secara Umum 

Gambar 3.5 adalah flowchart utama dari aplikasi chatbot asisten virtual. Alur 

proses diawali dengan pendaftaran pengguna di chatbot, pembuatan bank soal yang 

akan dijadikan quiz untuk mahasiswa, selanjutnya saat bank soal sudah dibuat maka 

proses pembuatan quiz yang aktif untuk mahasiswa bisa dilakukan. Proses kedua terdiri 
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dari proses pembuatan tugas dan quiz untuk mahasiswa. Proses reminder tugas atau 

quiz yang aktif diberikan kepada mahasiswa sebagai pengingat bahwa ada tugas atau 

quiz yang sedang aktif. Proses dilanjutkan dengan pengumpulan tugas serta proses 

pengerjaan quiz kepada mahasiswa, setelah quiz berakhir dilanjutkan dengan proses 

penilaian quiz untuk seluruh jawaban quiz mahasiswa. Proses terakhir yaitu percakapan 

online, dimana mahasiswa dan dosen bisa melakukan obrolan mengenai tugas atau quiz 

yang telah diberikan. 

Tahapan-tahapan yang terjadi berdasarkan alur proses yang sudah dipaparkan 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.3.1 Flowchart Pendaftaran Pengguna di Chatbot 

Proses pendaftaran pengguna pada chatbot adalah proses untuk mengecek 

pengguna tersebut apakah merupakan mahasiswa atau dosen yang identitasnya 

terdaftar pada database sistem. Proses diawali dengan mengirim pesan #daftar untuk 

mahasiswa pada chatbot Line dan /daftar untuk dosen pada chatbot Telegram. 
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Mulai

Kirim pesan 
#daftar/
daftar

Kirim NIM/
NIDN 

Proses pengecekan 
hasil foto scan 

tanda pengenal 
pengguna

Terverifikasi?

Proses 
pembaharuan data 
pengguna (dosen/

mahasiswa)

Tanda 
pengenal 
berhasil 

terverifikasi 
dan data 
berhasil 

tersimpan

Selesai

Y

T

NIM/NIDN 
terdaftar?

Kirim foto 
scan KTM/

tanda 
pengenal 

dosen

Y

NIM/NIDN 
tidak sesuai

T

 

Gambar 3.6 Flowchart Pendaftaran Pengguna di Chatbot 

Gambar 3.6 merupakan flowchart untuk proses pendaftaran pengguna di 

chatbot Line untuk mahasiswa dan Telegram untuk dosen. Proses dimulai dengan 

mengirim pesan #daftar/daftar sebagai kata kunci untuk mendaftar sebagai pengguna. 

Proses selanjutnya yaitu pengguna diminta untuk mengirim NIM/NIDN, jika identitas 

tersebut tersedia pada database maka pengguna diminta lagi untuk mengirim foto scan 

ktm/tanda pengenal dosen sebagai validasi untuk admin. Setelah data tersebut berhasil 
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terverifikasi oleh admin maka pengguna akan diberikan pemberitahuan “Selamat data 

anda berhasil tersimpan dan anda sudah bisa menggunakan bot asisten virtual”. 

 

3.3.3.2 Flowchart Pembuatan Bank Soal 

Proses pembuatan bank soal merupakan proses pada aplikasi dimana dimulai 

dari memasukkan nama matakuliah, tipe soal, dan detail soal yang akan disimpan pada 

bank soal asisten virtual. 

 

Mulai

Masukkan 
nama 

matakuliah, 
topik, tipe 
soal, detail 

soal/file soal, 
bobot soal

Proses 
penyimpanan soal 

quiz

Tabel bank soal

Soal berhasil 
tersimpan

Selesai

 

Gambar 3.7 Flowchart Pembuatan Bank Soal 

Gambar 3.7 merupakan flowchart dari proses pembuatan bank soal. Proses 

diawali dengan memasukkan nama matakuliah, topik, tipe soal, dan detail soal. 

Masukkan tersebut di proses untuk disimpan pada database bank soal. Setelah data 
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soal berhasil disimpan maka proses akan memberikan pemberitahuan “soal berhasil 

tersimpan”. 

 

3.3.3.3 Flowchart Pembuatan Tugas atau Quiz 

Proses pembuatan tugas atau quiz merupakan proses pada aplikasi dimana 

dilakukannya pemberian tugas ataupun quiz yang aktif untuk mahasiswa dengan 

melakukan beberapa tahap input data terkait detail tugas atau quiz. 

 

Mulai
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pembuatan 
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quiz

Jika tugas?

Masukkan nama 
matakuliah, 

rincian tugas, 
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tugas, jumlah file, 
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Tabel tugas

Tabel detail 
tugas

Pemberian 
tugas ke 

mahasiswa 
berhasil

Selesai

Jika quiz?

Masukkan nama 
matakuliah, tipe 
quiz, jumlah soal, 

tanggal 
pengadaan, 

waktu mulai, dan 
waktu selesai

Tabel quiz

Tabel detail quiz
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T
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T

Aktifkan 
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Aktifkan quiz

 

Gambar 3.8 Flowchart Pembuatan Tugas atau Quiz 
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Gambar 3.8 merupakan flowchart dari proses pembuatan tugas atau quiz. Proses 

diawali dengan melakukan pemilihan pembuatan tugas atau quiz, jika pembuatan tugas 

maka dilanjutkan dengan memasukkan nama matakuliah, rincian tugas, batas 

pengumpulan tugas, jumlah file dan format file yang harus dikumpulkan. Masukkan 

tersebut di proses untuk disimpan pada database tugas dan detail tugas, setelah data 

detail tugas berhasil disimpan dan tugas sudah di akftifkan maka proses akan 

memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa melalui chatbot asisten virtual Line. 

Pembuatan quiz diawali dengan memasukkan nama matakuliah, topik, tipe quiz, 

jumlah soal, tanggal pelaksanaan, waktu mulai dan waktu selesai quiz, selanjutnya 

dilakukan proses penyimpanan data quiz.  

 

3.3.3.4 Flowchart Reminder Tugas atau Quiz yang Aktif 

Proses reminder tugas atau quiz yang aktif merupakan proses pada aplikasi 

dimana dilakukannya pengingat otomatis mengenai pemberitahuan tugas ataupun quiz 

yang masih aktif untuk mahasiswa melalui chatbot asisten virtual Line. 
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Gambar 3.9 Flowchart Reminder Tugas atau Quiz yang Aktif 

Gambar 3.9 merupakan flowchart dari proses reminder tugas atau quiz yang 

aktif. Proses diawali dengan melakukan pengecekan tugas atau quiz yang masih aktif 

berdasarkan database tugas dan quiz. Tugas atau quiz yang aktif akan dilakukan 

pemberian reminder kepada mahasiswa terkait tugas atau quiz yang masih aktif 

tersebut. 

 

3.3.3.5 Flowchart Pengumpulan Tugas 

Proses pengumpulan tugas merupakan proses pada aplikasi dimana mahasiswa 

melakukan pengumpulan file tugas terkait, melalui chatbot asisten virtual Line. 
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Gambar 3.10 Flowchart Pengumpulan Tugas 

Gambar 3.10 merupakan flowchart dari proses pengumpulan tugas. Proses 

diawali saat mahasiswa akan melakukan pengumpulan tugas maka diawali dengan 

pemberian preview tugas aktif berdasarkan yang dipilih mahasiswa. Pengumpulan 

tugas dengan memasukkan file tugas terkait dan data akan disimpan pada database 

tugas dan detail tugas.  

 

3.3.3.6 Flowchart Pengerjaan Quiz 

Proses pengerjaan quiz merupakan proses pada aplikasi dimana mahasiswa 

melakukan pengerjaan soal quiz melalui chatbot asisten virtual Line. 
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Gambar 3.11 Flowchart Pengerjaan Quiz 

Gambar 3.11 merupakan flowchart dari proses pengerjaan quiz. Proses 

pengerjaan quiz dimulai dengan memasukkan pesan “#mulai quis”, jika waktu quiz 

masih tersedia maka proses meminta dan menampilkan soal quiz dilakukan. 

Penjawaban soal quiz bisa dilakukan setelah soal diberikan, jika ingin melewati soal 

maka hanya perlu memasukkan pesan “#soal berikutnya” dan sistem akan 

menampilkan soal berikutnya. Soal quiz yang dijawab akan tersimpan di database dan 

dilanjutkan dengan soal berikutnya, namun jika semua soal sudah terjawab, maka quiz 

dapat diakhiri. Selain itu soal quiz bisa untuk dilewati sementara ataupun mengganti 

jawaban dengan jawaban yang terbaru. 
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3.3.3.7 Flowchart Penilaian Quiz 

Proses penilaian quiz merupakan proses pada aplikasi dimana hasil dari quiz 

yang sudah diikuti mahasiswa berakhir akan dilakukan penilaian mengenai jawaban-

jawaban untuk setiap soal quiz yang sudah diberikan. 

Mulai

Hitung total 
jawaban benar, 

salah,dan kosong

Hitung nilai

Simpan data

Tabel detail quiz

Tampilkan hasil 
quiz

Selesai

 

Gambar 3.12 Flowchart Penilaian Quiz 

Gambar 3.12 merupakan flowchart dari proses penilaian quiz. Proses dimulai 

saat quiz berakhir dengan diawali penghitungan total jawaban yang benar, salah, dan 

kosong. Penghitungan nilai akan dilakukan setelah penghitungan total jawaban selesai 
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di proses, dimana nilai akan disimpan pada database detail quiz dan selanjutnya akan 

menampilkan hasil quiz. 

 

3.3.3.8 Flowchart Percakapan Online 

Proses percakapan online merupakan proses pada aplikasi dimana mahasiswa 

dan dosen bisa melakukan percakapan secara online melalui chatbot. Percakapan 

online berfungsi saat mahasiswa ingin bertanya mengenai tugas atau quiz serta 

melakukan komplain ke dosen terkait. 

 



40 

 

Mulai

Masukkan 
NIDN dosen

Cek NIDN dosen

NIDN benar?

Pemberitahuan 
penerimaan 
percakapan 

online ke 
dosen tujuan

Selesai

Masukkan 
pesan #chat 

dosen

Y

NIDN 
tidak 
benar

T

 

Gambar 3.13 Flowchart Percakapan Online 

Gambar 3.13 merupakan flowchart dari proses percakapan online. Proses 

diawali dari mahasiswa melakukan pemberian pesan ke chatbot asisten virtual yaitu 

#chat dosen setelah itu bot meminta pengguna untuk memasukkan NIDN dosen terkait. 

Percakapan online bisa dilakukan jika NIDN dosen yang dimasukkan benar serta dosen 

terkait menerima permintaan percakapan online dari mahasiswa terkait.  
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3.3.4 Mockup Website 

Mockup merupakan istilah untuk visualisasi dari sebuah konsep desain, preview 

dari sebuah ide, ataupun gambaran nyata dari sebuah rancangan produk. Adapun desain 

mockup yang dimiliki oleh sistem chatbot asisten virtual berupa website adalah sebagai 

berikut. 

3.3.4.1 Login 

Login merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu dosen 

untuk masuk kedalam sistem. Adapun mockup dari halaman login dapat dilihat pada 

Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3.14 Mockup Login 

Gambar 3.14 menampilkan mockup dari halaman login. Terlihat pada mockup 

login tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat melakukan login dengan melakukan 

klik tombol “Log In”, kemudian sistem akan memberikan kode 6 digit yang harus 

dimasukkan pengguna melalui chatbot asisten virtual di Telegram. Pengguna hanya 

bisa masuk atau mengakses website asisten virtual jika sudah memasukkan kode 6 digit 

tersebut. 

 

3.3.4.2 Dashboard 

Dashboard merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu 

admin sekaligus dosen untuk menambahkan data mahasiswa, dosen, matakuliah, serta 

pengambilan matakuliah dari setiap mahasiswa. Pembaharuan serta penghapusan data 
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juga bisa dilakukan untuk data matakuliah serta data pengambilan matakuliah. Adapun 

mockup dari halaman dashboard dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

 

Gambar 3.15 Mockup Dashboard 

Gambar 3.15 menampilkan mockup dari halaman dashboard. Terlihat pada 

mockup tersebut bahwa pengguna yaitu admin dapat mengelola data seperti data 

mahasiswa, dosen dan matakuliah. Pengguna dapat menambahkan serta validasi data 

mahasiswa dan dosen. Menambahkan data matakuliah dan menentukan dosen pengajar 

serta menambahkan data pengambilan matakuliah untuk setiap mahasiswa. 

 

3.3.4.3 Buat Tugas 

Buat tugas merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu 

dosen untuk membuat atau memberikan tugas kepada mahasiswa. Adapun mockup dari 

halaman buat tugas dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Mockup Buat Tugas 

Gambar 3.16 menampilkan mockup dari halaman buat tugas. Terlihat pada 

mockup buat tugas tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat membuat tugas dengan 

memasukkan nama matakuliah terkait, rincian tugas, deadline pengumpulan tugas, 

jumlah file yang harus dikumpul oleh mahasiswa serta format file, kemudian klik 

tombol “Kirim” untuk mengirimkan tugas ke setiap mahasiswa. 

 

3.3.4.4 Cek Tugas 

Cek tugas merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu 

dosen untuk dapat melakukan pengecekan tugas yang telah diberikan ke mahasiswa. 

Adapun mockup dari halaman cek tugas dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Mockup Cek Tugas 
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Gambar 3.17 menampilkan mockup dari halaman cek tugas. Terlihat pada 

mockup cek tugas tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat melakukan pengecekan 

tugas mahasiswa seperti preview tugas mahasiswa serta mengunduh tugas yang telah 

dikumpulkan mahasiswa. 

 

3.3.4.5 Upload Tugas 

Upload tugas merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu 

mahasiswa untuk meng-upload file tugas berdasarkan tugas terkait. Adapun mockup 

dari halaman upload tugas dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.18 Mockup Upload Tugas 

Gambar 3.18 menampilkan mockup dari halaman upload tugas. Terlihat pada 

mockup upload tugas tersebut bahwa pengguna yaitu mahasiswa dapat meng-upload 

file tugas serta melakukan pengecekan tugas yang telah diberikan dosen. Saat file tugas 

ter-upload sesuai syarat yang ada pada rincian tugas, maka untuk mengumpulkannya 

pengguna hanya perlu klik tombol “Upload”. 

 

3.3.4.6 Buat Quiz 

Buat quiz merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu 

dosen untuk membuat atau memberikan quiz kepada mahasiswa. Adapun mockup dari 

halaman buat quiz dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Mockup Buat Quiz 

Gambar 3.19 menampilkan mockup dari halaman buat quiz. Terlihat pada 

mockup buat quiz tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat memasukan detail quiz 

seperti nama matakuliah, tipe quiz, jumlah soal, tanggal pelaksanaan quiz, waktu mulai 

dan waktu selesai quiz, kemudian mengklik tombol “Kirim” untuk memberikan quiz 

ke setiap mahasiswa. 

 

3.3.4.7 Cek Quiz 

Cek quiz merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu dosen 

untuk melakukan pengecekan serta penilaian jawaban quiz dari setiap mahasiswa yang 

telah mengikuti quiz. Adapun mockup dari halaman cek quiz dapat dilihat pada Gambar 

3.20. 

 

 

Gambar 3.20 Mockup Cek Quiz 
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Gambar 3.20 menampilkan mockup dari halaman cek quiz. Terlihat pada 

mockup cek quiz tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat melakukan pengecekan 

serta penilian jawaban quiz setiap mahasiswa, dengan mengklik tombol “Nilai” 

pengguna bisa memberikan penilaian. 

 

3.3.4.8 Bank Soal 

Bank soal merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu 

dosen untuk membuat atau memasukkan soal quiz. Adapun mockup dari halaman bank 

soal dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3.21 Mockup Bank Soal 

Gambar 3.21 menampilkan mockup dari halaman bank soal. Terlihat pada 

mockup bank soal tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat memasukkan deskripsi 

soal sesuai matakuliah yang dipilih, tipe soal, dan gambar soal, kemudian mengklik 

tombol “Buat Soal”. 

 

3.3.4.9 Web Chat 

Web chat merupakan halaman yang dapat digunakan oleh pengguna yaitu dosen 

untuk melakukan obrolan online dengan mahasiswa. Adapun mockup dari halaman 

web chat dapat dilihat pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Mockup Web Chat 

Gambar 3.22 menampilkan mockup dari halaman web chat. Terlihat pada 

mockup web chat tersebut bahwa pengguna yaitu dosen dapat melakukan obrolan 

online dengan mahasiswa terkait. Fitur web chat dibangun sebagai alternatif saat dosen 

tidak bisa melakukan obrolan online dengan mahasiswa melalui chatbot asisten virtual 

Telegram Messenger. 

 

3.3.5 Rancangan Basisdata 

Basisdata merupakan kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur 

tertentu, yang kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah (Minarmi 

and Susanti, 2014). Tujuan utama pembuatan basisdata adalah untuk memudahkan 

dalam mengakses data. Data dapat ditambahkan, dihapus, atau dibaca dengan relatif 

mudah dan cepat. Adapun physical data model dan kamus data dari database yang 

telah dirancang adalah sebagai berikut. 

3.3.5.1 Physical Data Model 

Physical Data Model atau yang dapat disebut juga dengan PDM merupakan 

penggambaran secara detail konsep rancangan struktur basis data yang dirancang untuk 

suatu aplikasi. PDM merupakan hasil generate dari CDM. PDM menampilkan 

bagaimana data disimpan di komputer dengan menyajikan informasi seperti record 

formats, records ordering, dan access path (Santoso., S. and Setyawan., 2014). Adapun 
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PDM dalam perancangan database sistem chatbot asisten virtual terdapat pada Gambar 

3.23. 

 

 

Gambar 3.23 Rancangan Basisdata 

Gambar 3.23 merupakan rancangan basisdata sistem chatbot asisten virtual 

yang terdiri dari 12 tabel yaitu tabel data_chat, data_mahasiswa yang berelasi dengan 

data_detail_tugas dan data_detail_quiz. Tabel data_matakuliah yang berelasi dengan 

data_detail_matakuliah2, data_quiz, dan data_tugas serta data_dosen yang berelasi 

dengan data_login dan data_bank_soal. Tabel saling berhubungan mulai dari tabel 

data_tugas yang berhubungan dengan data_detail_tugas, tabel data_matakuliah dengan 

data_detail_matakuliah2 serta tabel data_quiz dengan data_detail_quiz. 

 

3.3.5.2 Kamus Data 

Kamus data merupakan kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang 

digunakan untuk  membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasian setiap field 

atau file di dalam sistem (Daniel Jahja Surjawan, 2010). Tabel-tabel yang terdapat 

dalam database memiliki kamus data, dimana merupakan penjelasan tertulis tentang 

suatu data yang berada didalam database. Pemahaman entitas dan atribut yang terdapat 
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pada sistem database chatbot asisten virtual memerlukan kamus data yang akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Tabel Tugas 

Tabel data_tugas menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama field, 

tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field yang 

terdapat dalam tabel data_tugas. Adapun kamus data tabel tugas dapat dilihat di Tabel 

3.3. 

 

Tabel 3.3 Kamus Data Tabel Tugas 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_tugas int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_matakuliah int 11 foreign key 

3 id_dosen int 11 foreign key 

4 nama_tugas varchar 50 nama matakuliah yang di 

beri tugas 

5 deskripsi text - detail mengenai tugas 

6 deadline datetime - batas pengumpulan 

7 status enum ‘0’, ‘1’, 

‘2’, ‘3’, 

‘4’ 

status tugas 

Tabel 3.3 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel data_tugas. 

Adapun tabel data_tugas tersebut menyimpan semua informasi secara detail yang 

berkaitan dengan tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. 

 

2. Tabel Detail Tugas 

Tabel data_detail_tugas menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel 

nama field, tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama 

field yang terdapat dalam tabel data_detail_tugas. Adapun kamus data tabel detail 

tugas dapat dilihat di Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Kamus Data Tabel Detail Tugas 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_detail_tugas int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_tugas int 11 foreign key 

3 id_mahasiswa int 11 foreign key 

4 waktu_pengumpulan datetime - tanggal dan waktu 

pengumpulan tugas 

5 link_tugas text - nama file tugas yang 

terkumpul 

6 format enum ‘pdf’, 

‘doc’, 

‘xlx’, 

‘ppt’, 

‘jpg’, 

‘mp4’ 

format file tugas 

7 status enum ‘0’, ‘1’, 

‘2’, ‘3’, 

‘4’ 

status detail tugas 

Tabel 3.4 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_detail_tugas. Adapun tabel data_detail_tugas tersebut menyimpan semua 

informasi secara detail yang berkaitan dengan detail tugas yang akan diberikan kepada 

mahasiswa. 

 

3. Tabel Quiz 

Tabel data_quiz menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama field, 

tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field yang 
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terdapat dalam tabel data_quiz. Adapun kamus data tabel quiz dapat dilihat di Tabel 

3.5. 

 

Tabel 3.5 Kamus Data Tabel Quiz 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_quiz int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_matakuliah int 11 foreign key 

3 id_dosen int 11 foreign key 

4 id_topik int 11 foreign key 

5 tipe enum ‘essay’, 

‘pilihan 

ganda’ 

tipe quiz 

6 jumlah_soal int 11 jumlah soal 

7 tanggal_pengadaan date - tanggal pengadaan 

8 waktu_mulai time - waktu pengadaan 

9 waktu_selesai time - waktu selesai 

10 status enum ‘0’, ‘1’, 

‘2’, ‘3’, 

‘4’, ‘5’ 

status quiz 

Tabel 3.5 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel data_quiz. 

Adapun tabel data_quiz tersebut menyimpan semua informasi secara detail yang 

berkaitan dengan quiz yang akan diberikan kepada mahasiswa. 

 

4. Tabel Detail Quiz 

Tabel data_detail_quiz menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel 

nama field, tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama 

field yang terdapat dalam tabel data_detail_quiz. Adapun kamus data tabel detail 

quiz dapat dilihat di Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Kamus Data Tabel Detail Quiz 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_detail_quiz int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_quiz int 11 foreign key 

3 id_mahasiswaa int 11 foreign key 

4 id_soal int 11 foreign key 

5 soal int 11 penomoran soal 

6 deskripsi_soal text - isi soal 

7 gambar_soal varchar 50 gambar soal 

8 jawaban text - jawaban 

9 nilai int 11 hasil nilai 

10 status enum ‘0’, ‘1’, 

‘2’, ‘3’, 

‘4’, ‘5’, 

‘6’, ‘7’, 

‘8’ 

status detail quiz 

Tabel 3.6 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_detail_quiz. Adapun tabel data_detail_quiz tersebut menyimpan semua 

informasi secara detail yang berkaitan dengan detail quiz yang akan diberikan kepada 

mahasiswa. 

 

5. Tabel Bank Soal 

Tabel data_bank_soal menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama 

field, tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field 

yang terdapat dalam tabel data_bank_soal. Adapun kamus data tabel bank soal dapat 

dilihat di Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 Kamus Data Tabel Bank Soal 
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No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_bank_soal int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_matakuliah int 11 foreign key 

3 id_dosen int 11 foreign key 

4 id_topik int 11 foreign key 

5 detail_soal text - isi soal 

6 gambar_soal varchar 50 gambar soal 

7 opsi_1 text - opsi A 

8 opsi_2 text - opsi B 

9 opsi_3 text - opsi C 

10 opsi_4 text - opsi D 

11 opsi_5 text - opsi E 

12 jawaban enum ‘a’, ‘b’, 

‘c’, ‘d’, 

‘e’, ‘0’ 

kunci jawaban 

13 tipe_soal enum ‘essay’, 

‘pilihan 

ganda’ 

tipe soal 

14 status_soal enum ‘aktif’, 

‘nonaktif’ 

status soal 

Tabel 3.7 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_bank_soal. Adapun tabel data_bank_soal tersebut menyimpan semua 

informasi secara detail yang berkaitan dengan soal-soal quiz. 

 

6. Tabel Topik 

Tabel data_topik menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama field, 

tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field yang 
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terdapat dalam tabel data_topik. Adapun kamus data tabel topik dapat dilihat di Tabel 

3.8. 

 

Tabel 3.8 Kamus Data Tabel Topik 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_topik int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_matakuliah int 11 foreign key 

3 nama_topik varchar 50 nama topik 

Tabel 3.8 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel data_topik. 

Adapun tabel data_topik tersebut menyimpan semua informasi secara detail yang 

berkaitan dengan topik/materi untuk setiap matakuliah. 

 

7. Tabel Matakuliah 

Tabel data_matakuliah menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama 

field, tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field 

yang terdapat dalam tabel data_matakuliah. Adapun kamus data tabel matakuliah 

dapat dilihat di Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9 Kamus Data Tabel Matakuliah 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_matakuliah int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 id_dosen int 11 foreign key 

3 nomor_urut int 11 nomor urut 

4 nama_matakuliah varchar 50 nama matakuliah 

Tabel 3.9 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_matakuliah. Adapun tabel data_matakuliah tersebut menyimpan semua 

informasi secara detail yang berkaitan dengan matakuliah. 
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8. Tabel Detail Matakuliah 

Tabel data_detail_matakuliah2 menjelaskan atribut yang terdapat didalam 

tabel nama field, tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap 

nama field yang terdapat dalam tabel data_detail_matakuliah2. Adapun kamus data 

tabel detail matakuliah dapat dilihat di Tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10 Kamus Data Tabel Detail Matakuliah 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_detail_matkul int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 nomor int 11 penomoran 

3 id_matakuliah int 11 foreign key 

4 id_mahasiswa int 11 foreign key 

5 nama_matakuliah varchar 50 nama matakuliah 

Tabel 3.10 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_detail_matakuliah2. Adapun tabel data_detail_matakuliah2 tersebut 

menyimpan semua informasi secara detail yang berkaitan dengan detail matakuliah. 

 

9. Tabel Mahasiswa 

Tabel data_mahasiswa menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama 

field, tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field 

yang terdapat dalam tabel data_mahasiswa. Adapun kamus data tabel mahasiswa 

dapat dilihat di Tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11 Kamus Data Tabel Mahasiswa 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_mahasiswa int 11 primary key, auto 

increment, not null 
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2 nomor_urut int 11 penomoran 

3 nama varchar 50 nama pengguna  

4 id_api varchar 50 user id instant 

messaging 

5 id_identitas int 11 NIM 

6 link_ktm text - nama file foto tanda 

pengenal mahasiswa 

7 type enum ‘line’ tipe instant messaging 

8 status enum ‘0’, ‘1’, ‘2’, 

‘online_chat’, 

‘segera_chat’, 

‘ikut_quiz’ 

status pengguna 

Tabel 3.11 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_mahasiswa. Adapun tabel data_mahasiswa tersebut menyimpan semua 

informasi secara detail yang berkaitan dengan pengguna. 

 

10. Tabel Dosen 

Tabel data_dosen menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama field, 

tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field yang 

terdapat dalam tabel data_dosen. Adapun kamus data tabel dosen dapat dilihat di 

Tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12 Kamus Data Tabel Dosen 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_dosen int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 nomor_urut int 11 penomoran 

3 nama varchar 50 nama pengguna  

4 id_api varchar 50 user id instant 
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messaging 

5 id_identitas int 11 NIDN 

6 link_ktd text - nama file foto tanda 

pengenal dosen 

7 type enum ‘telegram’ tipe instant messaging 

8 keterangan enum ‘admin’, 

‘dosen’ 

keterangan pengguna 

9 status enum ‘0’, ‘1’, ‘2’, 

‘online_chat’, 

‘segera_chat’, 

‘ikut_quiz’ 

status pengguna 

Tabel 3.12 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_dosen. Adapun tabel data_dosen tersebut menyimpan semua informasi secara 

detail yang berkaitan dengan pengguna. 

 

11. Tabel Login 

Tabel data_login menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama field, 

tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field yang 

terdapat dalam tabel data_login. Adapun kamus data tabel login dapat dilihat di Tabel 

3.13. 

 

Tabel 3.13 Kamus Data Tabel Login 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_login int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 code_login int 11 kode verifikasi login 

3 id_pengguna int 11 foreign key 

4 status enum ‘0’, ‘1’, 

‘2’, ‘3’, 

status login 
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‘4’ 

Tabel 3.13 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel 

data_login. Adapun tabel data_login tersebut menyimpan semua informasi secara 

detail yang berkaitan dengan login akun. 

 

12. Tabel Chat 

Tabel data_chat menjelaskan atribut yang terdapat didalam tabel nama field, 

tipe data yang digunakan, panjang data, dan keterangan dari setiap nama field yang 

terdapat dalam tabel data_chat. Adapun kamus data tabel chat dapat dilihat di Tabel 

3.14. 

 

Tabel 3.14 Kamus Data Tabel Chat 

No Atribut Tipe Panjang Keterangan 

1 id_chat int 11 primary key, auto 

increment, not null 

2 isi_chat text - isi pesan 

3 reply_pesan text - isi reply pesan 

4 asal varchar 50 user id asal 

5 tujuan varchar 50 user id tujuan 

6 api enum ‘line’, 

‘telegram’, 

‘web’ 

tipe instant messaging 

7 waktu datetime - waktu pesan terkirim 

8 status enum ‘0’, ‘1’, 

‘2’, ‘3’, 

‘4’, ‘5’, 

‘6’, ‘7’, 

‘8’ 

status pesan 
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Tabel 3.14 terdiri dari atribut-atribut yang termasuk kedalam tabel data_chat. 

Adapun tabel data_chat tersebut menyimpan semua informasi secara detail yang 

berkaitan dengan pengiriman atau penerimaan pesan antar pengguna. 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV membahas mengenai hasil dan analisis dari pengujian sistem chatbot 

asisten virtual untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa. Hasil tersebut adalah hasil 

pengujian aplikasi dan analisa dari aplikasi yang telah diterapkembangkan. 

4.1  Alat Pengujian 

Alat pengujian adalah media yang digunakan untuk menguji sistem chatbot 

asisten virtual untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa. Alat pengujian aplikasi terbagi 

menjadi dua bagian yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. 

4.1.1  Perangkat Keras (Hardware) 

Sistem chatbot asisten virtual untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa diuji dan 

dijalankan pada smartphone dengan spesifikasi yang mencukupi untuk menjalankan 

aplikasi Line Messenger dan Telegram Messenger. Tabel 4.1 merupakan spesifikasi 

dari perangkat keras yang digunakan saat uji coba chatbot. 

 

Tabel 4.1 Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Chatbot 

 Asus Zenfone 

Max M2 

Samsung Galaxy 

J2 Prime  

Xiaomi 

Redmi 5 Plus 

Asus       

X550V 

CPU Octa-core 

(4x1.8 GHz 

Kryo 250 Gold) 

Quad-core 1.4 

GHz Cortex-A53 

Octa-core 

Max 2.0 GHz 

Intel Core i7-

6700HQ, up to 

3,5 GHz 

RAM 3 GB 1.5 GB 3 GB 8 GB 

Internal 

Storage 

32 GB 8 GB 32 GB 1 TB 

Tabel 4.1 merupakan rincian perangkat keras laptop atau smartphone yang 

digunakan untuk menguji sistem. Smartphone yang digunakan antara lain yaitu, Asus 

Zenfone Max M2, Samsung Galaxy J2 Prime, dan Xiaomi Redmi 5 Plus, sedangkan 

laptop yang digunakan yaitu Asus X550V. 
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4.1.2  Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan pada pengujian sistem chatbot asisten virtual 

untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa adalah sistem operasi Android dengan 

persyaratan minimal Android 4.0 (Ice Cream) dan sistem operasi Windows. Perangkat 

keras yang digunakan dalam uji coba sistem chatbot memiliki versi sistem operasi 

Android yang berbeda. Tabel 4.2 merupakan spesifikasi perangkat lunak sistem operasi 

Android yang terinstal pada smartphone yang digunakan untuk melakukan uji coba 

aplikasi. 

 

Tabel 4.2 Perangkat Lunak Pengujian Aplikasi Chatbot 

No Perangkat Keras Sistem Operasi Telegram Line 

1 Asus Zenfone Max M2 Android 8.0.1 

(Oreo) 

V 5.10.1 V 9.22.1 

2 Samsung Galaxy J2 

Prime 

Android 6.0.1 

(marshmallow) 

V 5.06.1 V 9.20.1 

3 Xiaomi Redmi 5 Plus Android 8.0.1 

(Oreo) 

V 5.10.1 V 9.22.1 

Tabel 4.2 merupakan rincian perangkat lunak sistem operasi yang ter-install 

pada masing-masing smartphone. Terdapat 4 versi sistem operasi yang berbeda pada 

setiap smartphone yang digunakan yaitu, Android 8.0.1 (Oreo), Android 6.0.1 

(Marshmallow), dan Android 8.0.1 (Oreo). Terdapat dua versi aplikasi Telegram yang 

berbeda pada setiap smartphone yang digunakan yaitu V 5.10.1, V 5.06.1, dan V 5.10.1 

serta terdapat dua versi aplikasi Line yang berbeda pada setiap smartphone yang 

digunakan yaitu V 9.22.1, V 9.20.1, dan V 9.22.1. 

Perangkat lunak yang digunakan pada pengujian sistem chatbot asisten virtual 

untuk pengelolaan aktivitas mahasiswa adalah sistem operasi Android dengan 

persyaratan minimal Android 4.0 (Ice Cream) dan sistem operasi Windows. Perangkat 
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keras yang digunakan dalam uji coba sistem chatbot memiliki versi sistem operasi 

Android yang berbeda. Tabel 4.2 merupakan spesifikasi perangkat lunak sistem operasi 

Android yang terinstal pada smartphone yang digunakan untuk melakukan uji coba 

aplikasi. 

 

Tabel 4.3 Perangkat Lunak Pengujian Website Chatbot 

No Perangkat Keras Sistem Operasi Microsoft Edge 

1 Asus X550V Windows 10  

Tabel 4.3 merupakan rincian perangkat lunak sistem operasi yang ter-install 

pada laptop. Terdapat perangkat lunak sistem operasi Windows 10 dan browser 

Microsoft Edge yang digunakan untuk mengakses website asisten virtual. 

 

4.2  Chatbot Interface 

Dua aplikasi chatbot menggunakan antarmuka Telegram dan Line untuk saling 

berkomunikasi. Antarmuka chatbot memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan 

sistem chatbot (Wirawan, Sukarsa and Bayupati, 2019). Interaksi yang dapat dilakukan 

oleh chatbot terhadap pengguna yaitu, interaksi Search Interface, Notification 

Interface, Reminder Interface, Chat Dosen Interface, Error Handling Interface. 

4.2.1  Search Interface di Line 

Komunikasi dapat dilakukan dengan menambahkan akun chatbot dengan nama 

@580tjsyp sebagai teman. Gambar 4.1 menampilkan pencarian akun chatbot di Line. 
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Gambar 4.1 Search Interface di Line 

Gambar 4.1 menampilkan antarmuka saat menambahkan chatbot sebagai 

teman. Ketik nama “@205fbjld” di kolom pencarian untuk dapat melakukan 

komunikasi. 

 

4.2.2  Search Interface di Telegram 

Komunikasi dapat dilakukan dengan menambahkan akun chatbot dengan nama 

asisten virtual sebagai teman. Gambar 4.2 menampilkan pencarian akun chatbot di 

Telegram. 
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Gambar 4.2 Search Interface di Telegram 

Gambar 4.2 menampilkan antarmuka saat menambahkan chatbot sebagai 

teman. Ketik “@Virtualasisten_bot” di kolom pencarian untuk dapat melakukan 

komunikasi. 

 

4.2.3  Notification Interface di Line 

Pemberian notification mengenai informasi tugas secara detail beserta link 

pengumpulan tugas yang diberikkan oleh dosen di kirim melalui chatbot Line. Gambar 

4.3 menampilkan notification tugas pada chatbot Line. 
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Gambar 4.3 Notification Interface di Line 

Gambar 4.3 menampilkan antarmuka saat chatbot Line mengirim notification 

tugas ke Line mahasiswa. Terdapat informasi tugas seperti deskripsi tugas yang harus 

dibuat mahasiswa, deadline pengumpulan, dan link pengumpulan tugas. 

 

4.2.4  Reminder Interface di Line 

Pemberian reminder notification mengenai informasi tugas secara detail beserta 

link pengumpulan tugas yang diberikkan oleh dosen di kirim melalui chatbot Line. 

Gambar 4.4 menampilkan reminder notification tugas pada chatbot Line. 
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Gambar 4.4 Reminder Interface di Line 

Gambar 4.4 menampilkan antarmuka saat chatbot Line mengirim reminder 

notification tugas ke Line mahasiswa. Terdapat informasi tugas seperti deskripsi tugas 

yang harus dibuat mahasiswa, deadline pengumpulan, dan link pengumpulan tugas. 

 

4.2.5  Chat Interface di Line 

Fitur chat berfungsi untuk melakukan komunikasi antara mahasiswa dengan 

dosen dengan platform yang berbeda yang terhubung dengan chatbot, dimana Line 

lebih identik digunakan mahasiswa sedangkan Telegram identik digunakan oleh dosen. 

Gambar 4.5 menampilkan cara mahasiswa ingin berkomunikasi dengan dosen di Line. 
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Gambar 4.5 Chat Interface di Line 

Gambar 4.5 menampilkan antarmuka saat mahasiswa ingin berkomunikasi 

dengan dosen tertentu. Mahasiswa hanya perlu memilih dosen yang ingin diajak 

berkomunikasi, selanjutnya dosen akan menerima permintaan komunikasi dari 

mahasiswa. 

 

4.2.6  Chat Interface di Telegram 

Fitur chat pada Telegram berfungsi untuk melakukan komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen dengan platform yang berbeda yang terhubung dengan 

chatbot, dimana Line lebih identik digunakan mahasiswa sedangkan Telegram identik 

digunakan oleh dosen. Gambar 4.6 menampilkan cara dosen akan berkomunikasi 

dengan mahasiswa di Telegram. 
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Gambar 4.6 Chat Interface di Telegram 

Gambar 4.6 menampilkan antarmuka saat dosen berkomunikasi dengan 

mahasiswa tertentu. Dosen hanya perlu menerima permintaan komunikasi dari 

mahasiswa, setelah itu dosen dan mahasiswa bisa saling berkomunikasi. 

 

4.3  Antarmuka Website 

Sistem informasi chatbot asisten virtual adalah aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan pengolahan data chatbot berbasis web, yang hanya bisa dioperasikan oleh 

admin dan dosen. Admin dan dosen memiliki akses yang memungkinkan dirinya dapat 

meng-upload tugas, membuat soal quiz untuk mahasiswa, dan membalas pesan dari 

mahasiswa melalui web chat. Sistem informasi asisten virtual dapat melakukan 

pengolahan informasi yang terdiri dari data tugas, data quiz, data soal, data chat, data 

dosen, data mahasiswa, data matakuliah, data login, data detail quiz dan data detail 

tugas. 
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4.3.1  Antarmuka Login 

Login pada sistem informasi chatbot asisten virtual merupakan proses awal saat 

admin ataupun dosen ingin mengakses dashboard asisten virtual. Gambar 4.7 

menampilkan halaman web login ke dashboard asisten virtual. 

 

 

Gambar 4.7 Antarmuka Login 

Gambar 4.7 menampilkan antarmuka saat dosen ingin login ke dashboard 

asisten virtual. Admin dan dosen hanya perlu klik tombol login pada halaman web 

tersebut, setelah login pengaksesan dashboard asisten virtual bisa dilakukan. 

 

4.3.2  Antarmuka Dashboard 

Dashboard pada asisten virtual merupakan halaman web yang berfungsi untuk 

mengelola data seperti data mahasiswa, data dosen, dan data matakuliah. Data tersebut 

berfungsi agar bot dapat memberikan pelayanan kepada pengguna yaitu mahasiswa dan 

dosen dengan baik dan akurat. Gambar 4.8 menampilkan halaman web dashboard 

asisten virtual. 
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Gambar 4.8 Antarmuka Dashboard 

Gambar 4.8 menampilkan antarmuka saat admin sekaligus dosen ingin 

menambahkan data mahasiswa serta dosen, menghapus atau memperbaharui data 

matakuliah dan pengambilan matakuliah. 

 

4.3.3  Antarmuka Buat Tugas 

Buat tugas pada asisten virtual merupakan halaman web yang berfungsi untuk 

mengelola sistem chatbot seperti membuat tugas dan membuat quiz untuk mahasiswa, 

dimana informasi tugas/quiz tersebut dikirim ke chatbot pada Line mahasiswa. Gambar 

4.9 menampilkan halaman web buat tugas asisten virtual, default halaman tersebut 

adalah form buat tugas. 
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Gambar 4.9 Antarmuka Buat Tugas 

Gambar 4.9 menampilkan antarmuka saat dosen ingin menggunakan fitur buat 

tugas untuk mahasiswa melalui website. Dosen hanya perlu memasukan informasi 

tugas seperti matakuliah, rincian tugas, deadline tugas serta format tugas yang boleh di 

upload mahasiswa. 

 

4.3.4  Antarmuka Cek Tugas 

Fitur cek tugas berfungsi saat dosen telah membuat tugas untuk mahasiswa, 

maka setelah itu rincian tugas yang telah dibuat bisa di cek melalui dashboard asisten 

virtual. Gambar 4.10 menampilkan halaman web cek tugas. 

 

 

Gambar 4.10 Antarmuka Cek Tugas 
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Gambar 4.10 menampilkan antarmuka saat dosen ingin mengecek tugas yang 

telah diberikkan kepada mahasiswa. Halaman tersebut berisi informasi mengenai 

rincian tugas, mahasiswa yang sudah lengkap ataupun belum lengkap dalam 

pengumpulan tugas tersebut. 

 

4.3.5  Antarmuka Upload Tugas 

Upload tugas merupakan fitur yang berfungsi saat mahasiswa menerima tugas 

dari dosen melalui chatbot di Line, selanjutnya mahasiswa bisa upload file tugas sesuai 

rincian tugas ke halaman upload tugas tanpa melakukan login. Gambar 4.11 

menampilkan halaman web upload tugas yang dapat digunakan mahasiswa untuk 

pengumpulan tugas. 

 

 

Gambar 4.11 Antarmuka Upload Tugas 

Gambar 4.11 menampilkan antarmuka halaman web saat mahasiswa akan 

meng-upload file tugas yang sudah dikerjakan sesuai rincian tugas yang diberikkan 

dosen. Halaman tersebut berisi rincian tugas serta form untuk upload file tugas dari 

mahasiswa. 
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4.3.6  Antarmuka Buat Quiz 

Fitur buat quiz berfungsi sebagai pengelolaan sistem chatbot untuk membuat 

soal quiz yang akan diberikan kepada mahasiswa, dimana informasi quiz tersebut 

dikirim ke chatbot pada Line mahasiswa. Gambar 4.12 menampilkan halaman web buat 

quiz. 

 

 

Gambar 4.12 Antarmuka Buat Quiz 

Gambar 4.12 menampilkan antarmuka saat dosen ingin membuat soal quiz 

melalui website. Dosen hanya perlu memasukan informasi quiz seperti matakuliah quiz, 

topik, tipe quiz yang terdiri dari quiz essay dan quiz pilihan ganda, jumlah soal, tanggal 

dan waktu pelaksanaan quiz. 

 

4.3.7  Antarmuka Cek Quiz 

Lihat/cek quiz berfungsi pada saat dosen sudah membuat serta memberikan quiz 

untuk mahasiswa, maka setelah itu rincian quiz yang telah dibuat bisa di cek melalui 

dashboard asisten virtual. Gambar 4.13 menampilkan halaman web cek quiz. 
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Gambar 4.13 Antarmuka Cek Quiz 

Gambar 4.13 menampilkan antarmuka saat dosen ingin mengecek quiz yang 

telah diberikkan kepada mahasiswa. Halaman tersebut berisi informasi mengenai 

rincian quiz, mahasiswa yang menerima quiz, dan status mahasiswa yang sudah 

ataupun belum mengerjakan quiz. Menu tersebut juga bisa digunakan untuk 

memberikan nilai dari jawaban quiz yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. 

 

4.3.8  Antarmuka Bank Soal 

Bank soal pada website asisten virtual berfungsi sebagai pembuatan dan 

penyimpanan soal-soal quiz. Gambar 4.14 menampilkan halaman bank soal. 
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Gambar 4.14 Antarmuka Bank Soal 

Gambar 4.14 menampilkan antarmuka yang berisi soal-soal dari setiap 

matakuliah. Halaman bank soal terdiri dari pembuatan soal untuk quiz yang diawali 

dari kemunculan pop up yang berisi form pembuatan soal, serta terdapat tabel untuk 

melihat soal-soal yang sudah tersimpan. 

 

4.3.9  Antarmuka Web Chat 

Web chat pada website asisten virtual berfungsi sebagai penerima pesan dan 

balas pesan dari mahasiswa. Web chat digunakan hanya saat dosen ingin membalas 

pesan dari mahasiswa melalui website serta web chat berperan sebagai alternatif balas 

pesan jika aplikasi Telegram Messenger terjadi masalah. Gambar 4.15 menampilkan 

halaman web chat. 
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Gambar 4.15 Antarmuka Web Chat 

Gambar 4.15 menampilkan antarmuka saat dosen ingin membalas pesan dari 

mahasiswa melalui website. Tampilan dari menu web chat dibuat mirip seperti tampilan 

pada aplikasi Telegram Messenger pada desktop. 

 

4.4  Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah satu set aktifitas yang direncanakan dan sistematis 

untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan. Aktivitas pengujian 

terdiri dari satu set atau sekumpulan langkah dimana dapat menempatkan desain kasus 

uji yang spesifik (Cholifah, Sagita and Knowledge, 2018). Penjelasan secara detail dari 

cara kerja sistem yang melibatkan seluruh entitas yang ada pada sistem informasi 

asisten virtual dan chatbot asisten virtual. 

4.4.1  Pengujian Pendaftaran Pengguna 

Proses awal adalah melakukan pendaftaran pengguna melalui chatbot asisten 

virtual. Tahapan pendaftaran bagi mahasiswa ataupun dosen berisi alur yang sama, 

namun pendaftaran pengguna bagi mahasiswa dapat melalui chatbot yang ada di Line 

Messenger dan pendaftaran melalui chatbot Telegram Messenger diperuntukan untuk 

dosen. 
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Gambar 4.16 Pengujian Pendaftaran Pengguna 

Gambar 4.16 menampilkan cara mendaftarkan mahasiswa melalui chatbot 

asisten virtual yang ada di Line Messenger. Mahasiswa hanya perlu memasukkan 

pesan #daftar, identitas mahasiswa yaitu NIM (Nomor Induk Mahasiswa), dan foto 

scan kartu pengenal identitas mahasiswa, karena identitas seperti nama lengkap, NIM, 

dan matakuliah yang sedang diambil oleh mahasiswa tersebut telah tersedia 

sebelumnya pada database asisten virtual. Pendaftaran melalui chatbot asisten virtual 

hanya untuk memastikan bahwa mahasiswa telah terdaftar pada chatbot asisten virtual, 

dimana nantinya saat ada tugas ataupun quiz mahasiswa tersebut akan mendapatkan 

pemberitahuan serta reminder melalui Line Messenger setiap mahasiswa. Cara 

pendaftaran bagi dosen juga serupa namun, melalui Telegram Messenger dan identitas 

yang harus dimasukkan yaitu NIDN dosen. 
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Gambar 4.17 Pengujian Validasi Pengguna 

Gambar 4.17 menampilkan cara memvalidasi foto scan kartu tanda pengenal 

yang dikirim pada Gambar 4.16. Tahap validasi hanya bisa dilakukan oleh admin pada 

halaman dashboard website asisten virtual. Validasi bisa dilakukan dengan melihat 

foto scan yang telah dikirim oleh mahasiswa sesuai nimnya pada kolom “Foto KTM”. 

Hasil foto ktm sudah sesuai dan sama dengan nim serta nama mahasiswa yang terdapat 

pada database, maka admin bisa meng-approve dengan klik tombol “Ya” pada kolom 

“Verifikasi” sesuai mahasiswa tersebut. 

 

 

Gambar 4.18 Pengujian Validasi Pengguna Terverifikasi 
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Gambar 4.18 menampilkan saat mahasiswa berhasil terverifikasi dan terdaftar 

pada chatbot asisten virtual, dimana pada kolom “Verifikasi” berubah menjadi 

“Terverifikasi” dan status berubah menjadi “Aktif”. Mahasiswa akan mendapatkan 

pemberitahuan pada chatbot asisten virtual yang isinya “KTM Anda sudah 

terverifikasi”. 

 

4.4.2  Pengujian Login 

Proses pertama yang harus dilakukan untuk bisa mengakses website adalah 

melakukan login ke website asisten virtual. Seluruh proses seperti pemberian tugas, 

quiz, dan obrolan harus diawali dengan login terlebih dahulu untuk bisa mengakses 

website asisten virtual. 

 

 

Gambar 4.19 Pengujian Halaman Login 

Gambar 4.19 menampilkan halaman awal saat pertama kali mengakses website 

asisten virtual yaitu halaman login. Terdapat tombol “Log In” yang harus di klik untuk 

bisa menggunakan fitur yang ada di website asisten virtual. Tombol “Log In” akan 

berubah saat di klik dan memberikan kode 6 digit seperti Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 Pengujian Tombol Login 

Gambar 4.20 akan menampilkan kode 6 digit dikarenakan tombol “Log In” 

telah di klik dan secara otomatis tombol tersebut akan hilang. Pemberian kode tersebut 

akan selalu berbeda untuk setiap pengguna saat mengakses website asisten virtual. 

Gambar 4.21 akan menampilkan kegunaan dari kode tersebut. 
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Gambar 4.21 Pengujian Verifikasi Login 

Intruksi yang ada pada Gambar 4.20 menjelaskan bahwa kode 6 digit yang telah 

diberikan tersebut harus di masukkan ke chatbot asisten virtual Telegram pengguna 

seperti Gambar 4.21. Tahap verifikasi dilakukan saat kode tersebut dimasukkan, bahwa 

identitas yang akan ditampilkan pada website asisten virtual sesuai dengan pengguna 

yang telah memasukkan kode tersebut di chatbot asisten virtual Telegram serta 

terdaftar pada sistem asisten virtual. Setelah login berhasil dilakukan maka fitur-fitur 

yang ada di website asisten virtual bisa digunakan. 

 

4.4.3  Pengujian Dashboard 

Menu dashboard merupakan halaman untuk pengelolaan data master seperti 

menambahkan serta memvalidasi data mahasiswa, data dosen, dan menghapus data 

matakuliah. Data master tersebut hanya bisa dikelola oleh admin dan digunakan oleh 
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dosen untuk memberikan tugas atau quiz kepada mahasiswa berdasarkan matakuliah 

yang diambil. 

 

 

Gambar 4.22 Pengujian Dashboard 

Gambar 4.22 menampilkan halaman dashboard untuk kelola data master yang 

hanya bisa diakses oleh admin. Terdapat empat menu pada dashboard yaitu menu data 

mahasiswa, data dosen, data matakuliah, dan data detail matakuliah. Gambar 4.23 akan 

menjelaskan cara menambahkan data mahasiswa. 

 

 

Gambar 4.23 Pengujian Menu Data Mahasiswa 



83 

 

Gambar 4.23 menampilkan halaman kelola data mahasiswa yang berfungsi 

untuk menambahkan data mahasiswa baru serta memvalidasi data mahasiswa. 

Menambahkan data mahasiswa diawali dengan melakukan klik tombol “Tambah Data 

Mahasiswa”, setelah itu halaman akan menampilkan pop up yang berisi form untuk 

menambah data mahasiswa yang bisa dilihat seperti Gambar 4.24. 

 

 

Gambar 4.24 Pengujian Penambahan Data Mahasiswa 

Gambar 4.24 menampilkan pop up tambah data mahasiswa, dimana pada form 

tersebut terdapat nama mahasiswa dan nim yang wajib diisi untuk bisa tersimpan pada 

database. Nama mahasiswa diisi dengan nama “Made Edam” dengan pengisian nim 

“1605551140” seperti pada Gambar 4.24. 

 

 

Gambar 4.25 Database Tabel data_mahasiswa 

Gambar 4.25 menampilkan database pada tabel data_mahasiswa. Data 

mahasiswa yang sebelumnya dimasukkan oleh admin pada Gambar 4.24 akan 

tersimpan pada struktur tabel data_mahasiswa yang terdiri dari kolom id_mahasiswa, 

nomor_urut, nama, id_api, id_identitas, link_ktm, type, status. Penambahan data 

mahasiswa baru bisa dilihat pada gambar 4.25 dimana kolom nama dan id_identitas 
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berisi data dari inputan pada Gambar 4.24 dan untuk kolom id_api, link_ktm, status 

ter-default 0.  

 

 

Gambar 4.26 Pengujian Menu Data Matakuliah 

Gambar 4.26 menampilkan halaman kelola data matakuliah yang berfungsi 

untuk menambahkan serta memperbaharui data matakuliah. Menambahkan data 

matakuliah diawali dengan melakukan klik tombol “Tambah Data Matakuliah”, setelah 

itu halaman akan menampilkan pop up yang berisi form untuk menambah data 

matakuliah yang bisa dilihat seperti Gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.27 Pengujian Penambahan Data Matakuliah 
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Gambar 4.27 menampilkan pop up tambah data matakuliah, dimana pada form 

tersebut terdapat nama matakuliah dan dosen pengajar yang wajib diisi untuk bisa 

tersimpan pada database. Nama matakuliah diisi dengan nama “Ilmu Chatbot” dengan 

dosen pengajarnya “Pak Dosen” seperti pada Gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.28 Database Tabel data_matakuliah 

Gambar 4.28 menampilkan database pada tabel data_matakuliah. Data 

matakuliah sebelumnya dimasukkan oleh admin pada Gambar 4.27 akan tersimpan 

pada struktur tabel data_matakuliah yang terdiri dari kolom id_matakuliah, id_dosen, 

nomor_urut, nama_matakuliah. Penambahan data mahasiswa baru bisa dilihat pada 

Gambar 4.28 dimana kolom nama_matakuliah dan id_dosen berisi data dari inputan 

Gambar 4.27 dan untuk kolom id_dosen berisi id sesuai yang ada pada tabel_dosen.  
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Gambar 4.29 Pengujian Manu Data Detail Matakuliah 

Gambar 4.29 menampilkan halaman kelola data detail matakuliah yang 

berfungsi untuk menambahkan serta memperbaharui data pengambilan matakuliah dari 

setiap mahasiswa. Penambahan data detail matakuliah diawali dengan melakukan klik 

tombol “Cek Matakuliah” sesuai mahasiswa yang akan ditambah pengambilan 

matakuliahnya yaitu mahasiswa “defri”, setelah itu halaman akan berganti dan 

menampilkan list matakuliah yang diambil mahasiswa terkait seperti Gambar 4.30. 

 

 

Gambar 4.30 Pengujian List Pengambilan Matakuliah 
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Gambar 4.30 Menampilkan halaman list matakuliah yang diambil oleh 

mahasiswa pada Gambar 4.29. Penambahan pengambilan matakuliah lain bisa 

dilakukan dengan klik tombol “Tambah Data Detail”, setelah itu akan muncul pop up 

seperti gambar 4.31. 

 

 

Gambar 4.31 Pengujian Penambahan Pengambilan Matakuliah 

Gambar 4.31 menampilkan pop up tambah data detail matakuliah, dimana pada 

form tersebut terdapat list matakuliah yang wajib dipilih untuk bisa tersimpan pada 

database. Pilihan matakuliah yaitu “Pemrograman” dan selanjutnya klik tombol 

“Tambah” untuk bisa menyimpannya. 

 

 

Gambar 4.32 Database Tabel data_detail_matakuliah2 

Gambar 4.32 menampilkan database pada tabel data_detail_matakuliah2. Data 

detail matakuliah sebelumnya dimasukkan oleh admin pada Gambar 4.31 akan 
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tersimpan pada struktur tabel data_detail_matakuliah yang terdiri dari kolom 

id_detail_matkul, nomor, id_matakuliah, id_mahasiswa, dan nama_matakuliah. 

Penambahan data matakuliah bisa dilihat pada Gambar 4.32 dimana kolom 

id_matakuliah dan nama_matakuliah berisi data dari inputan pada Gambar 4.31. 

Kolom id_mahasiswa berisi id sesuai mahasiswa yang dipilih pada Gambar 4.29.  

 

4.4.4  Pengujian Pemberian Tugas 

Proses pemberian tugas diawali dengan pengguna melakukan klik pada menu 

“Buat Tugas” setelah itu akan menampilkan form yang berisi detail tugas yang harus 

diisi oleh dosen. 

 

 

Gambar 4.33 Pengujian Pemberian Tugas 

Gambar 4.33 menampilkan halaman yang berisi form-form untuk memasukkan 

detail tugas. informasi yang wajib dimasukkan yaitu nama matakuliah, rincian tugas, 

deadline atau batas pengumpulan tugas, jumlah file yang harus dikumpulkan 

mahasiswa, dan format file sebagai syarat pengumpulan file yang sesuai seperti format 

(pdf, doc, xlx,  ppt, gambar, dan video). Data tugas tersebut akan tersimpan pada 

database tabel data_tugas dan data_detail_tugas seperti yang terlihat di Gambar 4.34 

dan Gambar 4.35. 
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Gambar 4.34 Database Tabel data_tugas 

Gambar 4.34 menampilkan database pada tabel data_tugas. Data tugas yang 

sebelumnya dimasukkan oleh dosen pada Gambar 4.33 akan tersimpan terlebih dahulu 

pada struktur tabel data_tugas yang terdiri dari kolom id_tugas, id_matakuliah, 

id_dosen, nama_tugas, deskripsi, deadline, status. 

 

 

Gambar 4.35 Database Tabel data_detail_tugas 

Gambar 4.35 menampilkan database pada tabel data_detail_tugas. Fungsi tabel 

tersebut untuk menyimpan data mahasiswa yang mengambil matakuliah yang telah 

diberi tugas oleh dosen. Struktur tabel data_detail_tugas terdiri dari kolom 

id_detail_tugas, id_tugas, id_mahasiswa, waktu_pengumpulan, link_tugas, format, 

status. Tabel data_tugas dan data_detail_tugas saling berelasi. 

 

 

Gambar 4.36 Pengujian Aktivasi Tugas 

Gambar 4.36 menampilkan halaman menu lihat tugas yang berfungsi untuk 

mengecek tugas, seperti melihat tugas yang telah terkumpul, memperpanjang deadline 
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pengumpulan tugas dan aktivasi tugas agar mahasiswa yang mengambil matakuliah 

tersebut mendapatkan pemberitahuan tugas melalui chatbot asisten virtual Line. Data 

tugas yang telah tersimpan dapat di aktivasi pada menu lihat tugas dengan klik tombol 

“Aktifkan” seperti Gambar 4.36 dan chatbot akan memberi pemberitahuan kepada 

mahasiswa yang terlibat melalui chatbot asisten virtual Line seperti Gambar 4.37. 

 

 

Gambar 4.37 Pemberitahuan Tugas 

Gambar 4.37 menampilkan pemberitahuan bahwa terdapat tugas matakuliah 

pemrograman yang harus dikerjakan dan dikumpul oleh mahasiswa yang mengambil 

matakuliah tersebut. Isi pesan tersebut terdiri dari detail tugas yang harus dibuat serta 

syarat isi tugas, batas pengumpulan tugas, jumlah file, format file tugas, dan link untuk 

pengumpulan tugasnya.  
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Gambar 4.38 Reminder Tugas 

Gambar 4.38 menampilkan reminder tugas yang berfungsi sebagai pengingat 

ulang bahwa masih tersedia tugas yang berstatus aktif dengan batas pengumpulan tugas 

yaitu besok. Isi pesan tersebut serupa seperti pada Gambar 4.37 dimana terdapat nama 

matakuliah, detail tugas, batas pengumpulan, jumlah file, format file, dan link 

pengumpulan tugas. 
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Gambar 4.39 Pemberitahuan Tugas Selesai 

Gambar 4.39 menampilkan pemberitahuan bahwa tugas yang diberikan telah 

berakhir yang berarti mahasiswa tidak dapat melakukan pengumpulan ataupun 

pengubahan pengumpulan tugas. Isi pesan terdiri dari nama matakuliah, batas 

pengumpulan, jumlah dan format file serta status tugas nonaktif.  

 

4.4.5  Pengujian Pengumpulan Tugas 

Proses pengumpulan tugas diawali dengan pengguna yaitu mahasiswa dapat 

mengumpulkan file tugas melalui link yang telah diberikan saat pemberitahuan tugas 

sebelumnya pada Gambar 4.37 yang ada di chatbot asisten virtual Line mahasiswa 

tersebut. 
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Gambar 4.40 Pengujian Pengumpulan Tugas 

Gambar 4.40 menampilkan halaman hasil dari pengaksesan link yang telah 

diberikan sebelumnya pada Gambar 4.37 yang berisi informasi tugas pemrograman. 

Halaman tersebut berisi informasi detail tugas pemrograman serta form untuk 

pengumpulan file tugas pemrograman yang harus di-upload mahasiswa. Saat file tugas 

berhasil ter-upload maka data akan tersimpan pada database tabel data_detail_tugas 

seperti Gambar 4.41. 

 

 

Gambar 4.41 Database Tabel data_detail_tugas Kolom link_tugas 

Gambar 4.41 menampilkan database dari tabel data_detail_tugas dimana data 

nama file tugas pemrograman tersimpan pada kolom link_tugas berdasarkan 

mahasiswa yang meng-upload. Hasil file tugas yang berhasil tersimpan juga berada di 

folder file_tugas. 

 

4.4.6  Pengujian Pemeriksaan Tugas 

Proses pemeriksaan tugas diawali dengan pengguna yaitu dosen dapat melihat 

tugas aktif ataupun nonaktif pada website asisten virtual. Menu “Lihat Tugas” 
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berfungsi untuk menampilkan tugas-tugas yang telah diberikan serta file tugas yang 

telah dikumpulkan setiap mahasiswa. 

 

 

Gambar 4.42 Pengujian Pemeriksaan Tugas 

Gambar 4.42 menampilkan halaman yang berisi tugas-tugas dari dosen tertentu, 

dimana terdapat tabel daftar riwayat tugas yang terdiri dari kolom Matakuliah, 

Deskrispi, Deadline, Status, dan Keterangan. Pengecekan untuk setiap file tugas yang 

telah dikumpulkan mahasiswa untuk tugas pemrograman dapat dilihat dengan meng-

klik tombol “View” matakuliah pemrograman sesuai deadline. Daftar mahasiswa yang 

telah mengumpulkan file tugas pemrograman dapat dilihat pada Gambar 4.43. 
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Gambar 4.43 Pengujian Pemeriksaan File Tugas 

Gambar 4.43 menampilkan halaman yang berisi daftar mahasiswa yang 

mengumpulkan tugas matakuliah pemrograman. Struktur tabel terdiri dari kolom nama 

mahasiswa, nim, waktu, status tugas, preview, dan download. Pengecekan file tugas 

dapat dilakukan dengan meng-klik icon/tombol yang ada pada kolom “Preview” untuk 

setiap mahasiswa. Pengunduhan file tugas bisa dilakukan dengan dua metode yang 

terlihat pada Gambar 4.44 dan Gambar 4.45. 

 

 

Gambar 4.44 Pengujian Pengunduhan File Tugas Metode Pertama 
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Gambar 4.44 menampilkan cara mengunduh file tugas dengan metode pertama 

yaitu mengunduh beberapa file tugas mahasiswa. Pertama pilih file tugas yang akan di 

download dari beberapa mahasiswa tersebut dengan meng-klik icon download pada 

kolom download. Kedua klik tombol “Save” untuk mengunduhnya dengan format 

unduh yaitu rar. 

 

 

Gambar 4.45 Pengujian Pengunduhan File Tugas Metode Kedua 

Gambar 4.45 menampilkan cara mengunduh file tugas dengan metode kedua 

yaitu mengunduh semua file tugas mahasiswa yang telah terkumpul. Caranya dengan 

meng-klik tombol “Download Semua”. Kemudian klik tombol “Save” untuk 

mengunduhnya dengan format unduh yaitu rar. 

 

4.4.7  Pengujian Pembuatan Soal Quiz 

Proses pembuatan soal quiz diawali dengan pengguna yaitu dosen melakukan 

klik pada menu “Bank Soal” setelah itu akan menampilkan tabel yang berisi daftar soal 

quiz yang sudah dibuat sebelumnya. 
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Gambar 4.46 Pengujian Menu Bank Soal 

Gambar 4.46 menampilkan halaman bank soal yang berisi tabel dengan kolom 

detail soal, gambar soal, topik, tipe soal, status soal, dan keterangan. Pembuatan soal 

dapat dilakukan dengan meng-klik tombol “Buat Soal” dimana akan memunculkan pop 

up yang berisi form seperti Gambar 4.47. 

 

 

Gambar 4.47 Pengujian Pembuatan Soal Quiz 

Gambar 4.47 menampilkan pop up untuk membuat soal baru yang terdiri dari 

form-form detail soal. Gambar 4.47 menampilkan pembuatan soal dengan tipe quiz 

essay, matakuliah integrasi dan migrasi sistem, serta detail soal seperti terlihat pada 
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Gambar 4.47. Data soal tersebut akan tersimpan pada database tabel data_bank_soal 

seperti Gambar 4.48. 

 

 

Gambar 4.48 Database Tabel data_bank_soal 

Gambar 4.48 menampilkan database pada tabel data_bank_soal. Data soal 

yang sebelumnya telah dimasukkan oleh dosen pada Gambar 4.47 akan tersimpan pada 

struktur tabel data_bank_soal yang terdiri dari kolom id_bank_soal, id_matakuliah, 

id_dosen, id_topik, detail_soal, gambar_soal, (opsi_1, opsi_2, opsi_3, opsi_4, opsi_5, 

dan jawaban yang diperuntukan untuk tipe pilihan ganda) tipe_soal, dan status_soal. 

 

4.4.8  Pengujian Pemberian Quiz 

Proses pemberian quiz diawali dengan pengguna melakukan klik pada menu 

“Buat Quiz” setelah itu akan menampilkan form yang berisi detail quiz yang harus diisi 

oleh dosen. 

 

 

Gambar 4.49 Pengujian Pembuatan Quiz 
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Gambar 4.49 menampilkan halaman yang berisi form-form untuk memasukkan 

detail quiz. informasi yang wajib dimasukkan yaitu nama matakuliah, tanggal 

pelaksanaan, waktu mulai, waktu selesai, topik/materi, tipe quiz, jumlah soal, dan 

metode pemberian soal. Data quiz tersebut akan tersimpan pada database tabel 

data_quiz dan data_detail_quiz seperti yang terlihat di Gambar 4.50 dan Gambar 4.51. 

 

 

Gambar 4.50 Database Tabel data_quiz 

Gambar 4.50 menampilkan database pada tabel data_quiz. Data quiz yang 

sebelumnya dimasukkan oleh dosen pada Gambar 4.49 akan tersimpan terlebih dahulu 

pada struktur tabel data_quiz yang terdiri dari kolom id_quiz, id_matakuliah, id_dosen, 

id_topik, tipe, jumlah_soal, tanggal_pengadaan, waktu_mulai, waktu_selesai, dan 

status. 

 

 

Gambar 4.51 Database Tabel data_detail_quiz 

Gambar 4.51 menampilkan database pada tabel data_detail_quiz. Fungsi tabel 

tersebut untuk menyimpan data mahasiswa yang mengambil matakuliah yang telah 

diberi quiz oleh dosen. Struktur tabel data_detail_quiz terdiri dari kolom 

id_detail_quiz, id_quiz, id_mahasiswaa, id_soal, soal, deskripsi_soal, gambar_soal, 

jawaban, nilai, dan status. Tabel data_quiz dan data_detail_quiz saling berelasi.  
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Gambar 4.52 Pengujian Aktivasi Quiz 

Gambar 4.52 menampilkan halaman menu penilaian quiz yang berfungsi untuk 

mengecek quiz, seperti melihat jawaban quiz yang telah terkumpul, memperpanjang 

waktu pelaksanaan quiz dan aktivasi quiz agar mahasiswa yang mengambil matakuliah 

tersebut mendapatkan pemberitahuan quiz melalui chatbot asisten virtual Line. Data 

quiz yang telah tersimpan dapat di aktivasi pada menu penilaian quiz dengan klik 

tombol “Aktifkan” seperti Gambar 4.52 dan chatbot akan memberi pemberitahuan 

kepada mahasiswa yang terlibat melalui chatbot asisten virtual Line seperti Gambar 

4.53. 
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Gambar 4.53 Pemberitahuan Quiz 

Gambar 4.53 menampilkan pemberitahuan bahwa terdapat quiz matakuliah 

integrasi dan migrasi sistem yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang mengambil 

matakuliah tersebut. Isi pesan tersebut terdiri dari detail quiz integrasi dan migrasi 

sistem mengenai tanggal pelaksanaan quiz, waktu mulai serta selesai quiz, durasi quiz, 

jumlah soal, dan tipe quiz.  
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Gambar 4.54 Reminder Quiz 

Gambar 4.54 menampilkan reminder quiz yang berfungsi sebagai pengingat 

ulang bahwa terdapat quiz yang berstatus aktif dengan tanggal dan waktu pelaksanaan 

quiz yang akan dimulai yaitu 30 menit lagi. Isi pesan tersebut hampir serupa seperti 

pada Gambar 4.53 dimana terdapat tanggal pelaksanaan quiz, waktu mulai serta selesai 

quiz, durasi quiz, jumlah soal, tipe quiz, dan tata cara pengerjaan quiz. 
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Gambar 4.55 Pemberitahuan Quiz Selesai 

Gambar 4.55 menampilkan pemberitahuan bahwa quiz yang diberikan telah 

usai yang berarti mahasiswa tidak dapat melakukan pengerjaan ataupun pengubahan 

jawaban untuk setiap soal quiz yang diberikan. Isi pesan yaitu “waktu quiz integrasi 

dan migrasi sistem berakhir”. 

 

4.4.9  Pengujian Pengerjaan Quiz 

Proses pengerjaan quiz diawali dengan pengguna yaitu mahasiswa 

mengirimkan pesan yaitu “#mulai quiz” berdasarkan tanggal dan waktu pelaksanaan 

quiz integrasi dan migrasi sistem sudah dimulai seperti Gambar 4.56. 
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Gambar 4.56 Pengujian Pengerjaan Quiz 

Gambar 4.56 menampilkan pesan yang dikirim mahasiswa melalui chatbot 

asisten virtual Line yang berfungsi untuk memulai quiz integrasi dan migrasi sistem. 

Pesan “#mulai quiz” hanya berfungsi saat terdapat quiz yang aktif dan tanggal serta 

waktu mulai pelaksanaannya telah jatuh tempo. Chatbot akan membalas dengan 

langsung mengirimkan soal quiz yang pertama seperti Gambar 4.57. 
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Gambar 4.57 Pengujian Menjawab Soal 

Gambar 4.57 menampilkan pesan yang dikirim chatbot ke mahasiswa yaitu soal 

quiz yang pertama. Soal-soal quiz integrasi dan migrasi sistem diberikan secara acak 

untuk setiap mahasiswa yang mengambil matakuliah integrasi dan migrasi sistem. Cara 

menjawab untuk setiap soal adalah dengan memasukkan jawaban sesuai soal yang ada 

pada Gambar 4.57, setelah itu jawaban dikirim dan akan diterima oleh chatbot untuk 

disimpan pada database tabel data_detail_quiz seperti Gambar 4.58. 

 

 

Gambar 4.58 Database Tabel data_detail_quiz Kolom jawaban 
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Gambar 4.58 menampilkan database dari tabel data_detail_quiz dimana data 

jawaban quiz tersimpan pada kolom jawaban berdasarkan mahasiswa yang 

mengirimnya. Saat data jawaban quiz berhasil tersimpan maka chatbot akan 

mengirimkan soal berikutnya seperti Gambar 4.59. 

 

 

Gambar 4.59 Pengujian Melompati Soal 

Gambar 4.59 menampilkan soal berikutnya yaitu soal nomor 2, dimana kali ini 

pengguna akan melompati soal tersebut untuk mendapatkan soal berikutnya. 

Pelompatan soal dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan yaitu #soal berikutnya, 

maka chatbot akan mengirimkan soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Jawaban soal 

nomor 2 akan dikosongkan pada database tabel data_detail_quiz yang terlihat pada 

Gambar 4.60. 
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Gambar 4.60 Database Kolom jawaban Soal Nomor 2 

Gambar 4.60 menampilkan database dari tabel data_detail_quiz dimana data 

jawaban untuk soal nomor 2 akan tersimpan dengan default 0 dikarenakan pengguna 

tidak menjawab atau mengkosongkan soal nomor 2 tersebut. Mulai dari soal ketiga 

hingga soal kesepuluh berhasil dijawab, maka chatbot akan mengirimkan pesan “soal 

sudah habis”. Pesan untuk mengakhiri quiz yaitu “#finish quiz” seperti Gambar 4.61. 

 

 

Gambar 4.61 Pengujian Mengakhiri Quiz 

Gambar 4.61 menampilkan cara untuk mengakhiri quiz integrasi dan migrasi 

sistem dimana dimulai dengan mengirimkan pesan “#finish quiz”, selanjutnya chatbot 

akan membalasnya dengan pesan “Anda yakin ingin mengakhiri quiz ?”. Pengguna 
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hanya perlu membalas dengan pesan “Ya” maka quiz integrasi dan migrasi sistem 

diakhiri atau selesai. Berikut pada Gambar 4.62 terdapat hasil jawaban pengguna dari 

kesepuluh soal quiz integrasi dan migrasi sistem yang telah diberikan. 

 

 

Gambar 4.62 Hasil Jawaban Kesepuluh Soal Quiz IMS 

Gambar 4.62 menampilkan data jawaban dari kesepuluh soal quiz integrasi dan 

migrasi sistem dimana untuk jawaban soal nomor 2 tetap ter-default 0 dan sisanya 

berisi jawaban dari pengguna. Karena tipe quiz integrasi dan migrasi sistem tersebut 

essay, maka penilaian quiz akan dinilai oleh dosen melalui website asisten virtual. 

 

4.4.10  Pengujian Penilaian Quiz 

Proses penilaian quiz yang dilakukan dosen secara manual melalui website 

asisten virtual hanya untuk quiz bertipe essay, sedangkan untuk tipe pilihan ganda 

penilaian akan dilakukan secara otomatis oleh chatbot karena jawaban benar sudah ada 

pada database bank soal. Penilaian untuk quiz tipe essay dapat dilakukan seperti pada 

Gambar 4.63. 
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Gambar 4.63 Pengecekan Quiz  

Gambar 4.63 menampilkan halaman pengecekan quiz yang berisi quiz-quiz dari 

dosen tertentu, dimana terdapat tabel daftar riwayat quiz yang terdiri dari kolom 

matakuliah, jumlah soal, waktu pelaksanaan, durasi, status, dan keterangan. Penilaian 

untuk setiap jawaban-jawaban yang telah dikerjakan mahasiswa untuk quiz integrasi 

dan migrasi sistem dapat dilihat dengan meng-klik tombol “View” matakuliah integrasi 

dan migrasi sistem sesuai waktu pelaksanaan. Daftar mahasiswa yang mengambil dan 

telah mengikuti quiz integrasi dan migrasi sistem dapat dilihat pada Gambar 4.64. 

 

 

Gambar 4.64 Penilaian Quiz Tipe Essay 

Gambar 4.64 menampilkan halaman penilaian quiz yang berisi daftar 

mahasiswa yang mengambil matakuliah integrasi dan migrasi sistem. Struktur tabel 

terdiri dari kolom nama mahasiswa, nim, status quiz, penilaian, dan nilai. Karena quiz 

bertipe essay, penilaian dapat dilakukan dengan meng-klik tombol “Nilai” dan pop up 

penilaian akan tampil seperti Gambar 4.65. 
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Gambar 4.65 Penilaian Quiz IMS 

Gambar 4.65 menampilkan pop up form penilaian quiz integrasi dan migrasi 

sistem dimana terdapat sepuluh soal serta jawaban dari pengguna terkait. Penilaian 

dilakukan dengan memberi poin untuk setiap jawaban soal. Data penilaian akan 

tersimpan pada database tabel data_detail_quiz seperti Gambar 4.66. 

 

 

Gambar 4.66 Data Penilaian Quiz IMS 

Gambar 4.66 menampilkan data penilaian untuk quiz integrasi dan migrasi 

sistem setiap mahasiswa. Chatbot akan mengirimkan pesan hasil quiz integrasi dan 

migrasi sistem ke setiap mahasiswa yang mengambil matakuliah integrasi dan migrasi 

sistem tersebut seperti Gambar 4.67. 
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Gambar 4.67 Hasil Penilaian Quiz IMS 

Gambar 4.67 menampilkan pesan hasil quiz integrasi dan migrasi sistem yang 

isinya hasil jawaban benar, salah, dan kosong serta nilai yang didapatkan dari 

mengikuti quiz integrasi dan migrasi sistem tersebut. Sementara penilaian quiz untuk 

tipe pilihan ganda dilakukan secara otomatis oleh bot asisten virtual dan hasilnya akan 

dikirimkan ke setiap mahasiswa yang mengikuti quiz tersebut. 

 

4.4.11  Pengujian Obrolan Online 

Proses obrolan online yang dilakukan dosen dan mahasiswa diawali dengan 

mahasiswa mengajukan permintaan chat atau percakapan dengan dosen tertentu 

melalui chatbot asisten virtual yang ada di Line Messenger mahasiswa. Permintaan 

chat ke dosen dapat dilakukan seperti Gambar 4.68. 
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Gambar 4.68 Permintaan Chat ke Dosen  

Gambar 4.68 menampilkan pesan permintaan chat atau percakapan ke dosen. 

Permintaan dimulai dari mahasiswa mengirimkan pesan “#chat dosen”, selanjutnya bot 

akan mengirimkan daftar dosen yang bisa dipilih pengguna. Tombol “Chat” yang ada 

pada setiap daftar dosen dapat digunakan untuk permintaan percakapan. Setelah 

tombol tersebut di klik maka bot akan mengirimkan pesan “mohon ditunggu 

penerimaan chat dari dosen”. Permintaan chat tersebut diteruskan ke dosen yang dituju 

dan proses penerimaan chat oleh dosen seperti Gambar 4.69. 
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Gambar 4.69 Penerimaan Chat Oleh Dosen  

Gambar 4.69 menampilkan pesan penerimaan chat atau percakapan oleh dosen. 

Penerimaan dimulai dari dosen menerima pesan permintaan chat dari mahasiswa 

bernama “defri”. Penerimaan chat dapat dilakukan dengan cara mengirimkan pesan 

“Ya”, maka chatbot akan menghubungkan mahasiswa dengan dosen tersebut secara 

online serta dapat melakukan percakapan seperti Gambar 4.70. 
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Gambar 4.70 Percakapan Online Mahasiswa dan Dosen 

Gambar 4.70 menampilkan percakapan antara mahasiswa dengan dosen 

melalui chatbot asisten virtual. Tujuan percakapan online antara mahasiswa dan dosen 

dibuat jika ada tugas ataupun quiz yang tidak dimengerti serta komplain mengenai 

tugas ataupun quiz. Percakapan online dapat diakhiri jika diantara mahasiswa atau 

dosen telah mengirimkan pesan #reset seperti Gambar 4.71.  
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Gambar 4.71 Mengakhiri Percakapan Online Mahasiswa dan Dosen 

Gambar 4.71 menampilkan pesan untuk mengakhiri percakapan online dimana 

yang mengakhiri percakapan adalah mahasiswa. Sehingga mahasiswa dan dosen 

tersebut tidak terhubung serta tidak dapat melakukan percakapan online.  

Bentuk percakapan online dari dosen yaitu public yang berarti dosen bisa 

melakukan percakapan dengan banyak mahasiswa, sedangkan percakapan mahasiswa 

berbentuk private dimana mahasiswa hanya dapat melakukan percakapan dengan satu 

dosen. 

 

4.5  Perhitungan Kebutuhan Penyimpanan Basisdata 

Perhitungan akan besar penyimpanan pada basisdata sangatlah diperlukan 

untuk menentukan kebutuhan sumber daya yang digunakan. Kebutuhan besar 

penyimpanan data dari masing-masing tabel akan ditunjukkan pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Kebutuhan Penyimpanan Dalam 1 Rekam Data 

Jenis Tabel Nama Tabel Kebutuhan penyimpanan satu 

row data (Bita) 

 data_matakuliah 63 

Data data_bank_soal 427 

Master data_detail_matakuliah2 67 

 data_mahasiswa 171 

 data_dosen 173 

 data_topik 59 

 data_login 17 

Data data_quiz 40 

Transaksional data_detail_quiz 533 

 data_tugas 368 

 data_detail_tugas 131 

 data_chat 426 

Berdasarkan Tabel 4.4, didapatkan perhitungan kebutuhan besar penyimpanan 

per bulan dan per tahun berdasarkan estimasi jumlah pengguna yang mengumpulkan 

tugas dan mengikuti quiz. Perhitungan ini akan dijelaskan pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Perhitungan Penyimpanan Data Per Bulan dan Per Tahun 

Estimasi Nama Tabel Kebutuhan 

Penyimpanan Per 

Hari  

(bita) 

Kebutuhan 

Penyimpan

an Per 

Bulan 

Kebutuhan 

Penyimpan

an Per 

Tahun 

30 mahasiswa 

mengikuti quiz  

data_login 17 x 1 = 17 168185 x 30 

= 5,1 MB 

5,1 x 12 =    

61,2 MB 

dengan  data_quiz 40 x 1 = 40   

mengerjakan 

10 soal dan 

data_detail_quiz (533 x 

10) x 30 

= 159900   

mengumpulkan data_tugas 368 x 1 = 368   
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2 file tugas 

matakuliah 

data_detail_tugas (131 x 

2) x 30 

= 7860   

yang sama       

30 mahasiswa 

mengikuti quiz  

data_login 17 x 1 = 17 332015 x 30 

= 9,96 MB 

9,96 x 12 = 

119,5 MB 

dengan  data_quiz 40 x 1 = 40   

mengerjakan 

20 soal dan 

data_detail_quiz (533 x 

20) x 30 

= 319800   

mengumpulkan data_tugas 368 x 1 = 368   

3 file tugas 

matakuliah 

data_detail_tugas (131 x 

3) x 30 

= 11790   

yang sama       

50 mahasiswa 

mengikuti quiz  

data_login 17 x 1 = 17 280025 x 30 

= 8,4 MB 

8,4 x 12 = 

100,8 MB 

dengan  data_quiz 40 x 1 = 40   

mengerjakan 

10 soal dan 

data_detail_quiz (533 x 

10) x 50 

= 266500   

mengumpulkan data_tugas 368 x 1 = 368   

2 file tugas 

matakuliah 

data_detail_tugas (131 x 

2) x 50 

= 13100   

yang sama       

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan estimasi kebutuhan akan sumber daya 

penyimpanan per bulan dan per tahun. Operasi yang dilakukan di dalam sistem 

menambahkan row data baru di setiap prosesnya. Tabel data_login, data_quiz, dan 

data_tugas bertambah satu row data baru di setiap pemberian quiz dan tugas. Row data 

baru pada tabel data_detail_quiz dan data_detail_tugas bertambah sesuai jumlah soal 

dan jumlah file tugas. 

Estimasi ini mengabaikan penggunaan penyimpanan dari tabel yang berjenis 

master data. Hal ini karena tabel dengan jenis ini memiliki jumlah dan pertumbuhan 

data yang sangat sedikit. Estimasi dari kebutuhan penyimpanan data diperlukan dalam 

menentukan besar penyimpanan server yang akan digunakan nantinya. 
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4.6  Analisa Hasil UAT (User Acceptance Test) 

UAT (User Acceptance Test) merupakan proses pengujian yang dilakukan 

dengan menghasilkan output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti 

bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta 

(Setiawan, Rahman; Nama, G.F; Muhammad, 2016). Pemberian kuesioner dilakukan 

untuk mendapatkan tanggapan responden (user) terhadap aplikasi chatbot asisten 

virtual yang akan diimplementasikan, maka 25 kuesioner UAT (User Acceptance Test) 

telah disebar langsung ke mahasiswa. Kuesioner berisi 11 pertanyaan dimana jawaban 

dari pertanyaan terdiri dari skala ukur tingkatan yang dapat dipilih yaitu tingkatan 1 

(KURANG BAIK), tingkatan 2 (CUKUP BAIK), tingkatan 3 (BAIK) dan tingkatan 4 

(SANGAT BAIK). Kuesioner yang telah disebar serta dinilai oleh 25 responden 

didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 4.6 Hasil UAT (User Acceptance Test) 

No. Pertanyaan 

Skala Ukur 

1  

(KURANG 

BAIK) 

2 

(CUKUP 

BAIK) 

3 

(BAIK) 

4 

(SANGAT 

BAIK) 

1. Apakah anda merasa 

terbantu menggunakan 

chatbot asisten virtual 

dalam menerima informasi 

perkuliahan? 

0 0 14 11 

2. Apakah chatbot asisten 

virtual memberikan anda 

kemudahan dalam 

mengumpulkan tugas 

kuliah secara online? 

0 4 12 9 

3. Apakah chatbot asisten 

virtual memberikan anda 

kemudahan dalam 

pengerjaan quiz secara 

online? 

0 6 13 6 

4. Melalui chatbot yang ada 

di aplikasi line messenger 

mahasiswa bisa melakukan 

percakapan secara online 

0 3 13 9 
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dengan dosen, menurut 

penilaian anda apakah fitur 

tersebut memberikan anda 

kemudahan dalam 

melakukan percakapan 

secara online dengan 

dosen? 

5. Setalah menggunakan 

chatbot asisten virtual, 

Apakah penyampaian 

informasi mengenai tugas 

dan quiz cepat 

tersampaikan ke 

mahasiswa? 

0 3 12 10 

6. Apakah chatbot asisten 

virtual menampilkan 

informasi mengenai tugas 

dan quiz dengan cukup 

jelas dimengerti bagi 

mahasiswa? 

0 4 17 4 

7. Bagaimana menurut 

penilaian anda setelah 

menggunakan chatbot 

asisten virtual apakah fitur 

reminder berfungsi baik 

sebagai pengingat untuk 

mengumpulkan tugas 

ataupun mengikuti quiz? 

0 5 9 11 

8. Bagaimana menurut 

penilaian anda setelah 

menggunakan chatbot 

apakah fitur percakapan 

online mahasiswa dengan 

dosen berfungsi baik? 

0 1 19 5 

9. Bagaimana menurut 

penilaian anda mengenai 

kelayakan penggunaan dari 

chatbot asisten virtual 

untuk memberi informasi 

serta sebagai media 

pengumpulan tugas dan 

pengerjaan quiz? 

1 2 12 10 

10. Menurut penilaian anda, 

apakah chatbot asisten 
0 7 10 8 
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virtual lebih praktis sebagai 

media pengumpulan tugas? 

11. Saat pelaksanaan 

perkuliahan secara 

konvesional tidak bisa 

dilakukan, apakah chatbot 

asisten virtual dapat 

menggantikannya sebagai 

media memberi informasi 

tugas dan quiz serta 

sebagai pengumpulan tugas 

dan pengerjaan quiz secara 

online? 

0 3 17 5 

Jumlah Nilai 1 38 148 88 

Persentase Nilai 0,36% 13,82% 53,82% 32% 

Berdasarkan hasil UAT (User Acceptance Test) untuk 25 responden yang 

terdiri dari 11 pertanyaan terlihat nilai tertinggi yang diperoleh skala ukur pada 

tingkatan 3 dengan jumlah nilai sebanyak 148 poin dengan persentase sebesar 53,82% 

yang berarti BAIK, selanjutnya diikuti pada tingkatan 4 berjumlah 88 poin dengan 

persentase 32% yang berarti SANGAT BAIK, kemudian dibawahnya merupakan 

tingkatan 2 memiliki jumlah nilai sebesar 38 poin dengan persentase 13,82% yang 

berarti CUKUP BAIK, dan pada skala ukur tingkatan 1 didapat 1 poin dengan 

persentase 0,36%. Kesimpulan dari hasil UAT tersebut, menunjukkan penilaian 

tertinggi berada pada skala ukur BAIK dengan persentase sebesar 53,82%. 
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BAB V 

 KESIMPULAN 

 

Bab V berisi simpulan yang merupakan rangkuman bahasan dari bahasan 

sebelumnya, serta saran-saran sebagai referensi, yang ditujukan kepada para 

akademisi, dan masyarakat agar dapat melakukan penelitian dan pengembangan lebih 

lanjut. 

5.1  Simpulan  

Chatbot asisten virtual berfungsi untuk mengelola aktivitas perkuliahan 

mahasiswa seperti mengelola tugas-tugas dan quiz yang diberikkan oleh beberapa 

dosen. Pengelolaan tugas berupa notification, reminder notification serta form 

pengumpulan file tugas untuk mahasiswa, sedangkan pengelolaan quiz berupa 

notification, reminder notification, dan menjawab soal quiz, notification di kirim 

melalui Line Messenger setiap mahasiswa. Pengumpulan tugas juga melalui Line 

Messenger mahasiswa, dimana data tugas dari mahasiswa dikelola oleh chatbot agar 

dosen bisa mengecek setiap tugas mahasiswa tersebut, lalu pengumpulan jawaban quiz 

dikelola oleh chatbot dan dosen bisa melakukan penilian dari jawaban yang dikirim 

oleh mahasiswa untuk setiap soal quiz. Fitur chat dosen berfungsi agar mahasiswa bisa 

berkomunikasi dengan dosen menggunakan platform yang berbeda, dimana mahasiswa 

menggunakan Line Messenger sedangkan dosen menggunakan Telegram Messenger 

sebagai media komunikasi secara online. 

Tampilan dashboard asisten virtual berupa website yang terdiri dari halaman 

login, halaman dashboard, halaman buat tugas, halaman lihat/cek tugas, halaman buat 

quiz, halaman penilaian quiz, halaman web chat dan halaman upload tugas untuk 

mahasiswa. Tampilan chatbot pada Line dan Telegram terdiri dari search interface di 

Line, search interface di Telegram, notification interface, reminder interface, dan chat 

interface. 
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5.2  Saran  

Saran yang dapat diberikkan setelah melakukan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

1. Teknologi chatbot merupakan salah satu dari bidang teknologi kecerdasan 

buatan. Teknologi chatbot yang dikembangkan di masa depan harus lebih alami 

dan tidak terpaku pada komunikasi yang sebatas pertanyaan dan jawaban. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat terus dikembangkan dengan memperbanyak 

sumber pengetahuan dan pengamalan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan 

efektivitas penyampaian informasi untuk mahasiswa. 

3. Aplikasi chatbot asisten virtual memanfaatkan aplikasi telegram dan line 

sebagai media penyampaian informasi, diharapkan kedepannya aplikasi ini 

dapat diterapkembangkan di semua aplikasi pesan instan.  
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