
 

BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

Bab satu pada laporan tugas akhir ini menguraikan tentang latar’belakang, 

rumusan’masalah, tujuan’penelitian tugas akhir, manfaat’penelitian tugas akhir, 

dan batasan’masalah, serta sistematika’penulisan dalam laporan tugas akhir 

peneliti. 

1.1 Latar’Belakang 

Kemampuan chatbot dalam melakukan personalisasi lawan bicaranya 

dipandang sebagai nuansa baru dalam dunia human’computer’interface, dan 

konsep semacam ini sering disebut sebagai conversational interface (percakapan 

antarmuka) (Shawar & Atwell, 2007). Conversational interface dapat dibangun 

menggunakan berbagai teknologi, salah satunya teknologi chatbot. Teknologi 

chatbot akan melakukan pencocokan pola untuk mengenali dan 

menginterpretasikan input pengguna dan model yang telah dibangun untuk 

menyediakan output sistem (Abdul-kader & Woods, 2015).  

Chatbot adalah sistem yang dapat berkomunikasi dua arah berdasarkan pesan 

atau masukan dari pengguna. Chatbot terdiri dari dua kata, chat dan bot. Chat 

(obrolan) adalah proses pertukaran informasi atau percakapan dengan bantuan 

sistem perpesanan (tertulis) sedangkan bot adalah program berpengetahuan yang 

dirancang untuk merespons berdasarkan perintah tertentu. Chatbot dapat 

merespons dan menginformasikan suatu hal secara cepat dan efisien. Ada banyak 

cara untuk mengimplementasikan chatbot seperti metode AIML, pattern maching 

(pencocokan pola), sentence similarity meauserement (kemiripan), metode natural 

language processing, dan lain-lain (Hakim et al., 2020). 

Pelaporan merupakan kegiatan pencatatan yang memberikan informasi 

mengenai kegiatan tertentu kepada pihak berwenang atau sehubungan dengan 

kegiatan khusus (Miksilmina et al., 2020). Selain itu, pelaporan adalah bentuk 

fungsi manajemen yang mengkomunikasikan suatu proses atau kegiatan dengan 

memberikan informasi kepada pejabat dengan level yang lebih tinggi terkait tugas 

dan fungsinya. Pelaporan dapat dilakukan baik secara lisan atau tertulis. Kekerasan 
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adalah tindakan yang dilakukan perseorangan atau berkelompok baik secara fisik 

maupun verbal. 

Muncul dan merebak nya kasus COVID-19 pada akhir quartal satu tahun 

2020 menjadikan Indonesia bergabung dengan 213 negara yang mengalami kasus 

serupa (Lestyoningsih, 2020). Salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah 

dengan menerapkan pembatasan aktivitas demi mengurangi intensitas penularan 

COVID-19. Pembatasan yang dilakukan ternyata memberikan dampak terhadap 

aktivitas ekonomi (Darmastuti et al., 2021). Pemberlakuan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) telah memaksa beberapa perusahaan melakukan PHK atau 

bahkan memberhentikan karyawannya. 2,8 juta lebih tenaga kerja merasakan secara 

langsung dampak COVID-19, menurut data kementerian ketenagakerjaan (Matantu 

et al., 2021). Meningkatnya beban keluarga dan stress akibat hilangnya mata 

pencaharian karna putus hubungan kerja berpeluang memancing dan menimbulkan 

tindak kekerasan pada anak dan perempuan dalam rumah tangga.  

Masalah kekerasan kepada anak dan perempuan merupakan masalah global 

yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan ketimpangan gender (Rosida et al., 

2020). Beberapa kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang teridentifikasi 

dan tercatat pada posko pelayanan pengaduan seperti kepolisian menunjukan 

adanya fenomena gunung es, masih terdapat banyak kasus kekerasan pada anak dan 

perempuan yang belum terlaporkan oleh para korban (R.I, 2020). Hal ini diperkuat 

dengan catatan komisi nasional perempuan pada tahun 2020 tercatat 299.911 kasus 

kekerasan sedangkan pada tahun 2019 tercatat 431.471 kasus kekerasan. Penurunan 

yang cukup signifikan data kasus yang tercatat pada tahun 2020 mencerminkan 

kapasitas pelaporan daripada situasi aktual kekerasan terhadap perempuan selama 

pandemi yang ternyata sedang meningkat (Aprillia, 2021).  

Sistem pelaporan yang menggunakan sistem manual yaitu pelapor harus 

datang langsung ke pos pelayanan untuk membuat laporan kekerasan, terbatasnya 

instrumen pendukung seperti pos pelayanan dari kuantitas dan jarak yang 

menimbulkan permasalahan akses bagi korban dalam melakukan pengaduan, dan 

sistem pelaporan yang belum terintegrasi serta komprehensif merupakan beberapa 

alasan mengapa belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kasus 

kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia (Alkadri & Insani, 2019). 
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Berkurang nya kasus yang terlapor dan tercatat pada tahun 2020 tidak berarti 

jumlah kasus mengalami penurunan, berkurang nya hal tersebut dikarenakan 

korban dekat dengan penjahat di masa pandemi (PSBB), korban cenderung 

mengadu ke anggota keluarga atau diam karena isu literasi teknologi, instrumen 

layanan pengaduan dan pelaporan yang belum beradaptasi merubah pengaduan 

secara online (Komnas Perempuan, 2021). Oleh karena itu, sistem penerimaan 

layanan pelaporan korban perlu ditingkatkan untuk situasi pandemi dan setelah 

pandemi. Didukung oleh penelitian eksplanatori yang dilakukan oleh Syahrin et al. 

(2020) menuliskan sebuah solusi preventif terhadap korban kekerasan yaitu dengan 

mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dan mendorong korban 

mengajukan pelaporan terkait pengaduan kasus atas dirinya tanpa harus ke kantor 

polisi secara langsung.  

Selama ini, penerapan chatbot dalam pelaporan tindak kekerasan pada anak 

dan perempuan masih relatif kurang memadai, dikarenakan pelayanan publik masih 

bersifat manual. Pelayanan manual akan memakan waktu dan tenaga sehingga 

kurang efektif dan efisien, disisi lain dibutuhkan fleksibilitas dan akses yang mudah 

(Chandra et al., 2020). Pemilihan teknologi chatbot karena mampu menangani 

kegiatan pelaporan kekerasan pada anak dan perempuan selama 24 jam secara 

online. Pelaporan dengan teknologi chatbot ini memiliki tujuan untuk memudahkan 

dan mendorong korban kekerasan melapor dan membuat pengaduan sehingga pihak 

terkait bisa secepatnya menangani korban (Sarah, 2014). Penggunaan teknologi 

chatbot ini juga merupakah salah satu langkah digitalisasi dalam upaya menjawab 

kebutuhan masyarakat terutama korban kekerasan secara cepat, efisien, dan efektif.  

Teknologi chatbot adalah aplikasi pemrosesan bahasa alami yang 

mempelajari interaksi interaksi antara komputer dan manusia dnegan bahasa alami. 

Natural language processing (NLP) bagian dari sektor artificial intelligence (AI) 

yang berfokus pada pemrosesan bahasa alami (Puspasari & Rusmin, 2022). Bahasa 

alami itu sendiri adalah bahasa yang biasa digunakan manusia untuk berinteraksi 

satu sama lain (Przegalinska et al., 2019). Terdapat banyak informasi yang dibuat 

secara online dan disimpan dalam database salah satunya yaitu bahasa alami untuk 

memudahkan melakukan analisis data maka dilakukan klasifikasi teks dan ekstraksi 

teks dengan menggunakan kombinasi jaringan saraf (neural network) (Efrizoni et 
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al., 2022). Metode neural network memiliki kelebihan yaitu toleransi yang tinggi 

terhadap data yang mengganggu, kemampuan untuk mengklasifikasikan pola, 

cocok untuk input dan output yang bersifat continue, dan berhasil untuk data yang 

nyata ada di dunia (Wibawa et al., 2018). 

Algoritma artificial neural network (ANN) dipercaya memiliki sebuah 

kelebihan yaitu kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran data dan 

membangun model dengan cepat. Artificial neural network (ANN) merupakan 

bagian dari machine learning (Arifin et al., 2021). Jenis model artificial neural 

network (ANN) yang terdiri dari banyak layer disebut multi-layer perceptron 

(MLP) yang berfungsi menghubungkan secara penuh neuron-neuron yang terdapat 

didalamnya (Samudra & Hayadi, 2022). Keunggulan dari MLP yaitu dapat 

melakukan klasifikasi secara powerfull, namun memiliki kelemahan ketika input 

yang dimasukkan berupa gambar. MLP yang memiliki lebih dari 1 lapisan 

tersembunyi (hidden layer) sering disebut dengan istilah deep neural network. 

Dengan algoritma deep neural network, pendekatan natural language processing 

akan melakukan pemrosesan dan pembelajaran berulang. Kontribusi penelitian ini 

yaitu mengimplementasikan deep neural network dalam perancangan respons 

chatbot untuk melakukan klasifikasi teks pada aplikasi pelaporan tindak kekerasan 

pada anak dan perempuan dengan menggunakan pendekatan natural language 

processing. 

1.2 Rumusan’Masalah 

Berdasarkan latar’belakang, kemudian dirumuskan suatu pertanyaan yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi deep neural network 

dan natural language processing dalam merancang respons chatbot pada 

‘DAMPINGI’ aplikasi pelaporan tindak kekerasan pada anak dan perempuan 

Program Bangkit 2021.  

1.3 Tujuan’Penelitian 

Berikut merupakan tujuan’dari penelitian tugas akhir ini: 

1. Mengimplementasikan natural language processing dan deep neural network 

dalam perancangan respons chatbot. 
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2. Mengetahui performansi algoritma deep neural network dalam melakukan 

klasifikasi respons chatbot dalam bentuk ukuran accuracy, precision, recall, 

F1-score, geometric mean, dan ROC-AUC. 

1.4 Manfaat’Penelitian 

Sedangkan manfaat’dari penelitian ini yakni: 

1. Hasil’penelitian tugas akhir ini dapat digunakan dalam pengembangan 

aplikasi pelaporan kekerasan pada anak dan perempuan (DAMPINGI) 

khususnya perancangan chatbot dengan pendekatan natural language 

processing. 

2. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai 

implementasi deep learning khususnya deep neural network. 

1.5 Batasan’Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini yakni: 

1. Bahasa dalam percakapan chatbot yaitu bahasa Indonesia. 

2. Penelitian hanya berfokus pada teks klasifikasi respons chatbot untuk 

membantu ekstraksi informasi korban kekerasan pada anak dan perempuan. 

3. Klasifikasi hanya mencakup 9 kategori berdasarkan label respons pengguna 

chatbot yang telah disesuaikan dengan pedoman umum sistem pencatatan dan 

pelaporan data perempuan dan anak korban kekerasan kementerian 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

4. Data yang digunakan merupakan data dummy pada aplikasi pelaporan tindak 

kekerasan pada anak dan perempuan Program Bangkit 2021.  

1.6 Sistematika’Penulisan 

Dalam sistematika’penulisan, akan dijelaskan bab demi bab untuk membantu 

penulis dan mempermudah pembaca. Adapun uraian sistematika penulisan laporan 

tugas akhir yang digunakan yakni: 

BAB I’PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar’belakang permasalahan, rumusan’masalah yang 

diangkat, tujuan’penelitian, manfaat’penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika’penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir peneliti. 

BAB II’TINJAUAN’PUSTAKA 
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Bab’ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan dan referensi 

penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah. 

BAB III’METODOLOGI’PENELITIAN  

Bagian ini membahas tentang alur proses penelitian dalam bentuk flowchart 

yang dilengkapi dengan penejelasan masing-masing tahap yang telah 

disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan solusi. 

BAB IV’PENGUMPULAN’DAN’PENGOLAHAN DATA 

Bab enam akan menguraikan bagaimana penulis mengumpulkan data dan 

melakukan pengolahan terhadap data tersebut untuk membantu menjawab 

rumusan masalah yang dibangun. 

BAB V’ANALISIS’DAN’INTERPRETASI’HASIL 

Bab lima membahas tentang’analisis hasil pengolahan’data yang 

disesuiakan dengan kebutuhan berdasar permasalahan yang diangkat. 

BAB VI’KESIMPULAN’DAN’SARAN 

Bab terakhir akan menjawab tujuan dengan mengambil kesimpulan 

terhadap analisis pengolahan data yang kemudian oleh penulis akan 

diberikan saran untuk ide pengembangan selanjutnya.  
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