
BAB III    

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis masalah yang ingin 

diselesaikan dan membuat suatu solusi untuk membantu membuat Chatbot 

kebutuhan Layanan Informasi Administrasi Akademik pada Prodi Informatika di 

Universitas Ciputra. 

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Academic Support adalah sebuah tempat layanan yang digunakan untuk 

memfasilitasi permasalahan yang berkaitan dengan administrasi akademis 

mahasiswa dan informasi umum seputar perkuliahan. Di Universitas Ciputra 

program Studi Informatika Lantai 3 terdapat academic support yang bertanggung 

jawab untuk mencakupi kebutuhan layanan akademis setiap mahasiswa dan 

mahasiswi Informatika serta membantu mengorganisir kegiatan yang berkaitan 

dengan program studi. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Intent 

Untuk mendapatkan apa saja yang diperlukan pada data intent dalam 

membuat aplikasi sistem chatbot ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Ibu Caecillia Palupi dari pihak Layanan Administrasi Akademik pada Prodi 

Informatika Lantai 3 di Universitas Ciputra untuk mendapatkan informasi 

terkait hal-hal apa saja yang secara repetitif dipertanyakan setiap mahasiswa 

mahasiswi baru maupun lama, dan juga respon apa yang diharapkan untuk 

dapat membantu memberikan solusi yang tepat dan efektif. Detail dari 



 

wawancara dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil wawancara dapat 

disimpulkan pada Tabel 3.1. 

1Tabel 3.1 Hasil Kebutuhan Sistem pada saat Wawancara 

Pertanyaan Jawaban 

 

Pertanyaan apa saja yang sering 

dipertanyakan oleh mahasiswa dan 

mahasiswi Informatika secara repetitif 

dan berulang kali? 

 

 

Pertanyaan seputar pengambilan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Studi 

Mahasiswa (KSM), Tanggal 

Autodebet (Financial), Jadwal 

pengambilan KRS, Jadwal Dosen 

 

Apakah dengan membangun sistem 

Chatbot ini dapat berguna untuk 

membantu kinerja staff Layanan 

Administrasi Akademik? 

 

Sangat membantu, karena dengan 

adanya sistem chatbot akan membantu 

mahasiswa dan mahasiswi lebih 

mandiri dan juga pihak layanan 

akademik juga dapat melayani 

pertanyaan yang lebih spesifik dan 

membutuhkan perhatian lebih. 

 

Bagaimana sistem chatbot ini dapat 

diimplementasi secara efektif dan 

dapat dijangkau semua mahasiswa 

Informatika di Universitas Ciputra? 

 

Hampir semua mahasiswa dan 

mahasiswi sudah memiliki platfor 

messenger seperti Facebook dan LINE 

Chat. 



 

3.1.2 Analisa Kebutuhan Training Phrases 

Untuk mendapatkan data Training phrases, yang digunakan untuk 

pembuatan data intent, penulis melakukan penyebaran survey kuestioner 

online yang berisi 22 Intent atau scenario pertanyaan terhadap 30 

mahasiswa aktif di Universitas Ciputra, dimana setiap mahasiswa memiliki 

tata bahasa dan pola kalimat yang sering dipakai pada saat bertanya kepada 

akademik support untuk mendapatkan informasti tertentu. Pada setiap 

skenario terdapat beberapa kalimat yang dianalisis untuk dijadikan kata 

kunci sebagai bahan dari data training phrases seperti pada Tabel 3.2. 

2Tabel 3.2 Analisis kata kunci untuk pembuatan Data Training Phrases 

Skenario Pertanyaan Kata Kunci 

Bertemu 
dengan 
Dosen 

1. saya ingin menemui dosen. 
2. saya ingin membuat janji dengan 
dosen. 
3. apa dosennya ada? 

menemui dosen, janji 
dengan dosen 

Absensi 
Mahasiswa 

1. saya mau tanya mengenai absen 
2. jatah absensi 
3. cara mengurus ijin tidak masuk 
kuliah 

Absensi, ijin tidak 
masuk sekolah 

Akomodasi 1. akomodasi yang ditawarkan uc 
2. informasi seputar kos di uc 
3. ingin cari tempat tinggal dekat uc 

Kos, tempat tinggal, 
akomodasi 

Alma-mater 1. keperluan almamater 
2. kapan bisa mendapatkan 
almamater 
3. jas universitas ciputra 

Almamater, jas uc 

E-Reboan 1. apa itu kelas entrepreneurship 
2. e-klinik 
3. apakah boleh memakai kaos batik 

Kelas Entrepreneurship, 
e-klinik, pakai kaos 
batik 

Finance 1. jadwal autodebit universitas 
ciputra 

Biaya sks, jadwal 
autodebit, nomor 
rekening 



 

2. biaya sks yang harus saya bayar 
untuk semester ini 
3. berapa nomor rekening autodebit 
universitas ciputra 

Jadwal 
Perkuliahan 

1. saya mau melihat jadwal kuliah 
hari ini. 
2. dimana saya dapat cek jadwal 
perkuliahan 
3. jadwal kuliah 

Jadwal kuliah 

Kalendar 
Akademik 

1. kalendar akademik uc 
2. uc calendar 
3. hari libur uc 

Kalendar akademik, hari 
libur UC 

Kontak UC 1. jadwal buka tutup UC 
2. saya ingin menghubungi UC 
3. nomor telepon UC 

Nomor telepon uc, 
menhubungi uc, jadwal 
buka tutup uc 

Kredit Point 1. bagaimana cara cek KP 
2. apa itu kredit point 
3. cara mendapatkan kredit point 

KP, kredit point 

KRS 1. jadwal krs semester ini 
2. tanggal berapa bisa melakukan 
krs 
3. kapan bisa krs 

Jadwal krs, kapan krs, 
tanggal krs 

KSM 1. Kartu Studi Mahasiswa 
2. Kapan saya bisa mendapatkan 
KSM 
3. Apa itu KSM 

KSM, Kartu Studi 
Mahasiswa 

KTM 1. Kartu Tanda Mahasiswa 
2. Dimana saya bisa mengambil 
KTM 
3. Pengajuan KTM Baru 

KTM, Kartu Tanda 
Mahasiswa, pengajuan 
KTM 

UC Library 1. Kapan perpustakaan UC tutup 
2. info tentang library UC 
3. apakah hari ini uc library masih 
buka 

Perpustakaan UC, info 
Library 

Nilai UTS & 
UAS 

1. dimana saya bisa melihat nilai 
hasil uas dan uts 
2. kenapa saya tidak bisa melihat 
nilai uts 
3. pengumuman nilai uts dan uas 

Nilai UTS, UAS, ujian, 
tidak bisa melihat nilai 
uts. 



 

Oweek 1. Jadwal oweek tahun ini 
2. daftar oweek 
3. masa orientasi mahasiswa 

Oweek, daftar masa 
orientasi mahasiswa 

Saran dan 
Kritik 

1. saran untuk universitas ciputra 
2. saya mau membantu uc  
3. saya ingin melakukan pengaduan 

Saran, pengaduan, 
membantu uc 

Semnar dan 
Workshop 

1. informasi seputar seminar di uc 
2. apa saja seminar dan workshop 
yang tersedia 
3. bagaimana cara daftar untuk ikut 
seminar 

Informasi seminar, 
workshop, cara daftar 
seminar 

Unit 
Kegiatan 
Mahasiswa 

1. saya mau daftar ukm 
2. pilihan ukm yang tersedia di uc 
3. jadwal ukm di uc 

Ukm, pilihan ukm, 
jadwal ukm 

Sosial Media 1. Instagram UC 
2. akun resmi sosial media uC 
3. akun line UC 

Social media uc, 
instagram, line 

Tugas Akhir 1. deadline Tugas Akhir 
2. dimana saya dapat kumpul berkas 
tugas akhir 
3. ketentuan tugas akhir 

Deadline tugas akhir, 
ketentuan tugas akhir 

Yudisium 1. Pendaftaran Yudisium Online 
2. Ketentuan untuk wisuda 
3. kapan bisa wisuda 

Pendaftaran yudisium, 
ketentuan wisuda, kapan 
wisuda 

 

3.1.3 Penyelesaian Masalah 

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan 

implementasi sistem Chatbot yang tepat akan dapat membantu pihak 

Layanan Administrasi Akademis untuk menjadi lebih effisien. Disamping 

itu juga dapat mendorong mahasiswa-mahasiswi untuk mencari informasi 

secara lebih mandiri. Peneliti juga akan mengimplementasikan sistem ini 

pada platform Facebook Messenger dan LINE Chat karena 2 platform 



 

tersebut adalah yang paling sering dan dimiliki oleh mayoritas mahasiswa 

dan mahasiswi di perguruan tinggi Universitas Ciputra. 

3.2 Desain Sistem 
 

Setelah mendapatkan informasi dan pengetahuan dari tahap wawancara. 

Tahap berikutnya dari penelitian ini adalah membangun sistem dengan membuat 

alur kerja sistem pengetahuan yang didapat dari pakar ke dalam pohon keputusan 

sebagai basis aturan hasil jawaban atau respon yang diberikan dari sistem Chatbot 

yang akan dibuat sehingga memudahkan peneliti untuk mengimplementasikan 

sistem secara sistematis dan teralur dan juga mempermudah pengguna untuk 

menggunakan dan memahami sistem yang dibuat. Ilustrasi Sistem dapat dilihat 

lebih jelas pada Gambar 3.1. 

 
 

2Gambar 3.1 Flowchart Sistem Chatbot 



 

3.2.1 Desain Data Intent 
 

Berdasarkan hasil survey kuestioner pada Lampiran 5 yang 

dilakukan oleh 30 Responden dengan latar belakang mahasiswa aktif untuk 

mengetahui tata bahasa dan pola kalimat yang digunakan untuk 

mempertanyakan hal seputar administrasi akademik pada pihak akademik 

support dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Intents Training Phrases Action & 
Parameter 

Response Jenis 
Response 

Dosen menemui dosen, 
janji dengan 
dosen 

ketemu-dosen Verifikasi untuk 
bertemu janji 
dengan mengetik 

melanjutkan ke 
tahap pengambilan 
data. 

Tekstual 

Ketemu-
Dosen 

OK Dosen-Email 
Parameter : 
-Nama-dosen 
-User-name 
-Jadwal kuliah 
-Keperluan 
-Telepon 

Memberikan 
informasi singkat 
untuk mengecek 
email secara 
berkala terkait 
permintaan untuk 
bertemu dengan 
dosen. 

Tekstual 

FAQ-
AbsensiMah
asiswa 

Absensi, ijin 
tidak masuk 
sekolah 

Action-
AbsensiMahas
iswa 

Informasi lengkap 
mengenai cara 
akses dan melihat 
status absensi, 
panduan sep, jatah 
absensi, dan 
ketentuan rawat 
sakit inap.  

Tekstual 

FAQ-
Akomodasi 

Kos, tempat 
tinggal, 
akomodasi 

Action-
Akomodasi 

Informasi lengkap 
mengenai 
akomodasi 

Tekstual 



 

Intents Training Phrases Action & 
Parameter 

Response Jenis 
Response 

termasuk link 
untuk mengunduh 
peta kost, dan 
website UC yang 
memberikan data 
lebih lengkap. 
 

FAQ-
Almameter 

Almamater, jas 
uc 

Action-
Almameter 

Informasi lengkap 
seputar almameter 
dan memandu 
kepada admin yang 
tepat jika 
almameter 
hilang/rusak. 

Tekstual 

FAQ-
EReboan 

Kelas 
Entrepreneurshi
p, e-klinik, pakai 
kaos batik 

Action-
EReboan 

Informasi singkat 
seputar e-reboan, 
tujuan dan tata 
krama cara 
berpakaian untuk 
kelas 
entrepreneurship 

Tekstual 

FAQ-
Finance 

Biaya sks, 
jadwal 
autodebit, 
nomor rekening 

Action-
Finance 

Informasi singkat 
mengenai jadwal 
autodebit, 
memandu 
pengguna untuk 
melakukan 
checking pada 
email, dan juga 
memandu kepada 
admin yang tepat 
untuk bertanya 
lebih lanjut 
mengenai finance. 

Tekstual 

FAQ-
JadwalKulia
h 

Jadwal Kuliah Action-
JadwalKuliah 

Informasi singkat 
untuk memandu 
pengguna 
bagaimana dan 
bagian mana pada 

Tekstual 



 

Intents Training Phrases Action & 
Parameter 

Response Jenis 
Response 

SEP untuk 
mendapatkan 
informasi yang 
dibutuhkan 

FAQ-
KalendarAk
ademik 

Kalendar 
akademik, hari 
libur UC 

Action-
KalendarAkad
emik 

Informasi Kalendar 
Akademik serta 
tautan untuk 
mengunduh foto 
dari website 
universitas ciputra. 

Image 
dan 
Tekstual 

FAQ-
KontakUC 

Nomor telepon 
uc, menhubungi 
uc, jadwal buka 
tutup uc 

Action-
KontakUC 

Informasi lengkap 
mengenai alamat, 
nomor telepon, 
jadwal operasional, 
peta UC dan email 
bantuan 
Universitas 
Ciputra. 

Tekstual 

FAQ-
KreditPoint 

kp, kredit point Action-
KreditPoint 

Informasi singkat 
mengenai kredit 
poin, cara akses 
SEP untuk melihat 
KP dan bagaimana 
mengumpulkan 
berkas untuk 
mendapatkan KP. 

Tekstual 

FAQ-KRS Jadwal krs, 
kapan krs, 
tanggal krs 

Action-KRS Informasi lengkap 
mengenai KRS, 
serta periode dan 
jadwal KRS dan 
panduan untuk 
mengecek di email 
setelah disetujui. 

Tekstual 

FAQ-KSM KSM, Kartu 
Studi 
Mahasiswa 

Action-KSM Informasi 
mengenai Kartu 
Studi Mahasiswa, 
jadwal dan 
ketentuan 

Tekstual 



 

Intents Training Phrases Action & 
Parameter 

Response Jenis 
Response 

pengambilan serta 
memandu kepada 
admin yang 
bersangkutan. 

FAQ-KTM KTM, Kartu 
Tanda 
Mahasiswa, 
pengajuan KTM 

Action-KTM Informasi singkat 
mengenai panduan 
administrasi yang 
tepat perihal kartu 
tanda mahasiswa. 

Tekstual 

FAQ-
Library 

Perpustakaan 
UC, info Library 

Action-
Library 

Informasi Jadwal 
buka 
library/perpustakaa
n universitas 
ciputra 

Tekstual 

FAQ-
NilaiUTSU
AS 

Nilai UTS, 
UAS, ujian, 
tidak bisa 
melihat nilai uts. 

Action-
NilaiUTSUAS 

Informasi panduan 
untuk mengecek 
nilai UTS & UAS 
dan cara navigasi 
untuk melihat 
pengumuman pada 
website SEP. 

Tekstual 

FAQ-Oweek Oweek, daftar 
masa orientasi 
mahasiswa 

Action-Oweek Informasi singkat 
mengenai apa itu 
oweek, tautan 
untuk mengecek 
jadwal dan 
panduan lengkap 
oweek pada 
universitas ciputra. 

Tekstual 

FAQ-Saran Saran, 
pengaduan, 
membantu uc 

Action-Saran Informasi kontak 
email support 
universitas ciputra. 

Tekstual 

FAQ-
SeminarWor
kshop 

Informasi 
seminar, 
workshop, cara 
daftar seminar 

Action-
SeminarWorks
hop 

Tautan untuk 
mendapatkan 
informasi lengkap 
langsung dari 
website resmi 
Universitas 

Tekstual 



 

Intents Training Phrases Action & 
Parameter 

Response Jenis 
Response 

Ciputra, dan 
panduan konsultasi 
kepada admin yang 
tepat. 

FAQ-
Sosmed 

Ukm, pilihan 
ukm, jadwal 
ukm 

Action-
Sosmed 

Informasi 
mengenai akun 
resmi sosial media 
uc seperti 
instagram,facebook
,youtube dan tautan 
untuk menambah 
bbm dan akun line. 

Tekstual 

FAQ-TA Social media uc, 
instagram, line 

Action-TA Informasi seputar 
untuk memandu 
admin/dosen yang 
tepat untuk 
panduan tugas 
akhir. 

Tekstual 

FAQ-UKM Deadline tugas 
akhir, ketentuan 
tugas akhir 

Action-UKM Informasi lengkap 
mengenai apa itu 
UKM, jenis UKM 
yang tersedia di 
universitas ciputra, 
dan panduan admin 
untuk bertanya 
lebih lengkap. 

Tekstual 

FAQ-
Yudisium 

Pendaftaran 
yudisium, 
ketentuan 
wisuda, kapan 
wisuda 

Action-
Yudisium 

Informasi berupa 
foto persyaratan 
untuk mengikuti 
wisuda dan 
yudisium, serta 
tautan untuk 
mendapatkan data 
lebih lengkap dari 
website universitas 
ciputra. 

Image 
Cards 



 

3.2.2 Desain User Interface 
 

User Interface adalah hal yang didesain dan dirancang dalam sebuah sistem 

untuk memudahkan interaksi antara user yang menggunakannya dengan sistem 

aplikasi yang dibuat. Pada sistem chatbot ini terdapat 2 platform pesanan yang 

digunakan dan diintegrasikan kepada sistem dengan user tampilan sebagai berikut: 

1. Tampilan Contoh UI Chat pada Facebook Messenger 

 

3Gambar 3.2 UI Layar Pesan pada Facebook Messenger 

 

 

 



 

2. Tampilan Contoh UI Chat pada LINE Messenger 

 

4Gambar 3.3 UI Layar Pesan pada LINE Messenger 

 
3.2.3 Use Case Diagram  
 
 Use Case View adalah bagian dari UML yang digunakan untuk 

merepresentasikan interaksi dari sistem dan menggambarkan relasi hubungan 

antara pengguna dalam berbagai macam kasus penggunaan pada sistem. Diagram 

use case ini dapat membantu mengidentifikasikan berbagai jenis elemen aktor dari 

suatu sistem dengan setiap case yang mempunyai relasi antara proses dari satu aktor 

dan lainnya dari sistem chatbot yang dibuat ini. Pada Gambar 3.4 adalah use case 



 

diagram dari aplikasi sistem chatbot yang digambarkan untuk mengetahui relasi 

fungsi apa saja yang berada pada sistem ini. 

 

 
 

5Gambar 3.4 Use Case Diagram Sistem Chatbot 

 
3.2.4 Activity Diagram / Alur Sistem  
 

Activity Diagram adalah bagian penting dalam UML yang digunakan untuk 

mendeskripsikan aspek dari alur sistem. Pada dasarnya diagram alur ini mewakili 

proses dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Cara kerja aplikasi sistem chatbot ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Chatbot memberi salam pembuka untuk menyambut user dengan 

ramah. 



 

2. User menyiapkan sebuah pertanyaan atau kueri yang kemudian dimasukkan 

kepada platform pesan sebagai media teks. 

3. Google Dialogflow NLP kemudian mengklasifikasi kueri tersebut masuk 

kepada kategori intent yang tersimpan dalam database google. 

4. Entity atau sebuah parameter dari intent tersebut akan dicari untuk 

memudahkan pencarian respon yang sesuai dengan kueri. 

5. Jika respon ditemukan dari Intent yang dicari pada tahap sebelumnya, maka 

akan ditampilkan kepada user, jika tidak ada intent yang ditemukan, maka 

chatbot akan memberikan respon bahwa sistem tidak mengenal kueri 

tersebut. 

6. Sistem akan menunggu jika ada pertanyaan/kueri yang ingin dimasukkan 

kembali dari user 

7. Jika terdapat kueri lagi maka akan terjadi pengulangan pada tahap 2, 

Sebaliknya jika pertanyaan sudah selesai dan tidak ada kueri lagi, maka 

sistem akan memberikan salam penutupan kepada user. 

 

Pada Gambar 3.5 adalah activity diagram dari aplikasi sistem chatbot ini yang 

dibuat untuk mengetahui fungsi apa saja yang terdapat pada sistem chatbot ini. 



 

 
 

6Gambar 3.5 Activity Diagram Sistem Chatbot 
 
 
 
 
 

 



 

3.2.5 Sequence Diagram 
 

Sequence Diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi antara objek 

yang diatur dalam urutan waktu. Pada hal ini digunakan untuk menggambarkan 

urutan pesan dan pertukaran informasi pada sistem ini. User akan membuka 

halaman chat pada platform pesan Facebook Messenger & Line, kemudian platform 

ini akan mengirimkan kepada Google Dialogflow NLP sebuah kueri yang 

dimasukkan dari user untuk mengklasifikan intent yang sesuai dari kueri dan 

kemudian mengirim kembali secara tekstual kepada platform pesan untuk 

ditampilkan kepada user. Ilustrasi lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 
7Gambar 3.6 Sequence Diagram Sistem Chatbot 

 
 
 
 
 



 

3.3 Nilai Entrepreneurship 
 

Dalam bab ini akan digambarkan bagaimana sistem chatbot layanan 

akademik support ini dapat mempunyai nilai-nilai entrepreneurship yang disusun 

dalam BMC atau Business Model Canvas seperti pada Gambar 3.7. 

 

8Gambar 3.7 BMC Sistem Chatbot 

3.3.1 Customer Segments  

Segmen dari aplikasi chatbot ini sangat niche dan segmented, yaitu 

mahasiswa  mahasiswi yang berhubungan dengan studi di Informatika Universitas 

Ciputra 

3.3.2 Value Proposition 

Sistem Chatbot ini dibuat pertama di Universitas Ciputra untuk membantu 

layanan administrasi akademik support untuk membantu mahasiswa-mahasiswi 

lebih mandiri dan dapat mengakses informasi umum seputar kuliah secara effisien 



 

kapanpun dan dimanapun. Tidak ada biaya sama sekali yang dipungut pada saat 

mahasiswa-mahasiswi menggunakan aplikasi sistem chatbot ini. 

3.3.3 Customer Relationship 

 Relasi sistem chatbot ini menggunakan Self Service dimana user yaitu 

mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakannya secara mandiri tanpa harus ada di 

lokasi gedung Universitas Ciputra. Setiap user dapat mengoperasikan chatbot ini 

dengan mudah, jika terdapat masalah yang tidak diketahui jawabannya maka user 

dapat mengkonfirmasi hal terkait langsung pada akademik support, sehingga sistem 

juga dapat diperbaru pengetahuannya. 

3.3.4 Channel 

 Penggunaan Media Sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai salah 

satu channel promosi sistem chatbot ini kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas 

Ciputra dan juga selebaran brosur yang bisa disebarkan di gedung Universitas 

Ciputra melalui pihak akademik support di prodi Informatika. Aplikasi sistem 

chatbot ini dapat diakses di halaman utama akun facebook dan akun Line 

Universitas Ciputra program studi Informatika. 

3.3.5 Revenue Stream 

 Aplikasi sistem chatbot ini dapat digunakan secara gratis tanpa ada 

pungutan biaya sama sekali. Pada kemudian hari pengembang dapat menyediakan 

sebuah fitur dimana iklan yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa-mahasiswi 

dapat disalurkan secara tekstual maupun media melalui chatbot ini. 

 

 



 

3.3.6 Key Resources 

Sumber daya yang dibutuhkan adalah pihak IT akademik support yang 

bertugas untuk memantau apakah semua pertanyaan dan kueri yang diberikan 

mahasiswa sudah terjawab sesuai dengan kebutuhan secara baik. Kemudian pihak 

IT juga dapat melakukan koreksi dan pengembangan pada sistem sehingga sistem 

chatbot dapat menjawab lebih banyak pertanyaan secara luas. Sumber daya fisik 

yang dibutuhkan adalah Laptop dan Gadget untuk menguji aplikasi apakah sesuai 

dan layak untuk digunakan secara masal. 

3.3.7 Key Activities 

 Aktivitas utama dari aplikasi sistem chatbot ini untuk membantu mahasiswa 

dalam mencari informasi umum seputar perkuliahan dan administrasi akademis 

hanya dengan menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet dimanapun 

dan kapanpun tanpa harus ada di lokasi Universitas Ciputra. 

3.3.8 Key Partnership 

 Mitra bisnis utama pada aplikasi sistem chatbot ini adalah pihak Universitas 

Ciputra khususnya departemen akademik support di prodi Informatika. Hal ini 

diperlukan karena akses dari pengetahuan, layanan, pengujian dan hal lainnya 

dibutuhkan dari pihak yang berwenang dan menjadikan alur dasar sistem kerja dan 

bagaimana sistem chatbot ini dapat merespon sesuai kebutuhan pengguna. 

3.3.9 Cost Structure 

 Ada 2 jenis struktur biaya pada proyek sistem chatbot ini, yang pertama 

adalah fixed cost atau bisa disebut biaya tetap yang artinya untuk mengetahui biaya 

dan pengeluaran tertentu secara periodik yaitu biaya internet untuk melakukan 



 

peninjauan dan perbaikan pada sistem ini selagi berjalan dan dikembangkan. Yang 

kedua adalah variable cost atau disebut biaya tidak tetap yang artinya tidak bisa 

diketahui secara pasti yaitu biaya beban listrik dan perawatan hardware yang 

digunakan untuk mengembangkan sistem ini. 

3.4 Creativity & Innovation 

 Sisi dari kreativitas dan innovasi dari penelitian adalah karena Aplikasi 

sistem chatbot ini merupakan sistem yang baru dan pertama dikembangkan 

tujuannya untuk membantu layanan administrasi akademis pada program Studi 

Informatika di Universitas Ciputra.  Selain itu, sistem ini dapat menjadi acuan untuk 

perkembangan terhadap sistem Chatbot yang bisa diimplementasikan di berbagai 

program studi dan kebutuhan lainnya di Universitas Ciputra. 

3.5 Market Sensitivity 

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya dengan 

akses internet yang dipermudah untuk digunakan dari berbagai alat gadget seperti 

smartphone, tablets, laptop membuat interaksi antara manusia semakin jarang. Oleh 

karena itu sistem chatbot ini akan membantu kebutuhan informasi umum seputar 

perkuliahan mahasiswa  mahasiswi di prodi Informatika sesuai dengan waktu yang 

diperlukan secara effisien tanpa harus selalu memantau adanya akademik support 

secara fisik. 

3.6 Opportunity Creation 

Penciptaan peluang dalam peneilitian ini ada pada kebutuhan mahasiswa 

dan mahasiswi untuk mengakses kebutuh informasi umum seputar perkuliahan 

melalui gadget mereka. Dengan dibuatnya aplikasi sistem chatbot ini dapat 



 

mempermudah dan membantu pihak mahasiswa maupun sumber daya manusia 

layanan akademik support untuk meminimalisir kebutuhan interaksi yang terbatas 

dengan waktu dan jadwal yang padat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


