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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Question Answering System merupakan sebuah sistem yang mengijinkan 

pengguna untuk menyatakan kebutuhan informasinya dalam bentuk yang lebih 

spesifik dan alami, yaitu dalam bentuk Natural Language Question. Sistem Question 

Answering (QA) mengizinkan pengguna untuk menginputkan pertanyaan  dalam 

bahasa natural, yaitu bahasa yang  digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan 

memperoleh jawaban dengan cepat serta ringkas, atau bahkan disertai dengan kalimat 

yang cukup untuk mendukung  kebenaran dari jawaban tersebut (Gunawan & 

Lovina,2005). Salah satu informasi yang bisa didapatkan dalam bidang kesehatan 

yaitu informasi mengenai pengobatan diri sendiri atau disebut swamedikasi. 

Swamedikasi merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri  

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006). Swamedikasi biasanya dilakukan 

untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami 

masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, kecacingan, 

diare, penyakit kulit dan lain-lain. Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil 

masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Pada pelaksanaannya 

swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan (medication 

error) karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. 
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Data faktual menunjukkan bahwa 66% orang sakit di Indonesia melakukan 

swamedikasi sebagai usaha pertama dalam menanggulangi penyakitnya. Persentase 

tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan 44% penduduk yang langsung berobat 

jalan ke dokter (BPS, 2009). Sehingga potensi terjadinya kesalahan pengobatan 

(medication error) sangatlah tinggi. 

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang obat-obatan yang dijual bebas 

maupun terbatas mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan 

dalam penggunaan obat-obatan dalam swamedikasi. Hal ini mendorong masyarakat 

untuk melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi dengan memanfaatkan 

informasi tentang obat-obatan untuk mengobati penyakit tanpa resep dokter yang 

didapatkan melalui internet. 

Permasalahan dari minimnya pengetahuan masyarakat ini adalah tidak adanya 

layanan publik yang dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan 

tentang penggunaan obat-obatan dalam swamedikasi secara benar yang dapat diakses 

kapanpun dibutuhkan.  

Dengan adanya Question Answering untuk keperluan swamedikasi maka 

pengguna dapat bertanya langsung kepada sistem obat apa yang dapat digunakan, 

bagaimana dosis yang tepat dan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan 

swamedikasi.  

Dalam membangun sistem Question Answering terdapat beberapa tahapan 

dimulai dari tahap pre-prosesing, Semantic Representation, Dialog Manager sampai 

dengan tahap Answer Generator. Dalam tahapan pre- prosesing terdapat beberapa 

tahapan yang dilakukan. Salah satu tahapan yang dilakukan pada tahap Pre-prosesing 
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yaitu tahap MWE Tokenizer. Secara umum Tokenizer bertujuan untuk memecah atau 

memotong setiap kalimat yang akan diinputkan berdasarkan tanda “spasi” sehingga 

akan didapatkan token (kata) yang terdiri dari multi-word expression. Multi-word 

expression (MWE) adalah token (kata) yang terdiri atas lebih dari satu kata akan 

tetapi memiliki satu makna. Ada beberapa metode yang pernah digunakan dalam 

melakukan Multi-word expression dan memiliki hasil yang cukup tinggi. Metode 

yang pernah dilakukan antara lain model Tree Substitution Grammar (TSG) 

menggunakan bahasa Arab dengan hasil 81,9% dan bahasa Prancis dengan hasil 

71,3%, Context Free Grammar (CFG) menggunakan bahasa Arab dengan hasil 

78,2% dan bahasa Prancis 87,3% (Green, Manning, & Marneffe, 2012), Rule Based  

dengan menggunakan Bahasa Indonesia (Rashel, fam, et.al, 2014) yang masih 

memiliki kekurangan. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada MWE 

Tokenizer pada Bahasa Indonesia menggunakan metode Rule Based pada domain 

khusus yaitu swamedikasi.  

Rule-Based Question Answering System menggunakan sejumlah rule untuk 

mencari bukti bahwa sebuah kalimat mengandung jawaban dari sebuah pertanyaan. 

Setiap tipe pertanyaan mencari tipe jawaban yang berbeda, sehingga rule-based 

menggunakan set rule yang terpisah untuk setiap tipe pertanyaan (siapa, apa, kapan, 

dimana, dan mengapa). Analisa secara sintaks tidak digunakan, namun QAS 

menggunakan analisa secara morfologi, tag jenis kata, tag kelas semantik, dan 

pengenalan entitas (Riloff & Thelen, 2003). Metode Rule Based merupakan metode 

yang menggunakan sejumlah rule untuk menjelaskan bagaimana mendefinisikan 
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sebuah aturan-aturan mengenai pola posisi kata sehingga dapat membedakan mana 

kata yang merupakan kata frase dan mana yang bukan kata frase. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Bahasa Indonesia dan menggunakan 

domain khusus yaitu domain swamedikasi. Selama ini belum ada Multi-word 

expression untuk keperluan Question Answering dalam bidang swamedikasi. Maka 

dari itu penelitian ini membangun proses MWE Tokenizer dalam Bahasa Indonesia 

yang digunakan untuk keperluan Interactive Question Answering System dalam 

bidang swamedikasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenggal dan 

membedakan mana yang termsuk kata frase dan mana yang tidak termasuk dalam 

kata frase yang dimasukkan oleh pengguna secara baik dan benar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

Bagaimana mengimplementasikan metode Rule Based untuk MWE Tokenizer 

dalam Interactive Question Answering dalam bidang swamedikasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengimplementasikan swamedikasi dalam bentuk Interactive Question 

Answering System 

2. Mengimplementasikan MWE Tokenizer bidang swamedikasi dalam bentuk 

Interactive Question Answering System 
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3. Dapat memotong dan membedakan kata yang termasuk kata frase dan kata 

bukan frase secara baik yang dimasukkan oleh pengguna. 

 
1.4 Batasan Penelitian  

Untuk pembatasan ruang lingkup penelitian ini, berdasarkan uraian latar 

belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan batasan masalah dalam penelitian 

ini: 

1. Rancang bangun Interactive Question Answering System pada penelitian ini 

hanya fokus pada implementasi MWE Tokenizer atau pemenggalan kata 

yang terdiri dari beberapa kata tetapi memiliki makna yang sama. 

2. Bahasa yang digunakan untuk  Interactive Question Answering System ini 

adalah bahasa Indonesia. Tipe masukan untuk pengajuan pertanyaan harus 

menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan berupa teks. 

3. Pertanyaan yang dimasukkan pada sistem merupakan pertanyaan seputar 

swamedikasi. 

4. Implementasi MWE Tokenizer pada penelitian ini mengunakan metode rule 

based 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan system question answering ini dapat meningkatkan pengetahuan  

dan membantu memberikan solusi bagi masyarakat dalam melakukan 

swamedikasi penyakit ringan. 
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2. Dapat membantu masyarakat dalam pertolongan pertama jika terkena 

penyakit ringan. 

3. Membantu mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (medication eror) 
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