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Abstract

Interactive Voice Response (IVR) is a phone technology that allows
a computer to detect voice and touch tones using a normal phone call. It
responds by pre-recorded or dynamically generated audio to further direct
callers how to proceed. The examples are televoting, customer call center,
and telephone banking. This paper discusses the design and implementation
of an IVR application for student service in a university, with Satya Wacana
Christian University (SWCU) as the example. Information given is Grade
Point Average (GPA) and student billing. This application is developed
using Visual Basic.NET with Telephony Application Programming
Interface for utilizing phone capabilities from application.
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1. Pendahuluan

Teknologi komunikasi voice dan data saat ini telah terintegrasi dan terus
berkembang ke arah integrasi yang lebih baik lagi. Computer-Telephony Integration
(CTI) juga berkembang dalam sisi aplikasi. Salah satunya adalah Interactive Voice
Response (IVR) atau sering disebut dengan Pusat Layanan Telepon (Call Center).
Umumnya, IVR digunakan oleh perusahaan, bank, atau instansi pemerintah untuk
memberikan layanan kepada masyarakat umum dalam hal konsultasi, menampung
keluhan, maupun pemberian informasi mengenai suatu hal tertentu. Teknologi IVR
ini dapat juga dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk memberikan layanan
kepada mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai institusi tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perancangan dan implementasi suatu
aplikasi IVR untuk informasi akademik dengan mengambil studi kasus pada
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), karena UKSW belum memanfaatkan
teknologi IVR secara maksimal untuk memberikan layanan kepada mahasiswanya.
Informasi akademik yang diberikan adalah tagihan keuangan mahasiswa dan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. Selain itu, sebagai interaksi dari pengguna
dengan penyedia layanan IVR disediakan feature transfer call atau pengalihan

Aplikasi Interactive Voice Response  (Wellem,dkk)



142

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 4. No. 2, Agustus 2007: 101-200

telepon ke operator (layanan konsultasi operator), agar pengguna dapat mencari
informasi yang lebih rinci.

2. Kajian Pustaka

Beberapa hal yang dikaji dalam bagian ini adalah IVR, Dual Tone Multi
Frequency (DTMF), dan Telephony Application Programming Interface (TAPI).

IVR

IVR merupakan suatu teknologi yang memungkinkan komputer untuk
mendeteksi suara dan touch tones dengan menggunakan hubungan telepon. Sistem
IVR dapat merespon dengan pre-recorded audio maupun audio yang dibangkitkan
secara dinamis, untuk selanjutnya menginformasikan kepada penelepon atau
pengguna layanan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sistem
IVR tersebut [1].  Oleh masyarakat luas aplikasi yang berbasis IVR sering disebut
sebagai pusat layanan telepon atau Call Center. Pada aplikasi Call Center, pengguna
layanan berinteraksi dengan sistem melalui penekanan nomor-nomor pada panel
telepon. Hal ini dimungkinkan karena setiap nomor pada panel telepon memiliki
suatu gelombang frekuensi yang berbeda satu sama lainnya, dan oleh aplikasi,
frekuensi-frekuensi ini dideteksi untuk digunakan sebagai masukan pada suatu proses
tertentu. Keluaran dari proses adalah dalam bentuk suara. Contoh sederhana dari
aplikasi Call Center adalah 108 mengenai informasi tagihan telepon oleh PT. Telkom
Indonesia. Layanan IVR lainnya misalnya 888 yang disediakan oleh Telkomsel untuk
pengguna kartu prabayar Simpati, untuk memperoleh informasi pulsa. IVR mempunyai
beberapa teknologi pendukung misalnya DTMF, speech recognition, dan Text-to-
Speech (TTS).

DTMF

DTMF adalah suatu teknik signaling yang digunakan untuk signaling pada
line telepon [2]. IVR membutuhkan DTMF untuk mendeteksi frekuensi yang datang
dari penekanan nomor pada panel telepon. Frekuensi yang dideteksi inilah yang
digunakan sebagai masukan untuk memulai suatu proses tertentu dalam aplikasi
yang menggunakan IVR. Pada signaling DTMF, setiap nomor pada panel telepon
mempunyai rentang frekuensi pada low level dengan high level, seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 1.

Untuk melakukan pengidentifikasian nomor-nomor yang ditekan oleh pengguna
telepon, sistem akan menggunakan acuan Tabel 1, misalnya jika didapati frekuensi
yang terdeteksi adalah 697 Hz pada low-level dan 1209 Hz pada high-level maka
sistem akan mengidentifikasi bahwa nomor yang ditekan pengguna adalah tombol
nomor 1. Demikian juga untuk tombol nomor yang lainnya.
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Tabel 1 Frekuensi DTMF yang Digunakan pada Keypad Telepon

Telephony Application Programming Interface (TAPI)

TAPI merupakan salah satu jenis library yang ada pada Windows API [3].
Windows API adalah sekumpulan fungsi dan konstanta yang terdapat dalam file-
file Dynamic Library Link (DLL) yang menyusun sistem operasi Windows. Karena
terdapat dalam DLL, fungsi-fungsi dan konstanta-konstanta tersebut dapat digunakan
oleh aplikasi lain. Windows API biasanya disusun dalam bahasa pemprograman C/
C++. Bahasa C dipilih karena kecepatan dan kedekatannya dengan perangkat keras.
TAPI berfungsi sebagai antarmuka bagi aplikasi untuk mengakses fungsi-fungsi
telepon. TAPI merangkum semua fungsi telepon dalam sebuah library dengan nama
TAPI32.dll. Terdapat beberapa versi TAPI, yaitu: TAPI v1.4, TAPI v2.0, TAPI
v2.2, TAPI v3.0 dan TAPI v3.3. Jenis TAPI tersebut hanya dapat digunakan di
komputer yang bersistem operasi Windows saja.  Dengan menggunakan TAPI, dapat
dirancang aplikasi yang memanfaatkan telepon pribadi bagi pengguna. Selain itu,
TAPI dapat digunakan dalam beragam perangkat terminal, mendukung tipe koneksi
yang kompleks dan berbagai teknik call-management, seperti conference call,
call waiting, dan voice mail.

3. Pengembangan Sistem

Sistem IVR merupakan suatu sistem yang besar, dimana di dalam sistem
IVR itu terdapat proses-proses lain yang saling terkait satu sama lainnya, antara lain
proses-proses itu adalah deteksi DTMF, pencarian data, konversi data, dan
komunikasi data. Proses-proses di atas mewakili struktur aplikasi yang akan dibangun
nantinya. Selain proses tersebut juga terdapat menu yang merupakan feature dari
sistem IVR. Arsitektur sistem secara umum dapat dilihat pada Gambar 1. Metode
yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini mengikuti langkah-langkah pada
System Development Life Cycle (SDLC), yaitu Analisis Kebutuhan Sistem, Desain
Sistem, Implementasi Sistem, dan Pengujian Sistem. Untuk pemodelannya digunakan
pemodelan berorientasi obyek menggunakan Unified Modeling Language (UML).
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Gambar 1 Gambaran Umum Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan

Untuk merealisasikan sistem ini, maka dibutuhkan data mahasiswa dan
perangkat pendukung baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.
Perangkat keras yang dibutuhkan adalah komputer dan modem untuk
menghubungkan komputer ke saluran telepon. Untuk perangkat lunak, dibutuhkan
database untuk menyimpan data mahasiswa dan file-file audio.

3.2 Desain dan Implementasi Sistem

Desain sistem menggunakan pemodelan berorientasi obyek dengan UML.
Diagram use case dari sistem ditunjukkan pada Gambar 2. Selain diagram use
case, digunakan juga class diagram (diagram kelas) yang menggambarkan hubungan
antara kelas-kelas yang ada. Dalam diagram kelas juga digambarkan derajat relasi
antar kelas. Diagram kelas ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 2 Diagram Use Case



145

ase

Gambar 3 Diagram Kelas

Dari derajat relasi yang digambarkan di atas dapat dilihat bahwa hubungan
antara sistem IVR dengan pengguna dalam satu ke banyak, artinya aplikasi atau
sistem IVR dapat menangani beberapa request dari pengguna, namun satu pengguna
hanya mampu dilayani oleh satu aplikasi atau sistem IVR. Untuk kunci relasi juga
digambarkan oleh diagram, contohnya hubungan sistem IVR dan pengguna
menggunakan kunci relasi NIM, ini berarti pengguna hanya dapat berhubungan
dengan sistem IVR melalui NIM yang diketahui pengguna. Selain derajat relasi dan
kunci relasi juga dapat dilihat atribut-atribut yang ada pada masing-masing kelas
yang digambarkan oleh diagram kelas. Alur kerja dari aplikasi ditunjukkan
menggunakan diagram aktivitas (activity diagram), yang ditunjukkan pada Gambar
4.

Pengguna melakukan dial atau menghubungi nomor dari sistem IVR. Setelah
berhasil menghubungi, sistem akan merespon dengan pesan utama yang
menginstruksikan pengguna untuk memasukkan NIM. Setelah sistem menerima
NIM, sistem akan memutar ulang NIM yang telah dimasukkan oleh pengguna, pada
tahap ini proses pemeriksaan NIM dilakukan oleh pengguna sendiri. Jika salah maka
pengguna dapat menutup koneksi dan mengulang proses dari awal, namun jika NIM
benar maka pengguna dapat memilih proses selanjutnya. Pada menu terdapat
beberapa pilihan yaitu, informasi tagihan, infomasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK),
informasi Indeks Prestasi Semester (IPS), dan pengalihan panggilan ke operator.
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Sesudah pengguna melakukan proses pemilihan, maka sistem selanjutnya akan
melakukan proses pencarian informasi yang diminta oleh pengguna, setelah data
didapat, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi data tersebut menjadi data
berkas suara, dan akhirnya data tersebut diberikan kepada pengguna. Proses
selanjutnya sistem akan menawarkan sub menu yang isinya adalah mengulang informasi
atau kembali ke menu utama. Pada proses sub menu pengguna dapat melewati dan
langsung memutuskan hubungan. Setiap pengguna hanya mendapat waktu tiga menit
untuk menggunakan sistem, setelah melebihi waktu tersebut jika pengguna belum
menghentikan hubungan, maka sistem akan memutuskan hubungan. Hal ini untuk
mengantisipasi terjadinya antrian yang terlalu lama jika tidak dibatasi waktu
penggunaan sistem.

Gambar 4 Diagram Aktivitas

Untuk menggambarkan hubungan antar komponen dalam sistem dalam suatu
waktu digunakan sequence diagram (diagram sekuensial). Diagram sekuensial dari
sistem ditunjukkan pada Gambar 5. Setelah desain sistem selesai, kemudian dilanjutkan
dengan implementasi sistem dalam pemrograman aplikasi. Gambar 6 menunjukkan
user interface utama dari aplikasi dan Gambar 7 menunjukkan user interface untuk
hasil pencarian data mahasiswa.

Terdapat tujuh tahap jalannya aplikasi IVR yang dibuat. Ketujuh tahapan
tersebut merupakan fungsi yang ada pada TAPI, yaitu inisialisasi saluran, pembukaan
koneksi, pendeteksian masukan, pencarian data, konversi teks ke suara, koneksi
sound card dengan modem, dan pemutusan koneksi. Tahap inisialisasi saluran
merupakan tahap awal dan terjadi saat aplikasi dijalankan. Tahap ini berfungsi untuk
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mengidentifikasi semua saluran yang dapat dipakai oleh komputer untuk melakukan
pertukaran data dengan telepon. Jika saluran berhasil diinisialisasi, akan diperiksa
apakah saluran memenuhi syarat untuk melakukan fungsi-fungsi telepon dari TAPI.
Syarat-syarat tersebut adalah saluran harus mendukung DTMF dan dapat membuat
hubungan dengan sound card.

Gambar 5 Diagram Sekuensial

Gambar 6 UserIinterface dari Aplikasi
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Tahap selanjutnya adalah deteksi masukan, dimana aplikasi harus mendeteksi
frekuensi yang ditangkap oleh modem. Setiap kali modem mendeteksi frekuensi,
maka TAPI akan mengatur nilai DTMF timeout menjadi 30 detik. DTMF timeout
ini berguna untuk mendeteksi jika saluran mengalami idle. DTMF yang terdeteksi
oleh modem akan dikonversikan menjadi karakter-karakter ASCII. Karakter-
karakter inilah yang kemudian akan diproses oleh aplikasi menjadi keluaran yang
diinginkan.

Gambar 7 Hasil Pencarian Data Mahasiswa

 Pada tahap deteksi masukan ini dibuka tiga sesi masukan, setiap sesi masukan
mempunyai waktu tunggu masukan atau DTMF timeout. Sesi 1 merupakan sesi
dimana pengguna diminta memasukkan nomor identitas yang diakhiri dengan karakter
tertentu yang unik, misalnya tanda *. Kegunaan dari tanda ini adalah sebagai tanda
akhir dari masukan, sehingga aplikasi mengetahui akhir masukan, dan dapat
menyuarakan ulang nomor identitas atau NIM yang telah dimasukkan. Sesi 2 adalah
sesi dimana pengguna telah masuk dalam menu yang disediakan, yaitu informasi
tagihan, IPK, IPS, atau dialihkan ke operator. Sesi ini juga membutuhkan masukan
dari pengguna tetapi hanya satu karakter, dan tidak memerlukan karakter untuk
mengakhiri masukan. Sesi 3 merupakan sesi dimana pengguna masuk ke dalam sub
menu. Pada sub menu terdapat pilihan mengulang informasi atau kembali ke menu
awal. Seperti sesi 2, sesi ini mempunyai masukan satu karakter dan tidak memerlukan
karakter untuk mengakhiri masukan.

Setelah tahap deteksi masukan, dilakukan pencarian data pada database
yang tersedia. Pencarian tersebut didasarkan dengan nomor identitas. Setelah
pencarian data, maka aplikasi harus menginformasikannya kepada pengguna dengan
mengkonversi data teks ke data suara. Data suara ini menggunakan file .WAV yang
telah direkam sebelumnya. Tahap koneksi sound card dengan modem dibutuhkan
jika pengguna ingin mengalihkan panggilan ke operator. Tahap ini terjadi saat
pengguna layanan melakukan request transfer call. Sistem kemudian akan
menghubungkan pengguna dengan operator dengan cara menghubungkan secara
virtual sound card dengan modem menggunakan TAPI sebagai jembatannya.
Koneksi sound card dengan modem diperlukan karena operator saat menerima
penggilan tidak menggunakan telepon tetapi tetap menggunakan komputer, dengan
kata lain, komputer diperlakukan sebagai telepon. Tahap terakhir adalah tahap
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pemutusan koneksi. Terdapat dua kemungkinan pemutusan koneksi, pertama,
pengguna memutuskan hubungan tanpa melalui operator. Untuk kemungkinan tersebut
diperlukan pemutusan koneksi secara otomatis dari aplikasi terhadap saluran yang
telah dipakai sebelumnya. Jika aplikasi tidak menutup saluran yang telah dipakai,
maka pengguna selanjutnya tidak dapat masuk karena dianggap sibuk. Untuk
memutuskan koneksi secara otomatis, aplikasi harus mengetahui kapan saluran
tersebut dalam keadaan idle dengan cara memberikan batas waktu masukan (DTMF
timeout). Kedua, pengguna memutuskan layanan setelah melalui operator. Di sini
tidak dibutuhkan pemutusan koneksi secara otomatis, karena operator dapat menutup
saluran dengan menggunakan tombol yang disediakan.

TAPI yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah TAPI versi 3.4.
Interface dan kelas yang dipakai adalah TAPIExCtl, ITAPILine, ITAPICall,
ITAPIPhone, dan MemoryBuffers. Interface TAPIExCtl berfungsi sebagai antarmuka
bagi aplikasi dengan modem. Properti, metode, dan event dari antarmuka ini yang
digunakan dalam aplikasi adalah Initialize(), Uninitialize(), dan OnDTMF(). Metode
Initialize() berfungsi untuk mengenali semua antarmuka yang tersedia pada komputer,
sedangkan metode Uninitialize() berfungsi untuk menutup semua antarmuka yang
telah dibuka sebelumnya. OnDTMF() merupakan event yang akan dipicu jika modem
menerima sinyal DTMF. Terdapat nilai yang disimpan pada event ini yaitu kode
ASCII dari sinyal DTMF yang diterima oleh modem. Beberapa properti, metode
dan event pada antarmuka (interface) ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Beberapa Properti, Metode, dan Event dari IExCt
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Antarmuka ITAPILine berfungsi sebagai pembuka dan penutup koneksi
saluran yang dapat dipakai untuk melakukan fungsi-fungsi telepon. Metode yang
dipakai adalah Open() untuk membuka saluran yang telah diinisialisasi sebelumnya,
dan Close() untuk menutup saluran. Setelah saluran ditutup, metode Unitialize()
kemudian dapat dipanggil. Antarmuka ITAPICall berfungsi untuk mengatur koneksi
telepon yang terjadi pada saluran yang telah dibuka sebelumnya. Pada antarmuka
ini terdapat metode yang digunakan oleh aplikasi untuk menerima telepon yang masuk,
memutuskan hubungan telpon, dan memutar ulang file audio yang telah direkam
sebelumnya. Beberapa properti dan metode pada antarmuka ini ditunjukkan pada
Tabel 3.

Tabel 3 Beberapa Properti dan Metode pada ITAPICall

Tabel 4 Beberapa Properti dan Metode pada ITAPIPhon
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Antarmuka ITAPIPhone berguna untuk menangani semua kebutuhan aplikasi
untuk mengakses perangkat keras yang dapat digunakan sebagai perangkat telepon.
Perangkat keras yang dimaksud adalah pengeras suara (speaker), microphone,
dan sound card. Perangkat keras tersebut digunakan sebagai input dan output dari
aplikasi layaknya sebuah telepon. Kelas ini juga mengatur kemampuan dari perangkat
keras tersebut, misalnya volume dan gain. Beberapa properti dan metode pada
interface ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Kelas MemoryBuffers berfungsi menampung file audio yang digunakan pada
aplikasi, hal ini dimaksudkan agar audio yang dimainkan secara terus-menerus dapat
didengarkan pengguna secara jelas dan tidak terpotong-potong.

3.3  Pengujian Sistem

Tahap pengujian aplikasi IVR yang dibuat dibagi menjadi tiga jenis pengujian.
Pembagian ini didasarkan oleh teknologi komunikasi yang digunakan oleh pengguna
untuk mengakses aplikasi IVR, yaitu pengguna yang menggunakan telepon biasa
(sambungan Telkom atau PSTN), pengguna handphone GSM, dan pengguna
handphone CDMA. Tujuan ketiga tahap pengujian adalah untuk melihat apakah
aplikasi IVR dapat diakses dengan menggunakan teknologi komunikasi yang saat ini
ada di Indonesia. Faktor-faktor yang dijadikan parameter dalam pengujian aplikasi
IVR ini adalah koneksi, deteksi masukan, pencarian data, penyimpanan informasi,
dan gangguan dari luar. Untuk masing-masing tahapan pengujian dilakukan sebanyak
tiga kali dengan berdasarkan faktor-faktor di atas. Setiap faktor mempunyai nilai
dengan skala antara 1 sampai 4. Setiap faktor tidak boleh mempunyai nilai 0, karena
aplikasi dapat langsung dikatakan gagal jika salah satu faktor bernilai 0. Jika telah
didapat total nilai dalam tabel pengujian, selanjutnya total nilai tersebut dikalikan
faktor penguat sesuai Persamaan 1.

     Nilai akhir = Total nilai x 4 (1)

Setelah didapat nilai akhir, nilai tersebut akan dibandingkan dengan tabel nilai
akhir yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa aplikasi IVR layak (dapat berjalan
dengan baik atau memenuhi toleransi) atau tidak.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian aplikasi IVR ditunjukkan pada Tabel 5 sampai Tabel 10.
Dari hasil pengujian pada Tabel 9, dapat dihitung skor keseluruhan untuk ketiga
jenis sambungan (PSTN, GSM, dan CDMA), yaitu 76.4. Dari nilai ini dapat
disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat berjalan dengan baik dan menghasilkan
keluaran sesuai dengan yang diharapkan, walaupun terdapat sedikit gangguan bila
dihubungi melalui handphone GSM atau handphone CDMA. Gangguan ini masih
dapat ditoleransi sehingga tidak mengganggu sistem secara keseluruhan.

Aplikasi Interactive Voice Response  (Wellem,dkk)



152

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 4. No. 2, Agustus 2007: 101-200

Tabel 5 Keterangan Nilai Faktor

         Tabel 6 Pengujian dari PSTN

Tabel 7 Pengujian dari GSM

Tabel 8 Pengujian dari CDMA
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Tabel 9 Hasil Pengujian

Tabel 10 Keterangan Nilai Akhir

5. Simpulan

Setelah merancang, mengimplementasi, dan menguji aplikasi IVR untuk
layanan informasi akademik,dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi IVR ini
berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk memberikan pelayanan informasi
mengenai IPS dan IPK mahasiswa, serta tagihan pembayaran uang kuliah. Dengan
adanya aplikasi ini, UKSW dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa
dengan alternatif yang lain, selain sistem yang telah ada di UKSW selama ini, misalnya
informasi melalui SMS. Fasilitas informasi yang ada pada aplikasi ini masih terbatas,
karena itu, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi untuk menambah fasilitas dan
informasi yang diberikan, sehingga aplikasi ini tidak hanya layanan informasi
akademik, seperti informasi tentang tagihan, IPS dan IPK untuk mahasiswa, tetapi
juga dapat menangani layanan informasi yang lainnya untuk para pegawai di lingkungan
UKSW. Aplikasi ini juga sebaiknya  diintegrasikan dengan sistem informasi yang
telah ada di UKSW, sehingga operator sebagai pengguna aplikasi IVR dapat
mengakses dengan mudah data-data yang ditanyakan oleh mahasiswa yang
mengakses aplikasi ini, sekaligus database  dapat disesuaikan dengan sistem yang
telah ada.
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