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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan makin banyak pekerjaan yang 

memerlukan keahlian tertentu. Dalam menciptakan tenaga ahli (human expert), 

diperlukan waktu yang relatif lama serta biaya yang tidak sedikit. Salah satu usaha 

alternatif untuk menanggulangi kebutuhan ini adalah dengan menciptakan suatu sistem 

cerdas berbasis komputer (Faizal, 2013). 

Pengkajian dan penelitian untuk mewujudkan penerapan teknologi komputer yang 

dapat diberdayakan untuk mengerjakan pekerjaan manusia diwujudkan dengan meniru 

sistem kecerdasan manusia dalam berfikir (Kusumadewi, 2003). Bagian ilmu komputer 

yang mempelajari hal tersebut dikenal dengan istilah kecerdasan buatan (artificial 

intelligence). Salah satu implementasi dari cabang kecerdasan buatan yang cukup 

terkenal adalah sistem pakar (expert system). Sistem ini bekerja dengan meniru atau 

menduplikasi kepakaran seseorang (human expert), sehingga komputer dapat 

melakukan pekerjaan layaknya seorang pakar dalam bidang tertentu (Kusrini, 2006). 

Sistem pakar merupakan suatu program komputer yang  mempunyai kemampuan 

untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bidang tertentu layaknya seorang pakar. 

Sistem pakar mempunyai pengetahuan yang berisi sekumpulan informasi yang 

merupakan  kesepakatan para pakar dalam suatu bidang tertentu. Keunggulan sistem 

pakar terletak pada kemampuannya dalam mewadahi pengetahuan manusia dan 

prosedur yang mampu mencari kesimpulan dari permasalahan berdasarkan data–data 

yang diberikan menggunakan pengetahuan tersebut. Aktivitas yang melibatkan seorang 

pakar untuk menyelesaikan suatu masalah biasanya membuat anggaran menjadi besar, 

disamping tidak terlalu mudah untuk mendapatkan pakar sesuai kualifikasi yang 

diharapkan (Kusrini, 2006). 

Sistem pakar dalam hubungannya dengan komputer adalah pemikiran, ide-ide, 

atau gagasan-gagasan bagaimana membuat komputer mampu melaksanakan tugas-tugas 

yang apabila dilakukan oleh manusia memerlukan pemikiran atau keahlian tertentu. 

Pada kenyataanya bahwa sistem pakar tidak 100% bernilai benar, sehingga kepercayaan 

pengguna terhadap sistem pakar tersebut masih cukup rendah. Terdapat beberapa 
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banyak metode yang dapat di gunakan untuk menangani ketidakpercayaan (uncertainty) 

tersebut.(Kusumadewi, 2003). 

Pada awal kemunculanya sistem pakar menduplikasi kepakaran seseorang dengan 

cara mengakuisisi pengetahuan. Proses akuisisi tidaklah mudah, karena selain itu 

tingkat keahlian dan kepakaran seseorang berbeda walaupun sama-sama benar. 

Mengingat hal tersebut, para ahli komputer mencoba memepelajari metode lain 

penyelesaian  masalah tersebut, yaitu dengan memperlajari penyelesaian masalah 

berdasarkan pengalaman. Hal inilah yang ditiru sehingga menghasilkan suatu metode 

baru yang dikenal dengan penalaran berbasis kasus (case-based  reasoning).  

Representasi pengetahuan (knowledge representation) dari sebuah case-based 

reasoning/CBR adalah berupa kumpulan kasus (case base) yang pernah terjadi 

sebelumnya. Selanjutnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, CBR menggunakan 

solusi dari kasus terdahulu yang mirip dengan kasus saat ini. Proses mencari kedekatan 

antara kasus baru dengan kasus lama dapat  menggunakan berbagai macam metode, 

dimana metode ini akan mempengaruhi keberhasilan dari CBR dalam menentukan 

kasus lama yang paling mirip dengan kasus baru (new case). Salah satu metode yang 

dapat digunakan dalam menghitung kemiripan (similarity) adalah weighted minkowski. 

Penelitian Faizal (2013), telah berhasil memodifikasi kekurangan yang dimiliki  

weighted minkowski dalam menyimpulkan hasil diagnosa penyakit cardiovascular. 

Jika kasus baru mempunyai kemiripan dengan kasus lama maka CBR akan 

menggunakan kembali (reuse) solusi kasus lama sebagai rekomendasi solusi kasus baru 

tersebut. Tetapi jika tidak ada yang cocok maka CBR akan melakukan adaptasi, dengan 

cara memasukkan/menyimpan (retain) kasus baru tersebut ke dalam database kasus, 

sehingga secara tidak langsung pengetahuan CBR akan bertambah. Semakin banyak 

kasus yang tersimpan dalam basis kasus, maka akan semakin cerdas pula sistem CBR 

tersebut.  

CBR dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti bisnis, hukum, 

desain, rekayasa, sejarah dan dalam bidang kedokteran serta berbagai bidang yang 

lainya. Khusus pada bidang kedokteran, seorang dokter pada umumnya melakukan 

diagnosa penyakit pasien dengan menanyakan gejala yang dirasakan atau terlihat pada 

pasien, kemudian melakukan penalaran berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 

Selain itu, dokter akan melihat kasus terdahulu yang pernah ditangani dengan tingkat 
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kemiripan yang paling tinggi untuk selanjutnya menentukan hasil diagnosa dan solusi 

pengobatan. (Faizal, 2013). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia didominasi 

oleh kaum wanita. Sangat penting diperhatikan kesehatan bagi kaum wanita ini, 

terutama dalam hal ini adalah kesehatan kandungan bagi ibu hamil. Penyakit atau 

gangguan pada kandungan jika tidak mendapat penanganan yang baik akan 

mengakibatkan kematian terutama pada ibu hamil. Hal ini nantinya juga berpengaruh 

terhadap angka kematian bayi yang sedang dikandungnya. (Faizal, 2014) 

Para ibu di daerah kota lebih beruntung, karena fasilitas pelayanan kesehatan lebih 

banyak dan mudah dijangkau serta transportasi yang lebih lancar dibandingkan di 

daerah pedesaan dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai masih kurang 

serta sulit dijangkau karena sarana transportasi lebih sulit. Harga makanan yang lebih 

mahal ikut memperburuk kondisi kesehatan kaum ibu di pedesaan. Selain itu juga 

berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan kaum ibu perihal kandungan dan 

penyakit-penyakit kandungan serta cara pencegahan dan penanganannya dari pakar 

yang bersangkutan, sehingga peranan teknologi dalam hal ini sangatlah membantu 

khususnya pengaplikasian sistem pakar terhadap penanganan masalah penyakit 

kandungan (Untari, 2005). 

Wanita mempunyai sistem reproduksi, dimana terdapat alat kelamin luar dan alat 

kelamin dalam. Alat kelamin luar mempunyai fungsi sebagai jalan masuk sperma ke 

dalam tubuh wanita dan sebagai pelindung alat kelamin dari infeksi. Saluran kelamin 

wanita merupakan lubang yang berhubungan dengan dunia luar sehingga 

mikroorganisme penyebab penyakit masuk dengan mudah dan menginfeksi kandungan. 

Pada umumnya, mikroorganisme masuk melalui hubungan seksual (Yatim, 2005). 

Keluhan pada penyakit kandungan memerlukan penanganan dan perawatan yang 

teliti dan frekuentif. Terdapat beberapa gejala/kumpulan gejala pada penyakit 

kandungan yang sering menjadi masalah utama bagi pasien untuk memperoleh 

pertolongan medis. Gejala/kumpulan gejala tersebut tidak jarang menimbulkan 

persepsi/interpretasi diantara yang mengeluh (pasien) dengan yang mendengarkan 

(dokter). Tidak jarang pula satu gejala medis tertentu diekspresikan secara berbeda-

beda, bergantung latar belakang pendidikan/sosial/budaya pasien, sehingga diperlukan 

teknik anamnesis yang spesifik untuk menyamakan persepsi. 
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Penyakit yang menyerang pada kandungan wanita tidak bisa dianggap sepele dan 

memerlukan campur tangan seorang pakar, sedangkan pakar  untuk penyakit ini masih 

jarang dan dapat dipastikan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Serta untuk 

menanggapi keluhan pasien yang dalam berkonsultasi dengan memaparkan gejala yang 

dideritanya, seorang pakar memberikan berbagai kemungkinan penyakit yang diderita 

pasien tanpa memberikan peluang/prosentase dari kemungkinan penyakit yang diderita 

pasien tersebut. Oleh karena itu sistem pakar dengan faktor ketidakpastian  ini  

memungkinkan seseorang dapat melakukan pekerjaan seorang pakar sekaligus dapat 

mengetahui probabilitas/prosentase dari penyakit yang kemungkinan dideritanya 

(Yatim, 2005). 

Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah sistem pakar yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan diagnosa awal terhadap gangguan kandungan. 

Penerapan sistem yang dikembangkan merupakan penerapan penalaran berbasis kasus. 

Perhitungan tingkat kemiripan (similarity) menggunakan metode modified weighted 

minkowski.  Peran sistem pakar disini adalah untuk membantu membantu (asisten) 

pakar dan kaum perempuan dalam mendiagnosa, memberi saran pengobatan, serta 

memberikan informasi tingkat kepercayaan penyakit yang diderita. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode modified 

weighted minkowski, dalam Sistem Penalaran Berbasis Kasus untuk menegakkan 

diagnosa awal penyakit kandungan. 

1.3 Batasan Masalah  

Guna menghindari kompleksitas yang mungkin timbul dalam penelitian ini, perlu 

dibuat beberapa batasan masalah. 

1. Penyakit kandungan yang dijadikan basis kasus terdiri dari 9 penyakit yaitu, kista 

indung telur, kanker indung telur, kanker leher rahim, myoma uteri, endometriosis, 

kanker rahim, penyakit infeksi daerah panggul, chlamydia dan gonorrhoea  

2. Domain penyakit kandungan, gejala dan solusi dalam penelitian ini menggunakan 

rangkuman data kasus hasil penelitian sebelumnya.  

3. Pengguna sistem adalah tenaga medis atau pakar yang berkompeten dalam bidang 

penyakit kandungan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu, menerapkan metode modified weighted 

minkowski sebuah  sistem  penalaran berbasis kasus sebagai  sarana  untuk melakukan 

diagnosa penyakit kandungan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi 

kaum perempuan untuk mengetahui gangguan yang terjadi di dalam kandunganya 

berdasarkan gejala (symptom) yang ditemukan. Selain itu, diharapkan sistem mampu 

memberikan rekomendasi solusi untuk penanganan dini, sebelum mendapatkan 

penanganan yang lebih intensif. 

 


