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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2 Bab 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Beberapa penelitian yang menerapkan case based reasoning dalam bidang 

kesehatan pernah dilakukan, diantaranya penelitian Tomar, dkk (2011) membuat 

prototipe sistem pendukung keputusan klinis (SPKK) dengan menggunakan case based 

reasoning untuk mendukung diagnosa penyakit paru akibat kerja. Penelitian Tomar, dkk 

(2011) menggunkan 127 kasus untuk 14 macam penyakit paru kronis akibat kerja 

dengan 26 gejala. Setelah menghilangkan duplikasi data tersisa 47 kasus. Dengan 

menggunakan retrieval nearest neighboard , hasil evaluasi dengan tingkat pengujian 

sensitivitas, spesifisitas, nilai positif prediksi dan nilai prediksi negative adalah 95,3%, 

92,7%, 98,6% dan 81,2%. Dengan demikian, menunjukkan bahwa sistem ini mampu 

membantu ahli patologi dalam membuat keputusan yang akurat.  

Sementara Rismawan (2012) melakukan penelitian untuk membangun suatu 

sistem penalaran berbasis kasus diagnosa penyakit THT dengan melihat ciri-ciri gejala 

yang ada pada pasien. Digunakan 106 gejala dan 38 jenis penyakit yang dibagi menjadi 

3 kelas dan 10 subkelas. Setiap gejala penyakit akan dibagi dalam 4 kategori yaitu tidak, 

sedikit, cukup dan ya dengan nilai masing-masing yaitu 0, 0.33, 0.67 dan 1. Indexing 

dengan menggunakan backpropogation dan cosine co-efficient sebagai metode 

similaritas. Kemudian di tahun yang sama Santo dan Aguiar (2012) yang 

mengembangkan prototipe sistem pakar berbasis kasus dalam mendiagnosa penyakit 

parkinson (PD) menggunakan dengan metode similarity nearest neighbor dengan 

tingkat kemiripan mencapai 55,60%.    

Berbeda dengan penelitian Neshat, dkk (2012) yang mengkombinasikan CBR 

(case-based reasoning) dengan PSO (particle swarm optimization) untuk mendiagnosa 

penyakit hepatitis. Sebanyak 155 kasus untuk 19 jenis penyakit tealah digunakan dan 

system berhasil mendiagnosa penyakit hepatitis dengan akurasi 93,25%.  

Beberapa penelitian dengan menggunakan  metode minkowski pernah dilakukan 

baik dengan pembobotan (weighted) fiture atau pun tidak. Penelitian Rao, dkk (2012) 

melakukan pengenalan wajah dengan menggunakan 3 (tiga) fitur lokal yang berbeda 

yaitu manhattan distance, weighted angle distance dan minkowski distance. Hasil 
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penelitian menunjukan minkowski distance memberikan hasil yang lebih baik. Begitu 

pula dengan penelitian ElBagoury, dkk (2012) yang mengembangkan prototipe mobile 

cancer management system (MCSM) untuk mendiagnosa pasien kanker. Sistem yang 

dikembangkan merupakan gabungan CBR dan CBIR dengan Similarity measure 

menggunakan metode weighted minkowski. Berdasarkan 600 gambar radiologi kanker 

payudara yang di uji menghasilkan tingkat akurasi  sebesar 90%.  

  


