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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Penalaran Berbasis Kasus (Case-Based Reasoning/CBR)  

Case Base Reasoning telah diaplikasikan dalam banyak bidang yang berbeda. 

Dari berbagai bidang aplikasi tersebut menunjukan berapa luasnya cakupan CBR, 

kebanyakan merupakan aplikasi dalam kerangka kecerdasan buatan. Bidang aplikasi 

tersebut  antara lain,  hukum,  kedokteran,  rekayasa,  komputasi,  jaringan  komunikasi, 

desain pabrik, keuangan, penjadwalan, bahasa, sejarah, makanan/nutrisi, penemuan rute 

dan lingkungan (Mulyana dan Hartati, 2009). 

CBR adalah suatu model penalaran yang penggabungkan pemecahan masalah, 

pemahaman dan pembelajaran serta memadukan keseluruhannya dengan pemrosesan 

memori. Tugas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kasus yang pernah dialami 

oleh sistem, yang mana kasus merupakan pengetahuan dalam konteks tertentu yang 

mewakili suatu pengalaman yang menjadi dasar pembelajaran untuk mencapai tujuan 

sistem (Pal dan Shiu, 2004). Menurut Riesback  dan  Schank (1989), definisi CBR 

merupakan suatu teknik pemecahan masalah, yang mengadopsi solusi masalah-masalah 

sebelumnya  yang  mirip  dengan  masalah  baru  yang  dihadapi  untuk  mendapatkan 

solusinya. 

CBR dapat direpresentasikan sebagai suatu siklus proses yang dibagi menjadi 

empat sub proses (Aamodt dan Plaza, 1994), yaitu: 

1. Retrieve yaitu mencari kasus-kasus  sebelumnya  yang paling mirip dengan 

kasus baru. 

2. Reuse yaitu menggunakan kembali kasus-kasus  yang paling mirip tersebut 

untuk mendapatkan solusi untuk kasus yang baru. 

3. Revise  yaitu  melakukan  penyesuaian  dari  solusi-solusi  kasus-kasus 

sebelumnya agar dapat dijadikan solusi untuk kasus yang baru. 

4. Retain   yaitu  memakai   solusi  baru sebagai  bagian  dari kasus  baru, 

kemudian kasus baru di-update ke dalam basis kasus 
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Gambar 3 .1 Siklus CBR (Aamodt dan Plaza, 1994) 
 
 

Pada Gambar 3.1  dijelaskan mengenai  tahapan  proses  CBR  yaitu  kasus  baru 

dicocokkan dengan kasus-kasus yang ada di dalam basis data penyimpanan kasus dan 

menemukan satu  atau  lebih  kasus  yang  mirip  (retrieve).  Solusi  yang dianjurkan 

melalui pencocokan kasus kemudian digunakan kembali (reuse) untuk kasus yang 

serupa, solusi yang ditawarkan mungkin dapat dirubah dan diadopsi (revise). Jika kasus 

baru tidak ada yang cocok di dalam database penyimpanan kasus,  maka  CBR  akan 

menyimpan kasus baru tersebut (retain) di dalam basis data pengetahuan. 

Teknik-teknik   yang  digunakan  u n t u k   m e n g implementasikan  CBR  dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Case representation 
 

Suatu kasus dapat diselesaikan dengan memanggil  kembali kasus sebelumnya 

yang sesuai atau cocok dengan kasus baru. Kasus dapat direpresentasikan dalam 

berbagai bentuk, seperti representasi preposisional, representasi frame, representasi 

formlike dan kombinasi dari  ketiganya (Pal dan Shiu, 2004).  

Kasus akan direpresentasikan  dalam  bentuk  frame,  selanjutnya  data  kasus  

akan  disimpan  ke dalam database secara terindeks untuk mempercepat proses 

retrieval nantinya. 

Case retrieval 
 

Retrieval merupakan inti dari CBR, yaitu proses menemukan dalam case-base, 

kasus-kasus yang paling dekat dengan kasus saat ini. Pengambilan kasus yang efektif 
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harus menggunakan kriteria seleksi yang menentukan bagaimana basis kasus dicari. 

Teknik retrieval yang paling sering diselidiki sejauh ini, adalah k-nearest neighbor, 

pohon keputusan dan turunannya. Teknik ini menggunakan smimilarity metric untuk 

menentukan  ukuran  kedekatan  (similarity)  antar kasus  (Pal dan Shiu,  2004). Pada 

penelitian ini metode similarity yang digunakan adalah weighted minkowski dengan 

rumus (3.1) sebagai berikut (Faizal, 2013): 

 

(3.1) 

 
Nilai r adalah bilangan prositif ≥ 1, (antara 1 sampai dengan tak hingga). Pada 

penelitian yang dilakukan ini digunakan r=3. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Seetha, dkk (2012) menunjukan bahwa dengan penggunaan r=3 diperoleh hasil akurasi 

maksimum. 

Similaritas lokal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu symbolic dan numeric. Fitur 

symbolic  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  (3.2)  (Pal  dan  Shiu, 2004), 

Sedangkan  fitur  numeric  akan  dihitung  dengan  menggunakan   persamaan  (3.3) 

(Belkhirat dkk, 2011). 

 
 (3.2)                   

 

(3.3) 
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Jika tingkat kemiripan  antara kasus lama dengan kasus baru memenuhi nilai 

threshold  akan  di-reuse,  akan  tetapi  jika  tidak  maka  pakar  perlu  memberikan 

kesimpulan solusi terhadap kasus baru tersebut. 

Revisi kasus 
 

Revisi kasus merupakan bagian dari adaptasi sistem yang dilakukan oleh seorang 

pakar.  Pakar  akan  merevisi  nama  penyakit  beserta  tingkat  kepercayaan  terhadap 

penyakit hasil diagnosa yang memiliki  nilai  similarity lebih kecil dari 0.8. Setelah 

kasus   direvisi,   selanjutnya   kasus   tersebut   akan   dijadikan   sebagai   basis   kasus 

baru(proses retain). 

Case adaptation 
 

Adaptasi merupakan proses memindahkan solusi dari kasus yang berhasil di- 

retrieve menjadi solusi pada kasus yang baru. Sejumlah pendekatan dapat digunakan 

untuk adaptasi kasus antara lain, Substitution, Compensation, Modification, Elimination 

dan   Monitoring (Vorobieva dkk, 2003): 

Adaptasi yang diterapkan pada solusi kasus baru adalah dengan mengambil solusi 

pada kasus sebelumnya. Jika kasus baru dan kasus lama sangat mirip, maka 

tidak dilakukan modifikasi. Akan tetapi jika dipandang perlu adanya modifikasi solusi 

pada kasus  baru,  maka  hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pakar  (dokter  

spesialis). Modifikasi  dapat dilakukan dengan menghilangkan (elimination), 

mengganti (subtitution) atau mengubah dosis dan aturan pakai obat pada solusi baru. 

3.2 Pengujian  

Pengujian sistem merupakan uji coba terhadap aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan kasus yang baru dan memastikan bahwa aplikasi telah berjalan dengan 

baik serta memberikan keputusan yang tepat. Evaluasi  kinerja dilakukan dengan 

membandingkan hasil diagnosa sistem dengan hasil diagnosa yang dilakukan pakar.  

Empat parameter (Tomar dkk, 2012) yaitu true positive (TP),  false positive (FP) , 

true negative (TN)  dan false negative (FN) selanjutnya digunakan dalam menghitung 
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sensitivitas (Sensitivity), kekhususan (Specificity), terprediksi benar (Positive Prediction 

Value/PPV) dan terprediksi salah (Negative Prediction Value/NPV) dari sistem. 

Perhitungan nilai-nilai tersebut menggunakan persamaan (3.4), (3.5), (3.6), (3.7) (Tomar 

dkk, 2012). 

Sensitivity = [TP/(TP+FN)] x 100%  

Specificity = [TN/TN+FP] x 100%  

PPV = [TP/ (TP+FP)] x 100% 

NPV = [TN/ (TN+FN)] x100% 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
 

Keterangan: 
TP 

FP 

TN 

FN 

: 

: 

: 

: 

Sistem menghasilkan kesimpulan positif untuk sampel data positif; 

Sistem menghasilkan kesimpulan positif untuk sampel data negatif; 

Sistem menghasilkan kesimpulan negatif untuk sampel data negatif, dan 

Sistem menghasilkan kesimpulan negatif untuk sampel data positif. 

Menurut Han dan Kamber (2006), Confusion Matrix adalah cara yang berguna 

untuk menganalisis seberapa baik sistem mengenali tuple dari kelas yang berbeda. TP 

dan TN memberikan informasi ketika sistem benar, sedangkan FP dan FN memberitahu 

ketika sistem salah.  Sensitivity dan specificity dapat digunakan untuk pengklasifikasian 

akurasi. Sensitivity dapat ditunjuk sebagai true positives (recognition) rate (proporsi 

dari tuple positif yang diidentifikasi dengan benar). Sedangakan specificity adalah true 

negatives rate (proporsi tuple negatif yang diidentifikasi secara benar). Fungsi  

sensitivitas dan spesifisitas dapat menunjukkan tingkat akurasi menggunakan 

persamaan (3.8) dan ukuran tingkat kesalahan sistem juga dapat dihitung dengan 

persamaan (3.9). 

                    
 

     
             

 

     
 

 

           
     

     
        

(3.8) 

 

 

(3.9) 

 

3.3 Penyakit Kandungan 

Kandungan merupakan salah satu organ yang sangat berarti bagi wanita, karena 

disinilah terjadi pertumbuhan janin sehingga akhirnya sebelum bayi dilahirkan berada 

dalam kandungan. Tanpa kandungan, wanita seolah-olah tidak bisa menjalankan 

peranannya sebagai wanita, karena tidak bisa memberikan keturunan. 

Penyakit kandungan sangat bermacam, dan sebagian besar wanita kurang 

menyadari kemungkinan adanya salah satu penyakit kandungan yang mungkin saja 
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dapat di derita. Ada juga penyakit infeksi, seperti pada kelompok masyarakat lainnya, 

bisa terjadi pada wanita yang sedang hamil. Pada umumnya penyakit infeksi ini kurang 

mendapat kepedulian petugas kesehatan, apalagi masyarakat awam beserta keluarganya. 

Agaknya penyakit infeksi ikut ambil bagian sebagai penyebab tingginya angka 

kematian ibu di negara berkembang. Beberapa jenis penyakit kandungan (Yatim, 2005): 

3.4.1 Kista indung telur ( kista ovarium = ovarium cyst ) 

Disebut juga kista fungsional karena terbentuk setelah telur dilepaskan sewaktu 

ovulasi. Kista fungsional akan mengkerut dan menyusut setelah beberapa waktu (setelah 

1-3 bulan), hingga biasanya dokter yang mencurigai terbentuk kista menganjurkan 

penderita melakukan kontrol kembali 3 bulan kemudian. Kista dapat terjadi karena 

gangguan perkembangan folikel ovarium hingga tidak timbul ovulasi, waktu pelepasan 

sel telur terjadi perdarahan, terjadinya kehamilan di luar kandungan, gangguan hormon 

dan gangguan menstruasi. 

Gejala yang di alami secara umum di antaranya rasa nyeri sewaktu bersetubuh, 

rasa nyeri yang menetap di rongga panggul disertai rasa agak gatal, rasa nyeri segera 

timbul begitu siklus menstruasi selesai, perdarahan menstruasi tidak seperti biasa ( bisa 

lebih lama, lebih pendek atau tidak keluar darak menstruasi pada siklus biasa), siklus 

menstruasi tidak teratur, perut membesar, tidak terjadi ovulasi, mandul. 

Diagnosa dengan pemeriksaan sonogram menggunakan gelombang bunyi untuk 

melihat gambaran organ tubuh, dilakukan melalui dinding perut atau bisa juga 

dimasukkan melalui vagina dan memerlukan waktu sekitar 30 menit, bisa diketahui 

ukuran dan bentuk kistanya. Selain dengan menggunakan sonogram, dapat dilakukan 

pemeriksaan kadar protein dalam darah yang disebut CA-125, apalagi bila dokter 

mencurigai terjadi perubahan proses keganasan jaringan kista.  

3.4.2 Kanker indung telur  ( kanker ovarium )   

Kanker indung telur akan menginvasi dan menghancurkan jaringan sekitarnya 

yang masih sehat. Sel kanker juga bisa menyebar ke organ lain, membentuk tumor baru. 

Kanker menyebar melalui aliran darah, atau aliran cairan limphe atau menyebar melalui 

cairan tubuh lainnya seperti cairan rongga perut, rongga paru, dan rongga jantung. 

Proses keganasan (kanker) bermula dari sel jaringan ikat ovarium termasuk sel epitel, 

permukaan sel bakal untuk telur dan jaringan ikat penunjang sel bakal telur. 
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Kejadian kanker indung telur yang tinggi diperkirakan karena perempuan mandul, 

mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, dan resiko makin tinggi apabila perempuan 

tersebut melahirkan anak pada umur agak tua (terlambat baru melahirkan) dan terlambat 

datangnya masa menopouse.  

Gejala yang bisa di alami adalah rasa nyeri dan tertekan di rongga panggul, nyeri 

perut, perut buncit, gangguan fungsi saluran cerna, berat badan turun drastis, perdarahan 

pravagina tidak normal, gangguan saluran kencing, nyeri punggung, dan penderita bisa 

meraba sendiri tumor di bagian bawah perut. 

Diagnosa dengan pemeriksaan sonogram yang dimasukkan melalui vagina akan 

terlihat bila ada kista. Bila ada teraba massa dan kadar CA-25 darah meningkat, bisa 

dipertimbangkan kemungkinan sudah berkembang keganasan ovarium. Pengobatan 

yang dapat dilakukan adalah tindakan operasi, pengobatan dengan kemoterapi, 

pengobatan dengan radio terapi (penyinaran) dan pengobatan dengan imunoterapi. 

3.4.3 Kanker leher rahim (kanker serviks) 

Serviks merupakan bagian dari rahim. Sel kanker tumbuh di cerviks dan vagina. 

Dalam situasi normal, sel akan bertambah tua dan memproduksi sel baru. Tetapi pada 

kanker, sel membelah secara tidak terkendali dan tidak menjadi tua, kemudian mati 

seperti biasa. Apabila terjadi sel membelah secara tidak terkendali, terbentuklah tumor 

atau satu massa. Massa ini akan menginvasi jaringan daerah sekitarnya hingga sel 

jaringan sekitar ikut berubah fungsi, tidak normal lagi. 

Kanker serviks beresiko pada umur pertama kali melakukan hubungan seksual, 

banyaknya partner hubungan seksual, berhubungan seksual dengan lelaki yang pernah 

berhubungan seksual dengan perempuan yang menderita kanker serviks, merokok, 

infeksi kuman Papiloma Virus. Infeksi kuman Papiloma virus secara signifikan 

berkaitan dengan kanker serviks intraepitel dan kanker serviks yang sudah infasi.  

Keluhan atau gejala yang mungkin terjadi adalah pada tahap permulaan kanker, 

sudah menimbulkan perdarahan melalui vagina. Perdarahan menstruasi lebih banyak, 

timbul perdarahan menstruasi lebih sering, timbul perdarahan diantara siklus 

menstruasi. Pada stadium lanjut bisa terjadi perdarahan spontan, nyeri pada rongga 

panggul, halangan aliran air seni, sembab anggota bawah karena penekanan pembuluh 

darah balik, nyeri pada pinggang bagian bawah.  
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3.4.4 Myoma uteri 

Secara kedokteran disebut juga adenomyosis atau fibroid atau leiomyoma. Myom 

termasuk tumor jinak dari otot rahim, dan pada myom yang klasik, uterus membesar 

merata dan sekitar 80% perempuan yang menderita myom uterus bertambah beratnya 

sampai 80 gram (berat normal uterus hanya sekitar 50 gram). 

Kebanyakan myom uteri tumbuh tanpa menimbulkan keluhan atau gejala. Akan 

tetapi keluhan yang mungkin terjadi adalah perdarahan menstruasi lebih banyak dari 

biasa, nyeri sewaktu menstruasi, perasaan penuh dan ada tekanan pada rongga perut, 

keluhan anemia atau kurang darah, nyeri pada waktu berhubungan seks, nyeri pada 

waktu bekerja, susah hamil, mudah keguguran. 

Hasil diagnosa myom sering kali ditemukan secara kebetulan. Berarti diagnosa 

ditegakkan bukan karena berdasarkan gejala klinis, bahkan sering kali berdasarkan 

temuan pada rahim yang sudah di angkat. Akan tetapi, diagnosa bisa saja ditegakkan 

berdasarkan keluhan klinik. 

3.4.5 Endometriosis 

Endometriosis adalah suatu penyakit dimana terdapat bercak-bercak selaput lendir 

rahim (endometrium) di jaringan di luar rahim. Padahal normalnya hanya terdapat di 

dalam jaringan rahim. Seringnya endometriosis terdapat pada lapisan rongga perut dan 

permukaan dinding perut pada ovarium dan ligamen penyokong rahim. Tetapi bisa juga 

melekat pada lapisan luar usus besar, usus halus, dan saluran ureter. 

Beberapa keluhan atau gejala yang mungkin di alami penderita endometriosis 

adalah rasa nyeri sewaktu berhubungan seksual, meningkat periode rasa nyeri pada saat 

menstruasi, rasa nyeri saat buang air besar, rasa nyeri bagian bawah perut seperti kramp 

perut, rasa nyeri daerah bagian bawah pinggang yang terjadi selama waktu menstruasi, 

keluar bercak darah melalui vagina sebelum hari siklus menstruasi, mandul. 

Diagnosa endometriosis dengan melakukan laparaskopi adalah operasi ringan 

yaitu melakukan sayatan kecil di bagian bawah perut. Endometriosis merupakan 

penyakit turunan dan seringnya ditemukan pada turunan pertama (ibu, saudara 

perempuan, anak perempuan). 

3.4.6 Kanker rahim ( kanker uterus = carcinoma uteri ) 

Kanker rahim adalah suatu kanker di dalam jaringan rahim yang merupakan suatu 

rongga kosong, berbentuk buah pear, dimana janin tumbuh dan berkembang selama 
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masa kehamilan, mulai dari bentuk sel telur yang dibuahi benih jantan sampai bentuk 

janin hingga proses kelahiran bayi. 

Penyebab kanker rahim diperkirakan karena menderita penyakit polikistik 

ovarium, mandul, hipertensi, menderita polip endometrium, menstruasi pertama pada 

usia sangat muda, menopause timbul pada usia lebih tua, menderita diabetes, menderita 

kanker payudara, kegemukan (obesitas). 

Gejala atau keluhan yang terjadi diantaranya adalah rasa sakit bagian bawah 

perut/kramp, perdarahan menstruasi tidak wajar seperti perdarahan di luar siklus 

(metrorhagia) atau perdarahan banyak (menorrhagia), perdarahan sedikit-sedikit setelah 

menopause, keluar cairan putih melalui vagina pada perempuan sesudah menopause, 

pada rongga panggul terjadi perubahan ukuran bentuk dan konsistensi rahim serta 

jaringan penyangga rahim sekitarnya, infeksi mudah terjadi, gangguan buang air besar 

dan kecil. 

Diagnosa menunjukkan pemeriksaan Pap Smear mungkin menampakkan 

gambaran sel masih normal, atau mulai terjadi perubahan. Pemeriksaan biopsi 

endometrium rahim, mendukung diagnosa yang lebih kuat. Pemeriksaan kerokan rahim 

(kuretase) perlu untuk menegakkan diagnosa dan untuk melakukan evaluasi 

perkembangan kanker.   

3.4.7 Penyakit infeksi daerah panggul ( pelvic inflamatory disease = PID ) 

PID adalah suatu penyakit infeksi yang cukup berat pada alat kandungan bagian 

atas, seperti pada uterus, saluran tuba falopii, ovarium, dan jaringan sekitar alat 

kandungan. Organ/jaringan yang terinfeksi akan mengalami reaksi peradangan, sembab 

dan terangsang. 

Penyebab infeksi bisa dari hubungan seksual atau secara alamiah timbul sendiri 

misalnya dari kasa pembalut wanita dan alat kontrasepsi (IUD). Selain itu juga 

disebabkan infeksi kuman Gonorrhoe dan Chlamydia. 

Gejala/keluhan mulai dari tidak ada, ringan, sampai sangat berat, antara lain nyeri 

sewaktu berhubungan seksual, timbul perdarahan diantara waktu siklus menstruasi, rasa 

nyeri daerah panggul, gangguan menstruasi, rasa terbakar sewaktu buang air kecil, 

demam sampai menggigil, bisa mual dan muntah, dapat juga dikacaukan dengan gejala 

usus buntu (apendikcitis), kehamilan di luar kandungan, dan kista ovarium yang pecah. 
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Diagnosa kecurigaan terhadap PID adalah apabila pada pemeriksaan rongga 

panggul ditemukan, antara lain rasa nyeri di bagian bawah perut, nyeri pada 

pemeriksaan cerviks (leher rahim), nyeri pada saluran tuba falopii dan ovarium. 

3.4.8 Chlamydia 

Suatu infeksi yang bisa diobati disebabkan oleh kuman Chlamydia trachomatis. 

Kuman menyerang sel pada lapisan selaput lendir urethra, vagina, serviks, dan 

endometrium (selaput lendir rongga rahim), saluran tuba falopii, anus dan rectum, 

kelopak mata, pada keadaan yang jarang juga tenggorokan. 

Keluhan dan gejala penderita tertular Chlamydia, antara lain nyeri waktu 

berhubungan seks, panas dan nyeri waktu buang air kecil, keluar cairan dari vagina, 

nyeri bagian bawah perut, perdarahan pervagina diantara waktu siklus menstruasi, 

demam dan mual-mual. 

Pemeriksaan untuk mendukung diagnosa tertular chlamydia dengan Nucleic Acid 

Amplification Test, pemeriksaan biakan chlamydia, DNA probe, pemeriksaan zat 

kekebalan (antibodi) terhadap chlamydia, pemeriksaan fluresensi (Direct Fluoresen 

antibodi = DFA), sampel pemeriksaan adalah cairan sekresi dari daerah yang diduga 

terinfeksi chlamydia. 

3.4.9 Gonorrhoea 

Penyakit Gonorrhoea lebih populer di kalangan masyarakat dengan sebutan 

penyakit kencing nanah atau GO, dan kuman GO dapat menular melalui oral, anal, dan 

vaginal seks. Kuman penyebab Gonorrhoea adalah Neisseria Gonorrhoea. Kuman ini 

menyerang selaput lendir vagina, saluran kencing, daerah rahim/leher rahim, saluran 

tuba falopii, anus dan rectum, kelopak mata, tenggorokan. 

Gejala umumnya adalah nyeri waktu berhubungan seksual, perdarahan melalui 

vagina diantara waktu siklus menstruasi, pengeluaran cairan vagina kekuningan dan 

kadang disertai darah, nyeri  bagian bawah perut, panas dan nyeri waktu kencing, nyeri 

pinggang bagian bawah, mual, infeksi rectum atau anus. 

Diagnosa pemeriksaan sampel urine atau cairan yang diperkirakan dari daerah 

jaringan yang terinfeksi GO seperti saluran kencing dan serviks. Nucleic Acid 

Amplification Test (mungkin bentuk pemeriksaan PCR, LCR, SDA, atau TMA). 

Menentukan kuman penyebab Gonorrhoea melalui penentuan DNA kuman, pewarnaan 

gram, atau pemeriksaan dengan biakan kuman. 


