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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Setiap kehamilan dapat menimbulkan resiko pada kematian ibu. Pemantauan 

dan perawatan kesehatan yang memadai selama kehamilan hingga masa nifas 

merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup ibu dan bayinya. 

Menurut WHO pada tahun 2010, sebanyak 536.000 perempuan meninggal akibat 

persalinan. Sebanyak 99 persen kematian ibu akibat persalinan atau kelairan yang 

terjadi pada negara berkembang [1]. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2012 tercatat angka kematian ibu hamil mencapai 359 per 100 

ribu kelahiran hidup[2]. Menurut data Riskesdas 2013, pada daerah perkotaan dan 

pedesaan terdapat tingkat kematian yang berbeda, yaitu pada daerah perkotaan 

terdapat (2.8%) lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (2.56%)[3]. Beberapa 

faktor penyebab langsung kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh 

perdarahan (28%), pra eklampsia (24%), dan infeksi (11%). Penyebab tidak 

langsung kematian ibu antara lain karena Kurang Energi Kronis (KEK) pada 

kehamilan (37%) dan anemia pada kehamilan (40%)[4].   

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi merupakan salah satu hal 

yang sangat berperan dalam masyarakat. Teknologi yang ada banyak 

menggunakan sistem pakar yaitu, satu bagian dari kecerdasan buatan yang 

mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukan ke dalam komputer 

untuk memecahkan masalah yang biasanya membutuhkan keahlian manusia 

sehingga setiap orang dapat memecahkan masalah serta menentukan solusi yang 

tepat untuk permasalahan yang ada[5]. Sistem pakar yang dipakai adalah dengan 

menggunakan Cased Based Reasoning (CBR), yaitu suatu teknik penyelesaian 

masalah berdasarkan kasus yang lalu. CBR memiliki 4 tahapan, yaitu 

retrieve(pengenalan masalah), reuse(pencaraian masalah), revise (evaluasi 

kembali), dan retain (penyimpanan permasalahan baru).   

Perhitungan metode CBR pada penelitian ini menggunakan metode Sorenson 

Coefficient, formula ini menghitung similaritas dua objek yang bersifat biner. 

Apabila kasus baru dikatakan similar dengan kasus lama maka memiliki nilai 

similar sama dengan 1 apabila tidak sama maka nilai similarnya adalah 0. 
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Dari kasus di atas maka penulis mengajukan sebuah aplikasi terkait dengan 

masalah gangguan kehamilan, dengan begitu penulis mengangkat judul “CASE 

BASED REASONING UNTUK DETEKSI GANGGUAN KEHAMILAN PRA 

EKLAMPSIA DENGAN MENGGUNAKAN SORENSEN COEFFICIENT” 

sebagai bahan penelitian tugas akhir.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menetapkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aplikasi ini mendeteksi gangguan pra eklampsia pada kehamilan? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan metode CBR  pada aplikasi deteksi 

gangguan pra eklampsia kehamilan? 

3. Bagaimana membangun aplikasi deteksi gangguan pra eklampsia kehamilan 

dengan menggunakan CBR? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah, maka penulis memberikan batasan-batasan 

pembahasan masalah yaitu: 

1. Aplikasi yang akan dibangun berbasis desktop. 

2. Aplikasi ini memakai bahasa pemograman java, dan sebagai basis data nya 

menggunakan Database MySQL. 

3. Hasil output dari aplikasi ini hanya berupa diagnosa dini gangguan kehamilan 

dan penangan lanjut bisa dikonsultasikan ke dokter ataupun bidan yang 

menanganinya. 

4. Metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan 

metode Sorenson Coefficient. 

5. Usia ibu hamil yang diteliti hanya umur 18-40 tahun.  

6. Usia kandungan yang diteliti usia kandungan pada 0-9 bulan. 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi deteksi gangguan pra 

eklampsia kehamilan dengan metode CBR dan memberikan informasi serta 

peringatan kepada para ibu hamil untuk memperhatikan kandungan serta 

kesehatannya. 
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1.5 Metodologi 

Pada pengerjaan tugas akhir ini menggunakan beberapa metodologi, seperti 

kajian pustaka, pengumpulan data dan studi lapangan, analisa perancangan. 

1.1 Kajian Pustaka 

Pada perencanaan pembuatan aplikasi ini diperlukan beberapa metodologi, 

salah satunya yaitu dengan melakukan kajian pustaka seperti membaca buku 

pemograman guna untuk membuat suatu sistem, membaca buku tentang 

kehamilan ataupun gangguan kehamilan, membaca bahan kuliah yang telah 

dipelajari selama perkuliahan, jurnal pembangun aplikasi, serta referensi online 

yang memberikan suatu informasi yang dapat diadopsi. 

Perencanaan aplikasi ini menggunakan metode Case Based Reasoning (CBR)  

yang  memiliki 2 tahapan yang akan digunakan dalam rancang bangun aplikasi, 

yaitu: 

 Retrieve:proses pengenalan masalah yaitu dengan mengidentifikasi masalah 

dengan menggunakan perhitungan Sorensen Coefficient. 

 Reuse:sistem akan melakukan pencarian masalah terdahulu pada database 

melalui identifikasi masalh baru. Kemudian menggunakan kembali informasi 

permasalahan terdahulu yang memiliki kesamaan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang baru[6]. 

1.2 Pengumpulan Data dan Studi Lapangan 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan cara-cara penelitian 

dengan menggunakan beberapa cara, yaitu: 

1.2.1 Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau tanya 

jawab secara langsung kepada seorang dokter/bidan ataupun para pakar yang 

paham tentang gejala serta gangguan kehamilan. Metode ini untuk memastikan 

data tersebut benar-benar dan bukan suatu rekayasa yang dibuat-buat. Data yang 

diambil berupa data jenis penyakit dan gejala yang dirasakan, serta solusi tercepat 

agar para ibu hamil bisa lebih mewaspadai tentang kehamilannya. 
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1.2.2 Observasi 

Metode ini digunakan untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung 

objek (ibu hamil) yang sedang diteliti. Objek (ibu hamil) yang diteliti meliputi 

aspek tertentu seperti gejala yang sering dirasakan, serta solusi pengobatan. 

1.3 Analisa kebutuhan 

Rancang bangun aplikasi deteksi gangguan kehamilan memiliki tahapan, 

yaitu sebagai berikut: 

 Analisa Kebutuhan Sistem  

Menganalisa kebutuhan apa saja yang diperlukan pada saat pembuatan software 

maupun hardware. 

 Rancangan Sistem  

Perancangan CBR ini untuk membantu mengidentifikasi penyakit serta memberi 

cara penanggulangannya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur proses Case Based Reasoning 

1.4 Perancangan CBR 

Dalam perancangan CBR diperlukan beberapa variabel yang dibutuhkan. 

Berdasarkan data yang dibutuhkan untuk mendiagnosa suatu penyakit ada 3 

langka utama yang diperlukan, yaitu yang pertama perancangan representasi kasus 

merupakan salah satu metode pendekatan berbasis pengetahuan untuk 

mempelajari dan memecahkan masalah berdasarkan kasus lama. Kasus yang yang 

lalu dikumpulkan dan disimpan dalam suatu basis data yang disebut “Basis 

Kasus”. Basis Kasus merupakan kumpulan kasus-kasus yang terdahulu. Kedua 

adalah perancangan retrieval , dalam mencari kasus yang memiliki kemiripan 

dengan kasus yang baru, setiap kasus baru akan disamakan dengan kasus yang 
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lama yang ada pada basis kasus dengan faktor-faktor yang ada pada tabel di atas. 

Faktor yang digunakan untuk mengukur kemiripan, yaitu usia, usia kandungan 

dan gejala yang dirasakan oleh ibu hamil..Maka untuk kasus baru akan dihitung 

kemiripannya dengan kasus-kasus yang ada. Ketiga adalah perancangan reuse 

dalam proses reuse sistem akan mencari kasus lama yang mirip dengan yang baru 

dan akan dipakai pada kasus baruapabila memiliki tingkat kesamaan. Dengan 

perhitungan similaritas (kemiripan) kasus yang baru akan dibandingkan dengan 

kasus yang lama. Apabila kasus baru memiliki tingkat kemiripan yang mirip maka 

diagnosa kasus lama akan dapat digunakan juga oleh kasus baru. Namun 

sebaliknya, apabila kasus baru tidak cocok akan dilakukan proses evaluasi ulang 

data atau yang biasa disebut revise. 

1.4.1 Membangun Database 

Dalam membangun database dalam sistem ini diperlukan beberapa class u 

untuk membantu dalam pemprosesan data. Database akan terhubung dengan 

sistem dalam pemprosesan data. Ada lima class yaitu, data pasien, gejala 

penyakit, penyakit, dan hasil diagnosa, tabel data diagnosa. Tabel data pasien 

digunakan untuk menyimpan data-data pasien, tabel gejala penyakit untuk 

menyimpan gejala-gejala penyakit yang dirasakan oleh pasien, tabel penyakit 

digunakan untuk mendata penyakit gangguan kehamilan praeklampsia maupun 

eklampsia, tabel hasil diagnosa untuk hasil diagnosa dari gejala yang dimasukan 

oleh si pasien serta parameter yang diperlukan oleh sistem untuk pemprosesan, 

tabel data diagnosa untuk menyimpan semua kasus yang sudah diproses, baik 

kasus yang baru diproses maupun kasus yang lama yang didapatkan oleh sumber 

atau rumah sakit. 

1.5 Implementasi 

1.5.1 Implementasi Case Based Reasoning 

Pada tahap implementasi metode ini harus melalui beberapa proses yaitu : 

retrieve dan reuse. Tahap tersebut ada pada perancangan case based reasoning 

dimana tahapan tersebut memiliki 3 langkah dalam menentukan solusi yatu: 

membangun basis kasus, menentukan fungsi kemiripan, serta pengambilan data. 

Tahap proses CBR ada dua yaitu, implementasi retrieval adalah dalam 
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pengimplementasi case based reasoning yang sesuai dengan representasi-nilai 

kasus yang menggunakan model kriteria-nilai diperlukan beberapa data seperti 

usia, usia kandungan dan gejala yang dirasakan. Ketika user memasukan nilai dari 

kriteria-nilai tersebut sistem akan menghitung kedekatan/jarak antara kasus lama 

dengan kasus baru dengan metode sorenson coefficient. Tahap kedua yaitu 

implementasi reuse, setelah melakukan perhitungan pada tahap retrievel dan 

ditemukan diagnosa untuk kasus baru pada kasus lama, kasus baru akan memakai 

diagnosa lama untuk dipakai untuk kasus baru apabila kasus baru dan kasus lama 

memiliki nilai yang relevan, jika tidak maka kasus baru akan dibandingkan 

dengan kasus lain yang memiliki nilai similaritas yang relevan. 

1.6 Pengujian   

Pengujian ini dilakukan dengan tahapan akurasi. Pengujian akurasi adalah 

pengujian yang bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari sistem 

pengetahuan pengambilan keputusan. Akurasi adalah tingkat kedekatan 

pengukuran kuantitas terhadap suatu nilai yang sebenarnya[7]. 

 Apabila hasil sistem dengan hasil akurasi menunjukan hasil yang sama, maka 

sistem yang dibuat bagus, namun apabila ada suatu perbedaan, kemungkinan 

sistem yang dibuat ada ketidakcocokan dan diperlukan suatu evaluasi sebuah 

sistem. Pengukuran dapat akurat dan tepat, atau akurat tetapi tidak tepat, atau tepat 

tetapi tidak akurat atau tidak tepat dan tidak akurat[8].  

 

Seperti rumus di bawah ini: 

p = 
𝑏

𝑥
 x100%  (1.1) Rumus Akurasi 

keterangan: 

p : presentasi akurasi 

b : jumlah kasus yang gagal 

x : jumlah kasus yang ada 
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1.7 Penyusunan Laporan 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Membahas tentang latar belakang dilakukan penelitian, rumusan 

masalah yang akan menjadi masalah yang akan dibahas, serta 

maksud dan tujuan yang ini dicapai, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas 

akhir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

Landasan teori meliputi: Pra Eklampsia, Eklampsia, Case Based 

Reasoning, dan Sorenson Coefficient.  

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem membahas 

tentang proses awal data diolah yang akan diproses oleh sistem. 

Perancangan sistem terdiri dari usecase, flowchart, activity 

diagram, class diagram, sequence diagram, dan ERD.  

BAB IV PENGUJIAN  

Berisi tentang tahapan pengujian aplikasi yang sudah dibuat apakah 

layak digunakan ataupun tidak. Pengujian dilakukan dengan dua 

cara, yaitu dengan pengujian sistem dan pengujian akurasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari sistem yang 

telah dibuat serta saran-saran membangun guna untuk 

pengembangan sistem. 

 


