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ilmu komputer saat ini [1]. Sistem pakar berfungsi untuk
merekam dan menduplikasikan kemampuan pakar. Dengan
menggunakan sistem pakar, user akan diajukan beberapa
pertanyaan, kemudian user harus memilih jawaban yang
sesuai, sehingga user dapat menemukan rekomendasi atau
output berdasarkan jawaban yang dipilihnya. Hingga saat ini
sistem pakar sangat berguna untuk memecahkan masalah
yang rumit, mengambil keputusan, bahkan berguna untuk
mendiagnosis suatu penyakit.
Salah satu penyakit yang masih banyak terjangkit
dimasyarakat adalah penyakit pada organ genitalia (alat
reproduksi atau organ intim) dengan segala macam
bentuknya. Penyebabnya sangatlah banyak, selain
disebabkan oleh bakteri ada juga disebabkan karena perilaku
hubungan seksual yang menyimpang. Salah satu penyakitnya
adalah Trikomoniasis Vaginalis, merupakan PMS (Penyakit
Menular Seksual) yang disebabkan oleh protozoa anareob
berflagel, Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) dengan
insiden puncak pada usia 15-24 tahun [2]. Proses
pendeteksian penyakit tersebut masing-masing memiliki
gejala yang hampir sama satu sama lain, namun jika tidak
segera diketahui dan diatasi akan menyebabkan kemandulan
bagi orang tersebut, tidak jarang pula akan menyebabkan
kematian. Namun dengan mudahnya pemeriksaan melalui
pakar atau dokter ahli, tidak jarang pasien yang tidak
memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan mengenai
gejala yang dirasakannya kepada pakar atau dokter ahli,
sehingga gejala tersebut diremehkan sebagai permasalahan
yang sepele saja. Selain itu juga terdapat pasien yang merasa
tidak nyaman apabila harus konsultasi mengenai gejala yang
dirasakannya dengan pakar atau dokter ahli.
Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, sekarang
ini dapat diatasi dengan adanya program komputer.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengangkat
judul “Implementasi Case-Based Reasoning untuk Diagnosis
Penyakit pada Organ Genitalia Wanita”. Diharapkan sistem
ini dapat membantu pemecahan masalah terhadap penyakit
pada organ genitalia dengan diberikannya informasi
persentase keyakinan pada hasil penyakit yang telah dideteksi
berdasarkan faktor keyakinan dari seorang pakar dan dapat

Abstrak— Salah satu penyakit yang masih banyak terjangkit
di masyarakat adalah penyakit pada organ genitalia (alat
reproduksi atau organ intim) dengan segala macam bentuknya.
Penyebabnya sangatlah banyak, selain disebabkan oleh bakteri
ada juga disebabkan karena perilaku hubungan seksual yang
menyimpang dengan gejala yang hampir sama satu sama lain,
namun jika tidak segera diketahui dan diatasi akan
menyebabkan kemandulan bagi orang tersebut, tidak jarang
pula akan menyebabkan kematian. Dengan mudahnya
pemeriksaan melalui pakar atau dokter ahli yang tersebar di
setiap daerah tidak menutup kemungkinan pasien merasa malu
atau tidak mempunyai waktu untuk memeriksakan langsung
pada pakar tersebut, apalagi pemerintah juga sudah
menyediakan program kesehatan yang dapat membantu dalam
hal pemeriksaan dan perawatan. Oleh karena itu diperlukan
sebuah sistem untuk membantu pasien dalam mengetahui
diagnosis sementara agar dapat diketahui penanganan pertama
dan dengan menerapkan metode Case-based Reasoning (CBR).
Didalam CBR, kasus baru dapat didiagnosis dengan melakukan
penalaran dengan memperhatikan kesamaannya dengan satu
atau beberapa basis pengetahuan yang berasal dari
permasalahan atau kasus yang sudah ada sebelumnya. Hasil
dari penelitian ini berupa diagnosis penyakit beserta detail
penyakit dan solusi sementara untuk menangani penyakit
tersebut. Nilai akurasi sistem atau error rate akan ditentukan
dengan menggunakan metode Pengujian Akurasi, yang dimana
pengujian tersebut dengan cara membandingkan hasil
perhitungan manual, data hasil rekam medis, dan output yang
dihasilkan oleh sistem. Hasil akurasi dari Implementasi Casebased Reasoning untuk Diagnosis Penyakit pada Organ
Genitalia Wanita adalah 88,24%. Sehingga sistem ini layak
digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan hasil diagnosis
sementara yang sesuai.
Kata kunci— Sistem Informasi, Sistem Pakar, Diagnosis
Organ Genitalia Wanita Case-based Reasoning.

I. PENDAHULUAN
Teknologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga
dapat memberikan manfaat yang lebih dalam kemajuan
semua bidang. Dengan teknologi, banyaknya permasalahan
dapat dengan mudah diselesaikan, seperti halnya sistem
pakar. Sistem pakar (Expert System) merupakan cabang dari
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan juga
merupakan bidang ilmu yang muncul seiring perkembangan
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memberikan informasi berupa solusi cara penanganan
pertamanya.
II.

menggantikan fungsi seorang pakar dalam menyelesaikan
suatu masalah.
Dengan adanya sistem pakar maka semua bidang ilmu bisa
diwakili dengan namanya sistem pakar jika pakarnya bersedia
menjelaskan dan memberikan pengetahuan tentang
kepakarannya masing-masing disiplin ilmu.

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berisi tentang rujukan jurnal yang
berkaitan dengan judul skripsi yang diambil. Tujuan dari
penelitian terdahulu yaitu agar penulis dapat mempelajari
mengenai topik dari metode lain yang digunakan serta dapat
memperbaiki kekurangan dari peneliti terdahulu sehingga
dapat menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis
menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan
konsep. Berikut merupakan beberapa referensi dari peneliti
terdahulu yang menjadi acuan untuk penulis :
Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Oktavia Pristisari
mahasiswa Politeknik Negeri Malang pada tahun 2017
dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pakar Deteksi
Penyakit Infeksi Genitalia Interna”. Penelitian yang
dilakukan berfokus pada deteksi penyakit yang sering
menyerang organ genitalia bagian interna/dalam. Metode
yang digunakan adalah Certainty Factor, dimana metode ini
dapat menampilkan hasil deteksi berdasarkan 2 faktor yaitu
ukuran keyakinan yang berasal dari pengetahuan seorang
pakar dan ukuran ketidakyakinan yang berasal dari user,
sehingga hasil yang dihasilkan memiliki faktor keyakinan
dari pihak sumber yakni pakar dan pemakai atau user [3].
Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa kesimpulan,
yaitu sistem yang dibuat berhasil mendeteksi penyakit
berdasarkan gejala yang disampaikan saat melakukan proses
konsultasi, sistem yang dibuat berhasil menampilkan hasil
keyakinan dari pakar dan juga user pada saat proses
konsultasi, dan sistem yang dibuat memiliki fasilitas kamus
penyakit dan juga kamus gejala sebagai saran informasi
mengenai penyakit infeksi genitalia interna pada wanita.
Penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati, 2017) dengan
judul “Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pencernaan Manusia
Menggunakan Metode Case Based Reasoning”. Pada
penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, salah satunya
yaitu Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pencernaan Manusia
menggunakan Metode Case Based Reasoning dapat
mengatasi keterbatasan jumlah, waktu dan tenaga dari
seorang dokter spesialis penyakit pencernaan sehingga
membantu dokter spesialis dalam penanganan pasien
terhadap penyakit yang diderita pasien, dengan bukti bahwa
hasil perhitungan dari sistem yang dibangun menghasilkan
output yang sama dengan analisa yang dilakukan dengan
tingkat keakuratan 70%.

C. Penyakit pada Organ Genitalia Wanita
Setiap orang pasti pernah terserang penyakit baik
penyakit ringan maupun penyakit kronis. Pola hidup yang
tidak sehat disertai dengan tingkat kebersihan yang tergolong
cukup rendah sering kali membuat berbagai macam organ
yang ada di dalam tubuh manusia menjadi terserang penyakit.
Tubuh manusia tersusun atas berbagai macam organ dan juga
jaringan sel yang sangat rentan terserang berbagai macam
bibit-bibit penyakit. Salah satu organ yang sangat rentan
terhadap penyakit adalah Organ Genitalia yang merupakan
sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi,
dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga
melahirkan. Tetapi, terkadang berbagai organ tersebut tidak
dapat bekerja dengan baik akibat adanya penyakit pada
sistem reproduksi wanita. Pengetahuan remaja putri tentang
hygiene menstruasi cenderung belum kuat, terlebih
berhubungan dengan genitalia. Penanganan kebersihan diri
yang tidak benar dan tidak higienis juga dapat mengakibatkan
tumbuhnya mikroorganisme secara berlebihan dan akhirnya
mengganggu fungsi alat reproduksi. Personal Hygiene adalah
pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara
dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri
dari ancaman penyakit [5].
D. Case-Based Reasoning
Metode case based reasoning adalah salah satu metode
untuk membangun sistem pakar dengan pengambilan
keputusan dari kasus yang baru dengan berdasarkan solusi
dari kasus – kasus sebelumnya. Konsep dari metode case
based reasoning ditemukan dari ide untuk menggunakan
pengalaman – pengalaman yang terdokumentasi untuk
menyelesaikan masalah yang baru.
Didalam CBR, seseorang yang melakukan penalaran
dapat menyelesaikan masalah baru dengan memperhatikan
kesamaannya dengan satu atau beberapa penyelesaian dari
permasalahan sebelumnya. Metode Case-Based Reasoning
(CBR) merupakan penalaran berbasis kasus menyelesaikan
masalah baru dengan mengadaptasi solusi yang digunakan
untuk menyelesaikan masalah yang lama [6].

B. Sistem Pakar
Sistem pakar atau Expert System [1] merupakan cabang
dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan juga
merupakan bidang ilmu yang muncul seiring perkembangan
ilmu komputer saat ini. Menurut Giarratano dan Riley yang
dimaksud dengan sistem pakar adalah sistem komputer yang
bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar.
Sistem ini bekerja untuk mengadopsi pengetahuan manusia
ke komputer yang menggabungkan dasar pengetahuan
(knowledge base) dengan sistem inferensi untuk

Gambar 1. Tahapan Metode CBR

Langkah-langkah proses pada metode Case-based
Reasoning, yang pelaksanaannya berupa siklus [7], yaitu :
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Wawancara tersebut digunakan untuk mencari tambahan
data tentang gejala-gejala yang bersangkutan dengan
beberapa penyakit pada organ genitalia wanita.

1) Retrieve (memperoleh kembali): kasus atau kasuskasus yang paling mirip (similar) dengan kasus yang baru.
Tahap retrieval ini dimulai dengan menggambarkan/
menguraikan sebagian masalah, dan diakhiri jika
ditemukannya kecocokan terhadap masalah sebelumnya yang
tingkat kecocokannya paling tinggi. Rumus untuk
menghitung nilai kemiripan (Similarity) yaitu :
𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 (𝑇, 𝑆) =

𝑆1 ×𝑊1+𝑆2 ×𝑊2+⋯+𝑆𝑛 ×𝑊𝑛
W1+W2+⋯+Wn

3) Studi Pustaka
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data
dengan menggunakan cara mengumpulkan data-data dari
berbagai sumber yang mendukung penelitian baik
bersumber dari buku, jurnal ilmiah, makalah kesehatan
maupun artikel lainnya yang mendukung penelitian. Hasil
dari studi pustaka berupa teori dan perkembangan terkini
mengenai metode case-based reasoning, perkembangan
penyakit pada organ genitalia, solusi umum untuk
menjaga dan menangani penyakit pada organ genitalia,
serta teori pendukung lainnya.

(1.1)

Keterangan:
T
= Kasus target
S
= Kasus asal
n
= Jumlah atribut dalam setiap kasus
w
= Pembobotan atribut i

4) Kuesioner
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan
atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan
responden untuk dijawabnya. Yang dimana dalam
penelitian ini responden yang dibutuhkan adalah para
wanita yang mempunyai riwayat sakit pada organ
genitalia ataupun yang pernah mengalami beberapa
masalah di organ genitalianya.

2) Reuse (menggunakan): informasi dan pengetahuan
dari kasus tersebut untuk memecahkan permesalahan. Proses
Reuse dari solusi kasus yang telah diperoleh dalam konteks
kasus baru difokuskan pada dua aspek yaitu, perbedaan
antara kasus yang sebelumnya dan yang sekarang, bagian apa
dari kasus yang telah diperoleh yang dapat ditransfer menjadi
kasus baru.
3) Revise (meninjau kembali atau memperbaiki usulan
solusi): yang terdiri dari dua tugas, yaitu Mengevaluasi solusi
kasus yang dihasilkan oleh proses reuse. Jika berhasil, maka
dilanjutkan dengan proses retain. Jika tidak maka
memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifik
pengetahuan.

B. Pengolahan Data
Data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi
tersebut yang berupa daftar rekam medis yang terdiri dari
data gejala dan penyakit pasien, kemudian dilakukan
pengolahan data. Metode yang diterapkan adalah metode
Case-based Reasoning. Yang dimana pada tahap retrieve,
sistem akan melakukan tahap untuk mencocokkan antara
kasus baru dengan kasus-kasus lama yang sudah pernah
diujikan langsung, dan pada proses tersebut dilakukan untuk
mendapatkan nilai similarity antar kasus. Setelah didapatkan
kasus yang mirip dengan nilai similarity atau kemiripan
tertinggi, maka solusi kasus lama yang mirip akan digunakan
sebagai solusi atau diagnosis sementara untuk kasus baru
(reuse). Jika nilai similarity tertinggi tidak mencapai angka
50%, maka perlu dilakukan proses revise (peninjauan
kembali), yakni merevisi solusi tersebut oleh pakar hingga
memperoleh solusi yang sesuai. Setelah didapatkan solusi
yang valid dan sesuai, proses selanjutnya adalah proses
retain, yaitu proses menyimpan kasus baru kedalam
knowledgebase sistem, sehingga kasus baru tersebut dapat
digunakan untuk penanganan kasus-kasus baru lainnya.
Berikut merupakan perhitungan manual dari penelitian
ini, dimana bobot kriteria yang diberikan dengan cara
konsultasi dengan ahli pakar yang dilakukan peneliti dengan
melakukan wawancara sehingga dapat diketahui prioritas
masing-masing kriteria gejala yang diinginkan oleh pakar
untuk penentuan penyakit seperti pada tabel 3.1 berikut :

4) Retain (menyimpan): bagian-bagian dari kasus baru
yang telah berhasil mendapat solusi agar berguna untuk
memecahkan masalah di masa yang akan datang.
III.

METODOLOGI

A. Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data dilakukan sesuai sumber dan
jenis data yang diperlukan. Adapun Teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
1) Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang
diteliti yaitu data rekam medis pasien yang didapat dari
hasil observasi ke Puskesmas di Kabupaten Malang. Data
tersebut meliputi data gejala, diagnosis penyakit, dan
pengobatan.
2) Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh
kedua orang untuk maksud tertentu yaitu antara peneliti
dengan informan (Moleong, 2004: 186). Informan dalam
penelitian ini adalah Bidan / Dokter Kandungan / Dokter
Spesialis Kulit dan Kelamin. Yang salah satunya
dilakukan wawancara dengan Ibu Sunarmi, S.ST.
M.MKes. dan Ibu Elisa Danik Kurniawati, S.Tr.Keb.

No

12

TABEL III.1 TABEL BOBOT KRITERIA
Kriteria
Nilai bobot

1

Gejala biasa

1

2

Gejala sedang

3

3

Gejala dominan

5
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Pada tabel 3.2 berikut ini adalah daftar gejala-gejala yang
umum dirasakan oleh wanita :
Kode Gejala
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G012
G013
G014
G015
G016
G017
G018
G019
G020
G021
G022

G027
G030

TABEL III.2 TABEL GEJALA
Gejala
Rasa terbakar atau gatal dan kadang ada kemerahan
disekitar alat kelamin
Timbul bintil berkelompok seperti anggur yang sangat
nyeri pada kemaluan
Pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan
Sulit buang air kecil
Keluar cairan dari alat kelamin, encer, dan baunya
busuk
Nyeri atau panas saat buang air kecil
Pendarahan setelah berhubungan seksual
Rasa terbakar saat buang air kecil
Nyeri di perut bagian bawah
Keluarnya cairan dari alat kelamin berwarna putih atau
abu-abu
Pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh
Sariawan yang berlebih dan tidak kunjung sembuh
serta mual dan lemah
Ruam di kulit
Diare yang sering
Kehilangan berat badan yang cepat
Penurunan kekebalan tubuh
Demam berkepanjangan
Pembengkakan kelenjar getah bening di lipat paha
Luka lebih dari satu dengan diameter +- 2 cm cekung
pinggirnya tidak teratur
Terdapat benjolan menyerupai bunga kol
Mengeluarkan darah saat berhubungan seksual
Kutil disekitar alat kelamin

G021

G023

K004

K001

K002

K003

TABEL III.3 DATA BASIS PENGETAHUAN
Kode
Penyakit
Gejala
Bobot
Gejala
G031
Terlambat haid
3
Tidak haid
G032
selama lebih
3
dari 1 bulan
Amenorhea
Cepat lemas,
Sekunder
G001
lesu, dan
1
pusing
Haid tidak
G005
3
lancar
Siklus haid
G028
3
tidak teratur
Nyeri haid
Menometro
G015
berkepanjanga
5
rhagia
n
Keluar darah
G007
3
banyak
Haid
berkepanjanga
G004
3
n (lebih dari 2
minggu)
Cepat lemas,
Suspect
G001
lesu, dan
3
Kanker
pusing
Serviks
Perut terasa
G024
1
penuh
Nyeri saat
G017
5
buang air kecil

G018

G015
G014

G033
Herpes
Simpleks

K005

G017
G025
G020

G021

Beberapa data basis pengetahuan beserta gejala dan bobot
yang diberikan berdasarkan keparahan pada tiap gejalanya
ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut ini, yang didapatkan dari
hasil observasi, wawancara dan beberapa studi literatur, salah
satunya dari jurnal yang disusun oleh (Candra, Ilham, &
Hardisal, 2018) [8].
Kode
Penyakit

Dismenorhe
a

K006

Kondilomat
a
Akuminata

G001

G022
Jumlah
14

Sesak napas
Terdapat
benjolan
disekitar perut
Pendarahan
diluar haid
Pendarahan
setelah
berhubungan
seksual
Nyeri saat haid
hingga
mengganggu
aktivitas
Nyeri haid
berkepanjanga
n
Nyeri di perut
bagian bawah
Timbul bintik
berkelompok
berisi cairan
yang sangat
nyeri disekitar
paha dan
selangkangan
Demam
Rasa terbakar
didaerah
kemaluan
Terdapat
benjolan
menyerupai
bunga kol
Mengeluarkan
darah saat
berhubungan
seksual
Rasa terbakar
atau gatal dan
kadang ada
kemerahan
disekitar alat
kelamin
Kutil disekitar
alat kelamin

3

10

5
5

29

5

5

3
3
13

5

5
3
5

12

1

1

5

Berikut ini kasus penyakit baru yang ditunjukkan pada
tabel 3.4 dimana gejala pada kasus baru didapatkan dari hasil
jawaban kuesioner/form gejala yang diisi user berdasarkan
gejala yang dirasakan :
Kode Gejala
G014
G017
G026
G009

11

TABEL III.4 CONTOH KASUS BARU
Gejala Kasus Baru X
Nyeri di perut bagian bawah
Nyeri saat buang air kecil
Rasa terbakar saat buang air kecil
Kencing sedikit-sedikit tapi sering (anyang-anyang)

1) Proses Retrive
Perhitungan kemiripan (similarity) antara kasus lama
penyakit dengan kasus baru. Pencarian kemiripan antara
kasus baru dengan kasus lama dilakukan dengan cara
mencocokan gejala yang diinputkan oleh user dengan
gejala yang ada pada basis kasus. Dari informasi yang
didapat apabila terdapat kesamaan maka akan diberi nilai
similarity sebesar 1 dan apabila tidak maka diberi nilai 0.
Sebagai contoh perhitungannya pada perhitungan KL001,
terlihat pada tabel 3.4 berikut :

14
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TABEL III.5 PERHITUNGAN KASUS KL001, X

C. Pengembangan Perangkat Lunak
Metode yang digunakan dalam Pengembangan Sistem
untuk Diagnosis Penyakit pada Organ Genitalia Wanita ini
adalah Metode Waterfall. Alasan menggunakan metode ini
adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara
sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem.
Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu
sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan
akan berkualitas baik, dikarenakan pelaksanaannya secara
bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu.
Tahapan dari metode waterfall dapat dilihat pada gambar 2 :

1 ×3+1 ×5+1×5+1×5
3+5+5+5+5
= 0.78

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 (𝑇, 𝑆) =

TABEL III.6 DATA SIMILARITY

Gambar 2. Metode Waterfall

2) Proses Reuse
Pada perhitungan kasus lama dengan kasus baru, hasil
yang didapat adalah bahwa kasus KL002, yaitu
Trikomoniasis memiliki hasil presentase kemiripan
dengan kasus baru X tertinggi dengan nilai 100%. Pada

1) Analisis Kebutuhan
Tahap analisa kebutuhan berupa layanan sistem,
kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi
dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara
rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Konsultasi
ini bertujuan untuk memahami sistem yang diharapkan
oleh pengguna dan batasan dari sistem tersebut. Informasi
biasanya dapat diperoleh melalui wawancara dengan
pakar, buku atau jurnal, serta observasi langsung. Jadi
hasil dari analisa kebutuhan adalah mendapatkan
kesimpulan mengenai sistem yang akan dibuat dan
menspesifikasikan kebutuhan yang akan digunakan untuk
mendukung penelitian ini baik kebutuhan fungsional
maupun kebutuhan non-fungsional dan lainnya.
Kebutuhan data yang diperlukan dalam sistem ini adalah
data gejala, penyakit, dan solusi penanganan pertamanya.

proses reuse, solusi yang diberikan adalah solusi
dengan bobot kemiripan kasus lama dengan kasus
baru yang paling tinggi. Jadi solusi yang
direkomendasikan
berdasarkan
pencarian
similarity pada proses retrieve, yaitu : tidak
bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom
saat berhubungan intim, tidak berbagi pakai alat bantu
seks, dan membersihkannya setiap selesai digunakan.

3) Proses Revise
Proses revise adalah proses peninjauan kembali kasus
dan solusi yang diberikan jika pada proses retrieve sistem
tidak dapat memberikan hasil diagnosis yang tepat. Pada
contoh ini kasus KL002 sudah menghasilkan solusi
dengan tingkat kepercayaan diatas 50%, jadi solusi yang
dihasilkan dapat langsung diberikan. Tetapi jika ternyata
setelah dilakukan proses perhitungan dan tidak ada kasus
yang mirip dengan kasus baru tersebut atau dengan kata
lain hasilnya kurang dari 50%, maka dilakukan proses
revise. Informasi berupa masukan gejala pada kasus baru
yang tidak ditemukan kemiripannya dengan basis
pengetahuan (rule) tersebut akan dievaluasi dan
diperbaiki kembali oleh pakar untuk menemukan solusi
yang tepat.

2) Desain Sistem
Tahapan perancangan sistem mengalokasikan
kebutuhan-kebutuhan sistem dengan membentuk
arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan
perangkat
lunak
melibatkan
identifikasi
dan
penggambaran abstraksi sistem dasar perangkat lunak dan
hubungannya. Pada desain sistem ini digunakan diagramdiagram untuk menggambarkan proses kerja sistem agar
mudah dipahami seperti Flowchart, Class Diagram,
Usecase Diagram, Activity Diagram yang didesain
menggunakan draw.io, kemudian dilanjutkan desain
antarmuka baik dari sisi antarmuka User dan Admin, yang
didesain menggunakan Balsamiq Mockups.

4) Proses Retain
Setelah proses revise selesai dan sudah ditemukan
solusi yang benar-benar tepat barulah pakar mulai
menambah aturan dengan memasukkan data kasus baru
yang sudah ditemukan solusinya tersebut ke dalam basis
pengetahuan yang nantinya dapat digunakan untuk kasus
berikutnya yang memiliki permasalahan yang sama.
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Berikut ini tampilan implementasi relasi database pada
Sistem Diagnosis Penyakit pada Organ Genitalia Wanita :

Gambar 3. Use Case Diagram

Gambar 4. Implementasi Database

Gambar 3 terdapat 3 aktor yaitu Admin, Pakar dan
User. Fungsi Admin dan Pakar diawali dengan login
terlebih dahulu, kemudian setelah Admin login maka
Admin dapat mengelola data gejala, data penyakit, dan
data basis pengetahuan yang digunakan untuk
mendiagnosis penyakit dengan menggunakan metode
Case-based Reasoning. Begitu pula untuk Pakar setelah
melakukan login maka Pakar dapat mengelola data
pemeriksaan revisi. Sedangkan fungsi pada User adalah
dapat melakukan konsultasi dan mendapat informasi
mengenai diagnosis penyakit sementaranya.

Didalam basis data pada Gambar 4 terdapat beberapa
tabel, yaitu tabel users, gejala, penyakit, basis_kasus,
detail_kasus, pemeriksaan, detail_pemeriksaan, dan
komentar.
B. Implementasi Tampilan Sistem
Implementasi antarmuka (interface) dari perangkat lunak
dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dilakukan.
Implementasi ditampilkan dari screenshoot dari halaman
website yang digunakan sebagai bahan penelitian yang telah
dirincikan pada bab sebelumnya.
1) Halaman Konsultasi
Gambar 5 di bawah ini merupakan halaman konsultasi
untuk user atau pasien yang ingin melakukan konsultasi.
Untuk dapat melakukan dan mendapatkan hasil konsultasi
user atau pasien diwajibkan untuk memilih gejala yang
dirasa pada form gejala yang ditunjukkan pada Gambar 5.
Halaman konsultasi ini berdasarkan dari perancangan
konsultasi pada bab sebelumnya.

3) Penulisan Kode Program
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak
direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit
program. Pada penulisan kode program dilakukan dengan
menggunakan bahasa pemrograman yang telah
ditentukan yaitu PHP (Hypertext Prepocessor) dengan
framework
atau
kerangka
kerja
Codeigniter
menggunakan metode pengembangan berbasis MVC
(Model-View-Controller).
4) Pengujian Program
Unit-unit individu program atau program digabung
dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk
memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat
lunak atau tidak. Pengujian pada sistem ini menggunakan
blackbox dan Pengujian Akurasi. Black-Box Testing
merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang
berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat
lunak. Selain itu, untuk mengukur kinerja klasifikasi
digunakan Pengujian Akurasi, merupakan salah satu
teknik untuk menilai/memvalidasi keakuratan serta
tingkat kesalahan (error rate) sebuah model yang
dibangun berdasarkan dataset tertentu [9].
IV.

IMPLEMENTASI

A. Implementasi Database
Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan
database yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Gambar 5. Halaman Konsultasi
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Gambar 8 di atas ini merupakan halaman login untuk
Admin dan Pakar agar dapat masuk ke sistem dalam
pengelolaan data.

2) Halaman Hasil Konsultasi
Gambar 6 di bawah ini merupakan halaman tampilan
hasil konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan
mengisi form gejala pada halaman konsultasi. Halaman
konsultasi ini berdasarkan dari perancangan konsultasi
pada bab sebelumnya.

4) Halaman Mengelola Data User
Pada menu data user, admin dapat melakukan rekap
data user yang mendaftar, menambah user (admin dan
pakar) yang hanya dapat dilakukan oleh admin, serta
melakukan hapus data. Tampilan dapat dilihat pada
gambar 9 :

Gambar 9. Halaman Mengelola Data User

5) Halaman Mengelola Data Gejala
Pada menu data gejala, admin dapat melakukan rekap
data gejala serta melakukan proses CRUD (Create, Read,
Update, Delete). Tampilan dapat dilihat pada gambar 10 :

Gambar 6. Halaman Hasil Konsultasi

Dan untuk tampilan detail pemeriksaan dapat dilihat
pada gambar 7 berikut ini :

Gambar 10. Halaman Mengelola Data Gejala
Gambar 7. Halaman Detail Konsultasi

6) Halaman Mengelola Data Penyakit
Pada menu data penyakit, admin dapat melakukan
rekap data penyakit serta melakukan proses CRUD
(Create, Read, Update, Delete). Tampilan dapat dilihat
pada gambar 11 :

3) Halaman Login

Gambar 8. Implementasi Halaman Login
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Gambar 14. Halaman Mengelola Data User
Gambar 11. Halaman Mengelola Data Penyakit

10) Halaman Mengelola Data Pemeriksaan Revisi
Pada menu data pemeriksaan revisi, pakar dapat
melihat semua rekap data hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh user atau pasien yang perlu dilakukan
proses peninjauan karena hasil persentase yang didapat
kurang dari 50%. Tampilan dapat dilihat pada gambar 15
:

7) Halaman Mengelola Data Basis Pengetahuan atau
Basis Kasus
Pada menu data basis kasus, admin dapat melakukan
rekap data basis kasus serta melakukan proses CRUD
(Create, Read, Update, Delete). Tampilan dapat dilihat
pada gambar 12 :

Gambar 15. Halaman Mengelola Data Pemeriksaan Revisi

Gambar 12. Halaman Mengelola Data Basis Pengetahuan atau Basis Kasus

Pada menu data pemeriksaan revisi, terdapat menu
Gejala yang berupa data gejala dari masing-masing
pemeriksaan yang dimana pakar dapat melakukan proses
CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang merupakan
bagian dari proses revisi. Tampilan dapat dilihat pada
gambar 16 :

8) Halaman Data Pemeriksaan
Pada menu data pemeriksaan, admin dapat melihat
rekap data hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh
user atau pasien. Tampilan dapat dilihat pada gambar 13 :

Gambar 13. Halaman Data Pemeriksaan
Gambar 16. Halaman Mengelola Data Detail Pemeriksaan Revisi

9) Halaman Mengelola Data User
Pada menu data user, admin dapat melakukan rekap
data user yang mendaftar, menambah user (admin dan
pakar) yang hanya dapat dilakukan oleh admin, serta
melakukan hapus data. Tampilan dapat dilihat pada
gambar 14 :

V.

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Akurasi Sistem
Pengujian akurasi dilakukan untuk menemukan
presentase ketepatan atau keakurasian sistem yang dibuat.
Pengujian akurasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa
banyak kecocokan antara data hasil keputusan sistem dengan
data hasil keputusan manual. Banyaknya kecocokan akan
menemukan seberapa besar tingkat keakurasian sistem.
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Gambar 17. Hasil Pengujian Diagnosis Sistem

Pengujian hasil yang dilakukan adalah dengan melakukan
perbandingan uji coba hasil perhitungan metode manual CBR
di excel dan perhitungan yang dilakukan di sistem, serta hasil
data rekam medis yang didapat. Pengujian hasil juga
dilakukan pada sistem dengan membandingkan hasil
outputnya dan hasil rekam medis dengan rumus akurasi
sebagai berikut :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
× 100%
(1.2)

15
× 100% = 88,24%
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Dari hasil perbandingan yang ditunjukkan pada tabel 6.2
diatas, jika dihitung menggunakan rumus diatas
menghasilkan akurasi sistem sebesar 88,24%, sehingga dari
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat
membantu pasien untuk mengetahui diagnosis sementara dan
solusi penanganan pertama berdasarkan gejala yang dirasa
pasien.
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎

B. Hasil Pengujian Sistem
Hasil Pengujian Diagnosis Sistem dilakukan dengan
membandingkan target atau hasil analisa pada data rekam
medis dan hasil prediksi dengan menggunakan metode CBR
pada sistem. Pada tabel berikut merupakan pengujian hasil
diagnosis sistem :

VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada
Implementasi Case-based Reasoning untuk Diagnosis
TABEL V PERBANDINGAN PENGUJIAN HASIL DIAGNOSIS SISTEM
Penyakit pada Organ Genitalia Wanita, kesimpulan yang
didapatkan adalah sebagai berikut:
Kode
Pengujian Kasus
 Penelitian ini berhasil dalam mengembangkan
Nama
Kesimpulan
Pemeriksaan
Rekam Medis
Sistem
sebuah sistem diagnosis penyakit pada organ
P001
Amenorhea
Amenorhea
TK
Valid
genitalia berdasarkan gejala yang dipilih user atau
Sekunder
Sekunder
pasien untuk membantu dalam melakukan diagnosis
P002
Amenorhea
Amenorhea
AR
Valid
Sekunder
Sekunder
sementaranya.
P003
Amenorhea
Amenorhea

Penelitian ini berhasil diterapkan untuk menentukan
PN
Valid
Sekunder
Sekunder
solusi penanganan pertama dalam mengatasi
P004
KA
Dismenorhea
Dismenorhea
Valid
penyakit pada organ genitalia dengan memasukkan
P005
EP
Menometrorhagia Menometrorhagia
Valid
P006
Kista Kelenjar
gejala-gejala yang dirasa agar diketahui diagnosis
OB
Herpes Simpleks
Tidak Valid
Skene
sementara penyakitnya.
P007
KAF
Menometrorhagia Menometrorhagia
Valid

Metode Case-based Reasoning dapat diterapkan
P008
Infeksi Saluran
Infeksi Saluran
YK
Valid
dalam menetukan diagnosis sementara penyakit
Kemih
Kemih
P009
Suspect Kanker
Suspect Kanker
pada organ genitalia wanita dengan acuan data
IK
Valid
Serviks
Serviks
rekam medis yang didapat dari pakar berdasarkan
P010
MR
Vaginitis
Vaginitis
Valid
basis kasus atau basis pengetahuan sebelumnya
P011
Suspect Kanker
Suspect Kanker
MN
Valid
sesuai dengan gejala yang dipilih oleh user.
Serviks
Serviks
 Implementasi pengujian sistem perhitungan CaseP012
RD
Menometrorhagia Menomerorhagia
Valid
P013
Amenorhea
Amenorhea
based Reasoning mampu menampilkan diagnosis
AM
Valid
Sekunder
Sekunder
sementara penyakit beserta detail dan solusi
P014
ER
Dysmenorhea
Menomerorhagia
Tidak Valid
penanganan pertamanya berdasarkan gejala yang
P015
ES
Dysmenorhea
Dysmenorhea
Valid
dipilih user, dengan akurasi sistem sebesar 88,24%.
P016
HO
Fluor Albus
Fluor Albus
Valid
P017

QM

Amenorhea
Sekunder

Amenorhea
Sekunder
Jumlah Data Valid

Valid

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka
penulis dapat memberikan saran-saran untuk pengembangan
selanjutnya antara lain:
 Diharapkan dalam penelitian lebih lanjut bisa
menggunakan lebih banyak data latih dan data uji
yang didapat dari hasil rekam medis pasien
terdahulu yang memang sudah diketahui
penyakitnya, agar bisa mendapatkan akurasi yang
lebih tinggi.
 Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan
pendapat dari beberapa pakar yang berbeda (multi
pakar) agar dapat menghasilkan akurasi hasil yang
lebih baik dan lebih tepat.
 Pada penelitian selanjutnya bisa dikembangkan
dengan menggunakan sistem operasi Android dan
ditambah fitur-fitur yang mendukung.
 Pada
penelitian
selanjutnya
juga
dapat
menggunakan model Case-based Reasoning lagi

15

Dari hasil perbandingan yang ditunjukkan pada tabel V
diatas akan digunakan untuk membandingkan dengan hasil
perhitungan metode CBR pada sistem, yang ditunjukkan
pada gambar V dibawah ini :
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yang dimodifikasi dengan metode lainnya atau
menggunakan metode lainnya agar dapat
dibandingkan akurasinya.
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