
Program Bantu Diagnosa Gangguan Kesehatan 
Kehamilan dengan Metode Forward Chainillg 

llBirgitta Whenty H, 2;Rosa I>elima, 1 :.1oko Purwadi 

Jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Teknik 

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta 
Email: tlbirgitta.whenty@gmail.com, 2irosadeJima@ukdw.ac.id 

Abstract 

Pregnant women sometimes experience health problems during 
their pregnancy. In order to help diagnosing and finding solution for these 
problems, gynecologist is needed. The diagnosis expert system for health 
problems during pregnancy in this research is a system developed by 
applying the Forward Chaining method. This method provides a health 
problem diagnosis based on existing facts collected from an interview 
with users in a consultation session. This research aims at developing an 
appropriate knowledge base to apply at Pregnancy Health Problem 
Diagnosis Expert System. It is expected that this research can assist 
health care units, especially mid-wifery, in handling health problems in 
pregnancy, and assist medical doctor candidates in their studies. 

Keywords :Expert System, Forward Chaining, Knowledge Based 
System, Pregnancy Health Problems Diagnosis. 

1. Pendabuluan 

Angka kematian ibu bersalin dan angka kematian prenatal umumnya dapat 
digunakan sebagai petunjuk untuk menilai keadaan gizi dan kesehatan ibu, tingkal 
pelayanan kesehatan ibu pada waktu harnil serta kondisi kesehatan lingkungan. 
Menurut hasil Survei Keschatan Rumah Tangga (SKRT) talmn 1986, angka kematian 
ibu bersalin di Indonesia masih sangat tinggi, berkisar 450 per 100.000 kelahiran 
hid up [ 1]. Angka kematian ibu yang t inggi ini erat hubungannya dengan pelayanan 
obstetri yang ma.sih sangat terbatas cakupannya sehingga belum mampu 
menanggulangi ibu hamil resiko tinggi dan kasus gawat darurat pada lini terdcpan 
serta minimnya intbnnasi pada ibu hamil mengenai gejala-gejala penyakit yang muncul 
pada masa kehamilan dan bahaya dari kehamilan resiko tinggi U ntuk alas an tersebut, 
maka perlu dibuat sebuah sis tern yang dapat membantu mendiagnosa penyakit di 
masa kehamilan berdasarkan gejala-gejala yang ada. Sistem yang dapat melakukan 
tugas tcrsebut termasuk dalam kategori sistem pakar. Sistem pakar adalah salah 
satu bag ian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman 
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yang dimasukkan oleh satu atau banyak pakar ke dalam satu area pcngetahuan 
tertentu, sehingga setiap orang clapat menggunakannya untuk mencntukan solus1 
yang tepat dad pcmmsalah:.m yang ada, dalam hal ini untuk mcnentukan jenis gangguan 
kcsehatan eli masa kehamilan bcrclasarkan gejala yang diderita. Mctode yang 
digunakan adalah fril11Wd clwininr: untuk me-lakukan prn~e' ren!!olah:m d:11 a 
dt-III]JIIf-1-.an oleh pengguna \usc!). Dan lakta-lak la y;mg ada tersehut dap;tl 

diperoleh kcsimpulanjenis penyakit yang chdenta ibu dtmasa kchamilan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk membangun hnsis pcngctahuan yang tcpat yaw: 
diterapkan pada program bantu untuk mendiagnosa gangguan kesehatan eli masa 
kehamilan dengan metodej()ntnrd chaining. Program bantu diagnosa ganggu:nt 

kcsehatan kehamilan ini menghasilkan output berupa penyakit yaug diderit<t ihu 
hamil bcnlasarkan fakta-fakta yang dinwsukkan 11.\l'J. Fakla-fakta tcrschut 
mcrupakan gepla yan~.' dialami ihu hamil dan OliiJlllllldak tlll'l!)er1:1kan 1111~k 

persentase kebenaran dari pmses pcngolahan data. 

2. Kajian Pustaka 

Sistcm pakar adalah sistem yang mcngadopsi pengctahuan manusia yang 
ditangkap dalam komputer untuk memecahkan ma~alah hiasanyn nlt:mbutu!tk«n 
keahlianmanusia l2J. Sistem pakar dipakai unt uk mcrnbantu orang-orang yang tidak 
ahli dalam hal tertentu dalam mengambil kcputusan. atau bisa juga dipakai oleh para 
pakar sebagai asistcn. Sistem pakar bahkan dapat menJadi kbih baik daripada pakar 

jika bekerja pada ruang lingkup pcngetahuan atau kcahlian y<tng sempit [2]. 
Komponen utama pada struktur sistem pkar mcliputi Basis Pcngetahuan 

(Knowledge Base), Mesin lnferens1 (Inference Engine), /forking Afemorv, dan 
Antannuka Pemakai (User lnterface)f3]. Stmktur sislem pakar dapaL diLlll~jukkan 
pada G~unbar i. 

Knowledge Base 

Domain Knowiedg<? 

Working )'.lemon 

Cascilnfcrrcd F:t:t' 
" Conclusinn>:; 

Gambar 1 :::llruktur :::i1stem h!IGJ.I 

Teknik reprcsentasi pengrtalman yang digumk<m dalampengcmbangan :,istcm pab:· 
ini adalah rule experr ·'"':tem di mana pcngetahu<:m direpresent asikan 1hhi'n 
bentuk fakta dengan senmgkaian aturJJ1 (rules) dalam basi::; pcngetahu;.tn (knowledge 
hase) yang menggunakan inferl?nce engine untuk mcnghasilkan solusi yang 
dibutuhkan 1-lj. Benluk reprcsenta0i rule expel'/ system tcrdin atas prcmis 
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dan kesimpulan. Arsitektur dari rule hus('d expert stsrem dapal dillll1Jukkan pada 
Gambar2. 

L;ser Knowledqe 
Eng>'lf'!W 

Gambar 2 Ar>itektur Rule Based Expcr1 S\·xrcm 

Gangguan Kesehatan Kehamilan 
Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang akan menyebahkan tc1:jaJinya 

hahaya dan komplikasi yang lebih besar bnik tcrhadap ibu maupun terhadap jamn 
yang dikandungnya selama masa kehamilan. persalinan dan nifas bila dibandingkmt 
dengan kehamilan. persalinan dan nifas nonnal. Gangguan ci<U1 penyulit pada kehan1ilan 
umumnya ditemukan pada kehmnilan resiko tinggi. Secara garis besar, kelangsungan 
suatu kehamilan sang at bergantung pada keadaan dan kesehatan ibu. plasenta dan 
keadaanjanin [lJ. Pemeriksaan untuk mendiagnosajenis kelainandi masa kehamilan 
dibedakan menjadi dua yaitu obstetri dan ginekologi. Obstetri merupakan bag ian 
llmu Kedokteran yang khusus mempclajari segala sonl yang bersangkutnn dengan 
Iahimya bayi. Dengan demikian, yang rnenjadi obyek adalah kehamilan, persalinan, 
nifas dan bay1 yang barn dilahirkan [5]. Berdasarkan pemeriksaan, kelainan di masa 
kchamilan dibagi me1~jadi dua yaitu kclainan yang disertai perdarahan dan kelainan 
yang Lidak disertai perdaraban. Terclapat beberapa jcnis kclainan yang Jisertai 
perdarahan yang scnng muncul di masa kehmnilan antara lam "1bortus bmmnicns: 
Abortus ln:.;ipiens: Abortus lnkomplctus; Abolfus Kmnpletus; Abortus ,\1ulo: 

Jhortus Infeksinsus: Kehamiian Ektopik: Ruptura Uteri; Plase/lta Prr::1·ia 
~~farginalis; Plasenta Previa Latera/is; Plascnta Previa Tbtalis; Mola Hidatidosa: 

Solutio Plasenta Ringan; Solutio Plasenta Sedang: Solutio Plasenta Bcrat. 

Metode Forward Chaining 
Fonvard Chaining adalah mctode pencarian/pcnarikan kesimpulan yang 

bcrd;:tc;arkan pad a data (fakta) yang ada menuju kc kesimpulan. pendusuran dinmbi 
dari fakta yang ada lalu bcrgcrak maju melalui beberapa premis untuk menuju ke 
kesimpulan (bottom up reasoning). Fonvard chuining adalah du!a-d/'it·en, karena 
inferensi dinmlai dengan informasi atau fakta-fakta yang ada baru kcsimpulan 
dipcroleh. Dalam melakukan proscsfhmwd dwining. perlu suatu kwnpulan atunm 
(rules), aturan yang ada ditelusuri satu persatu hingga pcnelusunm dihentikan karena 
kondisi terakhir telah terpcnuhi [ 4 J. Forward chaining n1emiliki aturan-aturan untuk 
diuji satu demi satu dalam urutan tertcnlu. Urutan iLU bcrupa urutan pcmasukan 
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aturan ke dalam basis aturan at au juga aturan lain yang ditentukan oleh pemakai. 
Saat tiap aturan diuji, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar 
atau salah. Jika kondisinya benar, maka menghasilkan solusi kemudian aturan 
berikutnya diuji. Proses ini akan berulang sampai seluruh basis aruran teruji dengan 
berbagai kondisi. Prosesforward chaining terlihat pada Gambar 3 . 

• Facts 

0 Conclusion 

Gambar 3 Proses Forward Chaining 

Dalam membantu pemahaman mengenai metodefonvard chaining dalam 
sebuah sistem pakar, maka ak:an diberikan suatu contoh kasus sedcrhana mengenai 
penerapan mctode fmward chaining yang digunakan untuk menentukan pembelian 
obligasi. Terdapat bebcrapa kriteria dalam penentuan pembelianobligasi, yaitu suku 
bunga, harga obligasi dan dollar yang digunakan dari data pcngetahuan terse but 
maka basis pengetahuan clap at dircpresentasikan dalarn aturan-aturan sebagai berik.1.1t: 

<Rl> If suh bunga turun Then harga obligasi naik 

<R2> If suku bunga naik Then harga obligasi turun 

<R3> Ifsuku bunga tidak bcmbah Then harga obligasi tidak berubah 

<R4> If dollar naik Then Suku bunga turun 

<R5> If dollar turun Then suku bunga naik 

<R6> Ifharga obligasi turun Then beli obligasi 
Berdasarkan basis aturan terse but, maka berikut ini contoh sesi konsultasi • 

yang berupa pertanyaan yang diajukan oleh sistem danjawaban yang diinputkan 
oleh user 

Pcrianyaan 
Jawaban 
Maka 

: Bagaimana keadaan dollar hari ini? 
: Dollar turon 

Kesimpulan : Beli Obligasi 
Dari pertanyaan dan jaw a ban yang diperoleh, sis tern melak:ukan penelusuran 

aturan-aruran yaitu dari <R 1> sampai dengan <R6>, namun hanya <R5>, <R2> 
J~:r: ::.'"(fi> .'aja yc~ng djja1aukau, karcna hanya ketiga aturan lersebm yang sesuai 
dengan inputan user: Oleh karena itu didapat kcputusan akhiryaitu beli obligasi. 
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3. Perancangan Sistem 

Fakta yang berpengaruh terhadap diagnosa gangguan kesehatan kehamilan 
terdiri dari masa kehamilan, asal perdarahan, sifut perdarahan, keadaan nyeri perut, 
kondisi ibu, kanalis servikalis, fimdus uteri, keadaan khusus ibu dan keadaan khusus 
fetus, selanjutnya :fu.k:ta-fukta tersebut dikodekan yang kemudian digunakan untuk 
merancang pohon keputusan dan membantu perancangan basis aturan untuk 
memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pada Tabel 1 berisi jenis 
gangguan kesehatan dalammasa kehamilan. Sistem ini mampu mendeteksi 15 jenis 
gangguan kesehatan pada masa kehamilan seperti terlihat pada Tabell. 

Tabell Jenis Gangguan Kesehatan Kebamilan 

Kode Jenis Gangguan Kebamllan 

HOI Abortus imminens 

H02 Abortus insipiens 

H03 Abortus lnkompletus 

H04 Abortus Kompletus 

H05 Abortus Mola 

H06 Abortus lnfeksiosus 

H07 Kehamilan ektopik 

H08 Ruptura Uteri 

H09 Plasenta Previa Marginalis 

HlO P lasenta Previa Lateralis 

Hll Plasenta Previa Totalis 

Hl2 Mola Hidatidosa 

Hl3 Solutio Plasenta Ringan 

Hl4 Solutio Plasenta Sedang 

H15 Solutio Plasenta Berat 

Tabel2 berisi fukta mengenai masa kehamilan yang secara garis besar dibagi 
menjadi dua yaitu kehamilan kurang dari 28 rrringgu dan kehamilan lebih dari 28 
minggu. Gangguan kehamilan umumnya diawali dengan pendarahan, fak:ta mengenai 
asal pendarahan dapat dilihat pada Tabel3, sementara sifat pendarahan dapat dilihat 
pada Tabel4. 

Tabel2 Tabel Masa Kehamilan 

Kode Masa Kehamilan 

MO I K ehamilan < 28 minggu 

M02 Kehamilan> 28 minggu 

5 
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Tabel3 Tabel A sal Perdarahan 

Kode A sal Perdarahan 

FO! Ostium Uteri 

F02 Uterra 

Tabel 4 Tabel Sifal Perdarahan 

Kudc Sifat Perdarahan 

POI Perdarahan sediki! i perdarahan 
ringan 

P02 Perdarahan banyak I perdarahan 
berat 

PU5 Penlarahan berhenu 

P04 Pcrdarahan sedikit/ 

Tabel5 ~rupakan tabel untuk menampung fakta mengenai kondisi nyeri pcrut yang 

dialami pasien.Tabe16 merupakan tabel fakta yang berisi penyerta pendarahan, yang 
menekank:an ada tidaknyajaringan yang keluar selama pendarahan berlangsung. 

Tabel5 Tabel Kondisi Nyeri Perut 

Kode Nyeri Perot 

NO! Nyeri perut terus menerus (nyeri 
memilin) 

N02 Nyeri perut kadang muncul kadang 

tidak 
N03 Tanpalsedikitdisertai nyeri perut 

Tabel6 Tabel Penyertaan Perdarahan 

Kode Penyertaan Perdarahan 

DOl Disertaijaringan buah keharnilan 
berupa jaringan plasentalfetus 

D02 D isertai jaringan buah keharnilan 
berupa gelembung-ge!embung 

003 Tanpa disertaij aringan buah 

Fakta mengenai kondisi pasien (ibu) dan kondisi servik pasien dapat dilihat pad a 
Tabel 7 dan Tabel 8. Tabel 9 menggambarkan kondisi fundus uteri pada pasien 

apakah lebih kecil, sesuai atau lebih besar dari usia gestasi. Fakta mengenai keadaan 
khusus fetus ( calon bayi) dan keadaan khusus ibu dapat dilihat pada pasien apakah 
lebih kecil, sesuai at au lebih besar dari usia 

Tabel 7 Tabel Kondisi Ibu Tabel 8 Tabel Kanalis Servikalis 

Kode 

UO! 

U02 

Kondisi lbu 

Baik 
Kode Kana lis Sevikalis 

ROI Terbuka 

R02 

Tabelll T.:h:el Fundus lJk'ri 
-----------------

Kode Fund.Js Uteri 

BO I Lebih kecil dan u~ia gestasr 

B03 Lebih besar dari usia gestaoi 

6 
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Tabel1 0 dan Tabel11. Dengan demikian sis tern diagnosa ini secara keseluruhan 
memiliki sepuluh tabel fakta dan satu label solusi (jenis gangguan kehamilan), 
Perangkat lunak ini menggunakan representasi pengetahuan berbasis aturan ( 111 I e 
based system). 

TabellO label Keadaan K.husus Fetus 

Kode Keadaan .Kbusus Fetus 

JOI Bagian fetus tidak teraba 

J02 Bngtan fetus temba 

J03 Denyut jan tung fetus dan gerak fetus 

J()4 Denyutjantung fetus dan gerak fetu' 

105 Kepala fetus belum masuk pin!u atas 

106 Kepala fetus mengolak kesamping 

107 Kepala menonjol diatas stmfisis 

Tabel 11 Tabel Keadaan Khusus Ibu 

Kode Keadaan Khusus 

GO 1 Air ketuban berwana memh 

002 Tes kehamilan positif 

G03 Warna darah memh segar(merah rmda) 

004 Warna darab merah kehitaman (rncrah tua) 

005 Teraba jaringan plasenta pada pinggir lingkaran pembukaan 

G06 Terabajaringan plasenta rncnutupi sebagian dari lingkaranpembukaan 

007 Teraba jaringan plasenta rncnutupi seluruh lingkaran pemhlkaan 

G08 Uterus 1unak 

G09 Uterus kerns 

G I 0 Keluar fluor herb au busuk 

G II W am a darab kecok.lat-cok1atan 

012 Belumterjadi ekspulsi hasil konsepsi 

013 Ekspu1si sebagian hasil konsepsi 

G 14 Riwayat ekspulsi hasil konsepsi 

015 H ipofibrinogenemia (50- 250 mg/dL) 

G 16 Hipofibrinogenernia ( <150 mgldL) 

017 Nyeri abdomen tiba·tiba 

G 18 Abdomen berisi dnrah 

019 Kram perut bawah 

G20 Mual/muntah 

021 Sindroma 

Tabel basis pengetahuan sistem dapat dilihat pada Tabel12. Berdasarkan 
Tabel 12 akan dibentuk aturan I kaidah dari basis pengetahuan. Berikut contoh 
aturan I kaidah pertama pada sistema) jika kehamilan < 28 rninggu (MO 1) dan as a! 
pendarahan, b) ostium uteri (FOl) dan sifat pendarahan, c) pendarahan sedikill 
pendarahan ringan (POl) dan keadaan nyeri perut, d) tanpa/sedikit disertai nyeri 
perut (N03) dan penyertaan pend araban, e) tanpa disertai jaringan buah kehamilan 

7 
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(D03) dan kondisi ibu, f) baik (UO 1) dan kanalis servikalis, g) tertutup (R 02) dan 
Fundus uteri, h) sesuai dengan usia gestasi (B02) dan gejala khusus ibu, i) uterus 
lunak (G08) dan gejala khusus ibu, j) kram perut bawah (G19) maka Abortus 
Imminens (HOI). 

Tabell2 Basis Pengetahuan Sistem 

Sn '"toou A"" I Sif•t Keadaan Penyern:tasn Kondisi Konalls Fundus Keadaan Keadaan Jeni! 
Kebamilan P•ndaraban Pendorahllll Ny<rl Pendaruban lbu Servikalls Uttri Kbususlbu Khusns Ganggullll 

MOl FOl POl UOI R02 B02 

MOl FOI P02 [}{]3 UOl ROI 802 Gl2 Hn: 
MO! Rll P02 N03 lXII UOI ROl BOI GD llO.' 
MOl FQI Pm NOJ DOl UOl R02 BOI Gl4 Hll4 

MOl FOI P02 NO! 003 UOI ROI B03 G08,G20.G2! H05 

MOl FOl POl NO! 003 UOl ROI B03 GIO HOb 

MOl R:l POl NO! 003 U02 R02 BOl GO!i H07 

8 M02 FOI POl .'<01 003 UO:' R02 B02 c;l7 JOt HO' 
9 M02 FOl P04 N03 003 UOI ROI B02 G03 )03 H09 

!0 Mll2 FOI 1'114 N03 003 UOI ROl B02 Gl5 J03 HIO 
II MOl All 1'114 NOO 003 UOl ROI B02 Gl6 J05 Hll 

12 MOl Rll f'04 NOO 002 t:Ol R02 B03 Gil 101 Hl2 

13 M02 Rll P04 N02 003 U01 ROl B02 G05 10::! H13 

14 M02 Rll P04 NO! DOl U02 ROI ll02 (i06 101 Hl4 

15 MOl Rll Pll4 N02 DOl U02 ROI B01 G07 J04 Hl5 

!6 MU! Rl2 Ocfauh Oulpttt 

17 M01 F02 Default Out ut 

Mekanisme Inferensi 

Pohon inferensi dibangun sesuai dengan basis pengetahuan sistem yang terlihat 
pada Tabel12. Pohon inferensi dapat dilihat pada Gambar 4 yang menunjukkan 
bahwa penelusuran forward chaining dilakukan dari bawah ke atas (bottom up), 
yaitu dimulai dari fakta masa kehamilan sampai didapatkan kesimpulan berupa jcnis 
gangguan kehamilan yang diderita pasien.Me.k.anisrne inferensi dengan metode for
ward chaining untuk program bantu diagnosa gangguan kesehatan kehamilan 
memiliki beberapa tahapan. Mekanisme inferensi yang digunakan adalah kaidah 
produksi. Berikut langkah-langkahnya: 
Langkah 1: mengajukan pertanyaan pada user 
Langkah 2: menammpung inputan dari user sebagai premis rule pada short term 

memory 
Langkah 3: memeriksa rule berdasarkan inputan user pada short term memory 
Langkah 4: jika rule ditemukan maka konklusi rule ditam:pung pada short term 

·memory, rnaka langkah satu sampai dengan langkah empat diulang. 
Jika rule tidak ditemukan maka bcrikan default output 

Langkah 5: berikan solusinya 
Berikut contoh ilustra..;;i pen,:;,rapaa mekanisme inferensi pada satu kasus. Ada 

seorang ibu hamil dengan kondis1 kehamilan kurang 28 minggu. mengalami 
pendarahan, dan pendarahan tersebut berasal dari ostium uteri/vagina karena selan1a 
terjadi pend araban tidak mengalarninyeri di urctra da_'1 ibu tidak mempunyai riwayat 
ambien, kemudian hasiVsifat pendarahan sedikit karena setelah memakai pembalutl 
kain bersih dibutuhkan waktu lebih dari 5 me nit untuk membasahi pembalut!kain 
pembersih, ibu mengalami nyeri perut terus menerus selama pendarahan, dan setelah 
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diperiksa di pembalut tidak ada jatingan buah kehamilan yang menyertai pendarahan, 
ibu mengalami syok dengan tanda pucat dan pernafasan cepat serta gelisah, kondisi 
kanalis servikalis/vagina ibu masih menutup rapat!belum tetjadi pembukaan vagina 
dengan ditandai jari belum bisa masuk ke vagina, tinggi fundus uterilperut ibu lebih 
kecil dari usia kehamilan yang seharusnya dan uterus ibu lunak:. Berdasarkan mntoh 
k.asus Ji alas, penerapan mekanisme inferensi akan Jijalankan dengan mcng:.0ukaJ~ 
pertanyaan kepada user. Penelusuran fakta dari aturan yang ada dilakukan 
berdasarkan jawaban user terhadap pertanyaan yang diajukan. Penelusuran terus 
dilakukan sampai didapatkan konklusilkesimpulan dari kondisi yang dialami pa.<>ien. 

t ,. t 
~, ~ '"\. ~ ;,"> ~. 

~'-'"' .,._,-.- 'iov~-. 

t t t 
Gl7 G\le G05« 

T f ' 60:2 !lD2 601 . ., 

A i t 
1\0:. R02 1102 1\01 1'101 R02.« RO~ ;.:;1 RC.L~ 

t t r t r t t t t 
JOl \J02 UOl UO! UOL UOL U02 U02 1.10Z . 

V TiT t t t t 
003 00300:i001 oo.:. ... 003003 003 ... 

1 1 f ' t i i i 
N01N03 NO::.N03 N03 ... i-lOli><Ol NOL 

\I tt.! t 
t '' POl POl DQ3,., POl ilo.e 

"-J/ v 

Bc::crn 

Gambar 4 Pohon Inferensi istem 

Berikut ilustrasi pertanyaan yang diajukan oleh sistem 
1. Pertanyaan : Berapa usia kehamilan ibu '! 

Jawaban : Kehamilan <28minggu (MOl) 
2. Pertanyaan : Dari rnanakah pendarahan berasal ? 

J a waban : Ostium uteri I liang senggama (F01) 
3. Pertanyaan : Bagairnanakah sifat perdarahan? 

Jawaban : Perdarahan sedik:it/perdarahan ringan (PO 1) 

4. Pertanyaan : Apakah ibu mengalami nyeri perut ? 
Jawaban : Nyeripcrut terusmenerus (NOl) 

5. Pertanyaan : Apakah terdapat penyertaan jaringan buah kehamilan pada 
perdarahan '! 

J a waban : Tanpa disertai jaringan buah kehamilan (003) 

9 
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6. Pertanyaan : Bagaimana kondisi ibu 1 
Jawaban : Ibu mengalami syok (U02) 

7. Pertanyaan : Bagaimana kondisi kanalis servikalis ibu ? 
Jawaban :Tertutup(R02) 

8. Pertanyaan : Bagaimana tinggi fundus uteri ibu ? 
Jawaban : Lebihkecildari usiakehamilan yang sebarusnya (801) 

9. Pertanyaan : Apa lagi gejala yang a1ami ibu ? 
Jawaban : Kondisi uterus ibu lunak (G08) 

Konklusi!Kesimpulan . Kebamilan ektopik (H07) 

4. lmplementasi dan Analisis Sistem 

lmplementmi Program 
Meno Login merupaka.n menu yang pertama kali muncul ketika program 

dijalankan. U ntuk pengguna biasa dapat 1angsung nmuk ke Menu Utama, sedangkan 
untuk pakar diminta untuk: memasukan usemame dan pas.nM7n:iterlebih dulu agar 
dapat masuk ke Menu Utama. Menu Login ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5 Menu Login Pakar 

Menu Konsultasi, memperbolehkan pemakai untuk melak:uk:an sesi 
konsultaSi. Model konsultasi yang disediakan prognun adalah dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan mengenai gejaJa yang diderita ibu hamil User diminta untuk 
memasukkan data basil gejala-gejala yang d ialami ibu hamiL Sesi konsult:asi diawali 
dengan keii1llOO.llan halaman awal ki.Jnsuk lSi yang terlibat pada Gambar 5, seJanjutnyd 
user dapat mengbitung usia kebami laanya seperti terlihat pada Gambar 6, dengan 
memasukkan tanggal haid pertama bulan sebelumnya, selanjutnya sis tern akan 
menentukan usia kehamilan pasien lebib atau kmang dari 28 minggu yang terlihat 
pada Gambar 7. 
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Gambar 6 Menu Konsultasi 
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Gambar 7 Menu Konsoltasi Perhittmgan Usia Kehamilan 

Gambar 8 Menu Konsultasi Masa Kehamilan 
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Pada Garnbar 8 menunjukkan bahwa setelah konsultasi, dilanjutkan dengan 
menanyakan pada pasien asal pendarahan yang alami. 

Gambar 9 Menu Konsultasi Asal Pcrdarahan 

Gambar 10 memperlihatkan sifat pendarahan. Gambar 11 menunjukkan 
keadaan nyeri petut yang dirasakan pasicn, dan ada atau tidaknya jaringan penyerta 
pendarahan ditunjukkan pada Gambar 12. 

Gambar tO Menu Konsultasi SifatPerdarahan 
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Gambar 11 Menu Konsultasi Keadaan Nyeri Perut 

Gambar 12 Menu Konsultasi Keadaan Penyertaan Perdarahan 

Gambar 13 m!nunjukkan kondisi fisik pasienftbu. Kondisi servile pasien ditunjukkan 
oleh Gambar 14. Pasien akan menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu 
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pilibanjawabanyang disediakan oleh sistem Pasienjuga dapat mengulangi pertanyaan 
sebelumnya denganmenekan tombol kembali dan melanjukan konsu1tasi dengan 
menekan tombol hmjut. 

Gambar 13 Menu Konsultasi Kondisi Fisik Ibu 

~- -~-

Gambar 14 Menu Konsultasi Kondisi Kana! is Servikalis 

Gambar 15 menunjukkan kea.daan fimdus uteri. Keadaan k.husus ibu ditunjukkan 
pada Gambar 16, dan keadaan khusus fetus ditunjukkan pada Gambar 17. 
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Gamber 15 Menu Konsultasi Keadaan Fundus Uteri 

Gambar 16 Menu Konsultasi Keadaan Khusus Ibu 
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Gambar 17 Menu Konsultasi Keadaan Khusus Fetus 

Menu Hasil Diagnosa pada Gambar 18 menunjukkan bahwa setelah proses 
konsultasi selesai, maka sistem akan memberikan keluaran berupa basil diagnosa 
yang dilak:ukan olehsistem Dalamhalaman diagnosadiberikan keterangan gangguan 
kehamilan yang a1ami pasien berikut fakta yang mendukung diagnosa dan solusi 
yang merupakan tidak Janjut yang barus dilakuk.an pasien. 

Gambar 18 Menu Hasil Diagnosa 
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Menu Data Penyakit berisi datajcois gangguan kehamilan dan hanya bisa 
diakses oleh pakar. Form ini dapat digunakan untuk melihat data dan keterangan 
darijenis penyakit dan juga untuk menambahkan jenis penyakit baru berdasarkan 
fak:ta-fakta gejala yang sudah tersimpan. Form ini juga dapat mengubah keterangan 
dan tindakan yang seharusnya dilakukan te.rhadap suatu jenis penyakit kehamilan. 
To.uiJol baru diguoakan untuk menambab jeDis gangguan kesehatan baru, tombol 
simpan untukmenyimpan data baru. dan tombol bapus untuk bapus data. Menu 
data penyakit ini dapat dilihat pada Gambar 19. 

Gambar 19 Menu Data Penyakit 

Menu Manual Program merupakan menu bantuan yang dapat digunakan 
user untuk lebib mcmahami mengenai cara mcnggunakan sistem Menu ini berisi 
petunjuk mengenai cara penggunaan sistem. MemJ manual program ini dapat dilihat 
pada Gambar 20. 

Gambar 20 Menu Manual Program 
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Ketepatan Hasil Analisis Berdasarkan Kasus yang Riil 
Pada program bantu diagnosa gangguan kesehatan kehamilan ini ketepatan 

hasil analisis diketahui berdasarkan dari penilaian pakar yang menjadi narasumber 
pembuatan sistem ini dan kasus yang ada. Ketepatan hasil analisa sistem ini diuji 
deng:an melakukan penilaiun terhadap input dan output sistem, yaitu apakah output 
yang dihusilkan sudah tepat bila dinilai dari kasus yang nyata. Tabell3 merupakan 
tabel ha.;;il analisis sistem, dari tabeltersebut tersebut dapat diketahui bahwa rata
rata ketepatan hasil analisis sistem adalah 86,33 %, ini berarti ketepatan hasil 
analisis sistem sudah cukup baik. Berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah 
dilakukan pada sampel yang berjumlah 34, dapat diambilkesimpulan bahwa sistem 
sudah cukup baik. N amun penulis juga mengalami kesulitan dalam mencari sampel 
untuk pengujian beberapajenis gangguan kehamilan, dikarenakan penderita dari 
heberapa jcnis gangguan kehamilan yang digunakan untuk penelitian tersebut lmmpir 
tidak ada. Maka dari itu, solusi yang dilakukan penulis adalah mengujikan sistem 
secara langsung ke pakar. 

S.Simpulan 

Tabell3 HasilAnalisis Sistem 

No Kasus 

I Abortus imlll.!nens 

2 Abortus insipiens 

3 Abortus Inkompletus 

4 Abortus Kompletus 

5 Abortus Mola 

6 Abortus lnfeksiosus 

7 Kehamilan ektopik 

8 Ruptura Uteri 

9 Plasenta Previa Marginal is 

lO Plasenta Previa Lateralis 

II Pla.sentaPrevia Totalis 

12 Mola Hidatidosa 

13 Solutio Plasenta Ringan 

14 Solutio Plascnta Scdang 

15 Solutio PlasentaBerat 

Rata-rata 

Ketepatan 

90% 

80% 

90% 

SO% 

90% 

85% 

85% 

85% 

85% 

85% 

85% 

85<)f, 

90% 

gs% 

90% 

86,33% 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan heberapa kesimpu Ian, yaitu 
l·.clu<:rau yang dihasilkan sistem din:ilai cukup akurat dengan keLepataa unali::.a 
R6,33%. Basis pengetahuan Lerdiri dari 49 fakta yang dipisahkan ke dalam sepuluh 
tabeJ data dan 15 aturan yang disimpan dalam tabel aturan beserta limabelas jenis 
;angguan kehamilan dan solusi untuk setiap gangguan kehan1j]an. Oleh karen a itu 
"'~ 'H 1111 ntt'miliki kemampuan mendiagnosa L5 JCllb gangguJn kdlamibn 
Rcpn~sent asi pengetahuan yang digunakan oleh sistem adalah rule hL~scd .)yste/JI 
( ~iskm l"l\'rhasis :Huran} dcngan metodc inferen~i/ ,,TJarJ chaining (runut maju). 

I aha pan \;mg • dalam pengemh::mg:m :,istcm diawali dcngan prost:~ nkuisi::,i 
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pengetahuan dari pakar, dilanjutkan dengan rancangan basis pengetahuan, pembangun 
inferensi dan antannuka pemakai, se1anjutnya dilakukan u ji coba sistem untuk menilai 
ketepatan kerja sistem.Saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan sistem 
selanjutnya adalah Perlu dilakukan penambahan pengetahuan dari sistem mengenai 
gejala gangguan kesehatan kehamilan agar kinerja sistem1ebih baik;Untuk menilai 
faktor kctidakpastian dari kondisi pasien perlu digunakan beberapa met ode unt uk 
menguk."l.u ketidakpastian seperti certainty factor atau probabilitas bayesian. 
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