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Abstrak
Sistem pakar adalah suatu sistem yang mengelola pengetahuan seorang ahli atau manusia yang dimasukkan
ke dalam sistem komputer sehingga membuat sistem atau komputer itu sendiri layaknya seorang ahli.
Dampster Shafer adalah salah satu metode suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief
functions and plausible reasoning (fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal), yang digunakan
untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah (bukti) untuk mengkalkulasi kemungkinan dari
suatu peristiwa. Kista ovarium adalah salah satu tumor jinak yang paling sering ditemui pada wanita di masa
reproduksinya, biasanya berada di organ vital. Sebagian besar kista ovarium terbentuk dikarenakan
perubahan kadar hormon selama siklus haid. Kista ovarium adalah benjolan yang membesar, benjolan yang
seperti balon yang berisi cairan yang tumbuh di indung telur.
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1.

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi
komputer dalam sistem pakar, ditambah
kebutuhan manusia akan informasi kesehatan
secara cepat dan akurat, kapan pun dan di mana
pun, mendorong para ahli untuk mengembangkan
kegunaan komputer agar dapat mempermudah
pekerjaan manusia, dalam hal ini mengenai
informasi kesehatan. Kesehatan merupakan hal
yang sangat penting dalam kehidupan, kesadaran
akan pola hidup yang sehat terkadang masih
terabaikan. Sehingga banyak gejala dan penyakit
yang timbul akibat pola hidup dan pola makan
yang tidak teratur, salah satunya adalah penyakit
kista ovarium [1].
Bagi masyarakat, penyakit Kista Ovarium
masih banyak yang belum mengetahui tentang
penyakit Kista Ovarium tersebut. Baik tentang
penyebab Kista Ovarium, gejalanya serta cara
pencegahan penyakit Kista Ovarium itu sendiri.
Bagi sebagian orang adalah malu untuk
membicarakan tentang penyakit Kista Ovarium.
Dan bagi sebagian lain adalah hal yang tabu untuk
membicarakan tentang penyakit Kista Ovarium.
Karena penyakit Kista Ovarium adalah penyakit
yang dialami oleh wanita. Posisi penyakit Kista
Ovarium berada di organ vital wanita.
Kista ovarium merupakan kasus ginekologi
terbanyak dari seluruh keganasan ginekologi.
Terdapat variasi yang luas insidensi kista
ovarium, rerata tertinggi terdapat di Negara
Skandinavia (14,5-15,3 per 100.000 populasi). Di
Amerika, insidensi kista ovarium semua ras
adalah 12,5 kasus per 100.000 populasi pada

tahun 1988 sampai 1991. Berdasarkan data
catatan medik (2008) di Sakit Umum Daerah
(RSUD)
Margono Soekardjo
Purwokerto
ditemukan kasus kista ovarium mempunyai
ranking jumlah tertinggi selama Tahun 2008.
Ditemukan juga bahwa usia wanita yang
mengalami kista orarium sekitar 58% terjadi pada
wanita yang berumur di bawah 30 tahun. Data
tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya
kasus kista ovarium di Purwokerto[4].
2.

Sistem Pakar

Sistem Pakar adalah sistem yang berusaha
mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer
yang dirancang untuk memodelkan kemampuan
menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang
pakar. Tiga komponen utama yang terdapat pada
setiap sistem pakar adalah basis pengetahuan
(knowledge base), mesin inferensi (inference
engine), dan antar muka pengguna (user
interface)[3].
Pertama, basis pengetahuan (knowledge
base). Basis pengetahuan merupakan inti program
sistem pakar, yang representasi pengetahuan
(knowledge representation) dari seorang pakar.
Basis pengetahuan tersusun atas fakta yang
berupa informasi tentang cara bagaimana
membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah
diketahui. Basis data adalah bagian yang
mengandung semua fakta, baik fakta awal pada
saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta yang
didapatkan pada saat proses pengambilan
kesimpulan. Basis data ini digunakan untuk
menyimpan data hasil observasi dan data lainnya
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yang dibutuhkan selama pengolahan.
Kedua, mesin inferensi (inference engine).
Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung
mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola
penalaran sistem yang digunakan oleh seorang
pakar. Mekanisme ini akan menganalisis suatu
masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari
jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Secara
deduktif, mesin inferensi memilih pengetahuan
yang relevan dalam rangka mencapai kesimpulan.
Dengan demikian, sistem ini dapat menjawab
pertanyaan pemakai, meskipun jawaban tersebut
tidak tersimpan secara eksplisit di dalam basis
pengetahuan.
Mesin
inferensi
memulai
pelacakannya dengan mencocokkan kaidahkaidah dalam basis pengetahuan dengan faktafakta yang ada. Ada 2 tipe teknik inferensi, yaitu
(1) Runut balik (backward chaining). Runut balik
merupakan strategi pencarian yang arahnya
kebalikan dari runut maju. Proses pencarian
dimulai dari tujuan, yakni kesimpulan yang
menjadi solusi permasalahan yang dihadapi.
Mesin inferensi mencari kaidah-kaidah dalam
basis
pengetahuan,
yang
kesimpulannya
merupakan solusi yang ingin dicapai. Kemudian,
dari kaidah-kaidah yang diperoleh, masingmasing kesimpulan dirunut balik jalur yang
mengarah ke kesimpulan tersebut. Jika informasi
atau nilai dari atribut yang mengarah ke
kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang
diberikan, maka kesimpulan tersebut merupakan
solusi yang dicari. Jika tidak sesuai, maka
kesimpulan tersebut bukan merupakan solusi yang
dicari. Runut balik memulai proses pencarian
dengan suatu tujuan sehingga strategi ini disebut
juga goal-driven; (2) Runut maju (forward
chaining). Runut maju merupakan strategi
pencarian yang memulai proses pencarian dari
sekumpulan data atau fakta. Dari data-data
tersebut, dicari suatu kesimpulan yang menjadi
solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mesin
inferensi mencari kaidah-kaidah dalam basis
pengetahuan yang premisnya sesuai dengan datadata tersebut. Kemudian, dari kaidah-kaidah
tersebut diperoleh suatu kesimpulan. Runut maju
memulai proses pencarian dengan data sehingga
strategi ini disebut juga data-driven.
Ketiga, antar muka pemakai (user interface).
Antarmuka pemakai adalah bagian penghubung
antara program sistem pakar dengan pemakai.
Pada bagian ini, akan terjadi dialog antara
program dan pemakai. Program akan mengajukan
pertanyaan dengan jawaban berbentuk “ya/tidak”
(yes or no question) atau berbentuk menu pilihan.
Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan
jawaban dari pemakai tadi[5].
3.
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Dampster Shafer

Ada berbagai macam penalaran dengan
model yang lengkap dan sangat konsisten, tetapi
pada kenyataannya banyak permasalahan yang
tidak dapat terselesaikan secara lengkap dan
konsisten. Ketidakkonsistenan yang tersebut
adalah akibat adanya penambahan fakta baru.
Penalaran yang seperti itu disebut dengan
penalaran non monotonis. Untuk mengatasi
ketidakkonsistenan
tersebut
maka
dapat
menggunakan penalaran dengan teori DempsterShafer. Secara umum teori Dempster-Shafer
ditulis dalam suatu interval :
[Belief,Plausibility].................……………. [1]
Belief (Bel) adalah ukuran kekuatan evidence
dalam mendukung suatu himpunan proposisi.
Jika bernilai 0 maka mengindikasikan bahwa
tidak ada evidence, dan jika bernilai
1menunjukkan adanya kepastian. Plausibility
(Pl) dinotasikan sebagai :
Pl(s) = 1 – Bel (⌐s)…..………………… [2]
Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika
yakin akan ⌐s, maka dapat dikatakan bahwa
Bel(⌐s)=1, dan Pl(⌐s)=0.
Pada teori Dempster-Shafer dikenal
adanya frame of discrement yang dinotasikan
dengan θ. Frame ini merupakan semesta
pembicaraan
dari
sekumpulan
hipotesis.
Tujuannya
adalah
mengaitkan
ukuran
kepercayaan elemen-elemen θ. Tidak semua
evidence secara langsung mendukung tiap-tiap
elemen. Untuk itu perlu adanya probabilitas
fungsi densitas (m). Nilai m tidak hanya
mendefinisikan elemen-elemen θ saja, namun
juga semua subsetnya. Sehingga jika θ berisi n
elemen, maka subset θ adalah 2n . Jumlah semua
m dalam subset θ sama dengan 1. Apabila tidak
ada informasi apapun untuk memilih hipotesis,
maka nilai :
m{θ} = 1,0
Apabila diketahui X adalah subset dari θ, dengan
m1 sebagai fungsi densitasnya, dan Y juga
merupakan subset dari θ dengan m2 sebagai
fungsi densitasnya, maka dapat dibentuk fungsi
kombinasi m1 dan m2 sebagai m3, yaitu :[2]
….……….[3]

4. Kista Ovarium
Kista ovarium adalah suatu pertumbuhan
abnormal di ovarium yang bentuknya bulat, berisi
cairan, biasanya bertangkai, dan bisa tumbuh
terus menjadi besar. Permukaannya licin dan
berdinding tipis. Ada suatu jenis kista ovarium
yang disebut kista dermoid, isinya aneh, bisa gigi,
rambut, lemak. Jumlahnya bisa single bisa
multiple, bisa satu sisi, bisa kanan-kiri. Angka
kejadian pada wanita berusia produktif. Jarang
sekali di bawah umur 20 maupun di atas 50 tahun.
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Fungsi organ reproduksi ovarium akan
terganggu yaitu berkurangnya kesuburan, bahkan
dapat pula terjadi kesulitan untuk mendapatkan
proses kehamilan. Dampak berikutnya adalah
harapan keluarga untuk memiliki anak baru akan
terhambat. Hal ini jelas menimbulkan stres bagi
keluarga dari tingkat stres ringan sampai stres
berat. Orang yang
mengalami stres dapat mempengaruhi mekanisme
koping dirinya yang dapat berupa koping adaptif
maupun mal adaptif tergantung faktor internal
dan eksternal. Mekanisme koping merupakan
suatu proses pengelolaan tuntutan eksternal dan
internal yang dinilai sebagai beban
seseorang yang merupakan proses penyelesaian
masalah. Seseorang menggunakan mekanisme
koping, jika mengalami stress [4].

5.

Analisis Metode Dampster Shafer Untuk
Mendiagnosa Kista Ovarium

Adapun jenis – jenis dari Kista Ovarium, antara
lain :
Kode
Nama Jenis Kista Ovarium
JK1

Kista Serosum

JK2

Kista Musinosum

JK3

Kista Dermoid

JK4

Kista Endometriosi

Dalam mendiagnosa penyakit Kista Ovarium
dibutuhkan gejala – gejala ataupun ciri – ciri
daripada penyakit tersebut untuk mengetahui
penyakit Kista yang diderita pengguna
Kode
Gejala

Kode
jenis
kista

G1

JK1

G2

Gejala

G7

JK2

Menstruasi yang datang
terlambat.
Nyeri menstruasi hebat.

0,9

G8

JK2

G9

JK3

Rasa nyeri perut dapat
muncul tiba-tiba.
Menstruasi
lebih
banyak.

0,6

G10

JK3

G11

JK3

Tumbuhnya rambut di
daerah
wajah
dan
bagian tubuh lain.
Pembengkakkan
tungkai bawah.
Kurang olahraga

0,5

G12

JK3

G13

JK3

G14

JK3

Kurang
berserat

makanan

0,7

G15

JK4

0,7

G16

JK4

Perasaan tidak nyaman
pada
perut
bagian
bawah.
Kurang nafsu makan.

G17

JK4

Gangguan kesuburan

0,9

G18

JK4

Sulit punya anak.

0,8

0.8

0,9

0,6
0,6

0,7

Misalkan seorang pengguna mengalami gejala
sebagai berikut :
1. Penambahan jumlah cairan dalam indung
telur.
2. Perut berasa penuh
3. Menstruasi yang datang terlambat.
4. Nyeri menstruasi hebat.
5. Rasa nyeri perut dapat muncul tiba-tiba.
6. Menstruasi lebih banyak.
Maka untuk menghitung nilai dampster shafer
dari gejala yang nampak adalah sebagai berikut :

Bobot

0,9

JK1

Penambahan
jumlah
cairan dalam indung
telur.
Nyeri yang hebat.

G3

JK1

Perut berasa penuh.

0,7

G4

JK2

0,6

G5

JK2

Tidak
sanggup
mencerna.
Kerap muntah-muntah.

G6

JK2

Berat badan menurun.

0,7

0,8

Gejala 1 : Penambahan jumlah cairan dalam
indung telur.
Maka : m1(KS) = 0,9
= 1- 0,9 = 0,1
Gejala 2 : Perut berasa penuh.
Maka : m2(KS) = 0,7
= 1- 0,9 = 0,3
Gejala 3 : Menstruasi yang datang terlambat.
Maka : m1(KM) = 0,9
= 1- 0,9 = 0,1

0,8
Gejala 4 : Nyeri menstruasi hebat.
Maka : m2(KM) = 0,8
= 1- 0,8 = 0,2
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Gejala 5 : Rasa nyeri perut dapat muncul tiba-tiba.
Maka : m1(KD) = 0,6
= 1- 0,9 = 0,4
Gejala 6 : Menstruasi lebih banyak.
Maka : m2(KD) = 0,9
= 1- 0,9 = 0,1
Setelah diketahui nilai belief dari gejala di atas
maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai
evidence dari gejala – gejala tersebut.
Untuk penyakit KS
Miz
= (0,9 * 0,7) / 1 – (0,1 * 0,3)
= 0,63 / 0,97
= 0,65
Untuk penyakit KM
Miz
= (0,9 * 0,8) / 1 – (0,1 * 0,2)
= 0,72 / 0,98
= 0,73
Untuk penyakit KS
Miz
= (0,6 * 0,9) / 1 – (0,4 * 0,1)
= 0,54 / 0,96
= 0,56
Sehingga dari perhitungan di atas dapat
disimpulkan bahwa pengguna teridentifikasi
mengidap penyakit Kista Musinosum dengan nilai
kepercayaan 0,73.
6.
1.

2.
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Kesimpulan
Sistem pakar dapat digunakan untuk
mendiagnosa dan menganalisa gejala gejala atau ciri – ciri suatu penyakit.
Penyakit Kista Ovarium terdiri dari:
a. Kista Serosum
b.Kista Musinosum
c. Kista Dermoid

3.

d.Kista Endometriosi
Metode Dampster Shafer dapat digunakan
untuk menentukan Jenis Penyakit Kista
Ovarium pada pengguna berdasarkan
derajat kepercayaan.
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