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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kista ovarium merupakan kasus umum dalam ginekologi dan dapat terjadi 

pada wanita di segala usia. Kista ovarium merupakan kantong yang berisi cairan 

dan berkembang di ovarium. Ditemukannya kista ovarium pada wanita 

menyebabkan kecemasan yang cukup besar akibat perasaan takut terhadap 

keganasan kista ovarium. Akan tetapi, tidak jarang kista ovarium mengalami 

pengecilan atau pengerutan secara spontan dan akhirnya menghilang, sehingga 

pada pemeriksaan selanjutnya setelah beberapa minggu dapat ditemukan ovarium 

yang berukuran normal.  

Terdapat dua jenis kista, yaitu kista non-neoplastik dan neoplastik. Kista 

ovarium non-neoplastik merupakan kista fungsional yang terbentuk selama siklus 

menstruasi dan akan menghilang selama 2 hingga 3 bulan. Sedangkan kista 

ovarium neoplastik termasuk kista yang berukuran besar atau raksasa yang dalam 

pemeriksaan ginekologik berulang selama 3 bulan atau lebih tidak menghilang. 

Kista ovarium neoplastik terdiri dari kista ovarium jinak (benigna) dan kista 

ovarium ganas (maligna). 

Ülker dkk (2011) menyebutkan bahwa kista ovarium dikategorikan 

berukuran besar jika diameternya melebihi 5 cm dan berukuran raksasa jika 

diameternya melebihi 15 cm. Kista ovarium jinak (benigna) tidak bersifat kanker 
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dan tidak menimbulkan gejala sedangkan kista ovarium ganas (maligna) bersifat 

kanker.  

Jumlah kasus kista ovarium meningkat baik pada pemeriksaan fisik 

maupun penggunaan teknologi ultrasonografi (Helm, 2013). Diperkirakan bahwa 

hampir semua wanita yang masih berada dalam masa subur (pubertas), dan 1 dari 

5 wanita yang telah mengalami menopause, akan memiliki satu atau lebih kista 

ovarium. 

Arab dkk (2012) menuliskan bahwa kista ovarium terjadi pada 30% wanita 

dengan menstruasi teratur, 50% wanita dengan menstruasi tidak teratur dan 6% 

wanita postmenopause. Di Amerika Serikat, tingkat rawat inap untuk kasus kista 

ovarium fungsional (FOC) diperkirakan sebanyak 500 kasus tiap 100.000 wanita. 

Sebagian besar kasus kista ovarium fisiologis (fungsional) pada wanita usia 

reproduksi. 

Di Indonesia kista ovarium juga merupakan kasus yang umum. Triyanto 

(2010) menyatakan bahwa berdasarkan jurnal data catatan medik tahun 2008 di 

Rumah 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. 

Kista ovarium dapat menunjukkan suatu proses keganasan ataupun kondisi 

yang lebih berbahaya, seperti kehamilan ektopik, torsi ovarium, atau usus buntu. 

Selain itu, terdapat kemungkinan adanya hubungan terbalik antara kista ovarium 

dan kanker payudara (Helm, 2013). 
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Kista ovarium dapat mengganggu fertilitas atau tingkat kesuburan seorang 

wanita karena kista ovarium mengganggu terjadinya proses ovulasi, proses 

dimana ovarium dapat melepaskan telur yang matang melalui saluran tuba dan ke 

dalam rahim. American Society for Reproductive Medicine menyebutkan bahwa di  

Amerika, infertilitas terjadi pada sekitar 7,3 juta wanita atau 12% penduduk 

Amerika pada usia reproduksi. 

Beberapa ahli mencurigai kista ovarium berperan dalam terjadinya kanker 

ovarium pada wanita berusia di atas 40 tahun. Akan tetapi, mekanisme 

berkembangnya kista ovarium menjadi kanker ovarium masih belum jelas.  

Penanganan kista ovarium, baik neoplastik jinak (benigna) maupun ganas 

(maligna), dapat dilakukan dengan tindakan operasi. Prawirohardjo (2009), 

menjelaskan bahwa dapat digunakan sebagai prinsip bahwa penanganan kista 

ovarium non neoplastik tidak membutuhkan operasi, sedangkan kista ovarium 

neoplastik membutuhkan operasi. Jenis tindakan operasi yang dilakukan 

ditentukan berdasarkan jenis dan sifat dari kista ovarium neoplastik tersebut, yaitu 

berdasarkan ada atau tidaknya keganasan. 

Banyaknya kasus kista ovarium ini disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan kurangnya 

kesadaran  untuk memeriksakan kesehatan pribadinya, terlebih lagi sebagian besar 

dokter obstetrik dan ginekologi merupakan kaum pria. 

Menurut sebuah survei yang diadakan oleh American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG), sebanyak 47% wanita lebih memilih 
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dokter wanita, 37% tidak memiliki pilihan tertentu (artinya, pria atau wanita sama 

saja), dan hanya 15% yang akan memilih dokter pria (Harmandini, 2009). 

Untuk itu, deteksi dini mengenai kista ovarium pada pasien merupakan hal 

yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Antal (2003) 

menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan terdapat lebih dari dua pertiga 

pasien tumor ovarium didiagnosis pada stadium lanjut sehingga memiliki 

prognosis yang buruk. 

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari 

ilmu komputer yang konsern dengan pengautomatisasi tingkah laku cerdas 

(Desiani dan Arhami, 2006). Salah satu jenis kecerdasan buatan adalah sistem 

pakar. Sistem pakar merupakan program komputer yang menirukan penalaran 

seorang pakar dengan keahlian pada suatu wilayah pengetahuan tertentu (Turban 

dalam Kusrini, 2006). 

Penggunaan sistem pakar telah banyak dikembangkan dan diteliti dalam 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang biomedis untuk mendiagnosis 

penyakit tertentu. Patra dkk (2010) melakukan penelitian menggunakan sistem 

pakar untuk mendiagnosis kelainan pada manusia. Susrama (2010) juga 

melakukan penelitian untuk mendiagnosis penyakit obstetri dan ginekologi 

menggunakan sistem pakar. 

Diagnosis kista ovarium dan membedakan antara jinak atau ganas dengan 

memanfaatkan sebuah teknologi kecerdasan buatan, yakni sistem pakar, penting 

dilakukan. Solusi tersebut dapat dimanfaatkan bagi penderita kista ovarium untuk 

mendapatkan informasi tentang kesehatan, terutama bagi para wanita yang malu 
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dan tertutup untuk berkonsultasi mengenai kesehatan pribadinya secara langsung 

dan karena sebagian besar dokter obstetrik dan ginekologi merupakan kaum pria. 

Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh para dokter sebagai bahan 

pertimbangan dalam mendiagnosis kista ovarium. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, 

beberapa masalah yang dapat diangkat, sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah proses pembuatan sistem pakar untuk mengenali kista 

ovarium? 

2. Berapa persen akurasi sistem pakar untuk mengenali kista ovarium? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, masalah yang diangkat dibatasi oleh beberapa hal, 

sebagai berikut : 

1. Pengambilan informasi kecerdasan sebagian besar melalui studi 

literatur dan wawancara dengan dokter. 

2. Basis pengetahuan untuk identifikasi kista ovarium disusun berdasarkan 

faktor resiko kista ovarium, gejala-gejala kista ovarium, pemeriksaan 

laboratorium, dan pemeriksaan USG. 

3. Identifikasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kista jinak, 

kista ganas dan bukan kista atau sehat. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Menghasilkan aplikasi untuk mengidentifikasi kista ovarium berbasis 

sistem pakar. 

2. Mengetahui tingkat akurasi sistem pakar dalam mengidentifikasi kista 

ovarium. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan penelitian mengenai identifikasi kista ovarium 

menggunakan sistem pakar. 

2. Sebagai referensi untuk pengembangan topik penelitian oleh angkatan-

angkatan selanjutnya di program studi S-1 Teknobiomedik. 

3. Mempermudah pemeriksaan dini terhadap kemungkinan adanya kista 

ovarium pada pasien. 

4. Memberikan informasi kepada user mengenai kondisi kesehatannya 

(kista ovarium), terutama bagi mereka yang malu dan tertutup untuk 

memeriksakan kesehatannya. 
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