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ABSTRAK 

 

Prematur merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas 

neonatal di seluruh dunia. Angka kematian bayi yang cukup tinggi akibat kejadian 

prematur masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Hal tersebut disebabkan 

minimnya pengetahuan para ibu tentang faktor risiko penyebab persalinan 

prematur. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu para ibu hamil 

mendeteksi dini tingkat risiko mengalami persalinan prematur dengan 

menggunakan aplikasi sistem pakar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Dempster Shafer untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan 

terhadap hasil deteksi. Dempster Shafer merupakan metode penalaran non 

monotonis yang digunakan untuk mencari ketidakkonsistenan akibat adanya 

penambahan maupun pengurangan fakta baru. Sampel uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data rekam medis RSUD Dr. Soewandhie dan RSU Haji 

Surabaya sebanyak 100 data yang terdiri dari 50 data pasien dengan persallinan 

prematur dan 50 data persalinan normal. Aplikasi sistem pakar ini menggunakan 6 

parameter yang berupa faktor resiko sebagai masukan dan 2 keluaran berupa hasil 

deteksi berisiko mengalami persalinan prematur dan tidak beresiko mengalami 

persalinan prematur. Dari 100 data yang digunakan sebagai data uji dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem pakar dalam penelitian ini 

memiliki tingkat akurasi sebesar 100%. 
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