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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Jantung  merupakan  organ  yang  sangat  penting  bagi  manusia.  Jantung adalah 

pusat kehidupan bagi manusia. Faktor kesehatan jantung juga dipengaruhi oleh  pola  

makanan  dan  pola  pikir  manusia  tersebut. Tanda  –  tanda  penyakit jantung pada 

manusia antara lain nafas berat, rasa sakit pada dada, rasa sakit pada punggung,  

berkeringat  dingin,  pingsan,  gemetaran,  rasa  panas  pada  dada[1]. 

Data WHO (World Health Organization) menunjukkan 17 juta orang meninggal 

setiap tahunnya karena penyakit jantung dan pembuluh darah di seluruh 

dunia. Terdapat 36 juta penduduk atau sekitar 18% total penduduk Indonesia 80% 

diantaranya meninggal secara mendadak setiap tahunnya dan 20% tidak menunjukkan 

gejala. Data di RS Jantung dan Pembuluh Darah pasien penyakit jantung koroner baik 

rawat jalan maupun rawat inap mengalami peningkatan 10% setiap tahunnya dan di AS 

1,5  juta orang mengalami serangan jantung dan 478.000 orang meninggal karena jantung 

koroner setiap tahunnya[2]. 

Angina Pektoris adalah sindroma klinis berupa nyeri dada karena iskemia miokard 

yang bersifat sementara. Iskemia miokard adalah keadaan dimana otot jantung 

mengalami kekurangan oksigen namun belum mengalami kerusakan dan bersifat 

reversible. Berdasarkan gejala klinis, Angina Pektoris dibedakan menjadi dua yaitu 

Angina Pektoris stabil dan Angina Pektoris tak stabil[3]. 

Gagal jantung adalah kondisi dimana jantung kehilangan kemampuan untuk 

memompa cukup darah ke jaringan tubuh. Sebagai akibatnya, organ utama tubuh dan 

jaringan lainnya tidak cukup menerima oksigen dan nutrisi untuk berfungsi dengan 

baik[4]. 

Dengan  perkembangan  teknologi  yang  sangat  modern,  maka  dikembangkan 

pula suatu teknologi  yang  mampu  mengadopsi cara berfikir manusia  yaitu teknologi 

artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem pakar adalah salah satu bagian dari  
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kecerdasan  buatan  yang  menggabungkan  pengetahuan  dan  penelusuran  data untuk 

memecahkan masalah  yang memerlukan keahlian manusia. Tujuan dari sistem pakar  

sebenarnya  bukan  untuk  menggantikan  peran  manusia,  tetapi  untuk 

mempresentasikan  pengetahuan  manusia  dalam  bentuk  sistem,  sehingga  dapat 

digunakan  oleh  orang  banyak.  Sistem  pakar  akan  memberikan  solusi  yang 

memuaskan layaknya seorang  pakar[5].  

Sistem  pakar  menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik penalaran untuk 

menyelesaikan masalah yang biasanya hanya dapat  di  lakukan  oleh  seorang  pakar.  

Sistem  pakar  memiliki  beberapa  kategori pengembangan  dan  pengembangan  terbesar  

dari  sistem  pakar  adalah  di  bidang  diagnosis pada penyakit jantung[5]. 

Berdasarkan hal diatas, tentu dengan mengandalkan kemajuan di bidang teknologi 

dan informasi, Pada Tugas Akhir ini dirancang sebuah sistem yang meniru cara berfikir 

seorang pakar/dokter yang biasa menangani kasus-kasus diagnosa penyakit jantung 

menggunakan teknik automatic post pruning decision tree[6]. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sistem pakar diagnosa awal penyakit jantung 

menggunakan teknik automatic post pruning decision tree ? 

b. Bagaimana merancang suatu sistem pakar yang dapat mengetahui jenis penyakit 

jantung berdasarkan gejala yang dialami pasien ? 

c. Apakah aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit jantung menggunakan 

teknik automatic post pruning decision tree sesuai dengan keputusan dokter ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem pakar diagnosa awal penyakit jantung menggunakan teknik automatic post 

pruning decision tree  akan diimplementasikan pada website. 

b. Diagnosa yang diatasi hanya 3 penyakit. 

c. Metode decision tree digunakan untuk mengetahui jenis penyakit. 
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d. Metode Automatic post pruning proses pruning dilakukan secara otomatis dengan 

membandingkan akurasi setiap level pruning tanpa harus menaikan level 

pruningnya secara manual, sehingga hasil yang dikeluarkan adalah hasil tree dari 

decision tree yang optimal. 

e. Hanya sebagai diagnosis awal, bukan sebagai rujukan utama dalam diagnosis 

penyakit jantung. 

 

1.4 Tujuan Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang suatu aplikasi 

sistem pakar dalam bentuk sebuah website yang membahas tentang diagnosa awal 

penyakit jantung. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran pokok permasalahan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab  ini  menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori kecerdasan buatan, 

sistem pakar, jenis penyakit jantung, algoritma decision tree C4.5 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisi sistem meliputi 

arsitektur sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non 

fungsional. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi scenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan masalah yang 

dikemukakan sebagai  hasil  dari  keseluruhan  pembahasan  pada  BAB  I,  II,  III  
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dan  IV  yang  berupa kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dan bahan 

penyempurnaan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


