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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bayi baru lahir kehilangan panas empat kali lebih besar dari pada 

orang dewasa, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan suhu. Pada 

30 menit pertama bayi dapat mengalami penurunan suhu 3-4
o
C. Pada 

ruangan dengan suhu 20-25
o
C suhu kulit bayi turun sekitar 0,3

o
C per 

menit. Kemampuan bayi yang belum sempurna dalam memproduksi panas 

maka bayi sangat rentan untuk mengalami hipotermia. Hipotermia 

merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian bayi baru lahir di 

negara berkembang. Prevalensi yang tinggi dari hipotermia telah 

dilaporkan secara luas bahkan dari negara tropis. WHO telah 

merekomendasikan asuhan untuk mempertahankan panas dalam asuhan 

bayi baru lahir, namun hipotermia terus berlanjut menjadi kondisi yang 

biasa terjadi pada neonatal, yang tidak diketahui, tidak di dokumentasikan 

dan kurang memperoleh penanganan [1]. 

Klasifikasi adalah proses penemuan model (atau fungsi) yang 

menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan 

agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label 

kelasnya tidak diketahui. Klasifikasi data terdiri dari 2 langkah proses. 

Pertama adalah learning (fase training), dimana algoritma klasifikasi 

dibuat untuk menganalisa data training lalu direpresentasikan dalam 

bentuk rule klasifikasi. Proses kedua adalah klasifikasi, dimana data tes 

digunakan untuk memperkirakan akurasi dari rule klasifikasi [2].  

Teknik klasifikasi yang digunakan untuk klasifikasi dapat berupa 

bayesian classifier, nearest neightbour classifier, support vector machine 

dan lain sebagainya. Masing masing classifier memiliki algoritma 

pembelajaranya masing - masing. Ada banyak algoritma yang sudah 

dikembangkang oleh para peneliti, salah satunya adalah k-Nearest 

Neighbour (k-NN). K-Nearest Neighbor (K-NN) adalah suatu metode 

yang menggunakan algoritma supervised dimana hasil dari sampel 
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uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada K-

NN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru 

berdasakan atribut dan sampel latih, KNN memiliki beberapa kelebihan 

yaitu bahwa dia tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif 

apabila data latih nya besar [3]. 

Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor merupakan metode 

pengklasifikasi yang terkenal dengan tingkat keakuratan yang baik. 

Banyak penelitian telah dilakukan berkaitan dengan metode klasifikasi 

tersebut. Kebanyakan dari penelitian tersebut berbasiskan pada ilmu 

komputer atau informatika sehingga pada pembahasannya lebih 

ditekankan pada hasil pemrograman serta tema yang diambil berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat elektronik. Selain itu berbeda dengan metode 

pengklasifikasian dengan regresi logistik ordinal maupun nominal, pada 

metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor pengklasifikasian tidak 

diperlukan adanya permodelan maupun uji statistik seperti uji signifikansi 

[4]. 

Pada Tugas Akhir ini akan dirancang sebuah sistem yang meniru 

cara berfikir seorang pakar untuk mendiagnosa penyakit hipotermia pada 

bayi secara otomatis menggunakan algoritma k-Nearest Neighbour (k-

NN). Harapannya dengan menggunakan sistem ini orang tua dapat 

mengetahui secara cepat hasil diagnosa dengan mudah sehingga dapat 

melakukan pengobatan pada anak secara maksimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana melakukan klasifikasi untuk diagnose penyakit hipotermia 

pada bayi yang baru lahir menggunakan algoritma K-Nearest 

Neighbour (K-NN)? 

b. Bagaimana mengukur keberhasilan algoritma K-Nearest Neighbour 

(K-NN) untuk pengklasifikasian data diagnose penyakit hipotermia? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan adalah data dari pakar berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan.

b. Sistem ini tidak di tunjukkan sepenuhnya untuk menggantikan fungsi

ahli atau dokter.

c. Sistem menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Prepocessor

(PHP) dan menggunakkan database MySQL.

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Melakukan klasifikasi untuk diagnose penyakit hipotermia pada bayi

menggunakan algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN).

b. Mengukur keberhasilan algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN)

untuk pengklasifikasian data diagnose penyakit hipotermia?


