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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I dibahas mengenai segala yang berkaitan dengan latar belakang 

dalam pembuatan penelitian, baik dari rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kontribusi yang dihasilkan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika pada penulisan semua akan dibahas oleh penulis pada bab ini. 

  

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit yang terjadi akibat kadar glukosa 

dalam darah tinggi atau tidak adanya insulin, selain kadar gula kadar kolesterol 

dan tekanan darah juga berpengaruh pada penderita diabetes mellitus. Terdapat 

beberapa macam type DM dalam penelitian tugas akhir kali ini terdapat 5 jenis 

penyakit diabetes mellitus. Selain banyaknya type diabetes, juga terdapat 

banyaknya data mengenai diagnosa DM, pada studi kasus pada penelitian kali  ini 

misalnya, terdapat ribuan data mengenai diagnosa DM selama delapan tahun 

terakhir. Untuk itu dilakukan proses penambangan data, yang merupakan proses 

penemuan pola menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah besar. 

Pada penelitian ini telah terdapat beberapa penelitian terkait dengan 

klasifikasi penyakit diabetes mellitus, diagnosa diabetes mellitus dan penelitian 

mengenai algoritma Random Forest. Seperti pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, pada penelitian  dalam jurnal berjudul Pengembangan Decision Tree 

J48 Untuk Diagnosis Penyakit Diabetes Mellitus yang ditulis oleh I Putu Dody 

Lesmana, dalam jurnal ilmiah tersebut informasi yang digunakan berasal dari 

dataset diabetes Pima Indians yang terdiri dari kumpulan data klinis labolatorium 

dari pasien yang dinyatakan positif atau negatif menderita diabetes mellitus. Dari 

hasil penelitian tersebut didapatkan pengujian efektifitas metode menggunakan 

10-fold cross validation, dimana hasil dari pengukuran confusion matrix 

didapatkan akurasi sebesar 74.72% [1]. Pada jurnal kedua yang berjudul Random 

Forest dan Multivariative Adaptive Regression Spline (MARS) binary response 

untuk klasifikasi penderita HIV/AIDS di Surabaya, dalam jurnal ilmiah tersebut 
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membahas tentang perbandingan akurasi dari Random Forest 97,80% dan MARS 

91,00% [2]. 

Namun demikian, pada penelitian tersebut belum terdapat penelitian 

mengenai data penderita diabetes mellitus dengan menggunakan metode Random 

Forest. Algoritma Random Forest yang merupakan pengembangan dari metode 

single decision tree. Metode ini terdiri dari beberapa tree dimana setiap tree 

dilakukan training terhadap sampel data. Penentuan kelas dilakukan berdasarkan 

jumlah vote dari setiap tree. 

Dalam jurnal penelitian lain yang berjudul klasifikasi hutan-non hutan data 

alos palsar menggunakan metode Random Forest, pada penelitian tersebut 

terdapat kasus klasifikasi dengan menggunakan metode Random Forest, dalam 

penelitian tersebut dilakukan pengujian dengan Confusion Matrix memberikan 

hasil yang cukup memuaskan dengan nilai accuracy untuk kelas hutan sebesar 

96,26% dan untuk kelas non hutan sebesar 93,28%. Serta nilai overall accuracy 

yang diperoleh adalah sebesar 95,46% [3]. 

Untuk itu pada penelitian tugas akhir ini, akan dikembangkan Machine 

Learning identifikasi penyakit diabetes dengan menggunakan perbandingan 

Algoritma J48 dan Random Forest, dengan menggunakan kumpulan informasi 

dari data penderita diabetes mellitus di rumah sakit muhammadiyah 

lamongan,yang terdiri dari kumpulan data klinis labolatorium dari pasien yang 

dinyatakan menderita penyakit diabetes mellitus. Terdapat beberapa jenis penyakit 

diabetes mellitus, diantaranya yaitu DM Type I, DM Type II, DM dg Neuropathy 

diabetic, DM tidak spesifik, DM gangrene. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana cara melakukan preprocessing data penderita DM. 

b. Bagaimana cara menerapkan Algoritma J48 dan Random Forest pada data 

penderita DM. 

c. Bagaimana pengujian pada sistem klasifikasi penyakit diabetes mellitus. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi antara 

metode decision tree J48 dengan Random Forest. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari data  penderita 

penyakit diabetes mellitus di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

b. Data yang digunakan yaitu data penderita DM tahun 2008 sampai dengan 

2016. 

c. Data penderita DM yang diterima sebanyak 2.021 data. 

d. Membandingkan antara algoritma J48 dan Random Forest (RF).  

e. Parameter DM yang digunakan yaitu Cholesterol, gula darah acak, kolesterol 

HDL, kolesterol LDL, Trigliserida, Sistole, Diastole, RPD (riwayat penyakit 

dalam), dan target kelas DX (Diagnosa Diabetes). 

f. Terdapat lima kelas yaitu DM Type I, DM Type II, DM dg Neuropathy 

diabetic, DM tidak spesifik, DM gangrene. 

 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan  

metodologi, antara lain: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep-konsep 

pengumpulan data, tahap preprocessing data, machine learning dan konsep-

konsep mengenai cara kerja algoritma Random Forest. Pemahaman konsep-

konsep tersebut didapatkan dari berbagai jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, 

dokumen tugas akhir teknik informatika di universitas muhammadiyah malang 

dan buku yang berhubungan dengan klasifikasi, machine learning dan algoritma 

Random Forest. 
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1.5.2 Pengumpulan data 

Tahap berikutnya adalah melakukan pengumpulan data yang kemudian 

dilakukan proses preprocessing data. Data yang digunakan merupakan data 

penderita diabetes mellitus dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

1.5.3 Desain Sistem 

Sistem akan dirancang sesuai dengan metode yang akan digunakan. Alur dari 

sistem akan digambarkan menggunakan diagram flowchart. 

1.5.4 Implementasi Metode 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi algoritma J48 dan Random 

Forest  pada sistem yang telah dirancang. Sistem akan dibangun sesuai dengan 

diagram flowchart yang telah dibuat. 

1.5.5 Pengujian 

Pengujian pada sistem dilakukan dengan mengukur tingkat accuracy serta 

membandingkan kinerja antara algoritma J48 dan Random Forest yang akan 

diimplementasikan. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap pembuatan laporan merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya telah diselesaikan. Laporan yang dibuat berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, meliputi analisa, pengujian dan kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bagian 

pembahasan yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Analisan dan Perancangan 

Sistem, implementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori, definisi, konsep dasar, serta komponen-

komponen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi analisa kebutuhan system, desain keseluruhan sistem, serta 

perancangan sistem yang ada dalam aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil implementasi yang telah 

dilakukan, meliputi implementasi sistem hingga pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini memaparkan kesimpulkan yang diambil berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dan saran yang berikan untuk penelitian yang akan 

datang.  


