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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal salah satunya dikarenakan 

terkena penyakit Kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang 

disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung 

Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.  

Menurut Sutanto (2010), penyakit jantung merupakan gangguan yang terjadi pada 

sistem pembuluh darah besar sehingga menyebabkan jantung dan peredaran darah 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berkurangnya aliran darah dan oksigen ke 

jantung bisa menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung juga dikenal dengan 

sebutan “suddent death” yaitu berhentinya jantung dalam memompa darah dan 

menyebabkan kematian secara mendadak 

Menurut pusat data dan informasi kementrian kesehatan Republik Indonesia 

(2014) berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit jantung koroner di 

Indonesia tahun 2013 sebesar 0,5% atau diperkirakan sekitar 883.447 orang, 

sedangkan berdasarkan diagnosis dokter/gejala sebesar 1,5% atau diperkirakan 

sekitar 2.650.340 orang. Berdasarkan diagnosis dokter, estimasi jumlah penderita 

penyakit jantung koroner terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 

160.812 orang (0,5%), sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penderita 

paling sedikit, yaitu sebanyak 1.436 orang (0,2%). Berdasarkan diagnosis/gejala, 

estimasi jumlah penderita penyakit jantung koroner terbanyak terdapat di Provinsi 

Jawa Timur sebanyak 375.127 orang (1,3%), sedangkan jumlah penderita paling 

sedikit ditemukan di Provinsi Papua Barat, yaitu sebanyak 6.690 orang (1,2%). 

Tingginya faktor kematian akibat penyakit jantung dapat dicegah dan ditekan 

faktor risikonya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit jantung 

karena gejalanya yang tidak terlihat, kurang akuratnya peralatan yang digunakan jika 

hanya mengetahui tingkat kolesterol dan tekanan darah dalam tubuh serta terkadang 

masyarakat mengetahui terkena penyakit jantung ketika melakukan tes kesehatan. 

Oleh sebab itu, untuk menjaga tingkat kolesterol, tekanan darah dan riwayat rekam 
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medik jantung diperlukan adanya deteksi penyakit jantung untuk mengetahui kondisi 

jantung sehingga apabila terdeteksi terkena penyakit jantung bisa dilakukan tindakan 

preventifnya.  

Beberapa faktor yang bisa menimbulkan penyakit jantung, antara lain: 

bertambahnya usia, gaya hidup, stress, kurangnya waktu istirahat, kurangnya berolah 

raga, merokok, obesitas, hipertensi, dislipedemia, serta permasalahan dalam diagnosa 

klinis penyakit jantung.  

Beberapa penelitian tentang penyakit jantung, pada tahun 2010, Rajkumar dan 

Reena (2010), melakukan penelitian deteksi penyakit jantung menggunakan 

algoritma data mining dengan framework tanagra tool yang membandingkan antara 

algoritma naive bayes, decision tree, dan k-nn menghasilkan algoritma naive bayes 

52,33%, k-nn (45,67%), decision list (52%) dengan  17 parameter : id, age, sex, chest 

pain type, painexer, relrest,chest pain location, resting blood pressure, chol, famhist, 

restecg, ekgmo, thaldur, thalach, thalrest, num, vessel. 

Setelah Rajkumar dan Reena kemudian Subbalakashmi,dkk (2011) melakukan 

penelitian tentang prediksi probabilitas pasien mendapatkan penyakit jantung dengan 

menggunakan algoritma Naive Bayes dengan 14 parameter, yaitu: age, sex, chest 

pain type, fasting blood sugar, rest ecg, exercise, slope, CA, Threst blood pressure, 

Thal, Chol, Thalach, old peak, smoking. Dari hasil penelitian naive bayes terbukti 

akurat dalam deteksi penyakit jantung.  

Penelitian yang dilakukan oleh Srinivas, dkk (2011), tentang deteksi penyakit 

jantung dengan membandingkan algoritma decision tree, neural network, naive 

bayes, dan support vektor machine (SVM) yang diteliti dari keakuratan dan 

sensitivitasnya. Dari hasil penelitian akurasi yang di hasilkan Naive Bayes (82 %), 

Decision Tree (82%), SVM (83,5%), NN (89,2%) dengan 13 parameternya, meliputi: 

id, age, sex, chest pain type, fasting blood sugar, restecg, exercise, slope, CA, trest 

blood pressure, cholestrol, thalach, old peak.  

 

Dari penelitian yang pernah dilakukan untuk deteksi penyakit jantung terutama yang 

menggunakan algoritma naive bayes seperti Subblakhasmi yang menyatakan 

algoritma naive bayes paling akurat dan penelitian yang dilakukan oleh Srinivas 

dihasilkan naive bayes memiliki akurasi 82 % dibanding dengan neural network 
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sebesar 89%. Dari penelitian tersebut, parameter merupakan salah satu faktor untuk 

menentukan tingkat akurasi. Metode/algoritma yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah naive bayes dengan 24 parameter. Diharapkan dengan 

menggunakan metode tersebut bisa meningkatkan hasil akurasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya akurasi algoritma 

klasifikasi data mining naive bayes dalam deteksi penyakit jantung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma klasifikasi data mining 

naive bayes untuk meningkatkan akurasi dalam deteksi penyakit jantung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan oleh perusahaan atau laboratorium klinik sebagai analisa deteksi 

penyakit jantung dengan menggunakan algoritma naive bayes. 

b) Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi keilmuan tentang penerapan algoritma klasifikasi data 

mining untuk meningkatkan akurasi dalam deteksi penyakit jantung. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 
Secara garis besar, penulisan skripsi ini mencakup tiga bagian yang 

masing-masing terdiri atas beberapa bab dan sub bab, yaitu : 

a. Bagian Awal  

Pada bagian ini dimuat : Halaman sampul, Halaman judul, Halaman Pengesahan, 

Halaman Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. 

b. Batang Pokok 
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Dalam halaman ini berisi : latar belakang masalah, alasan  pemilihan 

judul,  rumusan masalah, pembatasan masalah,  tujuan penulisan 

skripsi, manfaat penulisan, sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terkait tentang deteksi 

penyakit jantung dengan algoritma data mining naive bayes dan 

tinjauan pustaka untuk teori-teori yang digunakan, serta kerangka 

pemikiran. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, secara 

umum terdiri dari teknik pengumpulan data yang digunakan, proses 

pengolahan awal data, eksperimen dan pengujian metode, serta 

evaluasi dan validasi hasil.  

 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan berisi pembahasan dari hasil eksperimen yang 

dilakukan. Bagian ini akan berisi data yang disajikan dalam bentuk 

tabel-tabel dan hasil analisa dari metode yang digunakan   

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari : simpulan, saran. 

 

c. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini dimuat : daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 

riwayat penulis. 

 

 

 

 

 


