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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem Pakar adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan 

pengetahuan (aturan-aturan tentang sifat dari unsur suatu masalah), fakta dan 

teknik inferensi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan 

seorang ahli. Pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar terdiri dari 

kaidah-kaidah (rules) atau informasi dari pengalaman tentang tingkah laku 

suatu unsur dari suatu gugus persoalan. Kaidah-kaidah biasanya memberikan 

deskripsi tentang kondisi yang diikuti oleh akibat dari prasyarat tersebut. 

(Marimin, 2005) 

Sistem Pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai kemampuan 

pengambilan keputusan dari seorang pakar. Professor Edward Fieganbaum 

(1982 : 1) dari Universitas Stanford sebagai seorang pelopor awal dari taknologi 

sistem pakar, mendefinisikan sistem pakar sebagai suatu program komputer 

cerdas yang menggunakan knowledge (pengetahuan) dan prosedur inferensi 

untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang 

ahli untuk menyelesaikan. Tujuan utama sistem pakar yakni bukan untuk 

menggantikan kedudukan seorang ahli atau seorang pakar, tetapi hanya untuk 

memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman dari pakar. Seiring 

pertumbuhan populasi manusia, maka di masa yang akan dating sistem pakar ini
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di harapkan sangat berguna membantu dalam hal pengambilan keputusan. 

(Giarratono & Riley, 2005) 

Kepakaran yang dimiliki oleh manusia tidak akan bertahan lama. Dalam 

pengambilan kesimpulan, pakar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil pengambilan kesimpulan tersebut. Sistem Pakar 

memiliki hasil yang konsisten dan dapat menghasilkan kesimpulan yang cepat 

daripada pakar. 

Seiring dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan, maka kebutuhan informasi akan pencegahan, diagnosis dan terapi 

suatu penyakit semakin mengemuka. Untuk itu setiap ahli yang bekerja di 

bidang kesehatan tertuntut untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan 

menyajikan informasi yang akurat, terpercaya dan mudah dimengerti. 

Penyakit Jantung Koroner (PJK), yang termasuk bagian dari penyakit 

kardiovaskuler, merupakan penyakit yang menjadi “wabah” di dunia modern 

saat ini. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), September 2009, 

menyebutkan bahwa penyakit tersebut merupakan penyebab kematian pertama 

sampai saat ini. Pada 2004, diperkirakan 17,1 juta orang meninggal karena 

Penyakit Jantung. Angka ini merupakan 29% dari penyebab kematian global, 

dengan perincian 7,2 juta meninggal karena Penyakit Jantung dan sekitar 5,7 

juta orang meninggal karena stroke. 

Sementara itu, data dari Negara kita, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesaia, menyebutkan bahwa penyebab kematian utama di Indonesia adalah 
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stroke, yaitu sebesar 26,9% dari seluruh penyebab kematian, sedangkan 

kematian akibat Penyakit Jantung sebesar 9,3%. Dengan demikian, apabila 

kedua penyakit kardiovaskuler tetap sebagai penyebab kematian utama di 

Indonesia, sebesar 36,2% dari seluruh penyebab kematian. 

Seiring dan sejalan dengan pergeseran “paradigma sehat” untuk 

membangun kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan, peran setiap 

profesional dalam bidang kesehatan, terutama profesional kardiovaskuler, amat 

strategis. Peran ini sangat penting dalam aspek prevensi (pencegahan), baik 

primer maupun sekunder, sehingga “wabah” penyakit kardiovaskuler pada 

masa-masa mendatang bisa lebih menurun dan masyarakat Indonesia bisa lebih 

mandiri dalam bidang kesehatan. (Soerianata, 2010) 

Penyakit Jantung menjadi salah satu penyakit yang memang sulit untuk 

didiagnosa. Beberapa kasus Penyakit Jantung terjadi ketika pasien tidak 

mengalami gejala apapun namun tiba-tiba menginggal karena serangan jantung. 

Ada beberapa kasus Penyakit Jantung yang terdiagnosa ketika pasien 

melakukan aktivitas berat yang memacu kerja jantung semakin berat, namun 

pada saat dalam kondisi istirahat gejala tersebut tidak muncul. Masalah lain 

yang di hadapi adalah karena faktor biaya konsultasi dokter ahli yang mahal, 

maka tidak sedikit pasien yang lebih memeriksakan dirinya ke Dokter Umum. 

Namun banyak diantara Dokter Umum tersebut belumlah mendapatkan 

pengetahuan yang cukup tentang Penyakit Jantung. 

Dari beberapa masalah yang ada maka penulis memilih algoritma naïve 

bayes yang bersifat klasifikasi dan data yang digunakan merupakan hasil dari 
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pengalaman atau experience dengan membandingkan data baru dengan data 

lama yang telah terjadi, dalam masalah ini penulis mengklasifikasikan pasien 

yang menderita penyakit jantung dengan yang tidak menderita penyakit jantung 

berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium maupun gejala yang di 

deritanya dengan melihat dari kejadian yang telah berlalu. Dari beberapa 

manfaat di atas maka penulis memilih algoritma naïve bayes sebagai pendukung 

dalam pembuatan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan sistem pakar untuk diagnosa penyakit jantung. Metode 

yang digunakan adalah naïve bayes yaitu proses memulai pencarian berupa 

masukan kriteria yang telah dikalsifikasikan. kemudian dihitung nilainya lalu 

dibandingkan untuk mendapat hasil akhirnya. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: 

1. Bagaimana sistem yang berjalan untuk diagnosa penyakit jantung ? 

2. Bagaimana sistem pakar menggunakan metode naïve bayes untuk 

diagnosa penyakit jantung? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Beberapa ruang lingkup masalah untuk memfokuskan penelitian, antara 

lain: 
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1. Luasnya cakupan penyakit jantung dalam dunia kesehatan, maka 

dibatasi kelainan khusus untuk penyakit jantung yang disebabkan 

oleh penyumbatan aliran darah. 

2. Input berupa nilai kriteria dari hasil pemeriksaan laboratorium dari 

pasien penyakit jantung. 

3. Output berupa hasil, apakah pasien menderita penyakit jantung atau 

tidak. 

4. Kriteria yang digunakan adalah usia, gender, tipe sakit dada, tekanan 

darah, kolesterol, gula darah, electrocardiographic (ECG), detak 

jantung tertinggi, induksi angina, oldpeak, kemiringan segmen ST, 

pembuluh darah dan thalassemia. 

 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pakar untuk 

diagnosa penyakit jantung menggunakan metode naïve bayes yang layak pakai. 

Selain tujuan tersebut, ada tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan 

khusus, sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah di STMIK Sinar 

Nusantara dalam wujud sistem pakar untuk diagnosa penyakit jantung. 

b. Mengetahui kondisi penerapan ilmu di dunia nyata melalui instansi yang 

di gunakan sebagai tempat penelitian, yaitu RSUD Dr. Moewardi. 



6 
 

 
 

c. Sebagai wujud pengabdian masyarakat sesuai visi misi STMIK Sinar 

Nusantara dan sebagai Mahasiswa untuk menjadi manusia yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 

2. Tujuan Khusus 

Membuat sistem pakar menggunakan metode naïve bayes untuk 

diagnosa penyakit jantung. 

 

1.5. Manfaat Skripsi 

Disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

dapat diambil antara lain : 

1. Menjadi referensi dalam pembuatan sistem pakar bagi Mahasiswa yang 

akan menempun penelitian skripsi. 

2. Membantu dokter maupun praktisi kesehatan yang dapat membaca hasil 

pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit jantung dengan 

layak. 

 

1.6. Kerangka Pikir 

Penyusun skripsi menggunakan aplikasi sistem pakar sehingga seluruh 

kegiatan penelitian dari perancangan hingga penyelesaian harus menjadikan 

suatu satuan yang utuh menuju tujuan tunggal yaitu membuka jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Alur kerangka pikir 

adalah sebagai berikut : 
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Masalah-masalah

Sistem yang berjalan:

Diagnosa manual berdasarkan gejala yang timbul dan 

pengalaman pakar

Sistem yang ada baru 

mendiagnosa penyakit 

jantung berdasarkan gejala

Kurangnya sosialisasi kepada 

Dokter umum mengenai kriteria 

Penyakit Jantung

Sulitnya membaca hasil 

laboratorium untuk diagnosa 

penyakit Jantung

Membangun Model

Menyusun variabel kriteria Penyakit Jantung

Algoritma 

Naïve Bayes

Analisa

Algoritma Naïve Bayes dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan masalah

Perancangan Sistem :

1.Use Case Diagram

2.Class Diagram

3.Objek Diagram

4.Sequence Diagram

5.Diagram Aktivitas

6.User Interface

7.Implementasi

Pembuatan Aplikasi

Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL

Pengujian

Aplikasi yang telah dibuat dibandingkan dengan sistem 

yang sedang berjalan dan melihat hasil diagnosa

Sistem yang baru:

Sistem Menggunakan Metode Naïve Bayes Untuk Diagnosa 

Penyakit Jantung

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Jantung Menggunakan 

Metode Naïve Bayes
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif 

yaitu mengambil masalah yang bersifat umum ke khusus. Masalah yang akan 

dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan teori-teori yang digunakan 

untuk menjelaskan antara lain : 

Pengertian sistem pakar, pengertian metode naive bayes, 

pengertian sistem yang di gunakan yaitu PHP dan MySQL. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan 

untuk membuat Sistem Pakar Menggunakan Metode Naive 

Bayes Untuk Diagnosa Penyakit Jantung. Metode pengumpulan 

data, pengembangan sistem informasi, analisa data, perancangan 

dan desain sistem, pembuatan aplikasi, uji coba dan evaluasi 

hasil. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang masalah-masalah yang 

terjadi dalam penyakit jantung, penyebab dan faktor-faktor yang 
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menyebabkan penyakit jantung. Penulis menetapkan objek 

penelitan di RSUD. Dr. Moewardi, Surakarta sebagai contoh 

acuan dalam mendiagnosa penyakit jantung berdasarkan data 

yang di ambil dari UCI Repository dan penulis akan membuat 

sistem pakar untuk diagnosa penyakit jantung berdasarkan 

arahan dari dokter spesialis jantung RSUD Dr. Moewardi. 

BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang diagram use case, sequen diagram, 

class diagram, diagram aktifitas, implementasi serta cara 

menjalankan program. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


