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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini memaparkan latar belakang yang melandasi tugas akhir, diikuti  dengan 

rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan. Kemudian ditutup dengan 

sistematika yang digunakan dalam pembahasan laporan ini. 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal pada badan maupun pikiran 

sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, kelainan atau disfungsi pada seseorang 

dimana klasifikasi penyakit itu dapat dibedakan antara penyakit menular ataupun 

penyakit tidak menular tergantung apa penyebabnya dan bagaimana 

penyebaranya. Tubuh merupakan hal yang sangat penting untuk kita jaga, 

Terutama pada kesehatan organ tubuh manusia. Penyakit hepatitis kronik 

menduduki urutan kedua berdasarkan penyebab kematian pada golongan semua 

umur dari kelompok penyakit menular. “Rata-rata penderita hepatitis antara umur 

15 – 44 tahun untuk dipedesaan. Penyakit hati ini menduduki urutan pertama 

sebagai penyebab kematian. Sedangkan di daerah perkotaan menduduki urutan 

ketiga,”[1] 

Penyakit hepatitis masih merupakan masalah yang besar. Sebab masih 

rendahnya kesadaran pemahaman masyarakat dan petugas kesehatan mengenai 

penyakit ini. Selain itu data dan informasi serta cakupan imunisasi yang belum 

merata menjadi salah satu kendala. Dengan adanya perkembangan teknologi yang 

berkembang sekarang ini sistem informasi mulai merambah hampir ke seluruh 

bidang pekerjaan, salah satunya sistem informasi dalam bidang kesehatan. [2] 

Algoritma metode K-Nearest Neighbor yang bekerja berdasarkan jarak 

terpendek dari query instance ke training sample untuk menentukan K- Nearest 

Neighbor nya. Training sample diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak 

dimana masing-masing dimensi mereprensentasikan fitur dari data. Tujuan dari 

penerapan algoritma ini adalah mengklasifikasikan obyek baru berdasarkan atribut 
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dan training sample. Dimana pada penyakit hepatitis ini mempunyai dua class 

yaitu hidup dan mati Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara 

klasifikasi dari k obyek. Algoritma K- Nearest Neighbor menggunakan klasifikasi 

ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Penelitian ini 

dilakukan untuk Meneliti keandalan metode K-Nearest Neighbor untuk kasus 

penyakit hepatitis. [3] 

Dengan melihat hal tersebut, penulis akan membuat sebuah penelitian 

“PENGENALAN POLA KLASIFIKASI PENYAKIT HEPATITIS DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR” .  

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Mencari dan menentukan class pola atau patten untuk paramenter input 

sistem (class yang ada pada penyakit berupa : hidup dan mati) ? 

2. Apakah pola atau patten tersebut dapat mempersentasikan klasifikasi 

penyakit hepatitis  yang mendekati akurat ? 

3. Bagaimana mengsimulasikan klasifikasi penyakit hepatitits menggunakan 

metode  K-nearest Neighbor? 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi yang akan dibuat berbasis Matlab. 

2) K-Nearest Neighbor akan diterapkan pada klasifikasi data penyakit 

hepatitis. 

3) Data yang di ambil dari kasus ini berasal dari UCI. 

4) Data tersebut tidak siap diolah dan pada Tugas Akhir ini akan dilakukan 

propengolahan data sesuai dengan metodologi yang akan disusun. 

5) Simulasi yang akan dibuat menerima input yaitu atribut- atribut yang 

terkait pada data. Kemudian dilakukan dengan metode K-Nearest 

Neighbor dan menghasilkan hasil klasifikasi. Ruang lingkup dari simulasi 

yang dibangun dapat dilihat di Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Diagram Input – Proses – Output 

Klasifikasi Data Pasien Hepatitis 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari penerapan metode ini adalah : 

1. Menganalisis metode K-Nearest Neighbor untuk kasus penyakit hepatitis 

2. Menunjukkan atau menghasilkan suatu pola untuk memprediksi keputusan  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar dan untuk mempermudah dalam penyusunan dan 

pembacaannya, isi laporan ini dibagi dalam beberapa bab secara terurut sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   I-4 

 BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini berisi landasan teori yang diperlukan penulis untuk 

mendukung penelitian dan pembuatan simulasi klasifikasi data pasien hepatitis. 

Tinjauan pustaka ini meliputi Data Mining, Klasifikasi, dan K-Nearest Neighbor. 

 BAB III Analisis 

 Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan analisis yang meliputi 

Data Understanding Phase dan Data Preparation Phase. 

BAB IV Perancangan 

Pada bab ini membahas Modelling Phase yaitu tahapan perancangan 

sistem yang merupakan realisasi dari tahapan analisis. 

BAB V Implementasi 

Pada bab ini terdiri dari Evaluation Phase, Deployment Phase, 

implementasi komponen, implementasi antarmuka, rencana pengujian dan 

pengujian sistem. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap kekurangan 

yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 


