
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, bahwa kesehatan  merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Bab 1 Pasal 1  ayat 2, sumber daya di 

bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan 

farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (UUD 1945). 

Gaya hidup sehat adalah pilihan sederhana yang sangat tepat untuk 

dijalankan untuk memenuhi taraf kesehatan maksimal. Hidup dengan pola makan, 

pikiran, kebiasaan dan lingkungan yang sehat mempengaruhi kehidupan dan 

kelayakan masyarakat sehat. Sehat dalam arti kata mendasar adalah segala hal yang 

kita kerjakan memberikan hasil yang baik dan positif. Hidup sehat adalah hidup 

dengan fisik, psikologi, lingkungan dan finansial yang sehat, cukup dan baik. 

Menurut tabloid gaya hidup sehat, hidup sehat itu adalah cara menyelenggarakan 

proses kehidupan sehingga memberikan kondisi positif bagi diri sendiri dan 

lingkungan (Mister, 2008). 

Salah satu contoh fasilitas dari kesehatan yaitu Pusat Kesehatan 

Masyarakat. Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2004) puskesmas merupakan unit 

pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja (Effendi, 2009) 
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Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan  yang 

menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif  (pencegahan), 

promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). 

Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan 

jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai 

tutup usia (Effendi, 2009). 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tujuan dari puskesmas tidak hanya 

melayani pasien yang datang untuk berobat gratis saja, tetapi juga mengadakan 

kunjungan ke desa – desa , sekolah – sekolah ataupun kantor – kantor untuk 

memberikan penyuluhan - penyuluhan tentang bahaya suatu penyakit, gejala suatu 

penyakit, cara mencegah suatu penyakit, cara hidup sehat, dan lain sebagainya.  Hal 

itulah yang dilakukan tenaga kesehatan di puskesmas Pekan Heran. Salah satu 

kegiatan nya yaitu Pos Binaan Terpadu (Posbindu) untuk mengetahui dan 

mencegah Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu Diabetes dan Hipertensi sejak dini. 

Posbindu juga merupakan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengendalian 

faktor risiko penyakit secara mandiri dan berkelanjutan. Namun setelah di 

adakannya posbindu sebulan sekali ini, masyarakat yang tidak datang sesekali 

berdalih dengan alasan tidak ada kendaraan, mengurus anak dan alasan kesibukan 

lainnya. 

PTM sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara global, 

regional, nasional dan lokal. Salah satu PTM yang menyita banyak perhatian adalah 

Diabetes Melitus (DM). Di Indonesia DM merupakan ancaman serius bagi 

pembangunan kesehatan karena dapat menimbulkan kebutaan, gagal ginjal, kaki 

diabetes (gangrene) sehingga harus diamputasi, penyakit jantung dan stroke 

(Depkes RI, 2013). Global status report on NCD World Health Organization 

(WHO) tahun 2010 melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur di 

dunia adalah karena PTM. DM menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab 

kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes dan 4 persen meninggal 

sebelum usia 70 tahun. Pada Tahun 2030 diperkirakan DM menempati urutan ke-7 

penyebab kematian dunia. Sedangkan untuk di Indonesia diperkirakan pada tahun 
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2030 akan memiliki penyandang DM (diabetis) sebanyak 21,3 juta jiwa (Depkes 

RI, 2013). 

Perlunya pengendalian dan pendugaan awal untuk mengetahui tingkat dan 

potensi masyarakat adalah dengan cara menganalisis data – data yang dapat 

dijadikan sumber acuan. Puskesmas Pekan Heran hingga saat ini telah mencatat 57 

kasus baru pada tahun 2016, 77 kasus baru pada tahun 2015 dan 93 kasus baru pada 

tahun 2014 masyarakat yang terkena DM. Dari data awal tersebut dapat dijadikan 

sebuah estimasi pendugaan kepada pihak lain untuk mengetahui apakah dirinya 

terkena penyakit yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yag dilakukan dengan 

pakar bahwa Pola Hidup Sehat, Family Factor, Jenis Kelamin, Umur, IMT, 

Kolestrol dan Hipertensi merupakan faktor yang dapat digunakan untuk melakukan 

pendugaan. Disamping itu juga diperkuat oleh Dita Garnita 2012 dan Restyana 

Noor Fatimah 2015 terkait atribut yang digunakan sebagai penentu penyakit DM. 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) disebut juga dengan Artificial Neural Network 

(ANN) banyak ditemukan pada aplikasi-aplikasi diagnosis medis, digunakan oleh 

dokter sebagai bahan untuk proses analisis, pemodelan dan pemahaman data klinis 

yang sangat kompleks. Sebagian besar aplikasi JST pada ilmu kedokteran 

merupakan masalah-masalah klasifikasi. JST merupakan model komputasional 

yang mencoba menjelaskan sifat paralel otak manusia yang berhubungan dengan 

proses-proses elemen (neuron) yang beroperasi secara parallel (Al-Shayea 2011, 

dalam Widodo dkk, 2014). Salah satu algoritma dari Jaringan Syaraf Tiruan adalah 

algoritma Backpropogation. Algoritma backpropagation merupakan algoritma 

yang sangat populer selama beberapa dekade sampai dengan saat ini. Algoritma ini 

merupakan generalisasi dari algoritma least mean square yang mengubah bobot 

jaringan untuk meminimalkan kesalahan antara output yang diinginkan dengan 

realisasi jaringan. Backpropagation menggunakan pembelajaran supervisi 

(supervised learning) dimana jaringan yang ada dilatih dengan data masukkan 

sesuai dengan sesuai dengan hasil yang diinginkan (Agharaji dan Damayanti, 2011 

dalam Widodo dkk 2014). 

 Keuntungan dari penggunaan pendugaan DM menggunakan ANN adalah 

masyarakat sekitar dapat mengetahui dan mengontrol kondisi dirinya terkait dengan 
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penyakit DM. Selain itu puskesmas menyediakan layanan kontrol tanpa harus 

berinteraksi langsung dengan Dokter melainkan dengan aplikasi yang dibangun. 

Keuntungan lain pembelajaran yang dilakukan oleh ANN dapat meminimalisir 

biaya dan waktu masyarakat untuk tidak selalu datang medical chek up di 

Puskesmas atau Posbindu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah Bagaimana membangun sebuah Aplikasi untuk pendugaan 

penyakit diabetes di Puskesmas Pekan Heran menggunakan Artificial Neural 

Network (ANN)? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan dan difokuskan pada data set pasien Puskesmas 

Pekan Heran tahun 2016.  

2. Pembagian data training dan testing menggunakan k-Fold Cros 

Validation. 

3. Algoritma jaringan syaraf tiruan yang digunakan dalam penelitian yaitu 

backpropogation dengan 2 hiden layer dan learning rate 0,1; 0,01; 0,05; 

0,10; 0, 6. 

4. Hasil penelitian berupa aplikasi yang akan melakukan pendugaan awal 

masyarakat beresiko terkena penyakit diabetes atau tidak. 

5. Tools yang digunakan dalam perhitungan yaitu Microsoft Excel, dan 

Matlab untuk simualsi percobaan, dibangun menggunakan App 

Inventor. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun Aplikasi Android pendugaan awal penyakit DM. 

2. Untuk menganalisis hasil pendugaan di atribut utama. 
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1.5 Manfaat 

Dengan Melakukan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa 

manfaat yaitu : 

1. Mengetahui atau memprediksi apakah benar Pola Hidup Sehat,  Family 

Factor, Jenis Kelamin, Umur, Tinggi Badan, IMT, Banyak Minum, 

Banyak Makan, Banyak buang air kecil, Kolestrol dan Hipertensi 

mempengaruhi terkena diabetes atau tidak. 

2. Mengetahui adakah hubungan dalam membagi data latih  akan memiliki 

tingkat erorr yang berbeda dengan signifikan yang tinggi. 

3. Sebagai bahan percobaan dirumah agar terwujudnya hidup sehat dari 

PTM. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri  

dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir, yang meliputi 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dari pembahasan dan manfaat yang didapatkan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. Baik metodologi penggunaan k-fold 

crosh validation maupun algoritma Backpropogation. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalah yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung. 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 


