
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

tercantumkan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia nomor 36 tahun 

2009 Tentang Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2016), 

Indonesia telah banyak mencapai keberhasilan dalam pembangunan nasional 

dibidang kesehatan, namun bangsa Indonesia masih belum mencapai “Indonesia 

Sehat” sebagaimana yang dikehendaki dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan kesehatan yang 

terjadi di Indonesia. 

Permasalahan yang terjadi di Indonesia diantaranya masih tinggi angka 

kematian ibu, tingginya angka kurang gizi, penyakit menular dan tidak menular 

(Menteri Kesehatan RI, 2017). Selain itu, terbatasnya tenaga kesehatan dan 

distribusi yang tidak merata, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung 

pola hidup bersih dan sehat (Arisandy, 2015). Hal inilah yang menyebabkan 

munculnya berbagai penyakit dikalangan masyarakat. Penyakit pada manusia 

merupakan gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi yang ada pada 

tubuh menjadi tidak normal sehingga dapat mengganggu manusia dalam 

beraktivitas (Hardiyanto dkk, 2016). Pola hidup yang tidak sehat ditambah stress 

dan kurangnya aktivitas fisik menunjukan dampak dengan meningkatnya masalah 

penyakit, terutama terjadi dikota-kota besar (Sapnita, 2016). 

Kota Pekanbaru merupakan ibukota di Provinsi Riau dengan luas wilayah 

632,26 Km2, yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Jumlah penduduk 

kota Pekanbaru pada tahun 2015 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah berjumlah 1.038.118 jiwa, dengan kepadatan 

penduduk 1.632,26 Km2. Menurut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (2015), 

tercatat 20 puskesmas dan 25 rumah sakit yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru. 
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Pola hidup yang tidak sehat juga terjadi pada masyarakat Kota Pekanbaru sehingga 

menyebabkan terjadinya berbagai penyakit (Sundari, 2015). 

Berbagai penyakit yang berada di Kota Pekanbaru berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru (2017) menyebutkan bahwa terdapat penyakit tidak 

menular terbesar diantaranya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hipertensi, 

hipotensi, diabetes, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, dispepsia, influenza, 

gastritis (maag), penyakit kulit dan demam. Sedangkan berdasarkan hasil survey 

mengenai penyakit yang sering diderita masyarakat Kota Pekanbaru menunjukan 

bahwa ada beberapa penyakit yang umum terjadi dikalangan masyarakat kota 

Pekanbaru diantaranya alergi 5%, influenza 50%, demam 35%, maag 3%,  sakit 

kepala 7%, sakit perut 3%, diare 5%, hipertensi 1%, hipotensi 1% dan ISPA 1%. 

Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan upaya menurunkan angka kesakitan 

dan prevalensi timbulnya komplikasi pada penyakit maka perlu dilakukan 

penelitian-penelitian yang dapat mendeteksi timbulnya penyakit sehingga dapat 

dilakukan upaya prefentif serta upaya rehabilitatif bagi penderita penyakit dengan 

pendekatan yang menyeluruh, sehingga dampak terjadinya berbagai penyakit dapat 

dikurangi (Kurniawan, 2014).  

Hasil survey yang dilakukan di Kota Pekanbaru pada bulan Januari sampai 

April 2018 menunjukan bahwa ada beberapa penanggulangan penyakit yang 

dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan berobat kepelayanan kesehatan 66%, 

melakukan pengobatan tradisional 10% dan tidak melakukan pengobatan 24%. 

Selain itu terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan masyarakat 

untuk melakukan pengobatan yaitu klinik 48%, puskesmas 18% dan rumah sakit 

35% yang tersebar di Kota Pekanbaru. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, 

perlu diimbangi dengan peningkatan teknologi informasi dan data yang akurat bagi 

kepentingan dinas kesehatan maupun instansi terkait untuk pengambilan kebijakan. 

Misalnya informasi mengenai daerah pemberantasan penyakit dan potensi adanya 

penyakit dalam suatu daerah tertentu sehingga informasi ini dapat mengarahkan 

paramedis melakukan usaha pemberantasan penyakit tersebut (Kurniawan, 2014).   

Salah satu upaya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yaitu melakukan 

penyuluhan terkait penyakit yang menyebar dikalangan masyarakat. Saat ini, dinas 
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kesehatan kota pekanbaru melakukan penyuluhan  dengan menggunakan metode 

secara acak dan bergilir pada masyarakat disekitar puskesmas yang tersebar di Kota 

Pekanbaru. Namun metode tersebut memiliki resiko tingginya ketidak tepat sasaran 

penyuluhan karena tentunya setiap daerah memiliki penyebaran penyakit yang 

berbeda. Sehingga perlu diketahui pola penyebaran penyakit disetiap kecamatan 

untuk mempermudah persiapan materi serta proses penyuluhan yang tepat sasaran 

agar memperkecil tingkat penyebaran suatu penyakit. Oleh karena itu diperlukan 

analisa terhadap data kesehatan masyarakat sehingga diketahui pola penyebaran 

penyakit berdasarkan wilayah dan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan 

masyarakat. Salah satu alternatif solusi dari masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan teknik data mining. 

Data Mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, 

dan kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang 

tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola 

seperti teknik stastistik dan matematika (Larose, 2005). Teknik data mining yang 

mampu menggali informasi dari kumpulan data multidimensi yang telah diperoleh, 

selain itu pengekstrakan data yang terhubung dengan data lain juga dapat dilakukan 

oleh teknik data mining yaitu menggunakan clustering (Wardhani, 2016). 

Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokan data yang 

memiliki kemiripan karakteristik (similarity) antara satu data dengan data yang lain 

(Ong, 2013).  

Pengetahuan tentang clustering penyakit sangat bermanfaat dalam 

penanggulangan penyakit karena memberikan informasi wilayah dengan resiko 

suatu penyakit yang tinggi (Wardani, 2013). Pada penelitian ini metode clustering 

digunakan untuk mengelompokan penderita penyakit dikota Pekanbaru, penyakit 

yang telah dikelompokan kemudian dianalisa pola pengelompokannya. Hasil 

pengelompokan penyakit ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi penyakit pada daerah tersebut. Metode 

yang cukup populer dalam data mining untuk clustering adalah algoritma K-Means 

(Wardhani, 2016). 
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Algoritma K-Means merupakan metode yang paling sederhana dan umum 

(Santosa, 2007 dikutip oleh Alfina, 2012). Hal ini dikarenakan K-Means memiliki 

kemampuan mengelompokan data dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu 

komputasi yang relatif cepat dan efisien (Arai, 2007). Algoritma ini mempunyai 

kelebihan mudah diterapkan dan dijalankan, relatif cepat, mudah untuk diadaptasi 

dan paling banyak dipraktekan dalam tugas data mining (Ramadhan dkk, 2017). 

Penelitian terdahulu menggunakan metode K-Means dibidang kesehatan telah 

dilakukan oleh Sulastri (2017) yang berhasil mengelompokan data penderita 

Thalassaemia menggunakan algoritma K-Means. Penelitian serupa juga dilakukan 

oleh Meisida (2014) untuk klasifikasi penyakit karies gigi menunjukan bahwa 

algoritma K-Means memiliki nilai eror yang kecil dengan melakukan bineralisasi 

data terlebih dahulu. Sehingga dalam penelitian ini digunakan teknik clustering 

menggunakan algoritma K-Means untuk mengelompokan penderita penyakit yang 

dikota Pekanbaru. 

Selain menggunakan clustering juga dilakukan penelitian untuk mencari 

hubungan antar penyakit menggunakan metode data mining. Metode data mining 

lainnya yang populer adalah Asociation Rule (Hahsler, 2017). Metode Asociation 

Rule merupakan metode data mining  yang digunakan untuk menemukan korelasi 

antar data yang berbeda serta menganalisa pola dari kumpulan data yang berjumlah 

besar (Bathla, 2015). Kelebihan Association Rule adalah lebih sederhana dan dapat 

menangani data yang besar. Sedangkan Algoritma lainnya memiliki kelemahan 

dalam penggunaan memori saat jumlah data besar, tentunya berpengaruh terhadap 

banyaknya item yang diproses (Fauzy dkk, 2016). Dalam penelitian ini, Association 

rule membantu mencari pola hubungan kombinasi penyakit melalui mekanisme 

perhitungan nilai support dan confidence sehingga diperoleh penyakit yang 

memiliki korelasi satu sama lain. 

Penelitian terdahulu dibidang kesehatan menggunakan metode Association 

rule telah dilakukan oleh Mauladi (2018) yang menerapkan sepuluh  aturan asosiasi 

untuk mencari pola hubungan antara penyakit dan usia pasien. Hasilnya metode 

Association Rule dapat membantu Rumah Sakit untuk melakukan penelusuran pada 

data historis penyakit untuk mengidentifikasi pola penyakit. Budiman dkk (2017) 
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menggunakan association rule dan naïve bayes classifier untuk klasifikasi 

kecenderungan penyakit mata di Jawa Barat. Metode asociation rule dilakukan 

untuk mencari kombinasi data rekam medis dan penyakit mata sedangkan naïve 

bayes classifier digunakan untuk mengelompokan penyakit mata dari berbagai Kota 

dan Kabupaten.  

 Dalam penelitian ini juga menggunakan dua metode data mining yaitu K-

Means dan Asociation rule. Algoritma K-Means diterapkan untuk mengelompokan 

penderita penyakit di Kota Pekanbaru berdasarkan atribut yang telah ditentukan. 

Sedangkan metode Association Rule untuk mengetahui hubungan antar penyakit 

yang sering diderita bersamaan sehingga diketahui pola penyakit yang ada di Kota 

Pekanbaru. Namun pada penelitian ini, pola yang dibangun hanya sebatas 

pendugaan awal penyakit yang sering diderita masyarakat Kota Pekanbaru. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu bagaimana mengelompokan data masyarakat yang 

menderita penyakit berdasarkan daerah di Kota Pekanbaru serta mencari hubungan 

antar penyakit yang sering diderita masyarakat Kota Pekanbaru. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian diperlukan beberapa batasan sehingga pada 

pembahasan tidak menyimpang dari yang telah dikonsepkan. Adapun batasan 

masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kesehatan 

masyarakat Kota Pekanbaru yang diperoleh dari hasil survey secara 

online pada bulan Januari sampai April 2018. 

3. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik random sampling pada 

12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. 

4. Total data kesehatan masyarakat yang diperoleh sebanyak 1.253 record 

data sebelum dilakukan pembersihan dan 1000 record data yang 

digunakan setelah dilakukan pembersihan. 
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5. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 10 atribut digunakan 

untuk clustering menggunakan algoritma K-Means dan 11 atribut untuk 

perhitungan menggunakan Asociation Rule yang telah divalidasi oleh 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. 

6. Pada perhitungan algoritma K-Means menggunakan percobaan 

maksimal 10 cluster.   

7. Metode validitas cluster yang digunakam adalah Davies Bouldien 

Index.  

8. Jumlah penyakit dalam penelitian ini ada 10 yaitu penyakit terbesar di 

Kota Pekanbaru berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. 

9. Hasil Asociation Rule hanya sebatas pendugaan awal penyakit dan 

keterkaitan antar penyakit. 

10. Tools yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir yaitu Rapid Miner, 

Excell dan Weka. 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pola penyebaran masyarakat Kota Pekanbaru yang 

paling banyak menderita penyakit tertentu menggunakan algoritma K-

Means. 

2. Untuk mencari hubungan antar penyakit yang sering diderita bersamaan 

di Kota Pekanbaru menggunakan metode Association Rule. 

1.5. Manfaat 

Dari pembahasan sebelumnya, didapatkan manfaat dari penelitian yang 

dilakukan yaitu: 

1. Mendapatkan informasi yang dapat memudahkan pihak Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru untuk memilih materi yang tepat untuk 

penyuluhan kesehatan berdasarkan penyakit  yang banyak diderita 

didaerah Kecamatan. 

2. Memberikan informasi kepada penyedia kesehatan seperti pihak apotik 

yang berada didaerah dengan penyakit tertentu sehingga pihak apotik 

bisa menyediakan stock obat penyakit tersebut lebih banyak. 
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3. Mencari hubungan antar penyakit yang satu dengan yang lainnya 

sebagai informasi pendugaan awal penyakit, selanjutnya menjadi 

pengetahuan diagnosa awal terjadinya gejala penyakit lanjutan. 

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 

Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum isi tugas akhir meliputi 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat tugas akhir serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang terkait pada 

penelitian berasal dari jurnal, buku serta studi kepustakaan yang 

digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian Tugas Akhir ini.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung dan 

disajikan secara rinci. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dibuat dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


