
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi (tekanan darah tinggi) atau sering disebut juga dengan penyakit 

kardiovaskular yaitu peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan 

selang waktu lima  menit  dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Bila tidak cepat 

dideteksi dan diberikan pengobatan, peningkatan tekanan darah yang berlangsung 

dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti 

kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak 

(menyebabkan stroke). Bahkan banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah 

tidak terkontrol sehingga jumlahnya terus meningkat (Infodatin Hipertensi, 2013). 

Pada tahun 2013, WHO menyebutkan sekitar 1 milyar orang di dunia 

mengalami penyakit hipertensi. Penyakit tidak menular ini dialami oleh berbagai 

Negara maju maupun Negara berkembang (WHO, 2013). Selanjutnya pada tahun 

2013 secara nasional 25,8% penduduk Indonesia menderita penyakit hipertensi 

yang mana jika saat ini penduduk Indonesia sebesar 252.124.458 jiwa maka 

terdapat 65.048.110 jiwa yang menderita hipertensi (Infodatin, 2013). 

Dalam penanganan penyakit hipertensi diperlukan suatu pengobatan salah 

satunya dengan menggunakan obat antihipertensi. Mengingat hipertensi mulai 

dialami hampir setiap kalangan dari remaja, dewasa hingga lanjut usia. Dengan 

jumlah penderita hipertensi yang cukup besar ini tentunya diperlukan pengawasan 

dalam mengkonsumsi obat antihipertensi. 

Setiap obat memiliki kemungkinan untuk menyebabkan efek samping. 

Namun biasanya yang sering ditemukan seperti mengantuk. Tetapi obat yang 

dikonsumsi dapat menyebabkan gejala baru jika menggunakan obat secara 

berlebihan dan menimbulkan Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) atau yang 
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biasa disebut  Adverse Event (fda/gov). Bahkan ada beberapa adverse event yang 

berbahaya seperti luka parah, perawatan intensif di rumah sakit, kelumpuhan, 

bahkan kematian. 

Terdapat hasil penelitian yang menerbitkan tentang adanya reaksi 

penggunaan obat yang tidak diketahui sebelumnya, termasuk obat antihipertensi. 

Bahkan Kumar et al (2011) menemukan 34 kejadian yang tidak diinginkan dalam 

250 kasus penggunaan obat hipertensi yang ada di New Delhi.  

Setiap negara memiliki badan atau organisasi pengawas obat dan salah 

satunya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat FDA (Food and 

Drug Administration). FDA bertugas melindungi kesehatan masyarakat dengan 

mengawasi makanan, obat-obatan serta produk biologi lainnya (fda.gov/about).  

FDA menemukan gejala baru yang tidak biasa dan disebabkan karena 

mengkonsumsi obat secara berlebihan, seperti kesulitan tidur, sakit kepala dan 

yang lebih parah yaitu kematian. Laporan mengenai gejala baru yang ditemukan 

ini berasal dari seluruh data laporan Rumah Sakit dan Dokter di Amerika Serikat 

yang diterima oleh FAERS (FDA Adverse Event Reporting System). Salah satu 

obat yang dilaporkan yaitu antihipertensi golongan ACE Inhibitor.  

Tanpa disadari, banyaknya jumlah data obat antihipertensi ACE Inhibitor 

yang ada, menyimpan informasi penting yang tidak dapat diketahui secara 

manual. Sedangkan informasi dibutuhkan sebagai tolak ukur dalam mengambil 

suatu keputusan, menentukan prediksi, menentukan kualitas, pengetahuan dan lain 

sebagainya. Apalagi dengan teknologi pada saat sekarang ini, solusi dalam dunia 

teknologi untuk penggalian dan penyajian informasi tepat, akurat dan efesien 

adalah data mining.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Association Rule (Zhao, 

2003) yaitu algoritma diffset eclat. Algoritma diffset eclat (Declat) yang 

dikemukakan oleh M. J. Zaki dan Karam Gouda pada penelitiannya yang berjudul 

“Fast Vertical Mining using Diffset” ini melakukan pencarian frequent itemset 

dengan struktur database secara vertikal yang merupakan pengembangan dari 

algoritma sebelumnya yaitu Algoritma Eclat dimana penelitian tersebut 

menyebutkan salah satu kelemahan Eclat adalah penggunaan memori yang cukup 
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besar ketika proses mining berlangsung, maka dari itu salah satu solusinya 

menggunakan diffset untuk memangkas penggunaan memori yang besar tersebut.  

Selanjutnya pada penelitian sebelumnya “On Knowledge Discovery in 

Open Medical Data on the Example of the FDA Drug Adverse Event Reporting 

System for Alendronate (Fosamax)” oleh Yildirim et al pada tahun 2013 yang 

mana mengangkat penelitian untuk menganalisa data FDA AERS dari kuarter 

ketiga tahun 2005 sampai kuarter kedua tahun 2012 menggunakan algoritma 

Apriori dan Predictive Apriori. Penelitian ini menggunakan atribut pada 

demografi pasien yaitu umur dan jenis kelamin sebagai parameter untuk mencari 

adverse event yang terjadi pada obat Alendronate (Fosamax). 

Dengan adanya permasalahan tersebut serta solusi dalam mengatasinya, 

maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Algoritma 

Declat dalam Identifikasi Adverse Event pada Obat Antihipertensi 

Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah bagaimana 

mengimplementasi metode diffset eclat untuk mendapatkan informasi tentang 

hubungan adverse event  pada konsumsi obat antihipertensi golongan ACE 

Inhibitor. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian perlu dibuat batasan masalah agar cakupan 

penelitian tidak terlalu luas, batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak membahas kandungan dan dosis pada obat. 

2. Data yang diambil adalah laporan dari FAERS (FDA Adverse Event Reporting 

System) Amerika Serikat yang merupakan seluruh Data Laporan Rumah Sakit 

dan Dokter di Amerika Serikat pada tahun 2006 s.d. 2015. 

3. Penelitian ini menggunakan teknik data mining menggunakan algoritma diffset 

eclat untuk pencarian frequent 4- itemsets. 

4. Obat yang digunakan adalah obat antihipertensi golongan ACE Inhibitor. 
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5. Atribut yang digunakan yaitu obat, jenis kelamin, kelompok umur, dan 

adverse event. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 

adalah mencari persentase hubungan adverse event yang terjadi karena 

menggunakan jenis obat antihipertensi golongan ACE Inhibitor. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 bab yang masing-masing 

bab dirincikan sebagai berikut: 

Bab I     Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir yang meliputi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II   Landasan Teori 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori dan literatur yang mendukung 

penulisan tugas akhir ini sebagai dasar dalam pemecahan permasalahan.  

Bab III Metodologi Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian atau langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisa  

Bagian ini berisi tentang analisa data dan analisa tahapan data mining 

yang menggunakan algoritma terhadap tool yang digunakan. 
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Bab V Implementasi dan Pengujian 

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi menggunakan SPMF 

dan dilakukan proses mining dengan hasil akhir berupa interpretation. 

Bab VI Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 


