
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hipertensi 

Hipertensi dikenal secara luas dengan sebutan kardiovaskular. Penyakit 

tidak menular ini diperkirakan telah menyebabkan 4.5% dari beban penyakit 

secara global, dan prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang 

maupun di negara maju. Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama 

gangguan jantung. Selain itu, hipertensi dapat berakibat terjadinya gagal ginjal 

maupun penyakit serebrovaskular. Penyakit ini bertanggung jawab terhadap 

tingginya biaya pengobatan dikarenakan alasan tingginya angka kunjungan ke 

dokter, perawatan di rumah sakit dan atau penggunaan obat jangka panjang 

(WHO, 2003). 

Beberapa gejala akibat hipertensi pada umumnya, seperti pusing, 

gangguan penglihatan, dan sakit kepala, seringkali terjadi pada saat hipertensi 

sudah lanjut disaat tekanan darah sudah mencapai angka tertentu yang bermakna 

(Depkes, 2006). 

2.2 ACE Inhibitor 

Golongan obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi dengan 

mencegah tubuh membuat hormon angiotensin II. Hormon inilah yang 

menyebabkan pembuluh darah menyempit, yang dapat menaikkan tekanan darah. 

ACE Inhibitor membiarkan pembuluh darah melebar dan membiarkan lebih 

banyak darah mengalir ke jantung, sehingga menurunkan tekanan darah. Obat-

golongan ini juga digunakan untuk mengobati gagal jantung kongestif, untuk 

melindungi ginjal pada pasien dengan diabetes, dan untuk mengobati pasien yang 

telah terkena serangan jantung. Selaim itu dapat juga digunakan untuk membantu 

mencegah serangan jantung dan stroke pada pasien dengan resiko tinggi (Depkes, 

2006). 
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Adapun nama obat generik yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari drugs.com yang merupakan penyedia layanan informasi farmasi 

dari sumber independen, yaitu: 

1. captopril systemic  

2. fosinopril systemic  

3. moexipril systemic  

4. quinapril systemic  

5. perindopril systemic  

6. ramipril systemic  

7. benazepril systemic  

8. enalapril systemic  

9. trandolapril systemic  

10. lisinopril systemic  

11. enalaprilat systemic 

2.3 Adverse Event 

Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) atau dapat disebut juga dengan 

Adverse Event merupakan respon obat maupun kejadian medis yang tidak 

diharapkan pada penggunaan obat dosis normal yang digunakan untuk profilaksis, 

diagnosis, terapi penyakit atau modifikasi fungsi fisiologis. Adverse event bisa 

berupa kejadian yang ringan sampai berat seperti cacat hingga kematian. 

(fda.gov). 

2.4 FDA (Food and Drug Administration) 

FDA (Food and Drug Administration) merupakan sebuah Badan 

Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Badan ini bertugas mengatur 

makanan, suplemen, obat-obatan, produk biofarmasi, transfusi darah, bagian 

medis, bagian untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan, dan 

kosmetik di Amerika Serikat (fda.gov/about). 

FDA memiliki wewenang untuk mengatur berbagai produk untuk 

menjamin keamanan publik Amerika Serikat dan memastikan produk makanan, 
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kedokteran, dan kosmetik yang dipasarkan kepada konsumen sesuai dengan janji 

yang diberikan produsen. 

2.5 MedDRA  

MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) merupakan  

terminology medis standar yang kaya dan spesifik yang dikembangkan sekitar 

tahun 1990-an oleh Konferensi Internasional tentang Harmonisasi Persyaratan 

Teknis Pendaftaran Farmasi untuk Manusia Gunakan (ICH) untuk memfasilitasi 

dalam berbagi informasi peraturan internasional untuk produk medis yang 

digunakan oleh manusia. MedDRA tersedia untuk semua yang berwenang seperti 

perusahaan farmasi, organisasi penelitian klinis, dan professional kesehatan 

lainnya untuk digunakan dalam pendaftaran, dokumentasi dan keamanan 

pemantauan produk medis baik sebelum dan setelah produk telah resmi dijual 

(meddra.org). 

MedDRA juga mengeluarkan 27 SOC (System  Organ Class) yang 

dibedakan melalui sistem anatomis atau fisiologis, etiologi (penyakit asal) atau 

tujuan. Sebagian besar menggambarkan gangguan dari bagian tertentu dari tubuh. 

Adapun 27 kelas SOC tersebut, yaitu : 

Tabel 2.1 27 System Organ Class 

No System Organ Class 

1 Blood and lymphatic system disorders 

2 Cardiac disorders 

3 Congenital, familial and genetic disorders 

4 Ear and labyrinth disorders 

5 Endocrine disorders 

6 Eye disorders 

7 Gastrointestinal disorders 

8 General disorders and administration site conditions 

9 Hepatobiliary disorders 

10 Immune system disorders 

11 Infections and infestations 

12 Injury, poisoning and procedural complications 

13 Investigations 

14 Metabolism and nutrition disorders 

15 Musculoskeletal and connective tissue disorders 

16 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 

17 Nervous system disorders 
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18 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 

19 Product issues 

20 Psychiatric disorders 

21 Renal and urinary disorders 

22 Reproductive system and breast disorders 

23 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders 

24 Skin and subcutaneous tissue disorders 

25 Social circumstances 

26 Surgical and medical procedures 

27 Vascular disorders 

 

MedDRA juga memiliki analisis tool untuk analisa adverse event ke dalam 

kelas SOC yaitu MVAT (MedDRA Version Analysis Tool). MVAT merupakan 

tools berbasis web yang dapat digunakan untuk memetakan suatu adverse event 

ke dalam System Organ Class. Tampilan MVAT dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Interface MVAT (meddra.org) 

2.6 Knowledge Discovery in Database 

KDD (Knowledge Discovery in Database) adalah proses yang terorganisir 

untuk mengidentifikasi pola yang valid, berguna, dan mudah dimengerti dari 

dataset yang besar dan kompleks. Data Mining (DM) adalah inti dari proses 

KDD, dimana melibatkan algoritma yang digunakan untuk mengeksplorasi data, 
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mengembangkan model dan menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui 

(Maimon dkk, 2010). Model ini digunakan untuk memahami fenomena dari data, 

analisis dan prediksi. Gambar 2.1 menjelaskan proses KDD. 

 

Gambar 2.2 Proses KDD (Maimon dkk, 2010) 

2.6.1 Tahap-tahap KDD 

Ada lima tahap penting dalam KDD (Han et al, 2012) sebagai berikut : 

1. Data Selection 

Pemilihan (selection) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai.  Data hasil seleksi 

yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas 

terpisah dari basis data opersional. 

2. Pre-processing/Cleaning 

Sebelum proses data mining dilakukan perlu dilakukan proses cleaning pada 

data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain 

membuang duplikasi data, seperti kesalahan ketik (tipografi). Juga dilakukan 

proses enrichment, yaitu proses “memperkaya” data yang sudah ada dengan 

data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data 

atau informasi eksternal. 
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3. Transformation 

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data 

tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD 

merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi 

yang akan dicari dalam basis data. 

4. Data Mining  

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, 

atau algoritma dalam data Mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan.  

5. Interpretation/ Evaluation  

Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap 

ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut dengan interpretation. 

Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. 

2.7 Data Mining 

Data mining merupakan proses pencarian pola-pola yang menarik dan 

tersembunyi (hidden pattern) dari suatu kumpulan data yang berukuran besar 

yang tersimpan dalam suatu basis data, data warehouse, atau tempat penyimpanan 

data lainnya (Tan dkk, 2006). Data mining juga didefinisikan sebagai bagian dari 

proses penggalian pengetahuan dalam database yang sering disebut dengan istilah 

Knowledge Discovery in Database (KDD).  

2.7.1 Karakteristik Data Mining 

Data mining (Maimon dkk, 2010) memiliki beberapa karakteristik,  yaitu: 

1. Data mining memiliki karakteristik dimana berhubungan dengan penemuan 

pola baru yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui 

sebelumnya. 
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2. Data mining bisa menggunakan data yang sangat besar, hal ini biasanya 

dilakukan agar memiliki hasil yang akurat dan terpercaya. 

2.7.2 Fungsi Data Mining 

Banyak fungsi data mining yang dapat digunakan. Dalam kasus tertentu 

fungsi data mining dapat digabungkan untuk menjawab masalah yang dihadapi 

(Maclennan, dkk 2009). Berikut adalah fungsi data mining secara umum: 

1. Classification 

Fungsi dari Classification adalah untuk mengklasifikasikan suatu target class 

ke dalam kategori yang dipilih. 

 

Gambar 2.3 Classification - Decision Tree 

2. Clustering 

Fungsi dari clustering adalah untuk mencari pengelompokan atribut ke dalam 

segmentasi-segmentasi berdasarkan similaritas. 

 

Gambar 2.4 Clustering 
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3. Association 

Fungsi dari association adalah untuk mencari keterkaitan antara atribut atau 

item set, berdasarkan jumlah item yang muncul dan rule association yang ada. 

 

Gambar 2.5 Product Association 

4. Regression 

Fungsi dari regression hampir mirip dengan klasifikasi. Fungsi dari regression 

adalah bertujuan untuk mencari prediksi dari suatu pola yang ada. 

5. Forecasting  

Fungsi dari forecasting adalah untuk peramalan waktu yang akan datang 

berdasarkan trend yang telah terjadi di waktu sebelumnya. 

 

Gambar 2.6 Time Series 

6. Sequence Analysis 

Fungsi dari sequence analysis adalah untuk mencari pola urutan dari 

rangkaian kejadian. 
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7. Deviation Analysis 

Fungsi dari devation analysis adalah untuk mencari kejadian langka yang 

sangat berbeda dari keadaan normal (kejadian abnormal). 

2.8 Association Rule 

Association Rule  merupakan suatu prosedur untuk mencari hubungan tiap 

item dalam suatu dataset yang digunakan. Pada association rule memberikan 

informasi dalam bentuk “ if - then” atau “jika - maka”. Istilah jika diwakili dengan 

antecedent sedangkan maka diwakili dengan istilah consequent.   

1. Support 

Yaitu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat dominasi suatu item 

atau itemset dari keseluruhan transaksi. Rumus untuk menentukan support (Zhao, 

2003) : 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
… … (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 2.1) 

Nilai support dari 2 item diperoleh dengan menggunakan rumus : 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴, 𝐵) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
… … (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 2.2)  

 

2. Confidence 

Confidence merupakan nilai kepastian atau ukuran yang menunjukan 

hubungan antar dua item secara conditional (berdasarkan suatu kondisi tertentu). 

Metodologi dasar analisis asosiasi memiliki dua tahap, yaitu melakukan 

analisa pola frekuensi tinggi (frequent pattern) dan proses pembentukan aturan 

asosiasi. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(𝐴 → 𝐵) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐴 → 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐴
 𝑥 100% ⋯ (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 2.3) 
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2.9 Algoritma Diffset Eclat (Declat) 

Algoritma Equivalence Class Transformation (Eclat) merupakan algoritma 

yang sangat sederhana untuk menemukan itemset yang paling sering muncul, 

pada dasarnya algoritma Eclat melakukan pencarian secara depth-first-search 

pada database dengan tata letak vertikal, jika database berbentuk horizontal maka 

harus dikonversikan ke bentuk vertikal terlebih dahulu. 

Algoritma Eclat membangkitkan kandidatnya dengan pencarian depth-first 

dan menggunakan interseksi (titik potong) tid-list antar item-nya (Borgelt, 2003). 

Dalam prosesnya algoritme Eclat didefinisikan secara rekursif, artinya proses 

pencarian itemset yang diinginkan akan terjadi secara berkesinambungan 

sepanjang masih ada itemset yang tersisa. Metode pembentukan itemset pada 

algoritme Eclat (Zaki, 1997) yaitu: 

1. Nyatakan setiap item dalam tabel tid-list secara vertikal 

2. Menentukan nilai minimum support dari setiap k-itemset dengan interseksi 

tid-list dari kedua (k-1) subset. Pendekatan interseksinya adalah bottom-

up. 

Keuntungan dari algoritma Eclat ialah proses perhitungan frequent itemset 

lebih cepat dibandingkan dengan algoritma Apriori (Zaki et al. 2000). Hal ini 

disebabkan proses pencarian itemset-nya secara mendalam dan ketika telah 

ditemukan itemset yang sering dikunjungi maka proses berakhir.  

Namun, untuk mengurangi pemakaian memori maka digunakanlah diffsets 

(different of tidsets) yang disebut Algoritma Declat (Zaki, 2003). Berikut pseudo 

code untuk algoritma declat : 

 

 

 

 

 

// Initial call : Ƒ  Ø 

P  {( i, d(i), sup(i) ) | i ∈ ℐ , d(i) = 𝒯 \ t(i). sup(i) ≥ minsup } 

 DECLAT (P, minsup, Ƒ): 

foreach (Xa, d(Xa), sup(Xb)) ∈ P do 

 Ƒ  Ƒ ∪ {(Xa, sup(Xa))} 

 Pa  Ø  

 foreach (Xb, d(Xb), sup(Xb)) ∈ P, with Xb > Xa do 

  Xab = Xa ∪ Xb 

  d(Xab) = d(Xb) \ d(Xab) | 

  sup(Xab) = sup(Xa) - |d(Xab) | 

  if sup(Xab) ≥ minsup then 

   Pa  Pa ∪ {(Xab, d(Xab), sup(Xab))} 

 if Pa ≠ Ø then DECLAT (Pa, minsup, Ƒ) 
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2.10 SPMF 

SPMF merupakan sebuah tools data mining open source dengan paket 

program dan source code yang ditulis dalam bahasa JAVA. SPMF memuat lebih 

dari 120 algoritma data mining yang bertujuan untuk melakukan association rule 

mining, itemset mining, sequential rule mining, sequence prediction, periodic 

pattern mining, high utility pattern mining, clustering dan classification. Untuk 

source code yang tersedia juga dapat diintegrasikan ke dalam software java 

(Fournier, 2014).   

2.11 Penelitian Terkait 

Dalam penelitian ini penulis belum menemukan penelitian yang secara 

pasti meneliti adverse event terhadap obat antihipertensi dengan menggunakan 

algoritma Diffset Eclat, akan tetapi penulis mengkaji dari beberapa penelitian 

yang hampir mendekati penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul 

“Penerapan Algoritma Declat dalam Identifikasi Adverse Event pada Obat 

Antihipertensi berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin”. 

Penelitian yang dilakukan M. J. Zaki dan Karam Gouda pada tahun 2003 

yang berjudul “Fast vertical mining using diffsets” mengusung algoritma Eclat 

dengan melakukan pengembangan dengan cara mengurangi ukuran tidsets 

sehingga penggunaan memori proses mining pada algoritma diffset éclat jauh 

lebih kecil dibandingkan algoritma eclat. 

Yildirim et al, pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang pencarian 

informasi yang tersembunyi pada data FDA AERS mengenai obat alendronate 

(Fosamax)yang biasa digunakan untuk penyakit osteoporosis. Penelitian ini 

menggunakan tool WEKA 3.6.6 menggunakan algoritma apriori dan prediktif 

apriori serta atribut yang digunakan adalah kelompok umur, jenis kelamin, dan 

adverse event. 

Pada tahun 2014, Alwis Nazir melakukan penelitian yang berjudul 

“Identification of Suice-Related Event Through Network Analysis of Adverse 

Event Reports” yang menganalisis laporan kejadian tidak diinginkan yang terjadi 
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karena mengkonsumsi obat antidepresan golongan SSRI yang berkaitan dengan 

tindakan bunuh diri menggunakan network analysis. 

Kemudian pada tahun 2015, Meilinda Heriza melakukan penelitian 

mengenai “Pencarian Hubungan Adverse Event pada Obat Penenang dengan 

Apriori”. Penelitian ini mencari hubungan antara obat dan adverse event bunuh 

diri dengan menggunakan algoritma Apriori yang mendapatkan hasil nilai support 

0,05% dan nilai confidence 80%. 

Pada tahun 2015, Kiki Estriyana Utami melakukan penelitian yang 

berjudul ”Prediksi Adverse Event Bunuh Diri Terhadap Obat Antidepresan 

Menggunakan Algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth)” dimana 

penelitian ini mencari hubungan konsumsi obat antidepresan SSRI yang 

menyebabkan adverse event berupa keinginan bunuh diri menggunakan algoritma 

FP-Growth dengan minimum support 0% dan nilai confidence tertinggi <8%. 

Lalu pada tahun 2015, Irmayanti melakukan penelitian mengenai 

“Penerapan Algoritma Frequent Fattern Growth (FP-growth) untuk Mencari 

Hubungan Kebiasaan Merokok, Alkohol dan Olahraga Terhadap Penyakit 

Hipertensi”. Penelitian ini menggunakan atribut 4 atribut dengan jumlah item 

sebanyak 15 item. Penelitian ini menghasilkan support tertinggi sebesar 65,5% 

dengan confidence sebesar 100%.  

 


