
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang 

dimaksud dengan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. 

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh (Sucahya et al., 2015) pada tahun 

2014 diketahui bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 

juta sampai 4,1 juta orang yang pernah menggunakan narkoba dalam setahun 

terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di 

Indonesia. Dengan kata lain ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka 

yang berusia 10-59 tahun yang masih atau pernah menggunakan narkoba di tahun 

2014. 

“Narkotika dibagi atas beberapa jenis dan salah satunya yaitu Opioid. Opioid 

yaitu nama sekelompok zat yang berasal dari tumbuhan Papaver Somniforum 

(popi) yang merupakan sumber utama dari narkotika non sintesis. Golongan 

narkotika alamiah semi sintetik atau sintetik yang mempunyai khasiat farmakologi 

mengurangi atau mematikan rasa nyeri (analgesik)” (BNN,2012). 

Analgesik Opioid lebih efektif untuk menghilangkan rasa sakit dibandingkan 

dengan analgesik non-opioid, digunakan untuk menghilangkan rasa sakit sedang 

sampai dengan parah, dimana penghilang rasa sakit lain biasanya tidak bekerja. 

Rasa sakit bisa dikatakan parah jika mengganggu kehidupan sehari-hari atau harus 

sering beristirahat atau menyebabkan kesulitan berjalan (ArthritisResearchUK).  

Opioid adalah analgesik yang paling banyak diresepkan untuk menghilangkan 

sakit kronis. Dimana sekitar 3% dari orang dewasa di United States menerima 

terapi Opioid jangka panjang untuk sakit kronis non-kanker. Dan hampir 250 juta 

Opioid resep  dipenuhi setiap tahunnya (Dorn, Lembo, & Cremonini, 2014).   
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Terkadang, orang-orang yang menderita akibat kecanduan terhadap 

pengobatan Opioid mengembangkan toleransi terhadap obat tersebut, sehingga 

mereka merasa memerlukan obat dalam jumlah lebih agar merasa normal, atau 

untuk mencapai rasa yang sama saat pertama kali mengkonsumsi obat. Sehingga 

mengkonsumsi lebih banyak obat dan mengakibatkan overdosis 

(americanaddictioncenters.org) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kaplovitch, Gomes, Camacho, & 

Dhalla, 2015) dengan judul Sex Differences in Dose Escalation and Overdose 

Death during Chronic Opioid Therapy: A Population-Based Cohort Study 

didapatkan kesimpulan bahwa laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dari 

perempuan dalam peningkatan dosis tinggi terapi Opioid dan kematian yang 

berasal dari Opioid. Menurut World Drug Report 2016, Opiates dan Opioid 

berada paling atas di daftar obat-obatan yang menyebab kematian yang berkaitan 

dengan obat-obatan di seluruh dunia. 

Tidak hanya akibat penggunaan dosis yang berlebih. Kematian akibat 

penggunaan Opioid juga banyak terjadi karena pengkombinasian Opioid dengan 

alkohol dan obat-obatan lainnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan (Coffin et al., 2003) dengan judul 

Opiates, cocaine and alcohol combinations in accidental drug overdose deaths in 

New York City, 1990-98 menggunakan data overdosis di New York antara tahun 

1990 dan 1998 dari Office of the Chief Medical Examiner (OCME) diketahui 

bahwa dari 97,6% kematian, 57,8% kematian berasal dari dua atau lebih 

kombinasi ketiga obat yang ada. Sementara menurut data yang diterbitkan oleh 

FDA, dari tahun 2004-2011 tingkat kunjungan pasien di unit gawat darurat 

melibatkan penggunaan non-medical dari Opioid dan Benzodiazepines meningkat 

cukup besar. Kematian akibat overdosis (mengkonsumsi obat melebihi dosis) 

yang melibatkan kedua jenis obat tersebut meningkat 3 kali lipat pada periode 

tersebut (FDA,2016). 

Walaupun data mengenai overdosis penggunaan single obat sudah 

diterbitkan, namun data mengenai kombinasi obat-obatan (polydrugs) apa saja 

yang paling banyak menyebabkan overdosis belum diketahui secara pasti. 
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Beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang akan dibuat yaitu 

penelitian (Shah Et al., 2008) dengan judul Unintentional Drug Overdose Death 

Trend in New Mexico, USA, 1990-2005: Combinations of Heroin, Cocaine, 

Prescription Opioids and Alcohol diketahui bahwa total kematian akibat 

overdosis yang tidak disengaja di New Mexico  meningkat dari 5,6 per 100.000 

tahun 1990 menjadi 15,5 per 100.000 tahun 2005 dengan kematian akibat 

kombinasi Heroin, Opioid resep, Kokain dan alkohol atau obat-obatan secara 

bersamaan berada diantara 89% sampai 98% dari total yang ada. Penelitian lain 

yaitu Analisa Pola transaksi obat menggunakan algoritma Apriori oleh (Dewati 

Lutfi.2005) dimana didapatkan hasil pola data transaksi (obat yang diberikan 

kepada pasien) pada Universitas Dian Nuswantoro ditemukan pola kombinasi 

yang dihasilkan berjumlah 13 rules dengan nilai minimum confidence tertinggi 

dari 13 rules tersebut sebesar 97% yang terdapat dalam rule Acyclovir 400mg  

Acyclovir Cr. Karena keterkaitan obat Acyclovir 400mg dan Acyclovir Cr cukup 

tinggi maka jumlah persediaan Acyclovir 400mg dan Acyclovir Cr harus 

seimbang.  

Algoritma ECLAT adalah pengembangan dari algoritma Apriori. ECLAT 

memiliki kelebihan yaitu menggunakan kapasitas memori yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan Apriori dan melakukan proses pemindaian hanya sekali. 

Penelitian terkait algoritma ECLAT ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

(Sinha & Ghosh, 2014) dengan judul Identification of Best Algorithm in 

Association Rule Mining Based on Performance dimana penelitian ini 

membandingkan tiga algoritma dalam association rule yaitu Appriori, FP-Growth 

dan ECLAT berdasarkan waktu eksekusinya didapatkan kesimpulan bahwa 

algoritma ECLAT adalah algoritma paling cepat diantara ketiganya. Penelitian 

lain yaitu (Aung Thida & Oo Zin, 2014) dengan judul Performance Comparison 

of Data Mining Algorithms dimana penelitian ini membandingkan antara Appriori 

dan ECLAT didapatkan kesimpulan bahwa waktu pemrosesan Eclat selalu lebih 

cepat dibandingkan Apriori karena ECLAT tidak perlu melakukan scan database 

untuk menemukan nilai support. 
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Berdasarkan penelitian yang diuraikan di atas maka dilakukan penelitian 

dengan judul Penerapan Algoritma Eclat Untuk Mencari Kombinasi Konsumsi 

Obat Opioid Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang maka 

didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan 

Algoritma Eclat Untuk Mencari Kombinasi Konsumsi Obat Opioid Berdasarkan 

Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan adalah data kematian akibat obat-obatan yang tak 

disengaja yang berasal dari Allegheny Country/ City of Pittsburgh/ Western PA 

Regional Data Center, dengan data awal yang digunakan sebanyak 2669 

records dan terdiri dari 18 attribut. 

2. Attribut yang digunakan adalah Sex, Age, Combined OD (overdosis) 1, 

Combined OD 2, Combined OD 3, Combined OD 4, Combined OD 5, 

Combined OD 6 dan Combined OD 7. 

3. Penelitian ini menggunakan algoritma ECLAT. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kombinasi Konsumsi  

obat-obatan apa saja yang paling banyak menyebabkan kematian tak disengaja 

berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menggunakan algoritma ECLAT 

sehingga dapat memberikan pengetahuan dan peringatan tentang bahaya 

mengkonsumsi obat tersebut secara bersamaan. Serta mendapatkan pengetahuan 

baru yang bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah penelitian, tujuan 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

yang terdiri dari penjelasan mengenai Narkoba, Narkotika, Opioid dan overdosis, 

teori umum data mining dan algoritma ECLAT. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

perumusan masalah, studi pustaka/literature, analisa serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini membahas tentang analisa tahapan data mining yang terdiri dari 

selection, preprocessing, transformation, proses mining dengan menggunakan 

algoritma ECLAT dimana kemudian dilakukan perancangan terhadap sistem yang 

akan dibangun. 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai implementasi yang dilakukan dalam 

penelitian, yaitu menerapkan algoritma ECLAT dengan menentukan Kombinasi 

Konsumsi obat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. 

BAB VI. PENUTUP 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan disertai saran-saran sebagai hasil akhir yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 


