
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obat merupakan salah satu komponen yang penting di dalam suatu 

pelayanan kesehatan. Obat adalah suatu bahan atau zat yang digunakan untuk 

mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan suatu penyakit atau 

gejala penyakit. Menurut WHO (2000) obat ada beberapa jenis yaitu obat 

tradisional dan obat modern. Obat tradisional adalah obat-obat herbal yang terbuat 

dari bahan-bahan alami, sedangkan obat modern adalah obat yang dibuat oleh 

pabrik dari bahan-bahan kimia. Obat-obat modern ini sebagian besar sangat 

mudah di jumpai di apotek-apotek atau bagian farmasi suatu rumah sakit. 

Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan-obat-obat yang mereka 

perlukan dengan bebas baik dengan pengawasan dokter maupun tidak. 

Diantara obat-obatan yang sangat sering dikonumsi masyarakat secara 

bebas beberapa contohnya adalah obat batuk, flu, demam, sakit kepala, dan lain-

lain. Biasanya dapat diketahui indikasi kandungan di dalam obat-obatan tersebut 

kebanyakan mengandung paracetamol (asetaminophen), antibiotik, 

pseudoefedrin, dekstrometorfan, dan lain sebagainya. Dari berbagai jenis 

kandungan pada obat-obatan tersebut, yang mengandung paracetamol merupakan 

zat yang paling sering di temukan. 

Menurut Robert (2014) paracetamol atau acetaminophen ialah 

obat analgesik (pereda nyeri) dan antipiretik yang dapat digunakan untuk 

melegakan sakit kepala, sengal-sengal dan sakit ringan, serta demam. 

Paracetamol sangat mudah didapati apotek-apotek bahkan di warung-warung 

terdekat, sehingga paracetamol dapat di konsumsi secara bebas baik untuk anak-

anak maupun orang dewasa. Adverse event atau kejadian tak terduga dari 

penggunaan paracetamol juga bisa terjadi. Maka adverse event dari penggunaan 

paracetamol ini juga harus di perhatikan secara baik. 



Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, Inggris, 

menggelar sebuah studi  yang membahas tentang adverse event penggunaan 

paracetamol. Studi tersebut menganalisa data dari 1888 catatan, terdapat delapan 

studi tentang penggunaan paracetamol jangka panjang. Dua dari delapan studi 

ditemukan adanya peningkatan kematian. Empat studi lainnya ditemukan adanya 

risiko tinggi terhadap masalah kardiovaskular. Ada pula risiko perdarahan gastro-

intestinal dan efek samping intestinal lainnya. Sementara tiga studi lainnya 

menemukan adanya efek buruk pada ginjal. (Roberts dkk, 2014). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sebuah metode association rule 

dengan algoritma Equivalence  Class  Transformation (ECLAT). Algoritma  

ECLAT merupakan salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk 

menentukan himpunan data yang paling sering muncul (frequent itemset) dalam 

sekumpulan data.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh AditIa dkk (2008) yang berjudul 

“Personalisasi E-Library Menggunakan Kaidah Asosiasi Algoritma ECLAT”, 

pada penelitian ini, rata-rata nilai Lift Ratio dari rule yang dihasilkan adalah 3,43 

sedangkan titik optimum dari minimum support adalah 10%, dengan minimum 

confidence 60%  dan jumlah transaksi dari penelitian ini adalah 150 transaksi 

peminjaman. Pada penelitian ini juga dikatakan Algoritma  ECLAT  juga  

direpresentasikan  secara  vertical dalam  database   (untuk  setiap  item,  dibuat  

list/array transaksi) sehingga mengurangi pemakaian memori yang menyebabkan 

algoritma ini bekerja lebih cepat. 

Penelitian lainnya yang memperkuat peneliti untuk menggunakan 

algoritma ECLAT ini adalah, penelitian yang berjudul “Identification of Best 

Algorithm in Association Rule Mining Based on Performance”. Penelitian ini 

dilakukan oleh Sinha dan Ghosh (2014), dimana dalam penelitian ini 

membandingkan tiga algoritma dalam metode pada Association Rule yaitu 

Algoritma Apriori, Frequent Pattern Growth (FP-Growth), dan ECLAT. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan PIMA dataset dan hasil dari waktu 



eksekusi support dan confidence Algoritma ECLAT merupakan algoritma tercepat 

dari ketiganya. 

Dari permasalahan serta solusi dari permasalahan-permasalahan diatas 

maka penulis akan melakukan senuah penelitian yang berjudul “Penerapan 

Algoritma Equivalence  Class  Transformation (ECLAT) Untuk Identifikasi 

Adverse Event Yang Terjadi Akibat Mengkonsumsi Obat” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas 

maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana 

penerapan algoritma ECLAT untuk mengidentifikasi adverse event yang terjadi 

akibat mengkonsumsi paracetamol atau acetaminophen?” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan adalah data dari www.fda.gov yaitu Food and Drug 

Administration (FDA) Adverse Event Reporting System (FAERS), pada tahun 

2014. 

2. Obat yang digunakan hanya obat yang mengandung paracetamol atau 

acetaminophen. 

3. Atribut yang digunakan adalah usia (age), nama obat(drugname),jenis 

kelamin ( gndr_code),adverse event (pt). 

4. Aplikasi yang digunakan adalah Sequential Pattern Mining Franework 

(SPMF) 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat 

mengidentifikasi adverse event yang terjadi akibat mengkonsumsi paracetamol 

atau acetaminophen dengan menggunakan algoritma Equivalence Class 

Tansformation (ECLAT). 

http://www.fda.gov/


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 penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

yang terdiri dari penjelasan mengenai paracetamol, adverse event, algoritma 

ECLAT dan SPMF(Sequential Pattern Mining Framework). 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri 

dari perumusan masalah, studi pustaka / literature, analisa, experiment 

testing serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV. ANALISA  

Bagian ini membahas tentang analisa tahapan datamining yang terdiri dari 

selection, preprocessing, transformation, proses mining dengan 

menggunakan algoritma ECLAT. 

BAB V. EXPERIMENT TESTING 

Pada bab ini menjelaskan mengenai prosedur kerja SPMF( Sequential 

Pattern Mining Framework), interpretation dan pengujian dengan 

menggunakan SPMF dengan algoritma ECLAT sehingga menghasilkan 

hasil analisa yang menjadi hasil akhir penelitian. 

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 
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