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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi yang 

menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari hidung 

(saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya, ISPA 

atas seperti batuk, pilek, faringitis, tonsillitis dan ispa bawah misalnya, bronchitis, 

bronkiolitis, dan pneumonia. Resiko kematian pada ISPA bagian bawah lebih 

tinggi dibandingkan kasus ISPA bagian atas (Pradasari dkk, 2013). 

Penyakit ISPA di Indonesia merupakan masalah kesehatan utama, 

terutama karena masih tingginya angka penderita ISPA di Indonesia. Berdasarkan 

Kepmenkes, 2011 menyatakan di Indonesia sepanjang tahun 2007 hingga 2011 

mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2007 kategori batuk bukan pneumonia 

terjadi sebanyak 7.281.411 kasus dan 765.333 kasus masuk dalam kategori   

peneumonia. Sedangkan pada tahun 2011 menjadi 18.790.481 juta kasus batuk 

bukan pneumonia dan 756.577 pneumonia. Dan berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau pada tahun 2015 kasus ISPA mencapai 37.396 kasus, 

dan Pekanbaru menduduki peringkat teratas yaitu 8.661 kasus disusul Siak 4.539 

kasus lalu Dumai 3.467 kasus dan sisanya tersebar di berbagai kabupaten lainya 

di provinsi Riau (Dinkesriau, 2016). 

Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi 

yang di desain dengan cara menirukan cara kerja otak manusia dalam 

menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui 

perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan Syaraf Tiruan mampu melakukan 

pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh 

Jaringan Syaraf Tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan 

keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Dalam analisis ini dicoba 

untuk mempelajari dan dicoba penerapa didalam bidang kesehatan yaitu 
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mendiagnosa penyakit ISPA pada manusia dengan menggunakan metode 

Backpropagation. 

Penelitian yang mengangkat kasus diagnosa pada penyakit ISPA 

(Aryawibowo, 2016) yang membahas penerapan metode Learning Vector 

Quantization 2 (LVQ 2) yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit ISPA. Dan 

hasil yang didapatkan adalah metode LVQ2 dapat melakukan pengenalan pola 

dan menentukan jenis penyakit ISPA berdasarkan gejalanya dan rata-rata akurasi 

96,66% dengan learning rate = 0.02, 0.04, 0.07 pengurangan learning rate = 0.1, 

minimal learning rate=0.01  dan nilai window (ε)= 0, 0.1, 0.3 dan 0.6. 

Salah satu penelitian yang menggunakan metode Backpropagation yang 

meneliti tentang memprediksi penyakit ISPA dengan menggunakan metode 

Backpropagation (Pradasari dkk., 2013) dan rata-rata akurasi 91,66% dengan 

target error sebesar 0.0001, dan learning rate 0.1. Selain itu pada penelitian 

(Nurkhozim, 2011) yang membahas tentang klasifikasi Diabetes Mellitus dengan 

menggunakan Learning Vector Quantization (LVQ) dan Backpropagation, dan 

mendapatkan akurasi pada LVQ yaitu sebesar 97,7% dan pada Backpropagation 

sebesar 99,2%.  

Berdasarkan hasil penjabaran pada (Nurkhozim, 2011) dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tingkat akurasi pada metode Backpropagation lebih tinggi 

dibandingkan dengan Learning Vector Quantization (LVQ) dalam kasus Diabetes 

Mellitus, sehingga pada penelitian ini diterapkan dengan kasus yang berbeda yaitu 

pada penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dengan menggunakan 

metode Backpropagation. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka dapat diangkat judul penelitian “Penerapan Jaringan 

Syaraf Tiruan Backpropagation Klasifikasi Penyakit ISPA”.  

1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, dapat diambil suatu 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu bagaimana 
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menerapkan metode Backpropagation untuk mengklasifikasi penyakit Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 

1.3     Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dibuatlah batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Data yang diambil adalah data penyakit ISPA dari Rumah Sakit 

Universitas Riau Kota Pekanbaru. 

2. Gejala yang digunakan sebanyak 34. 

3. Output ada 5 yaitu Faringitis, Tonsilitis, Rhinitis, Tuberculosis (TBC) dan 

Sinusitis. 

4. Jumlah data keseluruhan yang digunakan pada penelitian ini adalah 150 

data. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah menerapkan metode Backpropagation untuk mendeteksi 

penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Rumah Sakit Universitas 

Riau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari pokok pokok 

permasalahan yang diuraikan dalam bab mereka masing masing antara lain  :  

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan secara umum dari Tugas Akhir 

yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tentang penjelasan teori-teori umum, teori-teori khusus 

yang berhubungan dan digunakan dalam penelitian ini.  
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas bagaimana penulis membuat kerangka 

penelitian bagaimana model dari pengembangan sistem yang akan 

dibangun, serta bagaimana metodologi proses pengerjaan tugas akhir ini 

sampai dengan selesai. 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa dalam pembuatan sistem dan juga 

menjelaskan cara perancangan sistem yang akan dibuat.  

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah pembuatan aplikasi untuk 

mendiagnosa penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

menggunakaan metode Backropagation.  

BAB VI. KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan dari semua tahap penelitian yang telah dilakukan dan 

saran untuk penelitian terkait kedepannya. 

 

 


