
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Knowledge Base atau basis pengetahuan adalah bagian terpenting dari 

kecerdasan buatan seperti sistem pakar, mesin learning, data mining, sistem 

keputusan dan komponen kecerdasan buatan lainnya (Ma, zhang, Dong, dkk, 2008). 

Salah satu bagian terpenting dalam knowledge base atau basis pengetahuan adalah 

Akuisisi pengetahuan (Ma, zhang, Dong, dkk, 2008). Akusisi pengetahuan adalah 

memindahkan pengetahuan dari pakar atau ahli ke dalam mesin komputer (Rui dan 

Duo, 2011). Akuisisi pengetahuan sudah berkembang, dulu secara tradisional 

akuisisi pengetahuan dilakukan dengan cara manual atau mewawancarai pakar atau 

ahli, sehingga di dapatkan data dengan menuliskan hasil wawancara dan 

menggambarkanya. Salah satu cara menggambarkan akuisisi pengetahuan dengan 

algoritma Bayesian Network yaitu dengan struktur Bayesian Network. Bayesian 

Network atau Belief Network adalah sebuah graf acyclic berarah sebagai mesin 

inferensi yang merepresentasikan sebuah informasi peluang dari hubungan antara 

beberapa variabel (Ghosh J. K., 1999) 

Metode Bayesian Network ini saat populer di salah satu ilmu kecerdasan 

buatan yaitu pada sistem pakar. Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang 

sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata menggunakan metode Naive Bayes  

(Rahmad, Yanti, dan Nazri, 2014). Pada penelitian tersebut dapat mengetahui 

klasifikasi penyakit mata dan informasi tentang pengobatan terbaik. Selain itu 

metode Bayesian Network juga pernah diterapkan untuk mendiagnosa penyakit 

mata pada sistem pakar (Kurniawan, 2011). Pada penelitian tersebut dapat 

mengetahui besar kemungkinan jenis penyakit mata yang didiagnosa dan 

mendapatkan solusi dalam mengatasi penyakitnya.  Metode Bayesian Network 

memiliki banyak kelebihan diantaranya Bayesian Network sangat bagus untuk 



 
 

I-2 

 

kasus yang tidak pasti dan sangat mudah diterapkan pada bidang apapun (Marcot, 

2001), Bayesian Network ini memiliki keakuratan yang baik (Uusitalo, 2007). 

Walaupun memiliki kelebihan dan banyak digunakan oleh para peneliti, 

Bayesian Network juga memiliki kelemahan yaitu sulit untuk mencapai 

kesepakatan beberapa pakar dalam membangun struktur Bayesian Network 

(Uusitalo, 2007), pakar juga akan memerlukan waktu yang lama hanya untuk 

membangun struktur Bayesian Network (Hart dan Pollino, 2008), Pakar akan sulit 

menentukan conditional probability berdasarkan pendapat pakar (Kragt, 2009). 

Oleh karena itu untuk mengatasi kelemahan Bayesian Network dan dalam 

menengahi kasus akuisisi pengetahuan yang selama ini tradisional yaitu manual 

atau mewawacarai pakar, maka diperlukanlah ilmu kecerdasan buatan lain yaitu 

data mining dengan teknik Association Rule untuk membangun struktur Bayesian 

Network berdasarkan fakta dan data. Ilmu pengetahuan dari pakar dapat di ganti 

dengan menggunakan pengetahuan dari data set yang akan digunakan. Jika dalam 

sistem pakar nilai probability ditentukan berdasarkan kesepakatan para pakar maka 

dengan menggunakan data mining nilai probability didapatkan berdasarkan fakta 

dan data yang ada. Sebelumnya telah dilakukan penelitian dalam peningkatan 

Akuisisi pengetahuan yaitu dengan menggunakan teknik data mining bagian 

association rule oleh Murat Karabatak dan M. Cevdet Ince pada tahun 2009 pada 

penelitiannya yang berjudul “An expert system for detection of breast cancer based 

on association rules and neural network”. Pada penelitian tersebut dapat 

mengetahui keakuratan nilai probabilitas dan mendapatkan sistem diagnosa 

penyakit payudara secara otomatis.  

Pada penelitian ini menggunakan salah satu algoritma pada Association Rules 

data mining yaitu algoritma FP-growth. Menurut David Samuel, bahwa Algoritma 

FP-Growth dapat langsung mengekstrak item yang sering muncul (frequent 

itemset) dari pohon prefix atau yang disebut dengan FP tree yang telah terbentuk 

sebelumnya. Sehingga dinilai cukup efektif dan efisien dalam menentukan frequent 

itemset. Algoritma ini dipilih dikarenakan dapat mengoptimalkan penentuan 

pencarian frequent itemset yang lebih ringkas (Samuel, 2008), Sebelumnya telah 

dilakukan penelitian tentang implementasi algoritma FP-growth (Pinheiro, 2013). 
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Tujuan penelitian tersebut untuk menemukan pola dari data kanker hati. Sehingga 

menggunakan algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth) untuk menemukan 

pola tersebut.  

Pada penelitian ini mengambil kasus pada data rekam medik penyakit mata, 

dari salah satu rumah sakit mata Pekanbaru. Dalam bidang medis penyakit mata 

merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada manusia dengan berbagai 

kesulitan dalam menentukan mana gejala yang paling berpengaruh dalam penyakit 

mata tersebut. Kesulitan itu dapat dibantu dengan merepresentasikan gejala 

penyakit mata kedalam sebuah model grafis dalam Baseyian Network (Kurniawan, 

2011) dan menghasilkan nilai probabilitas pada setiap gejala penyakit mata 

berdasarkan fakta dan data. Sehingga akan melakukan penelitian dengan judul 

“Optimasi basis pengetahuan menggunakan algoritma FP-Growth untuk 

membangun struktur Bayesian Network Penyakit mata". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yang ada agar tidak terjadi kerancuan. Perumusan masalah yang dibahas 

adalah :  

1. Bagaimana menemukan pola hubungan probability antara gejala penyakit 

mata terhadap penyakit mata untuk mendapatkan mana gejala yang paling 

berpengaruh dalam penyakit mata tesebut. 

2. Bagaimana membangun suatu struktur Bayesian Network dari hubungan 

tersebut. 

3. Bagaimana menentukan nilai probabilitas pada setiap gejala penyakit mata. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini agar pembahasan yang 

dilakukan tidak meluas antara lain: 

1. Berdasarkan data rekam medik penyakit mata dari salah satu rumah sakit 

mata Pekanbaru maka atribut yang digunakan adalah nomor rekam medik, 

tanggal, umur, gejala atau keluhan pasien, dan penyakit mata.  

2. Proses penelitian hanya sampai pada pembangunan struktur Bayesian 

Network dan menghasilkan nilai probabilitas pada setiap gejala penyakit 

mata. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain :  

1. Untuk menemukan pola hubungan probability antara gejala penyakit mata 

terhadap diagnosa penyakit mata untuk mendapatkan mana gejala yang 

paling berpengaruh dalam penyakit mata tesebut. 

2. Untuk membangun strukutur Bayesian Network berdasarkan fakta dan data. 

3. Untuk mengatasi kelemahan Bayesian Network yang sulit dalam 

menentukan nilai probabilitas pada setiap gejala penyakit mata. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir terdiri dari lima bagian. Penjelasan 

mengenai kelima bagian itu, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian ini berisi tentang gambaran umum Tugas Akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bagian ini berisi dasar teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. 

Secara garis besar membahas teori mengenai data mining, frequent pattren-

growth (FP-Growth), penyakit mata, weka dan proses membangun strukur 

Bayesian Network. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini berisi langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penelitian, 

yaitu penjelasan tentang teknis pelaksanaan penelitian mulai identifikasi 

masalah, teknik pengumpulan data, analisa algoritma FP-Gorwth, experiment 

testing, membangun struktur bayesian sampai menghasilkan nilai probabilitas 

serta kesimpulan dan saran.  

BAB IV ANALISA 

Bagian ini membahas tentang analisa tahapan data mining yang terdiri dari 

selection, preprocessing, transformation, proses mining  dengan 

menggunakan algoritma frequent pattern growth (FP-Growth) dan analisa 

tahapan dalam membangun stuktur Bayesian Network yang terdiri dari 

membangun struktur Bayesian Network dari setiap Association Rule, 

menentukan parameter, conditional probability table (CPT), joint probability 

distribution (JPD), posterior probability. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai prosedur kerja Weka, interpretation 

membangun struktur Bayesian Network sehingga menhasilkan nilai 

probabilitas pada setiap gejala penyakit mata yang menjadi akhir penelitian. 

 BAB VI PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan hasil dari semua tahap yang telah dilalui selama 

penelitian beserta saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


