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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di negara maju. Di AS saja

diperkirakan 12,4 juta orang menderita penyakit ini dan 1,1 juta orang akan terkena

gangguan jantung serius tahun 2009. Tahun 2000, 16,7 juta penderita meninggal karena

penyakit ini, atau sekitar 30,3% dari total kematian di seluruh dunia. Lebih dari

setengahnya dilaporkan dari negara berkembang (Anonymous, 2009).

Penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat

mengerjakan tugasnya dengan baik. Penyakit jantung dapat dikenali melalui gejala yang

dialami oleh penderita. Salah satu gejala yang timbul dari penyakit jantung adalah nyeri

pada dada. Namun sering sekali orang menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal

sepele. Masih banyak gejala lain dari penyakit jantung, namun orang tidak

mengetahuinya.

Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk mengenali penyakit jantung. Salah

satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi komputer. Saat ini perkembangan

teknologi komputer telah merambah ke segala bidang, tak terkecuali di bidang

kedokteran. Logika fuzzy merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk

pendukung keputusan dalam mendiagnosis penyakit.

Logika fuzzy merupakan salah satu metode dari kecerdasan buatan yang pertama

kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Fuzzy dapat membangun dan

mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar atau ahli secara langsung tanpa
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harus melalui proses pelatihan (Kusumadewi, 2004). Logika fuzzy digunakan karena

ditemukannya kondisi yang tidak menentu berkaitan dengan masalah medis ini. Melihat

permasalahan tersebut maka dibuat suatu sistem yang menggunakan logika fuzzy dalam

mendiagnosa penyakit jantung. Penerapan teknologi ini dalam bidang kedokteran

diharapkan dapat menekan pertumbuhan penyakit jantung, serta mampu menciptakan

sebuah revolusi dalam teknologi yang menjadi basis teknologi modern.

Dengan hasil yang diberikan oleh sistem maka masyarakat diharapkan dapat

mengubah pola hidup mereka sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit jantung.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana membangun sebuah program aplikasi logika fuzzy untuk mendiagnosis

penyakit jantung serta menerapkan program dalam contoh kasus.

1.3. Batasan Masalah

Masalah yang dicakup dalam tulisan ini yaitu :

a. Pembuatan sistem ini berdasarkan pada gejala-gejala yang umum dan klinis yang

sering dialami oleh penderita dan tidak berdasarkan hasil tes laboratorium.

b. Sistem ini memberikan informasi mengenai jenis penyakit jantung, tingkat keparahan

penyakit tersebut.

c. Sistem ini lebih ditekankan bagaimana logika fuzzy diterapkan, belum pada

pengembangannya.

d. Data yang diperoleh adalah data yang direkomendasikan oleh dokter spesialis

penyakit jantung yang telah disurvei, buku-buku serta e-book yang mendukung.

1.4. Tujuan
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Tujuan utama tugas akhir ini adalah dapat membangun sebuah program aplikasi

logika fuzzy untuk mendiagnosis penyakit jantung serta menerapkan program dalam

contoh kasus.

1.5. Manfaat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengguna. Manfaat

yang bisa didapatkan yaitu :

1. Mengetahui penerapan atau aplikasi dari logika fuzzy.

2. Memberikan informasi penyakit jantung kepada pengguna yang menggunakan sistem

ini

3. Merubah pola hidup pengguna yang kurang sehat setelah mengetahui hasil konsultasi

pengguna dengan sistem.
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