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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia dan keadaan 

perekonomian yang semakin maju, maka kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan semakin meningkat. Keberadaan rumah sakit mutlak diperlukan karena 

setiap orang yang mengalami gangguan kesehatan pasti membutuhkan pengobatan 

dan salah satu penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat 

darurat (UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009). Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. 

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah badan pelayanan kesehatan milik 

pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota 

Mojokerto dan sekitarnya. Pada pelayanan rawat jalan ada beberapa poli, 

diantaranya Poli THT, Poli Mata, Poli Rehab Medik, Poli Gigi, Poli Paru, Poli 

Urologi, Poli Anak, Poli Penyakit dalam, dan Poli Bedah. Poli Gigi adalah suatu 

bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan kepada masyarakat, 

keluarga maupun perorangan baik yang sakit maupun yang sehat meliputi 

peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan 

penyembuhan terbatas. 

Pada poli gigi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, jumlah 

sumber daya yang ada dengan pasien yang harus dilayani tidak sebanding. 
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Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, 

karena kurangnya sumber daya dapat mengurangi kepedulian terhadap pasien 

sehingga penanganan terhadap pasien menjadi lambat. Sumber daya yang ada 

khususnya sumber daya material harus dipersiapkan dari yang telah direncanakan 

untuk menjaga kualitas dari pelayanan pihak rumah sakit. Selain itu pihak 

manajemen rumah sakit seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan 

perencanaan. Jumlah kunjungan pasien poli gigi yang bersifat fluktuatif dan tidak 

dapat diperkirakan jumlah pastinya, menyebabkan perencanaan yang telah dibuat 

menjadi tidak efisien. Hal ini perlu diantisipasi dengan melakukan perkiraan atau 

peramalan jumlah kunjungan pasien. 

 Sistem Pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi 

berbasis  komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan 

dalam suatu organisasi  atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem 

komputer yang mengolah data  menjadi informasi untuk mengambil keputusan 

dari masalah semi terstruktur yang  spesifik. Tujuan dari Sistem Pendukung 

Keputusan adalah menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi 

serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan 

pengambilan keputusan dengan lebih baik.  

 Peramalan (Forecasting) didefinisikan sebagai alat atau teknik untuk 

memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan 

data atau informasi masa lalu maupun data atau informasi saat ini. Bidang ilmu 

yang sering digunakan untuk melakan peramalan, salah satunya Artificial 

Intellegence. 
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 Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, para peneliti terutama bidang 

Artificial Intellegence berusaha untuk mencari dan mengembangkan metode untuk 

memprediksi. Dari sekian banyak metode Artificial Intellegence yang digunakan 

untuk memprediksi, metode yang banyak digunakan oleh peneliti adalah jaringan 

syaraf tiruan karena kelebihannya pada control area, prediksi dan pengenalan pola 

serta mampu menghasilkan output yang mampu mendekati nilai sebenarnya 

(Agustina, 2010). Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau yang dikenal dengan 

Artificial Neural Network (ANN) adalah sistem pemroses informasi yang 

dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologis pada 

manusia. JST terdiri atas elemen pemroses bernama neuron yang dihubungkan 

dengan elemen pemroses lain oleh suatu aturan dan bobot. 

 Dalam JST, obyek pengamatan dikenali dengan melakukan suatu pelatihan 

yang terstruktur dan terus menerus sampai sistem jaringan tersebut mampu 

mengenali obyek tersebut. Seiring perkembangan zaman, aplikasi JST banyak 

dimanfaatkan terutama yang berhubungan dengan peramalan data. JST dapat 

digunakan untuk meramalkan apa yang terjadi dimasa yang akan datang 

berdasarkan pola yang ada di masa lampau (Siang, 2005). Untuk masalah 

peramalan, pola pelatihan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan obyek 

pengamatan berikutnya. 

 Huang (2004) menemukan sebuah metode pembelajaran baru dalam JST 

bernama Extreme Learning Machine (ELM). Extreme Learning Machine 

merupakan JST feedforward dengan single Hidden Layer atau biasa disebut 

dengan Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks (SLFNs). Extreme 
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Learning Machine memiliki kelebihan dari metode yang sudah ada seperti 

Backpropagation (BP) dan Support Vector Machine (SVM) terutama dalam hal 

konsumsi waktu dan performa (Huang et al, 2006). Selain itu ELM juga memiliki 

kelebihan dalam learning speed, serta mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik. 

Sehingga diharapkan dengan metode ini output yang dihasilkan mampu 

mendekati kenyataan dan penyelesaian yang optimal serta waktu komputasi yang 

relatif singkat. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan 

Extreme Learning Machine untuk meramalkan jumlah kunjungan pasien pada poli 

gigi di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Model peramalan 

tersebut akan digunakan untuk membantu dalam pembuatan kebijakan rumah 

sakit, mengatur sumber daya manusia dan keuangan, serta untuk mendistribusikan 

sumber daya material dengan benar khususnya pada poli gigi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari 

penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk memprediksi 

jumlah kunjungan pasien menggunakan Extreme Learning Machine pada poli gigi 

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto?” 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan 

untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien menggunakan Extreme Learning 

Machine pada poli gigi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:  

1. Bagi Mahasiswa  

 Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di perkuliahan dan membandingkan antara teori yang diperoleh 

dengan permasalahan pada perusahaan/organisasi.  

2. Bagi Perusahaan  

 Sebagai bahan acuan untuk membantu pihak manajemen RSU Dr. 

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dalam memutuskan perencanaan serta 

pembuatan keputusan yang terkait dengan poli gigi menggunakan Extreme 

Learning Machine. 
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