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ABSTRAK 

Rinosinusitis adalah peradangan yang terjadi pada membran mukosa sinus. 

Penelitian ini bertujuan untuk diagnosis awal Rinosinusitis berdasarkan gejala yang 

dirasakan oleh penderita. Pada penelitian ini, terdapat 6 gejala Rinosinusitis yang 

dijadikan sebagai atribut yaitu hidung tersumbat/pilek, hidung/napas bau, batuk, 

penurunan/hilang penciuman/penghidu, perubahan warna ingus, nyeri wajah dan 

ada dua kelas atau hasil diagnosis aplikasi yaitu berupa suspek Rinosinusitis dan 

bukan suspek Rinosinusitis. Pada penelitian ini menggunakan data rekam medik 

suspek Rinosinusitis dan bukan suspek Rionosinusitis (Rinitis) yang didapatkan 

dari RSU Haji Surabaya, kemudian diolah menggunakan persamaan entropy dan 

information gain untuk membentuk struktur pohon keputusan yang terdiri dari root 

(akar), internal node (simpul), dan leaf (daun). Pada tahap awal pembangunan 

pohon keputusan, atribut dengan nilai information gain tertinggi akan dijadikan 

sebagai root. Begitu juga untuk mencari atribut mana yang akan dijadikan simpul 

atau cabang pada subtree, yaitu atribut yang memiliki nilai information gain lebih 

tinggi dibanding atribut lain. Struktur pohon keputusan akan dijadikan beberapa 

aturan (rule) dalam mendiagnosis penyakit Rinosinusitis berdasarkan gejala. 

Tingkat akurasi pada penelitian ini adalah 100 %. Penggunaan data rekam medik 

suspek Rinosinusitis dan bukan suspek Rinosinusitis dengan gejala yang tepat dan 

jumlah data yang lebih banyak menjadi pertimbangan dalam penelitian mendatang. 

Kata Kunci : Rinosinusitis, Diagnosis Awal Rinosinusitis , Iterative Dichotomizer 

Version 3 (ID3) 
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