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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diare merupakan suatu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pencernaan 

yang mengakibatkan proses pengeluaran feses atau buang air besar lebih sering 

dari biasanya. Penyebab utama terjadinya diare adalah adanya infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit pada makanan atau minuman yang 

dikonsumsi seseorang [1]. Penyakit diare pada dasarnya hanya akan berlangsung 

dalam kurun waktu kurang dari 15 hari disebut sebagai diare akut, sedangkan 

diare yang berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 15 hari disebut sebagai diare 

kronis. Kondisi dimana tinja yang dikeluarkan dalam keadaan lembek sampai 

mencair dengan frekuensi yang lebih dari biasanya (3 kali sehari atau lebih) dapat 

menjadikan pertanda bahwa seseorang sedang mengalami diare. Pertanda 

seseorang mengalami diare juga diindikasikan dari kondisi tubuh dimana sering 

muntah dan feses mengeluarkan darah [2]. 

Jenis diare akut merupakan jenis diare yang paling umum terjadi dan dapat 

dengan mudah diobati. Penyebab utama dari seseorang yang  menderita diare akut 

adalah adanya infeksi saluran cerna akibat infeksi virus, parasit, ataupun bakteri 

pada makanan atau minuman yang sebelumnya dikonsumsi. Efek samping dari 

obat-obatan yang dikonsumsi juga dapat menjadikan seseorang menderita diare 

akut. Dalam buku edukasi kesehatan yang ditulis oleh Lukman (2015), yang 

berjudul “Tatalaksana Diare Akut” menjelaskan bahwa, diare akut pada orang 

dewasa memang sering kali dijumpai, dan secara umum dapat diobati dengan 

sendirinya. Namun, dikarenakan sifat masyarakat yang sering kali menganggap 

remeh penyakit diare, dengan anggapan diare dapat sembuh dengan sendirinya, 

menjadikan sering kali terjadi komplikasi akibat dehidrasi atau toksin pada diare 

yang diidap seseorang [3]. 

Diketahui data Kepala Sub Direktorat Jenderal Diare dan Kecacingan Depkes 

pada hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 di Indonesia, 

menunjukkan angka kematian akibat diare adalah 23 per 100 ribu penduduk dan 

pada balita adalah 75 per 100 ribu balita. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 
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ketersediaan air bersih, sanitasi yang buruk dan perilaku hidup masyarakat yang 

tidak sehat [1]. Meski Nampak seperti penyakit yang tergolong mudah untuk 

sembuh, diare tidak bisa dianggap remeh, hal ini karena diare masuk dalam daftar 

penyebab kematian terbesar dunia. Data dari World Health Organization (WHO) 

per 2012 menyebutkan 1,5 juta atau 2,7 persen dari seluruh kematian di seluruh 

dunia disebabkan oleh diare, dimana jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh 

diare memiliki kesamaan dengan jumlah kematian yang disebabkan oleh 

HIV/AIDS [5]. 

 

Gambar 1. 1 Jumlah kematian berdasarkan penyebab utama (2012) 
(sumber: World Health Organization, 2016) 

Kasus Kolera dapat dijadikan sebagai salah satu contoh jenis diare akut yang 

sering kali terjadi. Salah satu kategori diare akut adalah adanya infeksi pada usus 

halus manusia oleh bakteri V. Cholera, yang dapat menyebabkan seseorang 

didiagnosis mengidap penyakit Kolera [1]. Melalui situs World Health 

Organization, yang menyediakan data tentang kasus Kolera yang ada di seluruh 

penjuru dunia, data mengenai kasus Kolera dapat dikumpulkan menjadi satu. 

Dataset yang tercipta meliputi data kasus Kolera yang ada di seluruh dunia dari 

tahun 1949 hingga tahun 2016. Dataset yang tercipta meliputi informasi jumlah 

kasus dari tahun ke tahun yang terekam, jumlah kematian, dan indikasi tingkat 

kematian yang disebabkan oleh Kolera di setiap negara di seluruh penjuru dunia 

termasuk di Indonesia [6].  
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Pada sebuah penelitian yang dilakukan Puspandari dkk, sekitar 162 ribu balita 

meninggal setiap tahun atau sekitar 460 balita setiap harinya. Hal ini diambil dari 

keterangan pada tahun 2006, dimana sebanyak 41 kabupaten di 16 provinsi 

melaporkan kejadian luar biasa (KLB) diare di wilayahnya. Kejadian luar biasa 

kolera di Nabira dan Paniai di kepulauan Papua menjadi titik fokus penelitian, 

dikarenakan kasus kolera telah menewaskan sebanyak 105 orang penduduk dalam 

kurun waktu April sampai dengan Agustus tahun 2008 [4].  

Melihat dari banyaknya data kasus diare yang telah tercatat, tentunya diperlukan 

sebuah upaya dalam mencegah pertambahan kasus diare di Indonesia. Oleh karena 

itu, penulis mengupayakan dalam penulisan penelitian ini, tentang klasifikasi 

diare pada machine learning untuk menciptakan sebuah hasil prediksi, dimana 

hasil tersebut dapat menentukan apakah seseorang menderita diare akut atau diare 

kronis berdasarkan gejala yang diderita.  

Studi kasus yang diambil berada pada wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota 

Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten Musi Rawas yang 

memiliki total luas area sebesar 6.357,17 Km
2
 meliputi 14 kecamatan, 13 

kelurahan, dan 186 desa dengan total populasi penduduk sebesar 403819 jiwa 

dalam catatan tahun 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Musi Rawas, keluhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas 

mengalami lonjakan kenaikan. Lonjakan kenaikan ini dibuktikan dengan data 

keluhan kesehatan masyakarat di tahun 2018 yang semulanya 7,50% menjadi 

11,32% di tahun 2019, dimana sebesar 2,63% merupakan kasus diare. Dengan 

melihat data kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, sistem klasifikasi 

yang dibuat diharapkan nantinya dapat digunakan untuk menekan laju kenaikan 

pada keluhan kesehatan masyarakat, serta dapat diambil manfaatnya oleh berbagai 

pihak di masyarakat khususnya dalam hal mencegah dan menanggulangi kejadian 

yang berkaitan dengan diare.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diberikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah sistem mampu melakukan klasifikasi diare akut atau diare kronis 

berdasarkan atribut dataset yang digunakan? 

2. Bagaimana metode klasifikasi yang digunakan dapat diterapkan 

berdasarkan data yang diambil di wilayah Musi Rawas?  

3. Berapa akurasi, presisi dan recall yang didapatkan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan: 

1. Sistem klasifikasi mampu melakukan klasifikasi diare berdasarkan atribut 

pada dataset yang digunakan. 

2. Menerapkan metode decision tree untuk klasifikasi diare dengan 

perhitungan GINI index pada dataset yang diambil dari wilayah 

Kabupaten Musi Rawas. 

3. Mengetahui hasil akurasi, presisi dan recall dari perhitungan 

menggunakan confusion matrix. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diberikan dalam penelitian ini: 

1. Pengambilan sampel dataset dilakukan  dengan mengambil data survei 

satu tahun terakhir sejak penelitian dilakukan dari fasilitas kesehatan 

setempat. 

2. Atribut dataset yang digunakan terdiri dari diagnosis gejala yang diderita 

oleh pasien yang pernah menderita diare di wilayah Kabupaten Musi 

Rawas, Lubuklinggau. Data tersebut meliputi umur, kondisi demam, 

muntah, mulut kering, nyeri disekitar perut, kondisi feses, dan proses BAB 

(Buang Air Besar) yang berlangsung. 

3. Dalam penelitian yang dilakukan, tidak memperkenankan perubahan nilai 

pada atribut dataset yang digunakan. 
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4. Bentuk dataset yang diambil dari fasilitas kesehatan setempat merupakan  

data diagnosis awal pasien yang mengalami diare dan dirawat di fasilitas 

kesehatan setempat dan bersifat tidak seimbang (imbalanced). 

5. Kemampuan sistem untuk mengklasifikasi diare termasuk kedalam 

golongan akut atau kronis merupakan fokus tujuan dari penelitian yang 

dilakukan. 

6. Penelitian dibatasi untuk melihat kemampuan sistem klasifikasi dan belum 

ditujukan untuk pembuatan dan penggunaan seperti tampilan end-user. 

7. Pengujian klasifikasi menggunakan datasample yang diambil dari dataset 

yang digunakan. Segala macam bentuk input diluar dari dataset (data 

training) yang digunakan tidak dapat dipastikan hasil terprediksi dengan 

benar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan manfaat yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan: 

1. Dapat membangun sebuah sistem yang mampu mengklasifikasi seseorang 

menderita diare akut atau diare kronis. 

2. Memberikan wawasan pembaca mengenai diagnosis terhadap diare 

berdasarkan gejala-gejala yang diderita. 

3. Menambah wawasan pembaca mengenai kasus diare di Indonesia 

khususnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau. 

4. Sebagai bahan untuk penelitian lain dengan metode lain, yang diharapkan 

dapat menghasilkan nilai yang berbeda dan  lebih baik. 

 


