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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Ginjal Kronis 

Ginjal kronis merupakan akibat akhir dari kehilangan fungsi ginjal lanjut 

secara bertahap. Kegagalan ginjal kronis terjadi bila ginjal sudah tidak mampu 

mempertahankan lingkungan internal yang konsisten dengan kehidupan dan 

pemulihan fungsi tidak dimulai (Sangadah, 2012).  

Seiring bertambahnya usia juga akan diikuti oleh penurunan fungsi 

ginjal. Hal tersebut terjadi terutama karena pada usia lebih dari 40 tahun akan 

terjadi proses hilangnya beberapa nefron. Dengan semakin meningkatnya usia 

dan ditambah dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi atau 

diabetes, ginjal cenderung akan menjadi rusak dan tidak dapat dipulihkan 

kembali. Selain dari faktor usia, penurunan fungsi ginjal juga dapat disebabkan 

oleh gaya hidup, gaya hidup tidak banyak bergerak ditambah dengan pola 

makan buruk yang tinggi lemak dan karbohidrat serta tidak diimbangi serat 

menyebabkan menumpuknya lemak dengan gejala kelebihan berat badan. 

Dalam jangka panjang, hal tersebut akan menyebabkan penumpukan lemak 

dalam lapisan pembuluh darah. Ginjal bergantung pada sirkulasi darah dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pembersih darah dari sampah metabolisme 

tubuh (Aisyah, 2011). 

Faktor-faktor umum yang dapat menyebabkan penyakit pada ginjal 

diantaranya adalah (American Association for Clinical Chemistry, 2014): 
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 Diabetes: Tingginya tingkat glukosa darah dari diabetes yang tidak 

terkontrol dapat dari waktu ke waktu merusak nefron dalam ginjal. Hal ini 

dapat dihindari dengan mempertahankan kontrol glukosa yang baik. 

 Tekanan darah tinggi (hypertension): dapat merusak pembuluh darah dalam 

ginjal, mencegah mereka dari penyaringan limbah dari darah sebagaimana 

mestinya. Karena itu hypertension dapat menyebabkan CKD (chronic 

kidney disease), tetapi memiliki CKD dapat menyebabkan tekanan darah 

tinggi juga. 

 Riwayat keluarga penyakit ginjal: misalnya, polycystic kidney disease 

(PKD) adalah kelainan bawaan di mana kista tumbuh di ginjal, mengurangi 

fungsi ginjal dari waktu ke waktu dan akhirnya menyebabkan gagal ginjal. 

Selain beberapa faktor di atas terdapat juga beberapa faktor lain yang 

dapat menyebabkan penyakit ginjal antara lain (American Association for 

Clinical Chemistry, 2014): 

 Glomerulonefritis (juga disebut nefritis kronis atau sindrom nefritis): 

sekelompok penyakit yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada 

unit penyaringan darah pada ginjal (glomerulus) dan jenis ketiga yang 

paling umum dari penyakit ginjal. Penyaringan darah menjadi terganggu, 

urin berkurang, air dan limbah produk menumpuk di dalam darah, dan 

darah muncul dalam urin. Karena sel-sel darah memecah, urin sering 

menjadi coklat bukan merah. Jaringan tubuh tertentu membengkak dengan 

kelebihan air (kondisi yang disebut edema). Hasil dapat bervariasi: kondisi 

dapat pergi dalam beberapa minggu, secara permanen mengurangi fungsi 

ginjal, atau kemajuan stadium akhir penyakit ginjal. 
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 Obstruksi: saluran kemih dapat menjadi diblokir, atau terhambat, dari hal-

hal seperti batu ginjal atau tumor. Penyumbatan dapat menyebabkan infeksi 

dan cedera ginjal. 

 Autoimmune disease: kadang-kadang gangguan autoimmune seperti 

sistemik lupus erythematosus atau Goodpasture syndrome dapat 

menyebabkan penyakit glomerulus dan mempengaruhi ginjal. Pada 

penyakit autoimmune, sistem kekebalan tubuh keliru serangan dan 

kerusakan jaringan sendiri dan organ, termasuk ginjal. 

 Infeksi: bakteri tertentu dan virus dapat menginfeksi ginjal dan 

menyebabkan kerusakan. Infeksi saluran kemih (ISK) yang menyebar ke 

ginjal. 

 Respon imun: infeksi di bagian lain dari tubuh dapat merangsang respon 

kekebalan tubuh yang memiliki efek buruk pada ginjal. Contohnya 

termasuk infeksi strep tenggorokan atau kulit, yang impetigo infeksi kulit, 

infeksi di dalam hati (endokarditis), atau infeksi virus seperti HIV, hepatitis 

B, atau hepatitis C. 

 Cacat bawaan: cacat saat lahir, seperti yang menghambat aliran normal 

urin. 

 Cedera ginjal: trauma pada ginjal dapat menyebabkan AKI (Acute kidney 

injury) yang dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. 

 Racun: beberapa pewarna kontras yang digunakan untuk prosedur 

pencitraan dan obat-obatan tertentu dapat memiliki efek toksik pada ginjal. 

 Obat: Penggunaan dan / atau berlebihan dari non-steroidal anti-

inflammatory drugs (OAINS), seperti over-the-counter ibuprofen, dan 
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berbagai obat resep dapat merusak ginjal. Penggunaan analgesics 

(penghilang rasa sakit) telah dikaitkan dengan dua bentuk yang berbeda 

dari kerusakan ginjal: gagal ginjal akut dan jenis penyakit ginjal kronis 

yang disebut analgesics nephropathy. Antibiotics tertentu bisa langsung 

beracun untuk ginjal jika tingkat mereka terlalu tinggi. Obat lain dapat 

memicu respon imun dengan tubuh yang kemudian menyebabkan 

kerusakan ginjal. 

 Pre-renal azotemia: situasi di mana ada kehilangan darah yang berat atau 

berkurangnya aliran darah dapat mencegah ginjal bekerja dengan baik, 

seperti gumpalan darah, luka bakar yang parah, dehidrasi berat, atau syok 

septik. 

 Interstitial nephritis: gangguan ginjal di mana ruang antara tubulus ginjal 

menjadi meradang dan bengkak. Mungkin akut atau kronis. Penyebab 

termasuk efek samping dari obat tertentu, gangguan autoimun tertentu, dan 

memiliki tingkat kalium darah rendah atau tingkat darah tinggi kalsium 

atau asam urat. Hal ini terkait dengan output menurun urine, darah dalam 

urin, dan edema. Biasanya, ini adalah kondisi jangka pendek. 

 Acute tubular necrosis (ATN): gangguan ginjal yang melibatkan kerusakan 

pada tubulus di ginjal. Ini adalah salah satu penyebab paling umum dari 

gagal ginjal pada pasien rawat inap. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

oksigen ke jaringan ginjal atau dari kerusakan ginjal oleh zat beracun 

seperti pewarna kontras yang digunakan untuk studi x-ray dan obat-obatan 

tertentu. Dalam kebanyakan kasus, ATN bersifat reversible. 
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2.2 Data Mining 

Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, 

matematika, kecerdasan buatan dan machine learning untuk mengambil dan 

mengenal informasi yang terdapat pada berbagai database. Data mining sering 

disebut juga sebagai Knowledge Discovery in Database (KDD). Data mining 

memiliki beberapa tahap proses, berikut merupakan tahap-tahap data mining 

menurut Mujib Ridwan (2013) : 

1. Pembersihan data yang bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak 

konsisten atau tidak relevan. 

2. Integrasi data yang berfungsi untuk mengabungkan beberapa database 

menjadi satu. 

3. Seleksi data digunakan untuk memilih data yang sesuai untuk dianalisis dan 

akan diambil dari database. 

4. Transformasi data bertujuan untuk mengubah data ke format yang sesuai 

dengan proses data mining yang akan dilkakukan. 

5. Proses mining merupakan suatu proses dimana algoritma mulai diterapkan 

untuk menemukan pengetahuan berharga. 

6. Evaluasi pola berfungsi untuk mengidentifikasi pola – pola menarik yang 

dapat digunakan dalam aplikasi. 

7. Presentasi virtualisasi merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan 

mengenai algoritma yang digunakan dalam aplikasi.  
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Berikut merupakan beberapa langkah untuk melakukan data mining 

(Agung, 2013): 

1. Selection 

Proses memilih dan memisahkan data berdasarkan beberapa kriteria, 

sebagai contoh penjualan pada bulan tertentu. 

2. Preprocessing 

Mempersiapkan data, dengan cara membersihkan data informasi atau 

field yang tidak dibutuhkan, yang jika dibiarkan hanya akan memperlambat 

proses query. 

3. Transformation 

Data yang telah melalui proses selection dan preprocessing tidak begitu 

saja langsung digunakan, tapi ditransformasikan terlebih dahulu kebentuk 

yang lebih mudah untuk diolah. 

4. Data Mining 

Proses pencarian pola berdasarkan data atau informasi yang diteliti. 

Contohnya, pencarian hubungan antara item yang satu dengan item yang 

lain dalam data penjualan. 

5. Interpretation and Evaluation 

Dalam proses ini pattern atau pola yang telah diidentifikasi oleh sistem 

diterjemahkan ke dalam bentuk knowledge sehingga dapat mendukung user 

dalam mengambil keputusan. 

2.3 Decision Tree 

Pada prinsipnya, decision tree digunakan untuk memprediksi 

keanggotaan objek untuk kategori yang berbeda (class), dengan 
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mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai dengan attribute mereka Meskipun 

decision tree tidak begitu luas di bidang pattern recognition dari sudut pandang 

statistik probabilistik pandang, mereka banyak digunakan di domain lainnya 

seperti, misalnya, obat-obatan (diagnosis), ilmu komputer (struktur data), 

botani (klasifikasi), psikologi (teori keputusan perilaku), dll(Gorunescu, 2011). 

Berikut merupakan tahap-tahap dalam pembuatan Decision Tree menurut 

Dr. Saed Sayad: 

1. Hitung entropy dari target yang ingin dicari dengan rumus ini jika 

menghitung entropy untuk satu attribute. 

𝐸(𝑆) = ∑ −𝑐
𝑖=1  𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 ........................ rumus 2.1 

E(S) = Entropy target 

Pi  = peluang terjadinya kejadian i  

Jika menghitung entropy untuk dua attribute maka gunakan rumus berikut. 

𝐸(𝑇, 𝑋) = ∑ 𝑃(𝑐)𝐸(𝑐)𝑐∈𝑋  ...................... rumus 2.2 

E(T,X) = Entropy target 

P(c)  = peluang terjadinya kejadian c 

E(c) = nilai Entropy c 

2. Hitung Information Gain dengan rumus berikut : 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇. 𝑋) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑇) − 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑇, 𝑋) ...... rumus 2.3 

3. Lalu pilih attribute dengan nilai information gain terbesar untuk dijadikan 

sebagai decision node. 

4. Cabang yang mimiliki nilai entropy 0 merupakan leaf node. 
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5. Cabang yang memiliki nilai entropy lebih dari 0 berarti harus dipecah 

kembali. 

2.4 Algoritma C4.5 

Algoritma C4.5 adalah algoritma yang berfungsi untuk membuat 

Decision Tree berdasarkan dataset yang telah disiapkan. Secara umum 

algoritma ini digunakan untuk membuat Decision Tree dengan cara sebagai 

berikut (Kusrini, 2007):  

1. Pilih attribute sebagai akar. 

2. Buat cabang untuk masing-masing nilai. 

3. Bagi kasus dalam cabang. 

4. Ulangi proses untuk masing - masing nilai. 

5. Ulangi proses untuk masing – masing cabang sampai semua kasus selesai. 

Pemilihan attribute yang akan digunakan sebagai akar ditentukan dengan 

nilai information gain tertinggi dari attribute yang ada. Langkah pertama yang 

dilakukan untuk menentukan akar adalah menghitung nilai entropy dari data 

yang ada. Semakin tinggi entropy maka semakin baik digunakan dalam 

mengekstrasi suatu kelas (Adyama, Aang : 2013). Setelah menghitung entropy 

selanjutnya barulah information gain dapat dihitung, dimana nilai terbesar akan 

digunakan untuk menentukan akar dan cabang-cabang dari Decision Tree 

(Korting, Thales Sehn).  

C4.5 adalah algoritma lain yang mirip dengan ID3 yang membangun 

pohon keputusan dari set pelatihan menggunakan entropy dan information 

gain. Algoritma ini diciptakan untuk memperbaiki algoritma ID3, khususnya di 
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daerah-daerah di mana ID3 memiliki masalah. Keunggulan yang dimiliki dari 

algoritma C4.5 ini adalah (University of Nebraska–Lincoln., 2012):  

 Dapat menangani nilai kontinu dan diskrit: Hal ini dimungkinkan karena 

C4.5 menciptakan ambang batas yang membagi nilai-nilai yang lebih besar 

dari x dan nilai-nilai yang kurang dari atau sama dengan x. 

 Dapat menangani missing value atribut: nilai-nilai yang hilang ditandai 

sebagai "?" dan hanya tidak digunakan dalam perhitungan entropy. 

 Dapat menangani atribut dengan biaya yang berbeda. 

 Dapat memangkas pohon keputusan setelah penciptaan. 

2.5 Data Preprocessing 

Data Preprocessing digunakan untuk meningkatkan kualitas data yang 

akan dipakai dalam data mining, beberapa faktor yang menentukan tingkat 

kualitas data yaitu accuracy, completeness, consistency, timeliness, 

believability, dan interpretability. Beberapa tugas utama yang dilakukan untuk 

melakukan data preprocessing adalah sebagai berikut (Han, 2012): 

1. Data Cleaning 

Dalam proses data cleaning pekerjaan yang dilakukan adalah mencoba 

melakukan pengisian missing value, melancarkan noise, mengidentifikasi 

outlier dan membenarkan inconsistencies dalam dataset. Dalam melakukan 

pengisian terhadap missing value terdapat beberapa cara yang dapat 

dilakukan yaitu mengabaikan tuple, melakukan pengisian secara manual, 

menggunakan global constant¸ menggunakan nilai mean atau median untuk 

attribute ataupun seluruh sample yang berada pada class yang sama, dan 
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menggunakan nilai yang paling memungkinkan untuk mengisi missing 

value tersebut.  

2. Data Integration 

Data integration dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dan 

mengurangi redundancies dan inconsistencies yang terdapat pada dataset. 

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi Entity Problem, 

analisa terhadap Redundancy dan Correlation Analysis, mendeteksi dan 

mencari solusi dari data value conflict. 

3. Data Reduction 

Teknik data reduction dapat digunakan untuk mengurangi representasi data 

yang digunakan, tetapi tetap mempertahankan integrity dari data asli. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan teknik ini adalah 

wavelet transforms, principal components analysis, attribute subset 

selection, regression and log-linear models, histograms, clustering, 

sampling, dan data cube aggregation. 

4. Data Transformation dan Data Discretization 

Data transformation dilakukan dengan tujuan untuk membuat hasil dari 

data mining menjadi lebih efficient dan pola yang dihasilkan menjadi lebih 

mudah dimengerti. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam data 

transformation adalah smoothing, attribute construction, aggregation, 

normalization, discretization, dan membuat konsep hierarchy generation 

untuk nominal data.  
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Gambar 2.1 Gambar Bentuk dari Data Preprocessing (Han, 2012).  

Gambar 2.1 di atas merupakan gambaran bentuk dari data preprocessing 

yaitu data cleaning, data integration, data reduction, data transformation.  

2.6 Cross-Validation 

Dalam k-fold cross-validation data awal secara acak dibagi menjadi k. 

Pelatihan dan pengujian dilakukan berulang sebanyak k. Pada iterasi i partisi 

digunakan sebagai test set, dan partisi lainnya secara kolektif digunakan untuk 

melatih model. Berbeda dengan metode holdout and random subsampling, 

cross-validation menggunakan setiap sampel dengan jumlah pengulangan yang 

sama untuk pelatihan dan sekali untuk testing, estimasi akurasi dihasilkan dari 

jumlah testing yang berhasil dibagi dengan total data awal. Secara umum 10-

fold cross-validation dianjurkan untuk memperkirakan akurasi karna bias dan 

variansi yang relatif rendah (Han, 2012).  

2.7 Weka Library 

Weka library merupakan sebuah koleksi dari algoritma machine learning 

yang digunakan untuk pekerjaan data mining. Algoritma yang terdapat dalam 

weka library dapat digunakan langsung dengan menggunakan software yang 

dibuat oleh weka atau dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi yang 
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berbasis java. Dalam library tersebut terdapat perlengkapan tentang data 

preprocessing, classification, regression, clustering, association rules, dan 

visualization yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasi. (Weka, 2009) 
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