
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

WHO Department of Gender, Women and Health mengatakan dalam 

jurnal Gender in lung cancer and smoking research bahwa kematian yang 

disebabkan oleh kanker paru-paru telah diidentifikasi sebagai masalah utama 

kesehatan yang dihadapi negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2000, 

lebih dari satu juta orang di seluruh dunia meninggal karena kanker paru-paru, 

53% dari kematian ini terjadi di negara-negara maju dan sisanya 47% terjadi di 

negara berkembang (WHO, 2004). Kemudian menurut American Cancer Society 

berdasarkan data pada 2012 kanker paru-paru adalah kanker pembunuh utama 

pada pria dan wanita di Amerika Serikat. Kanker paru-paru menyebabkan 

kematian melebihi dari tiga gabungan kanker yang paling umum (usus besar, 

payudara, dan prostat), diperkirakan 160.340 orang Amerika meninggal akibat 

kanker paru-paru pada tahun 2012, terhitung sekitar 28 persen dari semua 

kematian akibat kanker (Lung.org, 2012). 

Sedangkan di Indonesia berdasarkan data WHO pada 2011, negara ini 

menempati peringkat ke-58 dari 192 negara yang disurvei terkait tingkat kematian 

akibat kanker paru. Faktanya, tingkat kematian akibat penyakit ini di Indonesia 

mencapai 20,5 orang per 100.000 penduduk (WHO, 2011).  

Menurut Bharat Rao dalam jurnal LungCAD: A Clinically Approved, 

Machine Learning System for Lung Cancer Detection  mengatakan  prognosis 

kanker paru sangat bervariasi tergantung pada seberapa dini penyakit ini 
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didiagnosis, sama seperti semua kanker, deteksi dini memberikan prognosis 

terbaik. pada satu ekstrim adalah pasien yang didiagnosis dengan tumor 

metastasis (yang telah menyebar jauh dari paru-paru), untuk orang yang bertahan 

selama 5 tahun hanya sebesar 2%. Di sisi lain, ketika didiagnosis pada tahap awal, 

dimana penyakit ini masih berada didalam paru-paru, tingkat kelangsungan hidup 

selama 5 tahun adalah sebesar 49%, dan banyak pilihan pengobatan yang dapat 

dilakukan seperti pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Saat ini, hanya 24% 

dari kasus kanker paru-paru didiagnosis pada tahap awal (Bharat, Tanpa tahun). 

Umumnya penderita kanker paru paru mengetahui penyakitnya apabila 

sudah stadium lanjut, hal ini tidak kondusif untuk pengobatan kanker paru paru. 

Untuk itu pendeteksian awal kanker paru-paru sangatlah penting, seseorang atau 

pasien harus secara dini mengetahui faktor risiko dan gejala-gejala kanker paru-

paru. Biasanya, Jika seseorang ingin mengetahui apakah menderita kanker paru-

paru atau tidak, harus konsultasi dengan dokter. Kemudian, dokter akan 

menanyakan gejala-gejala yang dirasakan dan faktor risiko setelah itu dokter akan 

memberikan kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan pasien.  

Oleh karena itu perlu dibuat sistem pakar untuk membantu diagnosis awal 

kanker paru-paru yang dapat membantu dokter atau tenaga medis untuk 

mendiagnosis besarnya risiko seseorang atau pasien menderita kanker paru-paru 

menjadi lebih mudah. Naveen Kumar mengatakan dalam jurnal Implementation of 

Naive Bayesian Classifier and Ada-Boost Algorithm Using Maize Expert System 

keuntungan dari Naive Bayes adalah algoritma ini hanya membutuhkan sejumlah 

kecil data pelatihan untuk memperkirakan parameter yang diperlukan untuk 

klasifikasi. Dengan menggunakan algoritma naive bayesian diharapkan dapat 
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membantu dalam pengembangan sistem pakar untuk membantu diagnosis awal 

kanker paru-paru karena kesederhanaannya.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : “Rancang bangun 

sistem pakar untuk membantu diagnosis awal kanker paru-paru berbasis algoritma 

naive bayesian.” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pengembangan sistem pakar untuk membantu diagnosis awal 

kanker paru-paru ini, sistem akan menanyakan faktor risiko dan gejala-gejala yang 

ada pada pasien. Kemudian berdasarkan jawaban yang diberikan pasien, sistem 

akan menghitung besarnya risiko pasien terkena kanker paru-paru berdasarkan 

knowledge base yang terdapat pada sistem.  Jika risiko pasien terkena kanker 

paru-paru besar sebaiknya pasien dapat melakukan tindakan medis selanjutnya 

seperti melakukan Microscopic, X-ray, CT Scan, Bronchoscopy, atau 

Mediastinoscopy : Thoracotomy, untuk memastikan pasien menderita kanker 

paru-paru atau tidak (Balachandran, 2008). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pakar untuk membantu 

diagnosis awal kanker paru-paru berbasis algoritma naive bayesian, yang berguna 

untuk menghitung besarnya risiko pasien terkena kanker paru-paru sehingga 

pasien dapat melakukan tindakan medis selanjutnya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dikembangkannya sistem pakar untuk membantu diagnosis awal 

kanker paru-paru berbasis algoritma naive bayesian ini, diharapkan dapat 

membantu pengguna dalam mendiagnosis besarnya risiko seseorang menderita 

kanker paru-paru dengan lebih mudah dan cepat. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Laporan ini tersusun menjadi beberapa bab dengan penjelasan masing-

masing bab adalah sebagai berikut. 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan menjelaskan secara singkat isi dari setiap bab. 

Bab II  : Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang menunjang 

pembuatan skripsi ini seperti : sistem pakar dan algoritma naive bayesian. 

Bab III : Metode dan Perancangan Sistem 

Menjelaskan metode penelitian dalam merancang sistem pakar dan 

menjelaskan tentang penyakit kanker paru-paru, faktor risiko, gejala-

gejala. Menjelaskan juga tahap perancangan sistem pakar. 

Bab IV : Testing dan Implementasi 

Pada bab ini dijelaskan tentang testing dan implementasi dari 

perancangan sistem pakar. 
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Bab V : Simpulan dan Saran 

Berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. 
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