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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit jantung atau dikenal juga sebagai penyakit kardiovaskular adalah 

semua penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan fungsi jantung. Gambar 1.1 

menunjukkan penyakit jantung koroner merupakan jenis penyakit di jantung yang 

paling sering terjadi. Kondisi ini merupakan hasil dari penumpukan plak di dalam 

arteri koroner, yang menghambat aliran darah ke jantung serta meningkatkan risiko 

serangan jantung dan komplikasi lainnya (Hellosehat, 2019). 

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di 

Indonesia pada tahun 2017 menurut Kementerian Kesehatan Indonesia 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Berikut merupakan lampiran 

data mengenai penyakit jantung di Indonesia (Indonesia dalam risiko penyakit 

kardiovaskular, 2018) 

 

Gambar 1.1 Data Penyakit Jantung 
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Tentunya dengan kemajuan teknologi angka tersebut dapat diminimalisir. 

Salah satu teknologi yang ada sekarang yaitu machine learning dapat digunakan 

untuk mendeteksi penyakit jantung menggunakan data rekam medis pasien. Dengan 

pendeteksian penyakit jantung, penyakit tersebut dapat ditangani pada fase lebih 

awal sehingga dapat mengurangi resiko kematian.  

Machine learning sendiri bukanlah sebuah teknologi yang memiliki 

keakuratan 100% untuk melakukan analisa data dan mendapat kesimpulan 

berdasarkan analisa data tersebut. Namun keakuratan yang dihasilkan cukup efektif 

sehingga machine learning telah terbukti membantu di bidang kesehatan (Springer 

Nature Publishing, 2019). 

Ada banyak algoritma klasifikasi yang dapat dipakai di machine learning, 

tetapi dalam kasus ini penulis menggunakan algoritma Logistic Regression.  

Logistic Regression adalah analisis regresi yang tepat untuk dilakukan ketika 

variabel dependen adalah biner (dua kemungkinan). Logistic Regression digunakan 

untuk menggambarkan data dan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel 

biner dependen dan satu atau lebih variabel independen nominal, ordinal, interval 

atau rasio tingkat. Penulis juga akan menggunakan dataset yang diambil dari 

Kaggle (Kaggle, 2019).  

1.2. Batasan Masalah 

Dengan latar belakang yang sudah terdapat di atas, maka dapat disimpulkan 

beberapa batasan penelitian yaitu  

1. Menggunakan algoritma logistic regression. 

2. Implementasi logistic regression menggunakan bahasa pemrograman 

phyton melalui IDE Jupyter Notebook. 
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3. Menganalisis data menggunakan dataset penyakit jantung yang disediakan 

Kaggle. 

4. Analisa yang dilakukan meggunakan 14 atribut data yang berupa usia, jenis 

kelamin, chest pain type, resting blood pressure, serum cholesterol, fasting 

blood sugar, resting electrocardiographic results, maximum heart rate, 

exercise induced angina, ST depression induced by exercise relative to rest, 

the slope of the peak exercise ST segment, number of major vessels colored 

by flourosopy, thal, target. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, hal yang 

mendasari terbentuknya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

mendeteksi penyakit jantung menggunakan machine learning dengan algoritma 

logistic regression. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah membuat sebuah model machine learning yang 

dapat digunakan untuk memprediksi adanya penyakit jantung. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis adalah menambah pemahaman penulis 

mengenai machine learning dengan algoritma logistic regression. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut: 
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1. Dapat menghasilkan sebuah model machine learning untuk membantu 

memprediksi apakah seseorang terkena penyakit jantung berdasarkan data 

pasien. 

2. Dapat mengetahui faktor atribut yang menpengaruhi apakah seseorang 

terkena penyakit jantung atau tidak. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian judul 

skripsi “MENDETEKSI PENYAKIT JANTUNG 

MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING DENGAN 

ALGORITMA LOGISTIC REGRESSION”. Latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II.  Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori dari skripsi ini 

beserta referensi dari penelitian yang ada sebelumnya. 

BAB III.  Metode Penelitian  

Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian dan metode 

analisis data.  
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BAB IV.  Hasil dan Pembahasan  

Bab ini akan membahas mengenai cara analisa data beserta 

pembahasan mengenai analisa data. 

BAB V.  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah 

dibuat pada tugas akhir ini serta saran. 

 


