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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi Sistem 

Pengertian sistem yang berkembang sesuai konteks dimana pengertian sistem 

itu digunakan. Berikut akan diberikan pengertian sistem secara umum:  

1. Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang sama (Jogiyanto, H.M. 2005). 

2. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, H.M. 2005). 

3. Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, H.M. 

2005). 

4. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang 

disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

tujuan tertentu (Baridwan 2010). 

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu:  

1. Komponen sistem (components)  

2. Batas sistem (boundary)  

3. Lingkungan luar sistem (environments)  

4. Penghubung sistem (interface)  

5. Masukan sistem (input)  

6. Keluaran sistem (output)  

7. Pengolah sistem  

8. Sasaran sistem (objective) 

 

 



 

 
 

2.2 Penyakit Paru-Paru  

Paru-paru merupakan salah satu organ pernapasan yang berfungsi untuk 

melakukan repirasi, yaitu mengubah gas (CO2) menjadi gas oksigen (O2) dan air 

(H2O). sebelum sampai ke paru-paru, udara yang dihirup manusia akan melewati 

hidung, pangkal laring , kemudian menuju ke kedua bronki utama (bronkus) dan 

akan disalurkan ke bronki yang paling kecil (bronkioli), selanjutnya udara 

dimasukan ke dalam jutaan kantong udara (alveoli) yang berada dalam paru-paru. 

Paru-paru memiliki lapisan pelindung (pleura) yang juga berfungsi untuk 

membantu kontraksi dalam rongga dada. Penyakit paru-paru adalah kondisi paru-

paru dimana terjadi peradangan atau pengumpulan cairan (darah atau nana) atau 

masuknya bakteri, virus atau jamur ke dalam paru-pari yang kemudian 

menyebabkan paru-paru tidak berfungsi dengan baik (normal). 

 

2.3  Jenis-Jenis Penyakit Paru-paru 

2.3.1  Tuberculosis 

Penyakit Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular yang 

menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB aktif batuk, 

bersin, menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Orang dengan 

sistem kekebalan tubuh lemah memiliki resiko yang jauh lebih besaruntuk 

terjangkit TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri mycobacterium 

tuberculosis.  Gejela yang dialami penderita TB Paru, antara lain : betuk 

berdahak lebih 2 (dua) minggu, batuk dengan mengeluarkan darah, dada 

terasa nyeri dan sesak 

2.3.2  Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) 

PPOK merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

penyakit paru yang sangat buruk, seperti asma dalam jangka waktu panjang 

(tidak ada perubahan), bronchitis menahun/kronis, emfisema (kondisi udara 

di paru-paru (alveoli) mengalami kerusakan yang sangat buruk [6]. Sebagian 

besar penderita PPOK dikarenakantembakau dari rokok (baik perokok aktif 

maupun pasif) dan polusi udara. PPOK tidak dapat disembuhkan, tetapi 



 

 
 

pengobatan pada penderita dapat meringankan gejela, meningkatkan kualitas 

hidup dan resiko kematian. 

2.4  Klasifikasi Penyakit TB  

Klasifikasi penyakit TB berdasarkan diagnosis dan gejela TB menurut 

karakteristik. 

Tabel 2.1 Diagnosis dan Gejela TB  

Karajteristik Diagnosis TB Gejelah  

  Batuk ≥ 2 minggu Batuk darah 

Kelompok Umur    

25-34 0,3 3,4 2,2 

35-44 0,3 3,7 3,0 

45-54 0,5 4,5 2,9 

55-65 0,6 5,6 2,4 

65-74 0,8 6,6 3,4 

Jenis Kelamin    

Laki-laki 0,4 4,2 3,1 

Perempuan 0,3 3,7 2,6 

Tempat Tinggal    

Perkotaan 0,4 3,6 2,3 

Perdesaan 0,3 4,3 3,3 

 

2.5  Faktor Resiko Terkena Penyakit TB 

Faktor resiko penyakit TBC Meliputi : 

1. Merokok  

Merokok didapati memiliki pertalian dengan meningkatkan dampak buat 

mendapati kangker paru-paru, penyakit jantung coroner, bronchitis 

kronik dan kangker bersama adanya rutinitas merokok bakal menjadi 

resiko terjadinya TBC 

 



 

 
 

2. Kelembaban Hawa atau Udara 

Kelembaban hawa dalam lokasi buat mendapatkan kenyamanan, dimana 

kelembaban yang optimum berkisar 60% bersama temperature kamar 22° 

– 30°C. Kuman TB Paru dapat serta-merta mati kalau terkena sinar 

matahari segera, namun bakal berkukuh hidup sewaktu sekian banyak 

jam di area yang gelap dan lembab. 

3. Keadaan Rumah 

Keadaan rumah bakal jadi salah satu aspek dampak penularan penyakit 

TBC. Atap, dinding dan lantai mampu jadi ruang perkembang biakan 

kuman Lantai dan dinding yang susah dibersihkan bakal menyebabkan 

penumpukan debu, maka bakal dijadikan juga sebagai fasilitas baik bagi 

berkembangbiaknya kuman Mycrobacterium tuberculosis. 

4. Kepadatan hunian kamar tidur 

Luas lantai bangunan rumah sehat mesti pass buat penghuni di dalamnya, 

artinya luas lantai bangunan rumah tersebut mesti disesuaikan bersama 

jumlah penghuninya biar tak menyebabkan overload. Aspek ini tak sehat, 

dikarenakan di samping menyebabkan kurangnya mengonsumsi oksigen 

serta apabila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, bakal 

gampang menular pada anggota keluarga lainnya. 

2.6  Data Mining  

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan 

pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan 

teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan 

yang terkait besar. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai 

tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak 

diketahui secara manual. Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang 

keilmuan yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, 

statistik, database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan 



 

 
 

informasi dari database yang besar. Menurut  (Kusrini & Emha Taufiq Lutfi, 2009) 

Hal penting yang terkait didalam data mining adalah :  

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 

Tujuan dari data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang 

mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat 

 

2.7  Klasifikasi 

 Menurut (Prasetyo, E, 2012), Klasifikasi dapat didefinisikan secara detail 

sebagai pekerjaan yang melakukan pelatihan/pembelajaran terhadap fungsi target 

f yang memetakan setiap vektor (set fitur) x ke satu dari sejumlah label kelas y 

yang tersedia. Model dalam klasifikasi mempunyai arti yang sama dengan kotak 

hitam, di mana ada suatu model yang menerima masukan, kemudian mampu 

melakukan pemikiran terhadap masukan tersebut, dan memberikan jawaban 

sebagai keluaran dari hasil pemikirannya. Kerangka kerja (framework) klasifikasi 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. Pada gambar tersebut, disediakan sejumlah data 

latih (x,y) untuk digunakan sebagai data pembangunan model, kemudian 

menggunakan model tersebut untuk memprediksi kelas dari data uji (x,?) sehingga 

data uji (x,?) diketahui kelas y yang sesungguhnya. 

 

Gambar 2. 1 Proses kerja Klasifikasi 



 

 
 

Model yang sudah dibangun pada saat pelatihan kemudian dapat digunakan untuk 

memprediksi label kelas data baru yang belum diketahui label kelasnya. Dalam 

pembangunan model selama proses pelatihan tersebut diperlukan adanya suatu 

algoritma untuk membangunnya yang disebut sebagai algoritma pelatihan 

(learning algorithm). Kerangka kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 

meliputi dua langkah proses yaitu induksi dan deduksi. Induksi merupakan suatu 

langkah untuk membangun model klasifikasi dari data latih yang diberikan, 

disebut juga proses pelatihan. Sedangkan deduksi merupakan suatu langkah untuk 

menerapkan model tersebut pada data uji sehingga data uji dapat diketahui kelas 

yang sesungguhnya atau disebut juga proses prediksi 

 

2.8  Naive Bayes  

Naive bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas statistik 

yang dikemukakan oleh ilmuan inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang 

dimasa depan berdasarkan pengalaman dimasa sebelumnya sehingga dikenal 

sebagai teorema bayes dengan asumsi indenpendensi (ketidaktergantungan) yang 

kuat. Dengan kata lain dalam Naive bayes model yang digunakan adalah model 

dengan fitur indenpenden (Prasetyo, 2012). 

Dalam sebuah aturan yang mudah, sebuah klasifikasi Naive Bayes diasumsikan 

bahwa ada atau tidaknya ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya 

dengan ciri kelas lainnya. Untuk contohnya buah akan dianggap buah apel jika 

berwarna merah, berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 6 cm. Walaupun jika ciri-

ciri tersebut bergantung satu sama lainnya , dalam Bayes hal tersebut tidak 

dipandang sehingga masiing-masing fitur seolah tidak memiliki hubungan apapun. 

Berdasarkan ciri alami  dari sebuah model probabilitas, klasifikasi Naive Bayes 

bisa dibuat lebih efisien dalam bentuk pembelajaran. Dalam bentuk praktiknya 

parameter untuk perhitungan model Naive Bayes menggunakan metode maximum 

likehood atau kemiripan tertinggi.  

Prediksi Naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes dengan formula untuk 

klasifikasi sebagai berikut (Prasetyo, 2012) : 



 

 
 

 P (Y|X) = 𝑃(𝑌) 𝛱𝑖=1
𝑞  𝑃(𝑋𝑖 |𝑌) ......................................... (1) 

   P (X)                

Sedangkan Naive Bayes dengan fitur kontinumemiliki formula : 

 P(X| Y) = 
1

√2𝜋𝜎
 exp 

−(𝑥−𝜇)

2𝜎2

2
     .......................................... (2) 

Keterangan : 

P (Y | X)  = Probabibilitas data dengan vektor X pada kelas Y. 

P (Y)   = Probabilitas awal kelas Y 

𝛱𝑖=1
𝑞  𝑃 (𝑋𝑖 |𝑌) = Probabilitas indenpenden kelas Ydari semua fitur dalam 

vektor X 

𝜇  = Mean atau nilai rata-rata dari atribut dengan filtur kontinu 

𝜎  = Deviasi standar 

Contoh perhitungan Naive Bayes : 

Misalnya ingin diketahui apakah suatu objek masuk dalam kategori 

dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma Naive Bayes. Untuk 

menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan 

perumahan, telah dihimpun 10 aturan. Ada 4 atribut yang digunakan seperti 

pada tabel 2.2 

1. Harga tanah per meter per segi (C1), 

2. Jarak daerah tersebut dari pusat kota (C2), 

3. Ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut (C3)  

4. Keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan 

(C4),  

Tabel 2.2 Atribut penetapan lokasi perumahan 

Aturan ke-  Harga tanah 

(C1) 

Jarak dari 

pusat kota 

(C2) 

Ada angkutan 

umum (C3) 

Dipilih untuk 

perumahan 

(C4) 

1 100 2 Tidak Ya 

2 200 1 Tidak ya 



 

 
 

3 500 3 Tidak ya 

4 600 20 Tidak Tidak 

5 550 8 Tidak Tidak 

6 250 25 Ada Tidak 

7 75 15 Ada Tidak 

8 80 10 Tidak Ya 

9 700 18 Ada Tidak 

10 180 8 Ada Ya 

 

a. Mean dan deaviasi standar untuk atribut harga tanah (C1) 

𝜇𝑦𝑎 = 
100+200+500+80+180

5
= 212 

𝜇𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘  = 
600+550+250+75+700

5
= 435  

𝜎𝑦𝑎
2  = 

(100−212)2+ (200−212)2+(500−212)2+(80−212)2+(180−212)2

5−1
        = 

28520,015 

𝜎𝑦𝑎 = √28520,015 =168,8787 

𝜎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘
2  = 

(600−435)2+(550−435)2+(250−435)2+(75−435−)2+(700−435−)2

5−1
 

= 68624,98  

𝜎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 = √68624,98 = 2619637  

 

b. Mean varian untuk atribut jarak dari pusat kota (C2) 

𝜎𝑦𝑎 = 
2+1+3+10+8

5
 = 4,8 

𝜎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘  = 
20+8+25+15+18

5
 = 17,2 

𝜎𝑦𝑎
2  = 

(2−4,8)2+ (1−4,8)2+(3−4,8)2+(10−4,8)2+(8−4,8)2

5−1
 = 15,699821 

𝜎𝑦𝑎 = √15,699821=3,9623 

𝜎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘
2  = 

(20−17,2)2+ (8−17,2)2+(25−17,2)2+(15−17,2)2+(18−17,2)2

5−1
 

=39,700081 



 

 
 

𝜎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘  = √39,700081 = 6,3008 

 

Sedangkan untuk probabilitas atribut angkutan umum dan pilih untuk 

perumahan bisa dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 

Tabel 2.3 Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut angkutan 

umum (C3) 

Angkutan umum Jumlah kejadian yang 

“Dipilih” 

Probabilitas 

Ya Tidak  Ya tidak 

Ada  1 3 1/5 3/5 

Tidak  4 2 4/5 2/5 

Jumlah  5 5 1 1 

 

Tabel 2. 4 probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut dipilih untuh 

perumahan (C4) 

Dipilih untuk 

perumahan  

Jumlah kejadian yang 

“Dipilih” 

Probabilitas 

Ya   Tidak  Ya tidak 

Jumlah  5 5 1/2 1/2 

 

Dari data diatas apabila diberikan C1 = 300, C2= 17, C3 = Tidak, maka : 

P (C1=300|YA) = 
1

√2𝜋 168,8787 
 𝑒𝑥𝑝 

−(300−212)2

2 x 28520,015 = 0,0021 

P (C1=300|YA) = 
1

√2𝜋 261,9637 
 𝑒𝑥𝑝 

−(300−435)2

2 x 68624,98 = 0,0013 

P (C2=17|YA) = 
1

√2𝜋 3,9623 
 𝑒𝑥𝑝 

−(17−4,8)2

2 x 15,699821 = 0,0009 

P (C2=17|YA)  = 
1

√2𝜋 6,3008 
 𝑒𝑥𝑝 

−(17−17,2)2

2 x 39,700081 = 0,0633 

 



 

 
 

Sehingga : 

Nilai Ya  = (0,0021) x (0,0009) x 4/5 x 5/10 = 0,000000756 

Nilai Tidak = (0,0013) x (0,0633) x 2/5 x 5/10 = 0,000016458 

Nilai probabilitas dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap nila YA 

dan TiDAK tersebut sehingga : 

Probabilitas YA      = 
0,000000756

0,000000756+0,000016458 
 = 0,439 

Probabilitas TIDAK = 
0,000016458

0,000000756+0,000016458 
 = 0,9561 

 

2.9  Penelitian Sebelumnya 

 Penulis mengkaji dari hasil-hasil penelitian yang memiliki kessamaan topik 

dengan yang sedang di teliti oleh penulis. Adapun beberapa kajian yang 

berhubungan dengan topik yang sedang di teliti, antara lain: 

1. Nurita Damayanti, “Klasifikasi Penyakit paru dengan metode Artificial Neural 

Network (ANN) (Studi Kasus: RSUD Kertosono)”. Tahun 2017, Universitas 

Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Dalam penelitian ini 

dilakukan penerapan algoritma ANN dengan k = 7 pada data pasien untuk 

mendeteksi penyakit paru-paru. Kedekatan antara kasus pada data training dan 

data uji dilakukan untuk menentukan kelas data uji tersebut. Untuk mengukur 

kinerja algoritma tersebut. 

2. Muhdi Abdullaah, “Sistem Klasifikasi Penyakit Asma Menggunakan Algoritam 

Neive Bayes (studi kasus : Puskesmas Sungaisalak”. Tahun 2017, Universitas 

Islam Indragiri (Unisi). Pada penelitian ini mengklasifikasikan keluaran 

penyakit Asma Dengan menggunakan Metode Neive Bayes. Data yang di uji 

berjumlah 12 data pasien asma. Hasil penelitian yang dilakukan dapat 

mengetahui hasil keluaran stadium. 

 


