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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Dikutip dari Kemenkes RI tahun 2019, penyakit jantung masih menjadi 

ancaman di Indonesia bahkan di dunia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular dr. Cut Putri Arianie mengatakan berdasarkan Sample 

Registrasion System (SRS) penyakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak 

kedua setelah Stroke. Selain itu, akibat dari penyakit ini pula negara mengalami 

kerugian secara ekonomi. Data BPJS Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan 

biaya kesehatan untuk penyakit jantung dari tahun ke tahun. Pada 2014 penyakit 

jantung menghabiskan dana BPJS Kesehatan Rp 4,4 triliun, kemudian meningkat 

menjadi 7,4 triliun pada 2016, dan masih terus meningkat pada 2018 sebesar Rp 9,3 

triliun. 

Menurut dr. Kuswandi, Sp. JP  jantung manusia di pelihara oleh dua 

pembuluh darah yang fungsinya meberikan asupan makanan(nutrisi)  dan oksigen 

ke otot-otot jantung. Jika asupan ini berkurang akibat penyempitan, maka 

kebutuhan dan asupan tidak sesuai.  Dua pembuluh darah tersebut adalah pembuh 

darah coroner kanan dan pembuluh darah coroner kiri. Sehingga, dapat di 

simpulkan Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung, akibat otot 

jantung kekurangan nutrisi dan oksigen karena adanya penyempitan pada pembuluh 

darah koroner. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung paling 

popular karena menyerang pada usia produktif, umumnya terjadi pada umur diatas 

28 tahun, tetapi saat ini dapat terjadi pada umur lebih muda karena perubahan pola 

hidup (Kuswandi, 2019). 
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Menurut dr. Rony Mario, Sp. Jp tingkat pengetahuan masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap pencegahan dan tindakan berikutnya dalam hal ini penyakit 

jantung, karena jika masyarakat tidak mengetahui mengenai suatu penyakit, orang 

tersebut tidak akan melakukan pengobatan ke dokter sehingga waktu untuk 

mendiaknosis menjadi terhambat, padahal dalam kasus penyakit jantung setiap 

menitnya berharga, sehingga pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap 

kecepatan diagnosis dan pengobatan. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa 

masyarakat masih sering menilai bahwa penyakit jantung merupakan penyakit yang 

dapat sembuh dengan sekali pengobatan, padahal penyakit jantung merupakan 

penyakit kronik atau menahun (Candrasatria, 2019).  

Berdasarkan penelitian (Diyono dan Ambarwati, 2017) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang penyakit jantung koroner 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap perilaku upaya pencegahan 

penyakit jantung koroner. 

Dari permasalahan tersebut di butuhkan suatu media informasi yang kuat, 

yang dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penyakit jantung 

kususnya penyakit jantung koroner karena penyakit jantung jenis ini yang paling 

populer di masyarakat. 

Telah banyak teknologi yang digunakan untuk memberikan edukasi kepada 

orang lain seperti penggunaan media pembelajaran. Teknologi yang saat ini 

dikembangkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas yaitu 

teknologi Augmented Reality (AR). Prinsip kerja dari teknologi ini secara umum 

yaitu dengan menggabungkan lingkungan nyata dengan objek virtual yang telah 
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dirancang sebelumnya. Teknologi ini sangat memungkinkan untuk digunakan 

sebagai alat penyampaian informasi yang dapat mengedukasi masyarakat 

(Nasrullah dkk, 2019). 

Selain itu, perangkat mobile juga sudah berkembang dengan pesat. Dikutip 

dari we are social pada katadata.co.id tahun 2017 Sistem Operasi (SO) Android 

saat ini telah mendominasi perangkat mobile (bergerak) di seluruh penjuru dunia. 

Laporan yang bertajuk Global Stashot: Digital in Q3 2017, menunjukkan bahwa 

sebanyak 72,9 persen pengguna piranti bergerak global menggunakan SO Android. 

Hanya 19,4 persen yang menggunakan iOS Apple, dan sisanya menggunakan SO 

lainnya. Oleh karena itu informasi mengenai Penyakit Jantung Koroner di buat 

kedalam Objek 3(tiga) dimensi dan 2(dua) dimensi dan digabungkan dengan 

teknologi augmented reality pada perangkat mobile Android, sehingga pengguna 

dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja, hanya perlu membuka aplikasi 

pada perangkat mobile Android. Dengan bertambahnya tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap penyakit ini maka masyarakat dapat melakukan pencegahan 

atau meningkatkan kecepatan diagnosis dan penanganan atau pengobatan menjadi 

lebih dini, sebelum bertambah parah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Disebabkan berpengaruhnya tingkat pengetahuan terhadap pencegahan dan 

penanganan penyakit jantung koroner, maka dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat mengenai penyakit jantung koroner? 

2. Bagaimana mengimplementasikan teknologi Augmented Reality berbasis 

Android? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan batasan sesuai ruang lingkup 

peneitian yang akan dilakukan. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian 

ini: 

1. Penyakit jantung yang dibahas hanyalah Penyakit Jantung Koroner 

(Coronary Heart Disease). 

2. Aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Unity3D dan Vuforia. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan 

augmented reality dalam memvisualisasikan penyakit jantung manusia sehingga 

dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang penyakit 

tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi masyarakat dapat menjadi media informasi dan edukasi yang dapat 

menyediakan informasi penyakit jantung koroner, baik penjelasan dan 

pencegahannya. 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan keahlian dalam 

mengimplementasikan teknologi augmented reality dan memberikan 

kontribusi penanganan penyakit jantung koroner.  


