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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
	Penyakit jantung merupakan problem kesehatan utama di negara maju. Jantung adalah salah satu organ tubuh yang vital. Jantung kiri berfungsi memompa darah bersih (kaya oksigen/zat asam) ke seluruh tubuh, sedangkan jantung kanan menampung darah kotor (rendah oksigen, kaya kargon dioksida/zat asam arang), yang kemudian dialirkan ke paru-paru untuk dibersihkan. Jantung normal besarnya segenggam tangan kiri pemiliknya. Jantung berdenyut 60-80 kali per menit, denyutan bertambah cepat pada saat aktifitas atau emosi, agar kebutuhan tubuh akan energi dapat terpenuhi. Andaikan denyutan jantung 70 kali per menit, maka dalam 1 jam jantung berdenyut 4200 kali atau 100.800 kali sehari semalam. Tiap kali berdenyut dipompakan darah sekitar 70 cc, jadi dalam 24 jam jantung memompakan darah sebanyak kira-kira 7000 liter.
Di Indonesia telah terjadi pergeseran kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah dari urutan ke-10 pada tahun 1980 menjadi urutan ke-B pada tahun 1986. sedang kan sebagai penyebab kematian tetap menduduki peringkat ke-3. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya Penyakit Jantung. sehingga upaya pencegahan harus bersifat multifaktorial juga. Pencegahan harus diusahakan sedapat mungkin dengan cara mengendalikan faktor-faktor risiko Penyakit Jantung dan merupakan hal yang cukup penting pada penanganan Penyakit Jantung. Oleh sebab itu mengenal faktor-faktor risiko sangat penting dalam usaha pencegahan Penyakit Jantung, baik pencegahan primer maupun sekunder. Pencegahan primer lebih ditujukan pada mereka yang sehat tetapi mempunyai risiko tinggi, sedangkan pencegahan sekunder merupakan suatu upaya untuk mencegah memburuknya penyakit yang secara klinis telah diderita. 
	Untuk memperoleh kemudahan dalam menganalisis penyakit jantung tersebut, maka sistem teknologi berupa komputer dapat menjadi alat yang baik untuk memberikan kemudahan tersebut. informasi tersebut dapat dituangkan oleh ahli-ahli penyakit jantung kedalam sebuah program yang disebut sistem inforamasi,  sehingga informasi penyakit jantung tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat oleh  pengguna
 	Mempelajari suatu sistem akan lebih mengena bila mengetahui terlebih dahulu apakah sistem itu. Pengertian tentang sistem pertama kali dapat diperoleh dari defenisi sistem itu sendiri. Jika kita perhatikan dengan seksama, diri kita juga terdiri dari berbagai sistem untuk mengantar kita kepada tujuan hidup kita. 
	Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut sebagai subsistem.

1.2	Rumusan Masalah
	Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditentukan remusan masalah yaitu bagaimana dibuat suatu sistem berbasis sistem informasi penyakit jantung.
Ruang Lingkup
	Dengan sistem ini akan membahas penyakit jantung terutama yang berhubungan dengan katup jantung. Penyakit katup jantung yang akan dibahas meliputi Insufisiensi Aorta, Angin Pektoris, Penyakit jantung Tiroid, Miokarditis, Kardiomiopati Hiertropik, Insufisiensi Mitral, Tamponade Jantung, Aritmi, Kardiomiopati Peripartum, Fibrilasi Atrial dan lain-lain. Sistem ini akan melakukan diagnosis kepada masing-masing penyakit berdasarkan gejala yang dimasukan lewat menu konsultasi. Sistem ini tidak dilengkapi dengan diagnosis sementara jadi jika gejala yang dimasukan tidak memenuhi suatu penyakit maka akan ada pemberitahuan bahwa kurang pengetahuan. Sistem ini nantinya akan memberikan dua pilihan jawaban. Yaitu ya, dan tidak pada sistem ini kita juga dapat menambah penyakit baru, gejala baru, menghapus dan merubahnya. 

1.4	Tujuan Penelitian
	Tujuan yaitu untuk memberi penjelasan bagi para penderita penyakit jantung tersebut serta dengan informasi-informasi dengan cepat, efisien dan akurat. 

