BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap orang dapat terkena suatu penyakit. Istilah penyakit didefinisikan oleh
Oxford English Dictionary sebagai "keadaan tubuh atau beberapa bagian atau
organ dari tubuh yang mengalami gangguan fungsi atau kondisi fisik yang tidak
wajar". Definisi ini mencakup berbagai macam penyakit mulai dari AIDS hingga
artritis, dan dari demam yang umum hingga kanker. Penggolongan penyakit sangat
bervariasi antara disiplin ilmiah yang berbeda. Ilmu epidemiologi (ilmu yang
mempelajari penyebaran penyakit) misalnya, tertarik pada pada sifat-sifat yang
menentukan pola penyakit dan persebarannya [11].
Penyakit secara umum dapat digolongkan menjadi penyakit menular dan
penyakit tidak menular. Penyakit menular seperti flu dapat berpindah dari individu
yang satu ke individu lainnya, sedangkan penyakit tidak menular seperti artritis
hanya berkembang pada satu individu sepanjang hidupnya.

Penyakit menular

disebabkan oleh mikroparasit (virus, bakteri, dan protozoa) atau makroparasit
(jamur dan cacing parasit).

Penyakit menular dapat disebar secara langsung

(melalui hubungan dengan individu yang tertular) maupun tidak langsung (melalui
pembawa di dalam lingkungan) [11].
Demam berdarah atau demam dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit
menular yang menjadi salah satu masalah kesehatan publik di berbagai negara,
terutama negara tropis. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue dengan
serotipe DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4, yang termasuk ke dalam genus
Flavivirus. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti.
Infeksi yang disebabkan oleh virus ini dapat menghasilkan sekumpulan penyakit
klinis, mulai dari sindrom virus yang tidak spesifik (demam ringan sampai tinggi,
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disertai dengan sakit kepala, nyeri pada mata, otot dan persendian) hingga
pendarahan parah [8].
Menurut WHO, kasus demam berdarah telah meningkat secara dramatis
dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar setengah dari populasi dunia beresiko
terkena demam berdarah saat ini. Banyak kasus demam berdarah yang tidak
dilaporkan dan banyak juga yang salah diidentifikasi.

Salah satu perkiraan

menunjukkan 390 juta penularan dengue per tahun (95% selang kepercayaan
284-528 juta), dengan 96 juta (67-136 juta) terwujud secara klinis (dengan
menunjukkan gejala penyakit separah apapun). Studi lainnya menmperkirakan 3,9
miliar orang yang tersebar di 128 negara, adalah rentan terhadap penularan virus
dengue. Hingga saat ini, tidak ada penyembuhan spesifik untuk demam berdarah,
tetapi pencegahan dini dan akses ke penanganan medis yang layak menurunkan
tingkat kematian di bawah 1% [2].
Demam berdarah masih merupakan salah satu masalah kesehatan
masyarakat yang utama di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan
kepadatan penduduk, jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin
bertambah.

Di Indonesia, demam berdarah pertama kali ditemukan di kota

Surabaya pada tahun 1968. Saat itu, sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang di
antaranya meninggal dunia, dengan angka kematian mencapai 41,3%. Sejak saat
itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia [1].
Pada tahun 2015, menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,
tercatat terdapat sebanyak 126.675 penderita demam berdarah yang tersebar di 34
provinsi dan 436 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan 1.229 orang di
antaranya meninggal dunia.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya, yakni sebanyak 100.347 penderita demam berdarah dan 907 di
antaranya meninggal dunia pada tahun 2014. Tingkat kejadian atau Incidence rate
penyakit ini dari tahun 1968 hingga 2015 cenderung terus meningkat, dengan
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puncak endemik terjadi pada tahun 1988, 1998 dan 2007.

Gambar 1.1

menunjukkan perubahan incidence rate demam berdarah dari tahun 1968 hingga
2015 [1].

Gambar 1.1: Incidence rate DBD per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 1968-2015.

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2016
Gambar 1.2 menunjukkan incidence rate demam berdarah untuk setiap
provinsi pada tahun 2015. Provinsi Bali, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
menjadi tiga provinsi yang memiliki incidence rate tertinggi, sedangkan Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat menjadi tiga provinsi yang
memiliki incidence rate terendah untuk seluruh Indonesia[1].

Gambar 1.2: Incidence rate DBD per 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2015.

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2016
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Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat kenaikan jumlah publikasi artikel
ilmiah yang memanfaatkan model matematika.

Hal ini bersesuaian dengan

peningkatan pemahaman tentang apa yang model berikan dalam hal prediksi dan
pengertian yang mendalam.

Dalam epidemiologi, model membantu kita

mengartikan perilaku pada berbagai skala, atau meramalkan kemungkinan dari
sekumpulan kondisi yang diketahui ke kondisi berikutnya. Model dihasilkan dari
berbagai bentuk, mulai dari model yang sangat kompleks yang memerlukan
berbagai ahli untuk membuat dan mempertahankannya, hingga model sederhana
yang dapat dimengerti, dimodifikasi, dan diadaptasi dengan mudah. Menyusun
suatu model untuk suatu masalah tertentu merupakan suatu timbal-balik antara tiga
elemen yang penting dan terkadang saling bertentangan: ketepatan, transparansi,
dan fleksibilitas [11].
Model matematika untuk epidemiologi sangat beragam, mulai dari model
SIR (suscepted, infected, recovered), SIRS (suscepted, infected, recovered,
suscepted), SI (suscepted, infected), SIS (suscepted, infected, suscepted), SEIR
(suscepted, exposed, infected, recovered), dan sebagainya. Setiap model tersebut
didasari pada siklus penyakit pada manusia.

Setiap model tersebut

menggambarkan perubahan populasi pada setiap kelas, baik suscepted, exposed,
infected, maupun recovered [11].
Genetic algorithm (GA) merupakan salah satu konsep dalam kecerdasan
buatan atau artificial intelligence. Genetic algorithm ditemukan oleh John Holland
sekitar tahun 1960-an dan dikembangkan oleh Holland dan murid-murid beserta
rekan-rekannya di Universitas Michigan sekitar tahun 1960-an dan 1970-an.
Genetic algorithm sendiri tidak dibuat untuk menyelesaikan masalah secara
spesifik, melainkan untuk mempelajari fenomena adaptasi yang terjadi pada alam
dan menerapkannya pada sistem komputer untuk menyelesaikan masalah. Genetic
algorithm merupakan metode berjalan dari suatu populasi dari kromosom menuju
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populasi baru dengan menggunakan sejenis seleksi alam bersama dengan genetika,
yang terinspirasi dari proses biologi, yaitu seleksi, kawin silang (crossover), dan
mutasi[15].

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut.
1. Model matematika apakah yang cocok untuk kasus demam berdarah?
2. Bagaimana cara menerapkan genetic algorithm pada model yang akan
digunakan?

1.3 Tinjauan Pustaka
Gubler menunjukkan penyakit demam berdarah mulai mewabah di Asia
Tenggara setelah Perang Dunia II. Kemudian, penyakit ini menyebar ke
negara-negara tropis di Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika. Hal ini disebabkan
nyamuk Aedes aegypti ikut terbawa seiring terjadinya perpindahan penduduk [8].
Herbert W. Hethcote memulai penelitiannya tentang analisis penyakit
menular. Hethcote memodelkan penyakit menular sebagai masalah syarat awal
(initial value problem) pada sistem persamaan diferensial biasa, di mana kelahiran
dan kematian terjadi dalam rasio yang sama dan semua anak yang baru lahir
masuk ke dalam kelas susceptible [9]. Dengan memanfaatkan basic reproductive
ratio atau R0 yang telah didefinisikan lebih lanjut oleh Diekmann, Heesterbeek,
dan Metz [4], Hethcote memperkenalkan model matematika lainnya yang
memodelkan penyakit menular [10].
Pauline, van der Driessce, dan Wathmough mengemukakan suatu kriteria
untuk eksistensi dan stabilitas dari ambang kesetimbangan endemik untuk R0
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mendekati satu [19]. McCluskey mengemukakan dinamika global untuk model
SIR adalah sepenuhnya ditentukan untuk R0 > 1 menggunakan fungsional
Lyapunov dan kesetimbangan endemik adalah stabil secara asimptotik menyeluruh
kapanpun itu ada [13] [14].
Focks dkk. mengemukakan beberapa model simulasi untuk epidemiologi
pada demam berdarah, antara lain container-inhabiting mosquito simulation model
(CIMSiM) dan dengue simulation model (DENSiM) [7]. Esteva dan Vargas juga
mengemukakan model penyebaran demam berdarah dengan menggunakan
manusia dan nyamuk sebagai obyek yang ditinjau [6].
Soewono dan Supriatna merumuskan model penyebaran penyakit demam
berdarah dengue (DBD) menggunakan persamaan planar dua dimensi [18].
Selanjutnya Nuraini, Tasman, Soewono, dan Sidarto menggunakan model
penyebaran DBD dengan respon imun dan menemukan bahwa R0 dapat berkurang
secara signifikan jika ditambahkan respon imun [16].
Deb mengemukakan efficient constraint handling method pada genetic
algorithm untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman nonlinier atau
nonlinear programming (NLP) [3]. Eiben dkk. mengemukakan kendali parameter
pada genetic algorithm serta membandingkan kendali parameter dengan
penyeteman parameter [5].

1.4 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut.
1. Membangun suatu model yang cocok untuk kasus demam berdarah.
2. Menggunakan genetic algorithm untuk menyelesaikan permasalahan yang
diberikan dari model.
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1.5 Asumsi dan Batasan Masalah
Terdapat beberapa asumsi dan batasan masalah dalam penelitian ini, antara
lain:
1. populasi bersifat tertutup dengan adanya demografi, yang berarti terdapat
kelahiran atau kematian alami tetapi tidak ada perpindahan penduduk;
2. persebaran penyakit dari populasi yang sakit ke populasi yang rentan
dilakukan oleh nyamuk;
3. seseorang yang sudah sembuh bisa saja terkena demam berdarah kembali;
dan
4. seseorang yang terkena demam berdarah dapat sembuh atau meninggal.
Selain itu, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:
1. obyek yang akan ditinjau adalah manusia;
2. model akan dibentuk berdasarkan model SIR dan SIRS; dan
3. implementasi metode numerik dan genetic algorithm menggunakan
MATLAB.

1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Model yang dibentuk dapat digunakan untuk memprediksi jumlah dan
perubahan populasi yang sedang dilanda demam berdarah. Prediksi yang
dihasilkan dapat digunakan oleh banyak pihak agar mereka dapat melakukan
tindakan berikutnya.
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2. Penggunaan genetic algorithm pada model ini dapat digunakan untuk
berbagai masalah lainnya yang menggunakan model matematika, khususnya
dalam ilmu epidemiologi.

1.7 Sistematika Penulisan
Penulisan Tugas Akhir ini dibagi ke dalam enam bab utama. Sistematika
penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini diberikan sebagai berikut.
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya
penelitian, pokok permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai,
serta batasan-batasan masalah yang dipakai dalam melakukan jalannya
penelitian.

Pada bab ini diuraikan sistematika yang digunakan dalam

penulisan laporan Tugas Akhir.
2. Bab II Teori Dasar
Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk
mendukung penelitian. Teori yang akan digunakan antara lain model SIR dan
SIRS, konsep basic reproductive ratio atau R0 , metode Runge-Kutta, serta
genetic algorithm.
3. Bab III Model Matematika untuk Demam Berdarah Secara Umum
Pada bab ini, penulis akan membangun suatu model matematika untuk
demam berdarah berdasarkan SIR dan SIRS. Setelah itu penulis akan
menguji model yang telah dibuat menggunakan analisa titik tetap.
4. Bab IV Genetic Algorithm terhadap Model Matematika yang Telah Dibuat
Pada bab ini, penulis akan merancang sistem genetic algorithm yang
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dari model
yang telah dibuat sebelumnya.
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5. Bab V Simulasil dan Analisis
Pada bab ini, penulis akan melakukan simulasi terhadap sistem genetic
algorithm yang telah dibuat sebelumnya. Hasil simulasi ini selanjutnya akan
dianalisis lebih jauh.
6. Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini akan disusun kesimpulan dari hasil penelitian Tugas Akhir
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga diberikan saran
untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.
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