
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah
kesehatan utama di Indonesia. Dalam Info Datin yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 22 April 2018 disebutkan bahwa
penderita DBD semakin meningkat dan penyebarannya semakin luas [1].
Umumnya DBD menyerang anak-anak usia kurang dari 15 tahun. Menurut data
World Health Organization (WHO), Asia menyumbangkan 70 persen dari beban
dengue di dunia, dan Indonesia merupakan negara ke-2 dengan kasus DBD
terbesar diantara 30 negara wilayah endemis [2]. Gambar 1.1 menunjukkan
banyak kasus Demam Berdarah di Indonesia dan Gambar 1.2 menunjukkan
kematian akibat Demam Berdarah di Indonesia, dari kedua Gambar ini dapat
disimpulkan bahwa hanya satu persen dari banyak Kasus Demam Berdarah di
Indonesia yang berakhir dengan kematian [1].

Gambar 1.1: Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per Provinsi di Indonesia Tahun
2017.

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2018 [1]

1



Gambar 1.2: Kematian Akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) per Provinsi di
Indonesia Tahun 2017.

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2018

Demam berdarah adalah penyakit dengan gejala menyerupai flu berat yang
menyerang bayi, anak-anak dan orang dewasa, tetapi jarang berakhir dengan
kematian. Demam Berdarah disebabkan oleh Virus Dengue, dengan gejala klinis
seperti demam tinggi, sakit kepala, sakit pada bagian belakang mata, sakit pada
otot dan sendi, mual, muntah dan ruam. Virus dengue menyebar melalui gigitan
nyamuk yang terinfeksi, seperti nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus yang
termasuk dalam famili Flaviridae dan genus Flavivirus. Masa inkubasi sekitar
delapan sampai sepuluh hari di dalam tubuh nyamuk dan sekitar empat sampai
sepuluh hari di dalam tubuh manusia. Individu yang terjangkit dapat menularkan
virus dengue melalui nyamuk dalam kurun waktu empat sampai lima hari,
maksimal 12 hari sejak gejala pertama Demam Berdarah. Nyamuk yang terinfeksi
dapat menularkan virus dengue sepanjang sisa hidupnya [2].

Demam Berdarah disebabkan oleh empat serotipe virus yang berkaitan erat :
dengue virus 1 (DEN-1 atau DENV-1), dengue virus 2 (DEN-2 atau DENV-2),
dengue virus 3 (DEN-3 atau DENV-3) dan dengue virus 1 (DEN-4 atau DENV-4).
DEN-3 dan DEN-4 pada kebanyakan kasus lebih berbahaya dan mematikan
daripada DEN-1 dan DEN-2 [3]. Setelah pulih dari Demam Berdarah serotipe
tertentu, individu mendapatkan kekebalan seumur hidup terhadap Virus Dengue
serotipe tersebut. Namun, kekebalan terhadap tiga serotipe lainnya bersifat
sementara. Selain itu, apabila individu kembali terjangkit Demam Berdarah
dengan serotipe lainnya, tingkat beratnya penyakit meningkat [2].

Penyebaran Demam Berdarah dapat dibuat dalam bentuk model matematika.
Terdapat beragam model matematika yang dapat digunakan untuk epidemi, yang
paling sederhana ditemukan oleh Kernack dan McKendrick pada tahun 1927, yaitu
model SIR (Susceptible, Infected, Recovered). Model lainnya adalah model SIRS
(Susceptible, Infected, Recovered, Susceptible), model SI (Susceptible, Infected),

2



model SIS (Susceptible, Infected, Susceptible) dan model SEIR (Susceptible,
Exposed, Infected, Recovered).

Mencari nilai parameter tertentu dari model dapat dilakukan dengan banyak
cara, salah satunya adalah dengan Algoritma Genetika. Algoritma Genetik
(Genetic Algorithms) pertama kali diperkenalkan oleh John Holland pada tahun
1960-an dan kemudian dikembangkan oleh Holland dan rekan-rekan kerja serta
muridnya di University of Michigan pada tahun 1960-an dan 1970-an [4]. Pada
awalnya, Holland tidak berencana menciptakan algoritma untuk menyelesaikan
persoalan tertentu, kenyataannya ia hanya sedang mempelajari lebih lanjut
mengenai fenomena adaptasi yang terjadi di alam dan bagaimana menerapkan
mekanisme dari adaptasi tersebut ke dalam sistem komputer. Algoritma Genetika
adalah suatu metode yang menggunakan sekumpulan “Kromosom
(chromosomes)” (contohnya : “bits”) untuk menciptakan populasi baru dengan
menggunakan “natural selection”. Setiap kromosom terdiri dari “genes”
(contohnya : bits). Dipilih kromosom yang dapat menghasilkan anakkan, dimana
kromosom dengan nilai fitness yang lebih tinggi cenderung menghasilkan
keturunan yang lebih baik [4].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa persoalan
berikut.

1. Bagaimana model yang sesuai untuk memodelkan penyebaran Demam
Berdarah berdasarkan pada Model SIR dan Model SIRS?

2. Bagaimana cara menerapkan Algoritma Genetik pada model untuk mencari
nilai parameter yang sesuai dengan data?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menuliskan penyebaran Demam Berdarah ke dalam model matematika yang
sesuai,
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2. Menemukan solusi berupa nilai parameter tertentu dari model dengan bantuan
Algoritma Genetik

1.4 Asumsi dan Batasan Masalah

Memodelkan penyebaran penyakit terbatas pada banyaknya variabel yang
digunakan. Dengan demikian, beberapa asumsi dan batasan sebagai berikut :

1. Populasi bersifat tertutup dengan adanya demografi (tidak ada perpindahan
penduduk, tetapi ada kelahiran dan kematian alami);

2. Penyebaran penyakit dilakukan oleh nyamuk;

3. Individu yang sudah sembuh dapat terjangkit lagi dengan 3 serotipe lainnya;

4. Individu yang terjangkit demam berdarah dapat sembuh atau meninggal;

5. Objek yang ditinjau adalah manusia dan nyamuk.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh melalui
penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menghasilkan suatu model yang dapat merepresentasikan penyebaran
penyakit demam berdarah. Model yang dihasilkan dapat digunakan oleh
banyak pihak agar dapat dilakukan tindak lanjut terkait penyakit demam
berdarah.

2. Memberikan solusi berupa nilai parameter tertentu dengan bantuan Algoritma
Genetik yang merepresentasikan kenyataan yang sebenarnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini akan ditulis berdasarkan struktur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan,
batasan, dan manfaat penelitian.
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2. Bab II Dasar Teori
Menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian

3. Bab III Model Matematika untuk penyebaran Demam Berdarah
Membangun model matematika yang seusai untuk penyebaran Demam
Berdarah

4. Bab IV Algoritma Genetik
Menyusun sistem Algoritma Genetik untuk menyelesaikan persoalan yang
didapat dari pemodelan penyebaran Demam Berdarah

5. Bab V Kesimpulan dan Saran
Menyusun kesimpulan dari hasil penelitian Tugas Akhir dan memberikan
saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut
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