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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit yang telah lama 

mewabah di daerah tropis dan subtropis di dunia (Porter et al., 2005). DBD 

ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes (Ae. Aegypti atau Ae. 

Albopictus) yang terinfeksi virus dengue (Kemenkes, 2010). Demam berdarah 

umum terjadi di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Dua per lima dari penduduk 

bumi di negara-negara tropis dan subtropis (sekitar 2,5 miliar) hidup di wilayah 

rawan tertular virus dengue. Setiap tahunnya terjadi sekitar 50 juta infeksi dengue 

di seluruh dunia. Sebanyak 500.000 penderita DBD setiap tahunnya dirawat 

dirumah sakit. Sebagian besar penderita adalah anak berumur di bawah lima tahun, 

dan 2,5% dari mereka meninggal dunia (Soedarto, 2012). 

Demam berdarah dengue pertama kali ditemukan pada tahun 1950an di 

Filipina dan Thailand (Batubara, 2017). Kini virus tersebut telah menyebar luas dan 

telah terjadi pada beberapa negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO 

telah melaporkan hal itu secara global prevalensxi demam berdarah meningkat 

drastis, dan penyakitnya telah menjadi endemik di lebih dari 100 negara di Afrika 

dan Amerika (Kholedi, Balubaid, Milaat, Kabbash, & Ibrahim, 2012). Terutama 

daerah yang berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik Barat, 

Amerika Latin dan Afrika.  

Karena virus dengue dibawa oleh nyamuk, dinamika penularan DBD 

berkaitan erat dengan variabel iklim seperti suhu dan curah hujan. Menurut Arianti 

dan Anwar (2014), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan dan 

penyebaran kasus DBD yaitu faktor host inang (manusia), lingkungan yang terdiri 

atas kondisi geografi (cuaca dan iklim) dan kondisi demografi (kepadatan 

penduduk, mobilitas, perilaku masyarakat dan sosial ekonomi penduduk), dan 

agent (virus dengue) (Ariati & Anwar, 2014). Risiko penularan demam berdarah 

meningkat dengan iklim yang memanas, karena pertumbuhan dan perkembangan 

nyamuk sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban (Bhatt et al., 2013). Focks 

et al.(2000) menemukan bahwa tingkat kelangsungan hidup telur nyamuk 
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bervariasi secara signifikan pada kisaran suhu 22℃ hingga 34℃ (Focks, Brenner, 

Hayes, & Daniels, 2000). 

Iklim mempengaruhi ekologi demam berdarah  (Morin, Comrie, & Ernst, 

2013). Suhu lingkungan dan curah hujan juga merupakan faktor penting yang 

secara langsung mempengaruhi perkembangan virus dengue pada vektor utama 

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Tran, Tseng, Chen, & Liao, 2020). 

Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi laju perkembangan nyamuk, tetapi 

juga waktu inkubasi virus (Naish et al., 2014). Dengan kata lain, faktor iklim 

mempengaruhi ekologi DBD baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

mempengaruhi dinamika pertumbuhan nyamuk, replikasi virus, dan interaksi antara 

nyamuk dengan manusia. Meskipun hubungannya dengan iklim sangat kompleks, 

semakin banyak ilmuwan berpendapat bahwa perubahan iklim kemungkinan akan 

menghasilkan pergeseran distribusi yang akan memiliki implikasi kesehatan 

masyarakat yang signifikan di seluruh dunia (Campbell et al., 2015). 

Hingga saat ini sudah banyak penelitian atau jurnal-jurnal kesehatan maupun 

teknologi yang membahas tentang hubungan antara iklim atau cuaca dengan 

nyamuk aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue maupun dengan kasus penyakit 

DBD yang disebabkan oleh nyamuk tersebut. Diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan Colón-González et al pada tahun 2011 tentang variabilitas iklim dan 

demam berdarah di Meksiko. Menggunakan data dari 12 provinsi Meksiko selama 

periode 23 tahun (Januari 1985 hingga Desember 2007) dan variabel suhu dan 

kelembaban serta ditambah kejadian El-Nino. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

menunjukan adanya hubungan positif antara El-Nino dengan kejadian DBD pada 

tahun 1997-1998. Penelitian tersebut juga menemukan peningkatan kejadian DBD 

pada saat peningkatan suhu minimum terutama selama musim dingin dan kemarau, 

namun tidak menemukan hubungan statistik antara curah hujan dengan kejadian 

DBD (Colón-González, Lake, & Bentham, 2011). 

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Wirayoga tahun 2013, meneliti 

tentang hubungan kejadian demam berdarah dengue dengan iklim di Kota 

Semarang tahun 2006-2011. Variabel iklim yang digunakan adalah suhu udara, 

curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin. Hasil penelitiannya menunjukan 

adanya hubungan positif antara curah hujan dan kelembapan terhadap kejadian 
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DBD, dan adanya hubungan negatif antara suhu udara terhadap kejadian DBD, 

sedangkan tidak ada hubungan bermakna antara kecepatan angin dengan kejadian 

DBD (Wirayoga, 2013). 

Beberapa tahun terakhir Indonesia juga mengalami banyak kasus DBD. 

Dihimpun dari Kemenkes, pada tahun 2019 jumlah kasus DBD secara kumulatif 

mencapai lebih dari 137.000 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 917 kasus. 

Pada tahun 2020 jumlah kasus DBD hingga 108.303 dengan jumlah kematian 

sebanyak 747. Dan pada tahun 2021 ini hingga bilan Juni 2021 tercatat sebanyak 

16.320 kasus dan memungkinkan dapat bertambah. Itulah mengapa pentingnya 

prediksi demam berdarah, sehingga dengan prediksi DBD yang akurat dapat 

membantu petugas kesehatan masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia dalam 

mengambil langkah untuk mengurangi dampak atau melakukan pencegahan 

epidemi tersebut (apabila memungkinkan). Tetapi memprediksi demam berdarah 

adalah tugas berat yang membutuhkan konsolidasi kumpulan data yang berbeda 

tentang kejadian penyakit, cuaca, dan lingkungan, pemahaman tentang hubungan 

antara iklim dan dinamika demam berdarah dapat meningkatkan inisiatif penelitian 

dan alokasi sumber daya untuk membantu memerangi pandemi yang mengancam 

jiwa. Metode yang sering digunakan untuk prediksi adalah Regression atau Neural 

Network (Han, Srivastava, & Kumar, 1996). 

Penelitian sebelumnya tentang prediksi demam berdarah dengue adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk menggunakan dataset jumlah kasus 

DBD dan cuaca Kab. Bandung menghasilkan akurasi prediksi dari Algoritma 

Random Forest (RF) tanpa Genetic Algorithm (GA) yaitu menghasilkan rata-rata 

Akurasi 83,42% dan Hybrid Algoritma Random Forest dengan Genetic Algorithm 

menghasilkan rata-rata Akurasi 83,42% dan 89,12 % (Utami, Fhira Nhita, & Annisa 

Aditsania, 2019). Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Jayaraj, dkk di 

Tawau,  Malaysia. Menggunakan data bulanan  kejadian DBD dan iklim di Kota 

Tuwau, Malaysia tahun 2006-2017 menggunakan metode SARIMA menghasilkan 

nilai error rate MAE 7.032 dan MSE 83.977 (Jayaraj, Avoi, Gopalakrishnan, Raja, 

& Umasa, 2019). 

Berdasarkan pemaparan di atas, pada penelitian ini penulis memfokuskan 

pada implementasi setiap model machine learning untuk memprediksi jumlah kasus 
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DBD berdasarkan data perubahan iklim dan menganalisis model mana yang paling 

baik dalam memprediksi data tersebut yang menghasilkan nilai error MAE (Mean 

Absolute Error) lebih kecil. Data yang digunakan adalah set data publik jumlah 

kasus DBD dan data pengukuran meteorologi atau iklim perminggu pada dua kota 

berbeda, yaitu Kota San Juan di Puerto Rico dan Kota Iquitos di Peru (Amerika 

Serikat). Data jumlah kasus sebagai variabel dependen/terikat atau data yang 

diprediksi dan data pengukuran iklim sebagai variabel independen/bebas, yang 

diantaranya adalah variabel pengukuran suhu (suhu maksimum, suhu minimum dan 

suhu rata-rata), pengukuran kelembaban, pengukuran curah hujan, dan pengukuran 

indeks vegetasi (ndvi) dari citra satelit yang menunjukan tingkat kehijauan vegetasi 

atau konsentrasi klorofil daun. Metode yang akan dianalisis adalah Multiple Linear 

Regression, Random Forest Regressor, Support Vector Regression, XGBoost dan 

menggunakan hyperparamater tuning GridSearch untuk mencari kombinasi 

parameter yang optimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi metode machine learning untuk memprediksi 

jumlah kasus demam berdarah dengue berdasarkan data perubahan iklim? 

2. Bagaimana perbandingan evaluasi metriknya dan metode apa yang paling 

baik dalam memprediksi jumlah kasus demam berdarah dengue? 

3. Variabel apa yang paling mempengaruhi prediksi jumlah kasus demam 

berdarah dengue? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terlah diuraikan di 

atas, tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Mengimplementasi metode machine learning untuk memprediksi jumlah 

kasus demam berdarah dengue berdasarkan data perubahan iklim. 

2. Menganalisis perbandingan evaluasi metrik setiap metode dan menentukan 

metode yang paling baik. 

3. Menentukan variabel apa yang paling mempengaruhi prediksi jumlah kasus 

demam berdarah dengue. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas. 

Karena studi kasus yang diteliti begitu luas maka penelitian ini menggunakan 

batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara data perubahan 

iklim berpengaruh terhadap data jumlah kasus DBD atau dengan kata lain 

memprediksi jumlah kasus DBD berdasarkan data perubahan iklim, sehingga 

data yang digunakan hanya data jumlah kasus DBD dan variabel data iklim.  

2. Data yang digunakan merupakan set data publik kompetisi pada situs 

DRIVENDATA untuk prediksi demam berdarah. Data tersebut merupakan 

data jumlah kasus DBD dan data perubahan iklim di Kota San Juan tahun 

1990-2008 dan Iquitos tahun 2000-2010. Data perubahan iklim meliputi data 

pengukuran suhu maksimum, suhu minimum, suhu rata-rata, pengukuran 

kelembaban, pengukuran curah hujan, dan pengukuran indeks vegetasi (ndvi) 

dari citra satelit yang menunjukan tingkat kehijauan vegetasi atau konsentrasi 

klorofil daun. 

3. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Multiple Linear 

Regression, Random Forest, Support Vector Regression, XGBoost, dan 

menggunakan hyperparamater tuning GridSearch CrossValidation. 

4. Metrik hasil evaluasi model dalam penelitian ini menggunakan MAE (Mean 

Absolute Error) karena data pada kasus ini terdapat spike data atau lonjakan 

data jumlah kasus pada waktu tertentu, maka untuk kasus ini metrik yang 

paling cocok adalah MAE. 

5. Variabel yang paling berpengaruh terhadap prediksi jumlah kasus demam 

berdarah dengue dicari menggunkaan feature importance dari model yang 

paling baik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagi dunia penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi 

terhadap keberagaman penelitian mengenai pemanfaatan machine learning 

untuk memprediksi jumlah kasus DBD dengan set data perubahan iklim. 
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2) Menemukan model komputasi yang sesuai untuk memprediksi jumlah kasus 

DBD berdasarkan variabel data perubahan iklim dengan hubungan regresi. 

3) Mengetahui metode yang paling baik untuk prediksi jumlah kasus DBD dan 

memprediksi pola lonjakannya. 

4) Mengetahui variabel iklim apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah kasus 

DBD setelah diprediksi. 

5) Bagi Kementrian Kesehatan atau pihak tertentu, penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dan 

sumber daya yang dibutuhkan untuk memprediksi jumlah kasus DBD 

berdasarkan variabel data perubahan iklim sebagai early warning system.. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah yang berisi mengenai gambaran 

umum dan format skripsi, adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengapa penelitian yang berjudul 

Analisis Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Jumlah Kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) ini diusulkan. Kemudian, bab ini menguraikan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian ini. Selain itu, terdapat batasan masalah dan manfaat 

penulisan, serta sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai isi dari semua 

bab yang terdapat pada penelitian ini. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan beberapa hal mengenai terori-teori dasar yang 

mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teori yang dipaparkan 

pada bab ini adalah peta literatur, penelitian terkait, prediksi atau peramalan 

(forecasting), Multiple Linear Regression, Random Forest Regressor, Support 

Vector Regression, XGBoost, Grid Search Cross Validation, dan Evaluasi Metriks 

Mean Absolute Error (MAE). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain 

desain penelitian yang menjabarkan bagaimana alur penelitian dari mulai studi 

literatur hingga penarikan kesimpulan dari penelitian. Pada tahapan tersebut pun 
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dijelaskan mengenai rencana implementasi yang berisi desain eksperimen yang 

selanjutnya akan diimplementasikan dalam eksperimen tersebut. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang uraian hasil dan pembahasan mengenai hasil penelitian 

yang telah dilakukan disertai dengan analisis dari hasil eksperimen yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

rekomendasi penulis mengenai pengembangan untuk penelitian terkait berikutnya.


