
   

   

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Haemorhagic Fever (DHF) 

adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue Famili Flaviviridae, dengan 

genusnya adalah Flavivirus yang ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan 

nyamuk Aedes Aegypti. Penderita yang terinfeksi oleh virus tersebut akan 

memiliki gejala antara lain demam, pendarahan di kulit atau di bagian tubuh 

lainnya serta dapat menimbulkan terjadinya sindrom syok dengue (dengue shock 

syndrome) bahkan kematian (Soedarto, 2012).  

DBD merupakan penyakit endemik di negara tropis dan subtropis, 

diperkirakan sekitar 2,5 milyar manusia memiliki resiko terkena DBD. Indonesia 

juga memiliki permasalahan yang serius terhadap DBD. Penyebaran DBD sangat 

cepat, sejak diketahui di kota Surabaya pada tahun 1968 sebanyak 58 kasus 

dengan jumlah kematian 24 orang, menjadi 100.347 kasus dengan jumlah 

kematian 907 orang pada tahun 2014 (Rasmanto, 2016). 

Tingginya kasus DBD di Indonesia tidak terlepas dari kontrol dan 

pencegahan yang lemah oleh berbagai pihak. Pencegahan yang dapat dilakukan 

antara lain dengan cara pengendalian vektor (nyamuk), pengendalian larva, 

meningkatkan kualitas obat yang tersedia di Rumah Sakit serta pengetahuan 

masyarakat terhadap bahaya DBD (Rasmanto, 2016). Masyarakat dapat berperan 

dalam pencegahan penyakit ini seperti pelaksanaan 3M (menguras wadah 

penampungan air, mengubur atau membakar barang-barang bekas yang menjadi 

sarang nyamuk dan menutup tempat tampungan air). Walaupun demikian, 

tindakan dan peran tersebut belum dapat menekan jumlah penderita DBD secara 

menyeluruh. 

 Di samping itu, belum ada vaksin atau perawatan anti viral yang efektif 

untuk DBD (Soedarto, 2012). Oleh karena itu, upaya pengurangan jumlah korban 

atau kesakitan masih menggunakan pengobatan. Penggunaan pengobatan terhadap 

penderita DBD bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengobatan 
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tersebut terhadap jumlah orang yang sakit agar tidak semakin bertambah dimasa 

yang akan datang. 

Rendahnya kemampuan dalam mengantisipasi kejadian DBD disebabkan 

karena lonjakan populasi nyamuk DBD belum dapat diprediksi dengan baik. 

Padahal dengan memprediksi dengan tepat dapat dihindari lonjakan penderita 

DBD yaitu dengan cara penggunaan pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu cara untuk membantu dalam memprediksi kejadian DBD. Salah satu cara 

untuk membantu memprediksi kejadian DBD dapat dirumuskan dalam strategi 

model matematika.  

Beberapa peneliti telah banyak melakukan pengembangan model 

matematika tentang penyebaran DBD dengan model SIR, di antaranya Esteva-

Vargas (1998) yang dalam makalahnya berjudul “Analysis of a Disease 

Transmission Model”. Makalah ini membahas tentang pembentukan model 

matematika terhadap laju penyebaran DBD. Dilanjutkan oleh Yaacob (2007) 

dalam makalahnya yang berjudul “Analysis of a Disease Transmission Model 

without Immunity”. Makalah ini membahas membuat model deterministik untuk 

penyebaran DBD tanpa kekebalan. Selanjutnya, makalah dari Aurora-Ali (2014) 

dalam makalahnya yang berjudul “Analisis Kestabilan dan Simulasi Model 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)”. Makalah ini juga membahas tentang 

pembentukkan model matematika penyebaran DBD dengan pengendalian 

populasi nyamuk agar virus dengue tidak berkembang dengan cepat.  

Dari penelitian Esteva-Vargas, Yaacob dan Aurora-Ali, pengaruh 

pengobatan (treatment) belum dimasukkan ke dalam model. Pemodelan dan 

menganalisis suatu penyakit dari model SIR untuk populasi pengobatan penyakit 

populasinya adalah konstan dari Wang (2004), dengan menggunakan fungsi 

sebagai berikut: 
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dengan k yang menyatakan bilangan real positif. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik  untuk mengkaji model 

matematika demam berdarah dengue pada jurnal Esteva-Vargas dengan 
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menambahkan adanya treatment pada Persamaan (1.1), sehingga terdapat 

pengaruh terhadap pembentukan model matematika penyebaran demam berdarah 

dengue. Jadi, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Model 

Matematika Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue dengan 

Treatment”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana bentuk pemodelan matematika penyebaran penyakit demam 

berdarah dengue dengan treatment? 

2. Bagaimana titik ekuilibrium model matematika penyebaran penyakit demam 

berdarah dengue dengan treatment? 

3. Bagaimana kestabilan pada titik ekuilibrium model matematika penyebaran 

penyakit demam berdarah dengue dengan treatment 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan pada penelitian ini disusun dengan batasan-batasan yang hanya 

membahas mengenai model matematika penyebaran penyakit demam berdarah 

dengue dari model Esteva–Vargas dengan fungsi Wang, kemudian pada suatu 

wilayah, tanpa memperhatikan luas wilayah, jenis kelamin, dan populasi bersifat 

tertutup 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Memperoleh bentuk model matematika penyebaran penyakit demam 

berdarah dengue dengan treatment. 

2. Memperoleh titik ekuilibrium model matematika penyebaran penyakit 

demam berdarah dengue dengan treatment. 
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3. Memperoleh Kestabilan model matematika penyebaran penyakit demam 

berdarah dengue dengan treatment. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penerapan ilmu matematika dalam dunia nyata. 

2. Memahami kestabilan dari titik ekuilibrium model matematika penyebaran 

penyakit demam berdarah dengue dengan treatment. 

3. Menambah wawasan dan  ilmu pengetahuan baru yang sangat bermanfaat. 

4. Menjadikan sumber  ilmu pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dan perluasan wawasan untuk mengatasi permasalahan 

penyebaran penyakit demam berdarah dengue. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencangkup 5 bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam pembahasan 

tugas akhir ini. 

BAB III Metodologi Penulisan 

Bab ini tentang rancangan atau bentuk penelitian mengenai model 

matematika penyebaran penyakit demam berdarah dengue dengan 

treatment. 

BAB IV  Pembahasahan 

Bab ini berisi tentang penjelasan model matematika penyebaran 

penyakit demam berdarah dengue dengan treatment. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dan saran. 


