
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Thalasemia adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan secara genetik 

yang terjadi karena kurangnya zat pembentuk hemoglobin, sehingga 

mengakibatkan tubuh kurang mampu memproduksi sel darah merah yang normal. 

Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh 

bagian tubuh untuk menghasilkan energi. Produksi hemoglobin yang kurang atau 

tidak ada, mengakibatkan pasokan energi untuk tubuh tidak dapat terpenuhi dan 

fungsi tubuh pun terganggu sehingga tidak mampu lagi menjalankan aktifitasnya 

secara normal. 

Penyakit Thalasemia terbagi menjadi dua jenis yaitu thalasemia minor dan 

thalasemia mayor. Perbedaan diantara keduanya adalah penderita thalasemia 

minor dapat hidup normal dan tidak memerlukan perawatan dan pengobatan 

khusus. Namun penderita thalasemia minor dapat menurunkan penyakit 

thalasemia kepada anak-anaknya. Sedangkan penderita thalasemia mayor 

memerlukan perawatan dan pengobatan khusus. Dikarenakan thalasemia mayor 

merupakan kelainan darah yang cukup berat. Penderita thalasemia mayor tidak 

mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan kemungkinan besar harus 

menjalani transfusi darah seumur hidupnya (Nadesul, 2006: 23). 

Indonesia menjadi salah satu Negara yang berisiko tinggi untuk penyakit 

thalasemia. Di tahun 2009 penderita thalasemia mencapai 4000 jiwa hingga pada 

tahun 2014 penderita thalasemia mencapai 6000 jiwa.  Peningkatan tiap tahunnya 

mencapai 5-10 persen. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal 

penyakit kelainan darah tersebut karena penyakit thalasemia memang tidak 

sepopuler HIV/AIDS, namun bagi pengidap penyakit ini juga sama berbahayanya 

hingga mangakibatkan kematian (Beritasatu, 2011). 

Pencegahan dari penyakit thalasemia harus dilakukan sedini mungkin 

khususnya bagi pasangan yang ingin menikah atau penderitanya agar dapat 

ditangani lebih cepat dan tidak menurunkan penyakit thalasemia kepada 
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keturunannya. Untuk itu diperlukan sebuah media dalam mempermudah 

perhitungan resiko penyakit thalasemia untuk menentukan penguna menderita 

penyakit thalsemia atau tidak dan memberikan informasi mengenai penyakit 

thalasemia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan informasi bagi 

setiap oranguntuk mengetahui resiko penyakit thalasemia yang dimilikinya agar 

dapat ditangani sedini mungkin. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah 

aplikasi untuk menentukan resiko penyakit thalasemia menggunakan metode 

Fuzzy Tsukamoto 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah faktor gejala yang digunakan 

yaitu tekanan darah, orang tua pengidap penyakit thalasemia atau tidak, kadar 

hemoglobin (Hb) berdasarkan usia, kadar sel darah merah (eritrosit) berdasarkan 

jenis kelamin, dan kadar zat besi yang telah diuji terlebih dahulu menggunakan 

peralatan medis. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi 

berbasis mobile sebagai media untuk informasi dan menghitung seberapa besar 

resiko penyakit thalasemia yang dimiliki oleh pengguna. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai penyakit thalsemia bagi penggunanya 

2. Menghitung dan memberikan informasi mengenai resiko penyakit 

thalasemia agar dapat dilakukan tindakan bagi penderitanya. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai penelitian melalui buku, jurnal, dan 

makalah penelitian. 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem ini terdiri dari beberapa langkah yang akan 

disusun berurutan berdasarkan data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan 

data. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan sebagai berikut: 

1. Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem akan dilakukan dengan pemodelan penghitungan hasil 

uji laboratorium klinis sehingga dapat diperoleh keputusan seorang 

pengguna menderita thalasemia atau tidak. Pemodelan dalam penelitian ini 

menggunakan fuzzy inference system tsukamoto. 

2. Perancangan 

Setelah tahap analisis sistem selesai, akan dilakukan tahap perancangan 

berdasarkan analisis kebutuhan input, output, dan proses dalam bentuk 

UML (Unified Modelling Language), perancangan antarmuka dan 

perancangan basisdata pada aplikasi penentu resiko penyakit thalasemia. 

3. Implementasi 

Setelah tahap perancangan selesai, selanjutnya tahap implementasi yang 

akan dilakukan dengan membangun sistem dengan menggunakan bahasa 

Java Android. 

4. Pengujian 

Pengujian dilakukan setelah aplikasi selesai dibuat. Pengujian tersebut 

dilakukan dengan cara menggunakan sampel masukan dari penderita 

penyakit thalassemia ke dalam aplikasi kemudian membandingkan 

kesesuaian implementasi dengan analisis sistem apakah sudah sesuai dengan 

konsep awal penelitian. 
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1.7. Sistematika Penulisan Laporan 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian dan metodologi 

penelitian yang diangkat menjadi materi laporan penelitian. 

BAB II Landasan Teori, berisikan tentang teori – teori yang menjadi dasar 

penelitian. Pada bab ini juga memuat referensi tentang penyakit thalasemia, 

hematologi, fuzzy inference system tsukamoto dan juga terdapat referensi 

mengenai sistem pendukung keputusan yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III Analisis Sistem, berisi uraian tentang analisis sistem mulai dari 

pemodelan sistem, dan analisis kebutuhan sistem. 

BAB IV Perancangan Sistem, berisi tindak lanjut dari hasil analisis sistem 

dalam bentuk use case diagram dan activity diagram. Perancangan basisdata dan 

perancangan antarmuka yang juga dijelaskan pada bab perancangan sistem ini. 

BAB V Implementasi dan Pengujian, berisi penjelasan hasil implementasi 

dari perancangan yang telah dilakukan dan pengujian terhadap aplikasi yang telah 

dibangun dengan mengoperasikan aplikasi menggunakan masukan dari pengguna. 

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dari hasil pengujian secara garis besar 

yang disesuaikan dengan konsep awal penelitian ini dibuat. Bab ini juga 

memaparkan saran terkait kekurangan - kekurangan yang ditemukan pada 

penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut. 


