
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Thalasemia 

Thalasemia berasal dari kata Yunani, yaitu talassa yang berarti laut. Yang 

dimaksud dengan laut disini adalah Laut tengah karena penyakit ini pertama kali 

dikenal di daerah Laut Tengah. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh seorang 

dokter yang berasal dari Detroit USA yang bernama Thomas B. Cooley pada 

tahun 1925. Thomas menjumpai anak–anak yang menderita anemia dengan 

pembesaran limpa setelah berusia satu tahun (Weatherall, 1965). 

Thalasemia menurut pakar hematologi dari Rumah Sakit Leukas Stauros, 

Yunani, dr Vasili Berdoukas, merupakan penyakit yang diakibatkan oleh 

kerusakan DNA dan penyakit turunan. Penyakit ini muncul karena darah 

kekurangan salah satu zat pembentuk hemoglobin sehingga tubuh tidak mampu 

memproduksi sel darah merah secara normal. 

Secara klinis, terdapat dua jenis thalasemia yaitu: 

1. Thalasemia Minor 

Jenis thalasemia ini merupakan jenis thalasemia kategori ringan karena 

pada umumnya tidak memerlukan perawatan dan pengobatan khusus. 

Namun penderita thalasemia minor dapat menurunkan penyakit 

thalasemia kepada anak-anaknya jika sepasang suami istri menderita 

thalasemia minor. Kemungkinan 25% anak-anaknya menderita 

thalasemia mayor (Ganie, 2005). 

2. Thalasemia Mayor  

Thalasemia mayor merupakan jenis thalasemia kategori berat yang 

disebabkan dari riwayat penyakit kedua orang tua yang menderita 

thalasemia minor. Penderita thalasemia mayor tidak mampu 

memproduksi sel darah merah secara normal sehingga penderitanya 

memerlukan perawatan khusus seperti transfusi darah seumur hidupnya 

(Waterbury, 1998: 23).  
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2.2. Hematologi 

Hematologi merupakan ilmu yang mempelajari darah dan jaringan 

pembentuk darah yang memiliki sistem komplek dalam tubuh seseorang. Darah 

dalam tubuh manusia terdiri dari tiga jenis sel utama yaitu sel darah merah 

(eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan trombosit. Fungsi darah dalam tubuh 

sangat penting sebagai transportasi berbagai nutrisi dan sistem kekebalan tubuh 

(Sacher dkk, 2000). 

Pemeriksaan darah dilakukan untuk mengetahui suatu penyakit atau untuk 

melihat respon tubuh untuk suatu penyakit (Mulyanto, 2012). Pemeriksaan darah 

yang dilakukan untuk mengetahui gejala thalasemia mayor terdiri dari: 

 Tekanan darah 

 Eritrosit (sel darah merah) 

 Kadar hemoglobin 

 Kandungan zat besi 

2.2.1. Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir 

di dalam pembuluh darah yang beredar mencapai semua jaringan pada tubuh 

manusia. Darah yang beredar dengan lancer ke seluruh bagian tubuh berfungsi 

sangat penting sebagai media pengangkut oksigen serta zat-zat lain yang 

diperlukan bagi kehidupan sel – sel tubuh (Gunawan, 2001: 7). 

Penggolongan tekanan darah rendah, normal, dan tinggi dapat diukur 

dengan tensimeter dalam bentuk systolic dan diaslotic. Tekanan darah systolic 

merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat kontraksi otot jantung. Pada 

format penulisan tekanan darah, umunya tekanan systolic merupakan angka 

pertama. Sedangkan tekanan darah diaslotic merupakan tekanan darah pada saat 

jantung tidak berkontrakasi (Gunawan, 2001: 7). Contoh, tekanan darah pada 

120/80 mmHg menunjukkan tekanan darah systolic pada 120 mmHg dan tekanan 

darah diastolic pada 80 mmHg. Penggolongan tekanan darah dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Penggolongan Tekanan Darah 

Tekanan Darah 
SYSTOLIC 

(mm Hg) 

DIASTOLIC 

(mm Hg) 

Darah rendah <90 <60 

Normal 90 – 120 60 – 80 

Pre-hipertensi 120 – 140 90 – 100 

Darah tinggi >140 >100 

 

2.2.2. Hemoglobin 

Hemoglobin merupakan molekul protein yang terdapat dalam sel darah 

merah sebagai pengangkut oksigen ke seluruh tubuh.  Hemoglobin mengandung 

zat besi sehingga membuat darah berwarna merah (Indriasari, 2009: 14). Pada 

orang yang sehat, kadar hemoglobin dalam darah memiliki rentang tertentu. Nilai 

normal hemoglobin ini dipengaruhi oleh faktor umur dan jenis kelamin. Berikut 

ini merupakan nilai normal hemoglobin. 

 Bayi baru lahir : 17 - 22 gram/dl 

 Umur 1 minggu : 15 - 20 gram/dl 

 Umur 1 bulan : 11 - 15 gram/dl 

 Anak-anak : 11 - 13 gram/dl 

 Lelaki dewasa : 14 - 18 gram/dl 

 Perempuan dewasa : 12 - 16 gram/dl 

 Lelaki tua : 12,4 - 19,9 gram/dl 

 Perempuan tua : 11,7 - 13,8 gram/dl 

2.2.3. Zat Besi 

Zat besi adalah salah satu zat yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh yang 

berfungsi untuk memproduksi hemoglobin dalam sel darah merah secara normal 

dan mampu mengikat oksigen dari paru-paru lalu membagikannya ke seluruh 

jaringan tubuh. Zat besi diperoleh dari makanan yang diperkaya oleh suplemen 

vitamin dan mineral (Sears dkk, 2003: 330). 

Kadar kebutuhan normal zat besi diukur berdasarkan usia dan jenis kelamin. 

Dikarenakan kebutuhan setiap usia dan jenis kelaminnya berbeda yang dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kadar Kebutuhan Normal Zat Besi 

Gol. Umur Kadar Zat Besi 

0 – 6 bulan 

7 – 12 bulan 

1 – 3 tahun 

4 – 6 tahun 

7 – 9 tahun 

Pria 

10 – 12 tahun 

13 – 15 tahun 

16 – 19 tahun 

20 – 59 tahun 

>60 tahun 

Wanita 

10 – 12 tahun 

13 – 15 tahun 

16 – 19 tahun 

20 – 59 tahun 

>60 tahun 

Hamil 

Menyusui 

0 – 6 bulan 

7 – 12 bulan 

13 – 24 bulan 

3 mg/hari 

5 mg/hari 

8 mg/hari 

9 mg/hari 

10 mg/hari 

 

14 mg/hari 

17 mg/hari 

23 mg/hari 

13 mg/hari 

13 mg/hari 

 

14 mg/hari 

19 mg/hari 

25 mg/hari 

26 mg/hari 

14 mg/hari 

+20 mg/hari 

 

+2 mg/hari 

+2 mg/hari 

+2 mg/hari 

Kekurangan  zat besi di dalam tubuh dapat menyebabkan kadar hemoglobin 

dalam sel darah merah akan berkurang. Namun kelebihan zat besi dapat 

mengakibatkan penyakit thalasemia (Kusumawati, 2012). 

2.2.4. Eritrosit (Sel Darah Merah) 

Eritrosit atau lebih dikenal dengan sel darah merah merupakan sel darah 

yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sel darah yang lainnya. Warna 

merah pada eritrosit disebabkan oleh adanya hemoglobin. Eritrosit berfungsi 

sebagai pengikat oksigen serta mengedarkannya dari paru-paru ke seluruh tubuh 

(Delp, 1993: 470).  

Kadar erirosit normal pada pria berkisar antara 4,7 juta - 6,1 juta sel/ul 

darah. Sedangkan pada wanita berkisar antara 4,2 juta - 5,4 juta sel/ul darah. Jika 
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jumlah sel darah merah kurang dari angka normal dapat mengakibatkan tidak 

maksimalnya penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. 

2.3. Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah suatu pendekatan komputasional berbasis aturan 

(pengetahuan) untuk mengambil suatu keputusan sesuai dengan cara berpikir 

manusia. Seperti yang dilakukan oleh manusia dalam mengambil keputusan, 

pengertain-pengertian yang ada di dalam pemikiran manusia diukur dengan 

kualitas daripada kuantitas. Teori logika fuzzy dikemukakan pertama kali oleh 

Lotfi A. Zadech pada tahun 1965 (Kulkarni, 2001). 

Dasar dari logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan 

fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam 

suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan 

menjadi cirri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut (Kusumadewi, 

2006). 

2.3.1. Himpunan Fuzzy 

Sebuah himpunan fuzzy dari semesta U dikelompokkan oleh fungsi 

keanggotaan µA(x) yang memiliki nilai keanggotaan antara [0,1] (Wang, 1997). 

Berbeda dengan himpunan crisp (tegas), nilai keanggotaan yang dimiliki 

himpunan crisp ada dua yaitu 0 dan 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Derajat Keanggotaan Himpunan Fuzzy 

Gambar 2.1 merupakan gambar derajat keanggotaan himpunan fuzzy dengan 

representasi linier naik. Nilai keanggotaan yang dimiliki antara 0 sampai 1. Jika 

a domain b 

Derajat keanggotaan 

µ[x] 

 

1 

0 

0,5 
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nilai µ[x] mendekati 1, maka x merupakan anggota dari suatu himpunan. Namun 

jika nilai µ[x] mendekati 0, maka  x bukan anggota dari suatu himpunan. 

Formula untuk menghitung fungsi keanggotaan dengan representasi linier 

naik: 

µ[𝑥] =  {

0;               𝑥 ≤ 𝑎          
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
;      𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

1;               𝑥 ≥ 𝑏          

  (2.1) 

Selain menggunakan representasi linier naik, derajat keanggotaan himpunan 

fuzzy juga dapat digambarkan dengan representasi turun. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Representasi Linear Turun 

Gambar 2.2 merupakan gambaran dari derajat keanggotaan himpunan fuzzy 

dengan representasi linier turun. Formula untuk menghitung fungsi keanggotaan 

dengan representasi linier turun: 

µ[𝑥] =  {

1;               𝑥 ≤ 𝑎          
𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
;      𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

0;               𝑥 ≥ 𝑏          

   (2.2) 

2.3.2. Aturan If – Then Fuzzy 

Sistem fuzzy terbentuk berdasarkan kumpulan aturan (pengetahuan) yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan if – then (Naba, 2009: 22). Sebuah aturan 

fuzzy tunggal memiliki bentuk umum yaitu: 

IF x is A THEN y is B 

a domain b 

Derajat keanggotaan 

µ[x] 

1 

0 

0,5 
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A dan B adalah linguistic values (seperti panas, dingin, tinggi, rendah dan 

lainnya) yang diidentifikasikan dalam rentang variable X dan Y. Pernyataan x is 

A disebut premis dan pernyataan y is B disebut kesimpulan.  

2.3.3. Fuzzy Inference System 

Fuzzy inference system (FIS) adalah sebuah framework komputasi popular 

berdasarkan pada konsep teori himpunan fuzzy, aturan if – then fuzzy, dan 

penalaran fuzzy (Kusumadewi, 2006). 

Terdapat tiga komponen konsep FIS yaitu basis aturan, basis data, dan 

mekanisme penalaran. Fuzzy inference system pada dasarnya mendefinisikan 

pemetaan nonlinier dari vector data input/output fungsi keanggotaan, operator-

operator fuzzy, aturan fuzzy if-then, agregasi dari himpunan output dan 

defuzzification (Hartono, 2010).  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Blok Fuzzy Inference System 

Gambar 2.3 merupakan gambar diagram blok fuzzy inference system. Fuzzy 

inference system menerima data input berupa crisp. Kemudian data input dikirim 

ke fuzzyfikasi untuk pembentukkan rules (aturan) dalam bentuk IF-THEN. Fire 

strength (nilai keanggotaan anteseden atau α) akan dicari pada setiap aturan. Jika 

aturan lebih dari satu maka akan dilakukan proses agregasi untuk semua aturan. 

Selanjutnya pada hasil agregasi akan dilakukan defuzzy untuk mendapatkan nilai 

crisp sebagai output sistem.    

Salah satu metode fuzzy inference system yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan adalah metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, 

setiap konsekuen direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi 

keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing aturan adalah Z, 

berupa himpunan crisp yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akan 

diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya (Kusumadewi, 2002: 1008). 

Fuzzyfikasi Defuzzy Input 

(Crisp) 

Output 

(Crisp) 

Rules Agregasi 
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Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk “sebab-akibat” 

dimana antara anteseden dan konsekuen harus memiliki hubungan. Setiap aturan 

digambarkan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. 

Kemudian untuk menentukan hasil tegas (crisp) digunakan rumus defuzifikasi 

yang disebut metode rata-rata terpusat (Setiadji, 2009: 200). Contoh: 

Misalkan terdapat 3 variabel input, Var-1 (w), Var-2 (x), dan Var-3 (y) serta 

1 variabel output yaitu Var-4 (z), Var-1 terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2. 

Var-2 terbagi atas 2 himpunan B1 dan B2. Var-3 terdapat 2 himpunan C1 dan C2, 

serta Var-4 terdapat 2 himpunan D1 dan D2. Terdapat 3 aturan yang digunakan, 

yaitu: 

[R1] IF (w is A1) and (x is B2) and (y is C1) THEN (z is D1) 

[R2] IF (w is A2) and (x is B1) and (y is C2) THEN (z is D2) 

[R3] IF (w is A2) and (x is B2) and (y is C1) THEN (z is D2) 

Pertama-tama cari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan fuzzy 

dari setiap aturan, yaitu himpunan A1, B2, C1, dan D1 dari aturan fuzzy [R1]. 

Kemudian himpunan A2, B1, C2, dan D2 dari aturan fuzzy [R2] serta himpunan 

A2, B2, C1, dan D2 dari aturan fuzzy [R3]. Dari aturan [R1], [R2], dan [R3] dapat 

direpresentasikan pada Gambar 2.4 untuk mendapatkan suatu nilai crisp. 
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Gambar 2.4 Inferensi menggunakan Metode Tsukamoto 

Karena operasi yang digunakan pada metode Tsukamoto adalah konjungsi 

(AND), maka nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] adalah irisan 

dari nilai keanggotaan A1 dari Var-1, B2 dari Var-2 dan C1 dari Var-3 sehingga 

nilai keanggotaan anteseden (α1) diperoleh dari nilai minimum A1, B2, dan C1. 

Kemudian nilai keanggotaan anteseden (α2) dari aturan fuzzy [R2] diperoleh dari 

nilai minimum A2, B1, dan C2. Kemudian nilai keanggotaan anteseden (α3) dari 

aturan fuzzy [R3] diperoleh dari nilai minimum A2, B2, dan C1. Kemudian nilai 

α1, α2, dan α3 disubtitusikan pada fungsi keanggotaan himpunan D1 dan D2 sesuai 

aturan fuzzy [R1], [R2], dan [R3] untuk memperoleh nilai z1, z2, dan z3. Untuk 

memperoleh nilai crisp Z, dicari dengan cara mangubah input (berupa himpunan 

fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan 

pada dimain himpunan fuzzy tersebut. Cara ini disebut defuzifikasi (penegasan). 

Formula defuzifikasi dapat dilihat pada persamaan 2.3. 
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𝑍 =
∑ (𝑎𝑖∗𝑧𝑖)𝑛

𝑖=1 

∑ (𝑎𝑖)𝑛
𝑖=1

 (2.3) 

 

 


