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Abstract 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah bidang 

kesehatan yang cukup serius di negara Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah 

sebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan 

penduduk. Tweeter adalah salah satu social media yang  popular saat ini, dimana pengguna 

tweeter membahas dan membicarakan berbagai macam topik termasuk kondisi kesehatan 

mereka. Pada penelitian ini dilakukan analisis apakah terdapat korelasi antara data tweeter 

dengan penyakit epidemic demam berdarah dengue (DBD) dan apakah informasi tersebut 

bisa dijadikan acuan untuk kepentingan pengawasan penyebaran penyakit demam berdarah 

dengue (DBD) di indonesia. Tahap analisis dimulai dengan pengumpulan data tweeter 

melalui tweeter API yang selanjutnya akan dilakukan pre-processing,  sentiment analisis 

dengan melakukan komparasi algoritma machine learning yaitu decision tree, K-NN, naïve 

bayes classifier (NBC), dan support vector machine (SVM) untuk mendapatkan model yang 

memiliki performansi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dibentuk 

menggunakan algoritma SVM memberikan performansi yang lebih baik dengan tingkat 

akurasi 88%, yang selanjutnya akan dilakukan perbandingan data yang diasilkan oleh 

tweeter dengan data Kemenkes RI tahun 2018. 
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PENDAHULUAN 

 
Demam Berdarah Dengue (DBD) atau biasa juga dikenal sebagai dengue fever merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, genus Flavivirus, dan family Flaviviridae 

dengan cara sebaran melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama nyamuk Aedes aegypti. Umumnya 

penyakit ini banyak disebabkan oleh faktor lingkungan dan pola perilaku masyarakat. Lingkungan dengan iklim 

tropis dan sub-tropis memiliki resiko terjangkit yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan yang lain 

[1]. 

 

Menurut data World Health Organization (WHO), penyakit demam berdarah dengue pertama kali dilaporkan di 

Asia tenggara pada tahun 1950an yaitu di Filipina dan Thailand, selanjutnya menyebar ke berbagai negara. 

Sebelum tahun 1970, tercatat hanya ada 9 negara yang mengalami wabah DBD, namun sekarang DBD menjadi 

penyakit endemik pada lebih dari 100 negara, diantaranya adalah Afrika, Amerika, Mediterania Timur, Asia 

Tenggara dan Pasifik Barat memiliki angka tertinggi kasus DBD. Saat ini, DBD paling banyak ditemukan di 

negara-negara Asia dan Amerika Latin dan menjadi penyebab utama hilangnya nyawa anak-anak dan remaja di 

negara tersebut [2]. 

 

Menurut Soedarto (2012) [3] Indonesia adalah daerah endemis DBD dan mengalami endemic sekali dalam 4-5 

tahun. Faktor lingkungan dengan banyaknya genangan air bersih yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk, 

mobilitas penduduk yang tinggi dan cepatnya transportasi antar daerah, menyebabkan sering terjadinya demam 

berdarah dengue. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang endemik terhadap demam berdarah dengue 

karena angka jumlah penderitanya yang terus meningkat dan penyebarannya semakin luas [4]. 

 

DBD banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis termasuk Indonesia, penyakit DBD dilaporkan pertama 

kali terjadi di Surabaya pada tahun 1968 dimana sebanyak 58 orang terinfeksi virus dengue dan 24 orang 

diantaranya meninggal dunia [5]. Pada tahun 2015 tercatat ada 129.650 kasus DBD dengan angka kematian 
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mencapai 1.071 jiwa [5], tahun 2016 tercatat ada 204.171 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 1.598 

jiwa [6], dan pada tahun 2017 tercatat ada 59.047 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 444 jiwa [7]. 

 

Meningkatnya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat modern belakangan ini seringkali dijadikan 

tolak ukur popularitas suatu permasalah. Media sosial seperti Facebook, Linkedin, Google+, instagram 

merupakan beberapa media sosial populer yang ada di kalangan pengguna internet saat ini. 

 

Dikutip dari lama website kominfo.go.id, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika 

(SDPP) Kementerian Komunikasi dan Infomatika Budi Setiawan menyatakan bahwa perkembangan dunia 

teknologi berkembang sangat pesat di dunia tak terkecuali Indonesia dengan mencapai peringkat ketiga di Asia 

untuk pengguna internet. Tercatat sebanyak 19,5 juta pengguna Twitter di Indonesia. Dengan pengguna 

sebanyak itu, Indonesia menempati urutan kelima pengguna Twitter terbesar di bawah Inggris dan negara besar 

lainnya. Budi Setiawan menambahkan “Dari 245 juta penduduk Indonesia, pengguna internet di Indonesia 

mencapai 55 juta orang”. 

 

Menurut Marcelo (2017) [8], Media sosial, khususnya Twitter telah banyak dijadikan topik pembahasan dalam 

penelitian dikarenakan Twitter merupakan sumber informasi yang menunjukkan realita masyarakat. Selain itu, 

Twitter merupakan media sosial yang datanya berpotensi digunakan untuk mendeteksi epidemic dengue, hal ini 

dibuktikan dengan adanya kesesuaian pola antara data yang diperoleh dari Twitter dengan data yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kesehatan Brazil [9]. Coberly (2013)[10] dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan 

menerapkan konsep data mining, data Twitter dapat digunakan sebagai sumber untuk memonitor penyakit 

demam berdarah dengue di Filipina. 

 

 

PENELITIAN TERKAIT 
 

1. Analysis of Dengue Outbreaks Using Big Data Analytics and Social Networks  

Dalam penelitian ini digunakan konsep analisis big data untuk menciptakan sebuah tool analisis sebaran 

penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Brazil. Data yang digunakan merupakan hasil mining dari 

social media Twitter yang kemudian diolah dengan teknik machine learning menggunakan algoritma K-

Means dan SVM untuk mengidentifikasi pola dari sebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD). 

Pengkombinasian algoritma machine learning dalam mengolah data terbukti dapat membuat sistem bekerja 

lebih efisien. Hasil analisis sistem kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Menteri 

Kesehatan Brazil dan didapatkan kesesuaian pola sebaran penyakit demam berdarah dengue [9]. 

2. Mining Twitter Data for Influenza Detection and Surveillance 

Data Twitter dapat merepresentasikan data yang lebih general terhadap suatu populasi masyarakat tertentu 

tidak terkecuali dalam pendeteksian penyakit influenza. Dalam penelitian ini, data Twitter yang 

dikumpulkan dengan menggunakan API Twitter diklasifikasikan berdasarkan keywords yang berkaitan 

dengan influenza. Dalam menganalisa sentiment tweets digunakan konsep machine learning menggunakan 

algoritma Naive Bayes, Maximum Entropy dan Dynamic Language Model Classifier. Data yang telah 

diolah selanjutnya divisualisasikan menggukan metode client-server Mapping Application [11]. 

3. Real-time Monitoring of Flue Epidemics through Linguistic and Statistical Analysis of Twitter 

Messages 

Dalam penelitian ini, dikembangkan sebuah API system berbasis open source yang dinamakan flutrack.org 

untuk memonitoring sebaran penyakit influenza. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan API 

Twitter untuk mengumpulkan data tweets yang berkaitan dengan keyword flue menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses filtering untuk mengilangkan tag dan 

hastags. Data lokasi diperoleh dari proses ekstraksi data self declared atau geolocated tweets. Terakhir, 

untuk visualisasi data digunakan bahasa pemrograman Javascript dan html [12] 

 

 

LANDASAN TEORI 

 
Tweeter Crawling 

Twitter menyediakan Application Programming Interface Streaming (APIs) untuk memfasilitasi data crawling. 

API memudahkan pengguna untuk mengambil data tweet secara real time. Tujuan awal dibentuknya Twitter 

API ini adalah untuk mengetahui relasi dan interaksi antara pengguna, namun sebaliknya Twitter API banyak 

digunakan untuk menggali informasi komunitas tertentu atas pandangannya terhadap topik yang sedang tren. 
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Analisis Sentimen 

Analisis sentimen atau opinion mining merupakan proses memahami, mengekstrak dan mengelola data tekstual 

secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentiment yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Sentiment 

analysis dilakukan untuk melihat pendapat atau kecenderungan opini terhadap sebuah masalah atau objek oleh 

seorang, apakah cenderung berpandangan atau beropini negatif atau positif [13] 

 

Text Prepocessing 

Struktur data yang baik dapat memudahkan proses komputerisasi secara otomatis. Pada Text Mining, informasi 

yang aka digali berisi informasi-informasi yang strukturnya sembarang. Oleh karena itu diperlukan proses 

pengubahan bentuk menjadi data yang terstruktur sesuai kebutuhannya untuk proses dalam data mining, yaitu 

biasanya akan menjadi nilai-nilai numeric [14]. Setelah data menjadi data terstruktur dan berupa nilai numerik 

maka data dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat diolah lebih lanjut. Beberapa proses yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Case Folding 

Case Folding adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf 'a' sampai 

dengan 'z' yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. 

2. Tokenizing 

Tahap Tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya 

3. Stopword Removal atau Filtering 

Tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Bisa menggunakan algoritma 

stoplist (membuang kata yang kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata penting).Stoplist/stopword 

adalah kata-kata yang tidak deksriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bag-of-words. 

4. Stemming  

Tahap Stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan 

proses pengembalian berbagai bentukan kata ke dalam suatu repsentasi yang sama. 

 

Feature Extraction 

Feature extraction atau ekstraksi fitur adalah proses menganalisis data input atau mengekstrak karakteristik 

data input yang kemudian digunakan dalam proses klasifikasi. Setelah dilakukan tahap preprocessing, token 

dalam dokumen diubah menjadi bentuk yang lebih mudah yakni berupa model vektor. Pada feature extraction, 

untuk membangun model vektor, perlu dilakukan proses pembobotan. Salah satunya yang sering digunakan 

yaitu Term-Frequency – Inverser Document Frequency (TF-IDF). 

 

Naive Bayesian Classification 

Naïve Bayes Classifier (NBC) adalah sebuah pengklasifikasi sederhana berdasarkan penerapan teorema Bayes 

(dari statistik Bayesian) dengan asumsi independen (naif) yang kuat. Sebuah istilah yang lebih deskriptif untuk 

model probabilitas yang digaris bawahi adalah "model fitur independen". Dalam terminologi sederhana, sebuah 

NBC mengasumsikan bahwa kehadiran (atau ketiadaan) fitur tertentu dari suatu kelas tidak berhubungan 

dengan kehadiran (atau ketiadaan) fitur lainnya. 

 

NBC hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter (rata- rata dan varian dari 

variabel) yang diperlukan untuk klasifikasi. Karena variabel diasumsikan independen, hanya varian dari 

variabel-variabel untuk setiap kelas yang perlu ditentukan dan bukan keseluruhan covariance matrix. 

 

Support Vector Machine 

Support Vector Machines (SVM) adalah seperangkat metode yang terkait untuk suatu metode pembelajaran, 

untuk kedua masalah klasifikasi dan regresi. Dengan berorientasi pada tugas, kuat, sifat komputasi yang mudah 

dikerjakan, SVM telah mencapai sukses besar dan dianggap sebagai state of-the art classifier saat ini [15]. 

 

Support vector machine (SVM) juga dikenal sebagai teknik pembelajaran mesin (Machine Learning) paling 

mukhtahir sesudah pembelajaran mesin sebelumnya yang dikenal sebagai Neural Network(NN). Baik SVM 

maupun NN tersebut sudah berhasil dipakai dalam pengenalan pola. Pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan pasangan data input dan data output berupa sasaran yang diinginkan. Pembelajaran dengan cara 

ini disebut dengan pembelajaran terarah (Supervised Learning).  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Gambaran umum sistem yang akan dibangun, dapat lihat pada bagan berikut ini : 
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Gambar 1. Bagan sistem secara umum 
 

 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah experimental research, dengan menerapkan 4 buah 

metode algoritma klasifikasi naïve bayes, K-nearest neigbour, support vector machine, dan decision tree. 

Model yang dihasilkan dari keempat algoritma tersebut dibandingkan performansinya dengan mengevaluasi 

tingkat akurasi yang dihasilkan, proses tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :  
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Gambar 2. Bagan sistem pada proses sentiment analisis 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil akurasi dari 4 (empat) jenis algoritma yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
 

Gambar  3. Hasil Akurasi  Decision Tree 
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Gambar 4. Hasil Akurasi Knn 

 

 

 
 

Gambar 5. Hasil Akurasi Bayes 

 

 

 
 

Gambar 6. Hasil Akurasi SVM 

 

 

Komparasi antara algoritma tersebut memperlihatkan bawa, yang secara lengkap dapat diliat pada gambar 

berikut : 

 

 
 

Gambar 7. Hasil Perbandingan tingkat akurasi dari 4 algoritma 
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KESIMPULAN 

 
Model yang dibentuk menggunakan algoritma SVM memberikan performansi yang lebih baik dengan tingkat 

akurasi 88%, yang selanjutnya akan dilakukan perbandingan data yang dihasilkan oleh tweeter dengan data 

Kemenkes RI tahun 2018. 

 

Model pengawasan penyebaran penyakit demam berdarah akan disajikan dalam website dalam bentuk grafik 

trends Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Maps. 
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