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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penyakit Zika   

Virus Zika (Zika virus) merupakan sebagai sebuah virus dari genus Flavivirus 

yang umumnya tersebar melalui nyamuk Aedes (World Health Organization, 2016). 

Bentuk virion dari virus Zika dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan informasi 

dari ViralZone (2016), virus Zika berukuran kurang lebih 50 nm, diselimuti protein di 

bagian permukaan, dan berbentuk bulat simetris seperti ikosahedral. 

 
Gambar 2.1 Bentuk virion virus Zika 

(ViralZone, 2016) 

 

Gambar 2.2 menunjukkan bentuk genome dari virus Zika. Karakteristik virus 

Zika dapat diidentifikasi pada bagian NS5 Polymerase (warna abu-abu) sehingga 

sebagian sampel hanya diambil pada bagian tersebut (National Center for 

Biotechnology Information, 2016). 
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Gambar 2.2 Bentuk genome virus Zika 

(ViralZone, 2016) 

 

Gejala dari seorang yang terjangkit virus Zika adalah demam, bintik merah 

pada kulit, nyeri sendi, dan mata merah (Centers for Disease Control and Prevention, 

2016). Gejala ini menyerupai gejala demam biasa sehingga penjangkitan virus ini 

terkadang tidak diketahui oleh penderita. 

Meskipun tidak menyebabkan kematian, virus ini dapat mengakibatkan 

komplikasi dan menyebabkan terjadinya penyakit lain. Menurut World Health 

Organization (2016), virus Zika telah diketahui dapat menyebabkan dua jenis penyakit. 

Dampak pertama, virus Zika dapat menyebabkan Guillain-Barré syndrome, yaitu 

sindrom yang menyebabkan antibodi menyerang sistem saraf tepi sehingga 

menyebabkan kerusakan sel saraf. Ilustrasi Guillain-Barré syndrome dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Guillain-Barré Syndrome 

 (Mayo Clinic, 2016)  

 

Dampak kedua, jika virus Zika menjangkiti seorang ibu yang sedang hamil, 

bayi yang dikandungnya terancam mengalami microcephalus. Seorang bayi yang 

mengalami microcephalus memiliki ukuran kepala yang lebih kecil daripada bayi 

normal. Microcephalus dapat mengakibatkan beberapa komplikasi pada bayi, di 

antaranya epilepsi, keterlambatan pertumbuhan, cacat intelektual, masalah pergerakan 

dan keseimbangan, kesulitan makan dan menelan, hilangnya pendengaran, dan 

masalah penglihatan (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). Ilustrasi bayi 

yang menderita microcephalus dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

;  

Gambar 2.4 Microcephalus 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2016) 
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2.2 Nukleotida 

Nukleotida adalah molekul organik yang merupakan bagian penyusun dari 

DNA atau RNA (National Center for Biotechnology Information, 2016). Sebuah 

nukleotida terdiri atas molekul gula (ribose di RNA atau deoxyribose di DNA) yang 

menempel pada asam fosfat dan basa nukleotida. Basa nukleotida terdiri atas: cytosine, 

guanine, adenine, dan thymine (DNA) / uracil (RNA). 

Ilustrasi susunan nukleotida pada sebuah DNA dapat dilihat pada Gambar 2.5.  

Tampak bahwa sebuah DNA terbentuk dari dua untai sugar-phospate backbone yang 

tersusun atas monomer-monomer asam nukleat. Setiap monomer ini mengandung basa 

nukleotida, yang jika dijajarkan dapat digunakan untuk melihat kesamaan antara dua 

buah organisme yang sedang diteliti. 

 
Gambar 2.5 Susunan nukleotida dalam DNA 

(National Center for Biotechnology Information, 2016) 
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2.3 Penjajaran Sekuen 

Penjajaran sekuen adalah langkah untuk menyusun dua atau lebih runtutan 

DNA, RNA, atau protein untuk mengidentifikasi daerah kemiripan yang disebabkan 

oleh keterkaitan fungsi, struktur, atau evolusi (Mount, 2004). 

Terdapat dua jenis penjajaran sekuen, yaitu penjajaran global dan penjajaran 

lokal. Penjajaran global menderetkan tiap-tiap huruf sehingga cocok digunakan pada 

dua sekuen yang memiliki panjang yang tidak jauh berbeda. Sedangkan, penjajaran 

lokal mencari lokasi subsekuen yang paling mirip sehingga cocok untuk digunakan 

pada dua sekuen dengan panjang yang berbeda (Polyanovsky dkk., 2011). 

 

2.4 Algoritma Needleman-Wunsch 

Algoritma Needleman-Wunsch adalah sebuah algoritma yang digunakan 

dalam bioinformatika untuk menjajarkan sekuen protein atau nukleotida secara global. 

Algoritma yang dikembangkan oleh Saul B. Needleman dan Christian D. Wunsch ini 

menggunakan konsep dynamic programming untuk mengurangi jumlah kemungkinan 

penjajaran dengan membentuk jajaran subsekuen yang lebih kecil sehingga proses 

penjajaran sekuen lebih optimal (Needleman dan Wunsch, 1970). 

Scoring system dalam algoritma Needleman-Wunsch menggunakan penilaian 

yang didasarkan pada tiga kondisi (Needleman dan Wunsch, 1970). 

a. match, yaitu pasangan dua huruf sama. 

b. mismatch, yaitu pasangan dua huruf berbeda. 

c. gap, yaitu pasangan satu huruf dan satu celah. 
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Penilaian untuk setiap kondisi dapat disesuaikan dengan penelitian yang 

dilakukan. Misalnya, jika keberadaan gap dianggap sangat buruk, maka gap dapat 

diberikan nilai penalty yang lebih besar. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Needleman dan Wunsch (1970), scoring system yang digunakan adalah: 1 untuk match, 

-1 untuk mismatch, dan -1 untuk gap. Dalam menentukan nilai dari match dan 

mismatch, dapat digunakan similarity matrix seperti pada Gambar 2.6. 

 G C A T 

G 1 -1 -1 -1 

C -1 1 -1 -1 

A -1 -1 1 -1 

T -1 -1 -1 1 

Gambar 2.6 Similarity Matrix, untuk match = 1 dan mismatch = -1 

 

Pengisian tabel dimulai dengan angka 0 di baris pertama kolom pertama. Baris 

pertama selalu diisi dengan gap karena tidak ada sumber dari baris sebelumnya. Hal 

yang sama dilakukan pada kolom pertama, akan selalu diisi dengan gap karena tidak 

ada sumber dari kolom sebelumnya. 

Pengisian sel selanjutnya mengacu pada rumus berikut (Huson, 2008). 

 𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥 {

𝐹(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑

𝐹(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑

 …(2.1) 

𝐹 merupakan sebuah matriks dengan 𝑖 dan 𝑗 sebagai indeks baris dan kolom. 

𝑠(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) merupakan skor berdasarkan similarity matrix untuk sel 𝑥𝑖  dan 𝑦𝑗 , dan 𝑑 

merupakan gap cost. 
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Ketika melakukan pengisian tabel, arah aliran pengisian setiap sel harus dicatat, 

apakah berasal dari kiri, atas atau diagonal. Hal ini sangat penting karena arah aliran 

pengisian akan digunakan ketika melakukan traceback untuk menentukan jajaran 

sekuen yang optimal. 

Traceback dimulai dari baris terakhir kolom terakhir, mengikuti arah aliran 

pengisian, dan diakhiri di baris pertama kolom pertama. Jika traceback bergerak ke 

arah diagonal, maka kedua huruf dijajarkan. Kedua huruf yang dijajarkan dapat 

bernilai match jika kedua hurufnya sama atau bernilai mismatch jika kedua hurufnya 

berbeda. Jika bergerak ke arah kiri, maka terdapat gap di jajaran sebelah kiri. Jika 

bergerak ke arah atas, maka terdapat gap di jajaran sebelah atas. 

Pseudocode dari algoritma Needleman-Wunsch dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Pseudocode Algoritma Needleman-Wunsch 

(Huson, 2008) 
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Cara kerja algoritma Needleman-Wunsch dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

Contoh ini menggunakan nilai 1 untuk match, -1 untuk mismatch, dan -2 untuk gap. 

 

 
Gambar 2.8 Tabel Needleman-Wunsch, dengan traceback 

(IBM, 2008) 

 

Berdasarkan contoh di atas, terdapat dua buah jajaran sekuen, yaitu 

GCCCTAGCG dan GCGCAATG. Hasil penjajaran optimal yang diperoleh adalah: 

GCCCTAGCG 

|| | |  | 

GCGC-AATG 

Dalam penjajaran tersebut, terdapat 4 match, 3 mismatch, dan 1 gap.  
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2.5 Algoritma Smith-Waterman 

Algoritma Smith-Waterman adalah sebuah algoritma dalam bioinformatika 

untuk menjajarkan sekuen protein atau nukleotida secara lokal. Tujuan utama dari 

algoritma ini adalah untuk mencari runtutan dari sepasang nukleotida yang memiliki 

tingkat kemiripan yang paling tinggi (Smith dan Waterman, 1981). 

Terdapat tiga perbedaan utama antara algoritma Needleman-Wunsch dan 

algoritma Smith-Waterman (IBM, 2008). 

1. Pada tahap inisialisasi, baris pertama dan kolom pertama diisi dengan 0. 

2. Pada tahap pengisian tabel, jika skor menjadi negatif, ubah skor menjadi 0, dan 

pointer hanya ditujukan pada sel yang memiliki nilai positif. 

3. Pada tahap traceback, proses dimulai dari sel yang memiliki nilai tertinggi dan 

diakhir dengan sel yang memiliki nilai 0. 

Scoring system dalam algoritma Smith-Waterman menggunakan penilaian 

yang didasarkan pada tiga kondisi. (Smith dan Waterman, 1981) 

a. match, yaitu pasangan dua huruf sama. 

b. mismatch, yaitu pasangan dua huruf berbeda. 

c. gap, yaitu pasangan satu huruf dan satu celah. 

Pengisian tabel dimulai dengan angka 0 di baris pertama kolom pertama. Pada 

tahap inisialisasi ini, seluruh sel pada baris pertama dan kolom pertama diisi dengan 

angka 0, karena algoritma Smith-Waterman menghilangkan nilai negatif. 

Pengisian sel selanjutnya mengacu pada rumus berikut (Huson, 2008). 

 𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥

{
 

 
0

𝐹(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑

𝐹(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑

 …(2.2) 
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𝐹 merupakan sebuah matriks dengan 𝑖 dan 𝑗 sebagai indeks baris dan kolom. 

𝑠(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) merupakan skor berdasarkan similarity matrix untuk sel 𝑥𝑖  dan 𝑦𝑗 , dan 𝑑 

merupakan gap cost. Mengacu pada rumus (2.2), nilai negatif akan segera 

direpresentasikan dengan nilai 0. 

Ketika melakukan pengisian tabel, hanya arah aliran pengisian sel yang 

bernilai positif saja yang akan dicatat, baik berasal dari kiri, atas, maupun diagonal. 

Hal ini dilakukan agar dapat memisahkan subsekuen lokal dengan sekuen secara 

keseluruhan ketika melakukan traceback sehingga akan didapatkan jajaran sekuen 

lokal yang optimal. 

Traceback dimulai dari sel yang memiliki nilai paling tinggi, mengikuti arah 

aliran pengisian, dan diakhiri ketika menyentuh sel yang bernilai 0. Jika bergerak 

diagonal, maka kedua huruf dijajarkan. Jika bergerak ke kiri, maka terdapat gap pada 

jajaran sebelah kiri. Jika bergerak ke atas, maka terdapat gap pada jajaran sebelah atas. 

Pseudocode dari algoritma Smith-Waterman dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9 Pseudocode Algoritma Smith-Waterman 

(Huson, 2008) 
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Cara kerja algoritma Smith-Waterman dapat dilihat pada Gambar 2.10. Dapat 

dilihat bahwa tabel Smith-Waterman tidak memiliki nilai negatif. 

 

 
Gambar 2.10 Tabel Smith-Waterman, dengan traceback 

(IBM, 2008) 

 

Berdasarkan contoh pada Gambar 2.10, terdapat dua buah jajaran sekuen 

GCCCTAGCG dan GCGCAATG. Hasil penjajaran optimal yang diperoleh adalah: 

GCG 

||| 

GCG 

Dalam penjajaran tersebut, terdapat 3 match, dan merupakan nilai penjajaran 

maksimal dari sekuen tersebut. 
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2.6 National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) merupakan salah satu 

bagian dari United States National Library of Medicine (NLM) milik Amerika Serikat. 

Situs ini menyimpan basis data yang relevan dengan bioteknologi dan biomedis dan 

merupakan sumber daya utama bagi tools dan services yang berguna untuk 

bioinformatika (National Center for Biotechnology Information, 2016). 

Data nukleotida untuk penelitian ini bersumber dari genome bank milik NCBI. 

Sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, NCBI memberikan izin bebas bagi 

publik untuk menggunakan data yang tersedia. Berdasarkan policies and guidelines 

milik NCBI, seluruh data yang tersedia di NCBI memiliki lisensi public domain 

sehingga data dapat didistribusikan dan disalin secara gratis, dengan mencantumkan 

acknowledgment terhadap sumber data. 

Logo NCBI dapat dilihat pada Gambar 2.11, dengan bentuk menyerupai 

jajaran DNA yang berwarna biru. 

 

 

Gambar 2.11 Logo National Center for Biotechnology Information 

(National Center for Biotechnology Information, 2016) 
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2.7 Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) 

Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) merupakan sebuah tool yang 

dapat mencari kemiripan sekuen nukleotida secara lokal, dengan membandingkan 

nukleotida terhadap basis data dan menghitung statistical significance terhadap 

kemiripan nukleotida. Melalui pendekatan heuristik, BLAST lebih mengutamakan 

kecepatan pemrosesan data dibandingkan dengan akurasi hasil (National Center for 

Biotechnology Information, 2016). 

Contoh penjajaran dua buah virus menggunakan BLAST dapat dilihat pada 

Gambar 2.12. Pada contoh tersebut, virus KF268813.1 dijajarkan secara lokal dengan 

virus KF993678.1. Terlihat bahwa dengan menggunakan BLAST, terdapat nilai score 

penjajaran yang dapat diambil dan nilai identity yang merupakan persentase 

pembagian antara nilai match dan nilai alignment length. 

 

Gambar 2.12 Contoh penjajaran dua virus menggunakan BLAST 

(National Center for Biotechnology Information, 2016) 
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2.8 Algoritma k-means clustering 

 Algoritma k-means clustering adalah algoritma yang melakukan partisi 

terhadap n objek menjadi k cluster, di mana setiap objek dimasukkan ke dalam cluster 

dengan mean terdekat (Saed, 2016). Tujuan yang ingin dicapai algoritma ini dapat 

digambarkan dengan objective function seperti rumus berikut (Saed, 2016). 

 𝐽 = ∑ ∑ ‖𝑥𝑖 − 𝑐𝑗‖
𝑛
𝑖=1

𝑘
𝑗=1

2
 …(2.3) 

Fungsi 𝐽  merupakan objective function, yaitu hasil akhir yang diinginkan 

dalam k-means clustering. Variabel k merupakan jumlah cluster yang diinginkan dan 

harus ditentukan di awal. Variabel n adalah jumlah keseluruhan titik yang ingin dibagi 

ke dalam cluster. Variabel xi merupakan nilai untuk setiap titik i. Variabel cj adalah 

nilai centroid untuk setiap cluster j. Kuadrat hasil dari pengurangan nilai xi dan cj 

disebut juga distance function, karena memiliki bentuk Euclidean distance. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses k-means clustering adalah 

sebagai berikut (Saed, 2016). 

1. Cluster data menjadi k grup, di mana k sudah ditentukan. 

2. Pilih k titik secara acak sebagai centroid dari cluster. 

3. Masukkan objek ke dalam cluster dengan centroid terdekat, berdasarkan fungsi 

Euclidean distance. 

4. Hitung rata-rata semua objek dalam tiap cluster untuk mendapatkan centroid baru. 

5. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai seluruh titik yang sama dimasukkan ke dalam 

cluster yang sama dua ronde beruntun. 
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Perbandingan algoritma clustering menurut scikit-learn (2016) dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. Algoritma k-means clustering digunakan dalam penelitian ini karena 

parameter berupa jumlah cluster sudah diketahui, jumlah sampel yang sangat besar, 

penggunaan yang general-purpose dan tidak memiliki terlalu banyak cluster.  

 

Tabel 2.1 Tabel perbandingan algoritma clustering 

(scikit-learn, 2016) 

Nama Metode Parameter Skalabilitas Penggunaan 

K-means jumlah cluster sampel sangat banyak, 

cluster menengah 

general-purpose, 

ukuran cluster merata,  

geometri merata, 

tidak terlalu banyak cluster 

Affinity 

propagation 

damping, 

preferensi 

sampel 

tidak terukur jumlah cluster banyak, 

ukuran cluster tidak merata, 

geometri tidak merata 

Mean-shift bandwidth tidak terukur jumlah cluster banyak, 

ukuran cluster tidak merata, 

geometri tidak merata 

Spectral 

clustering 

jumlah cluster sampel menengah, 

cluster kecil 

jumlah cluster sedikit, 

ukuran cluster merata, 

geometri tidak merata 

Ward 

hierarchical 

clustering 

jumlah cluster sampel banyak, 

cluster banyak 

jumlah cluster banyak, 

terdapat batasan hubungan 

Agglomerative 

clustering 

jumlah cluster, 

tipe linkage, 

jarak 

sampel banyak, 

cluster banyak 

jumlah cluster banyak, 

terdapat batasan hubungan, 

bukan Euclidean distance 

DBSCAN ukuran 

kedekatan 

(neighborhood) 

sampel sangat banyak, 

cluster menengah 

geometri tidak merata, 

ukuran cluster tidak merata 

Gaussian 

mixtures 

parameter 

sangat banyak 

tidak terukur geometri merata, 

mengestimasi kepadatan 

Birch branching 

factor, 

threshold, 

global clusterer 

sampel banyak, 

cluster banyak, 

dataset besar, 

menghilangkan outlier, 

mereduksi data 
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