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HALAMAN PERSEMBAHAN
Untuk Ayah-Si Jagoan Yang Sekeras Karang dan Ibu-Si Peri Yang Selembut
Sutra

Hai, Jagoan yang siap menghajarku disaat aku
berjalan dijalan yang salah dan peri yang siap
membalut luka-luka dalam pengembaraanku,
halaman ini aku persembahkan untukmu Jagoan
dan Peri yang ku panggil ayah dan ibu.
Lihatlah aku sudah menuntaskan satu kewajiban
kecilku ini wahai Sang Jagoan. Lihatlah, tidak ada
manipulasi
didalamnya,
lihatlah
semua
kuusahakan dengan tangan dan kakiku sendiri,
lihatlah aku tetap bertahan walau badai
menghempas tanpa belas kasihan. Lihatlah Ayah,
bekal jiwa sekeras karang yang kau berikan,
membuat diriku kuat, kelak aku pun akan menjadi jagoan seperti dirimu, aku
tak akan menyerah dan tak akan kalah, dunia akan tahu aku ini putrimu,
Ayah-Si Jagoan Yang Sekeras Karang.
Hai Ibu, Sang Periku sudahkah kekhawatiranmu sedikit berkurang? Ibu kau
selalu mengkhawatirkan jika aku berkelana terlalu jauh, mendaki terlalu
tinggi, kau selalu takut jika ada luka bersarang pada putrimu. Wahai Sang
Peri, perjuangan putrimu ini baru saja dimulai, kewajiban kecil yang aku
selesaikan ini adalah garis awal dari semuanya yang tersulit. Aku akan terluka
dan terus terluka Ibu, tapi tenanglah aku sudah mempelajari bagaimana cara
menyembuhkan luka dari hatimu yang selembut sutra itu. Tenanglah Peri,
tenanglah, aku akan terluka namun akan sembuh dengan segera, aku pun
akan seperti dirimu yang tak melukai kawan dan lawanku. Aku telah
membawa banyak sabar yang kau berikan, banyak kasih yang kau berikan,
dan banyak kelembutan yang kau berikan, dengan ini aku pun akan
membalut luka kawan dan lawanku seperti yang kau lakukan. Peri, aku tak
akan menjadi iblis, karena aku ini putrimu Ibu-Si Peri Yang Selembut Sutra.
Dan apakah yang pantas aku persembahkan untuk cinta dan
pengorbananmu wahai Sang Jagoan dan Sang Peri? Aku rasa tak ada
satupun itu! Namun kali ini aku datang membawa lembaran sederhana ini,
disini terdapat ucapan terima kasih setulus hati dan dibungkus dengan ribuan
cinta dari putrimu, terimalah Ayah-Ibu.
TERIMA KASIH, TUHAN YESUS BESERTA KALIAN
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ABSTRAK
Theresia A. R Manubelu, 2015. Analisis Stabilitas Pada Model Deterministik
Epidemi Tipe SIR. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Model matematika epidemi yang menjadi awal dan dasar perkembangan
matematika epidemiologi adalah model deterministik epidemi SIR klasik.
Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis stabilitas model epidemi SIR klasik
tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan topik ialah
mempelajari buku-buku mengenai Pemodelan Matematika, Kesetimbangan Model
Matematika dan Epidemiologi yang terkait topik pembahasan yaitu analisa
stabilitas pada model deterministik epidemi tipe SIR.
Pembahasan yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu :
model deterministik epidemi SIR terdiri atas dua tipe, model epidemi SIR tanpa
perhitungan kelahiran dan kematian serta model epidemi SIR dengan perhitungan
kelahiran dan kematian. Pada model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan
kematian titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endeminya
bersifat tidak stabil, sehingga sistem juga tidak stabil pada kedua titik ini. Oleh
sebab itu penyebaran penyakit akan terjadi dengan cepat dalam waktu yang tidak
lama, dan berangsur-angsur kembali menurun. Hal ini juga berlaku pada epidemi
influenza yang terjadi di Boarding School, Inggris Utara. Pada model epidemi SIR
dengan perhitungan kelahiran dan kematian titik kesetimbangan bebas penyakit
bersifat tidak stabil, sehingga sistem juga tidak stabil pada titik tersebut,
mengakibatkan penyebaran penyakit akan terjadi. Titik kesetimbangan endemi
bersifat stabil asimptotik, sehingga sistem juga stabil pada titik tersebut yang
mengakibatkan penyebaran penyakit akan tertahan dalam waktu yang cukup lama
dan dalam waktu tersebut tidak ada individu yang terinfeksi. Hal ini juga berlaku
untuk epidemi wabah pes yang terjadi di Eyam, Inggris.
Kata kunci : Model Matematika Epidemi, Epidemi SIR, Analisis Kesetimbangan.
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ABSTRACT
Theresia A.R Manubelu, 2015. Equilibrium Analize of Deterministic Models in
SIR Epidemic. Thesis. Mathematics Education Study Program, Mathematics
and Science Education Department, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta.
Mathematical models of epidemic that became the initial basis for the
development of mathematical epidemiology is deterministic models of classical
SIR epidemic. Next we will be analyze about the equilibrium of deterministic
models in SIR epidemic and the method that used in these analyze is studying the
literatures about mathematical models, the equilibrium of mathematical models,
and essential mathematical epidemiology.
The results of the analyze is SIR epidemic models consist of two types :
SIR epidemic models without birth and death calculation and SIR epidemic
models with birth and death calculation. SIR epidemic models without birth and
death calculation have two equilibrium point, they are the equilibrium point of no
diseases and the equilibrium point of endemic. The points are unstable, so the
system is also unstable at these points. It means that the spread of the disease will
be occur, there will be infected, the disease will be increase and decrease in short
time. This also applied to the influenza epidemic at Boarding School, Nothern
England. On the other hand, SIR epidemic models with birth and death calculation
have two equilibrium points also, they are the equilibrium point of no diseases and
the equilibrium point of endemic. The equilibrium point of no disease is unstable,
so the system is also unstable at that point. It means that the spread of the disease
will occur and there will be infected . The equilibrium point of endemic is stable
asymptotic, so the system is also stable at that point. It means, no spread of the
disease for a long time and no infected by that time. This also apllied to bubonic
plague epidemic at Eyam, England.
Keywords: Mathematical Models of Epidemic, SIR Epidemic, Equilibrium
Analyze.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dunia nyata diliputi oleh berbagai masalah dan fenomena yang
menarik untuk dipelajari, salah satunya adalah fenomena epidemi. Epidemi
merupakan kejadian luar biasa yaitu timbulnya suatu penyakit yang menimpa
masyarakat pada suatu daerah yang melebihi kejadian yang normal dalam
periode singkat. Sejarah mencatat, terdapat sepuluh epidemi terbesar yang
pernah dialami manusia, dan yang paling berbahaya serta mematikan adalah
the black death. The black death dikenal sebagai Wabah Hitam atau Wabah
Pes, disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis. Asal-usul the black death sulit
diperkirakan, sehingga menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Walaupun
demikian para ahli memperkirakan jumlah kematian diseluruh dunia akibat the
black death mencapai 75 juta orang, dan sekitar 25 juta orang hingga 500 juta
orang terjadi di Eropa.
Dampak epidemi yang merugikan serta mematikan menjadi alasan
dasar dirancang suatu model matematika epidemi untuk memprediksi
dinamika epidemi, tingkat penyebaran penyakit dan menguji strategi
pengendalian yang diajukan, sehingga dapat mengurangi penyebaran penyakit
maupun menghentikan infeksi. Untuk merancang model epidemi salah satu

1
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hal yang dibutuhkan adalah status penyakit dari individu. Status penyakit
individu dikelompokkan dalam kelas-kelas sebagai berikut (Britton, 2003) :
1. Susceptible : individu yang tidak mempunyai kekebalan terhadap infeksi
sehingga dapat menjadi terinfeksi (rentan).
2. Latent : individu yang terinfeksi penyakit, tetapi belum dapat menularkan
penyakit.
3. Infective : individu yang terinfeksi penyakit dan dapat menularkan
penyakit.
4. Removed : individu tidak dapat menularkan penyakit, karena telah
memperoleh kekebalan (sembuh).
5. Carrier : individu telah tertular penyakit untuk jangka waktu panjang
bahkan seumur hidup, namun tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut
Pada tahun 1927 W.O.Kermack dan Mc. Kendrick membentuk model
matematika epidemi yang

dipublikasikan melalui makalah berjudul ‘A

Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics’, kemudian muncul
dalam Proceedings of the Royal Society of London. Series A halaman 700-721.
Pada model matematika epidemi W.O.Kermack dan Mc.Kendrick, populasi
manusia dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok susceptible dengan
simbol S, infective dengan simbol I dan removed dengan simbol R. Model
matematika tersebut kemudian berperan penting dalam perkembangan
matematika epidemilogi dan dalam perkembangannya dikenal dengan nama
Model Epidemi SIR Klasik.
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Model Epidemi SIR Klasik menggambarkan bahwa individu-individu
rentan pada populasi susceptible akibat tidak memiliki kekebalan tubuh
sehingga terjangkit penyakit menular tertentu dan menjadi terinfeksi. Individuindividu terinfeksi tersebut dikelompokkan kedalam populasi

infected.

Selanjutnya, individu-individu terinfeksi jika bertahan terhadap penyakit
dengan memperoleh penanganan medis sehingga dinyatakan sembuh, maka
individu-individu tersebut memasuki populasi removed. Adapun contoh
penyakit dengan model penyebaran penyakit dalam waktu tertentu merupakan
model epidemi SIR adalah campak (measless), cacar (varicella), gondong
(mumps), influenza, dan pes.

B. Rumusan Masalah
Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :
1. Apakah yang dimaksud dengan model epidemi tipe SIR klasik?
2. Bagaimana cara menganalisa dinamika yang terjadi pada model epidemi
SIR klasik untuk menentukan titik kesetimbangan dan tipe kestabilannya?
3. Bagaimanakah menganalisa model epidemi SIR yang pernah terjadi di
dunia seperti epidemi yang disebabkan oleh penyakit influenza dan
epidemi yang disebabkan oleh penyakit pes?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1. Memahami model epidemi SIR klasik.
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2. Mengetahui dan menganalisa dinamika yang terjadi pada model epidemi
SIR untuk menentukan titik kesetimbangan dan tipe kestabilannya.
3. Mengetahui dan menganalisa dinamika yang terjadi pada contoh epidemi
SIR yang pernah terjadi di dunia yaitu epidemi yang disebabkan oleh
penyakit influenza dan epidemi yang disebabkan oleh penyakit pes.

D. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan topik bagi penulis adalah penulis jadi lebih
memahami tentang model epidemi SIR dan analisa kestabilannya.

E. Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan pembahasan topik adalah
metode studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku mengenai Pemodelan
Matematika, Kesetimbangan Model Matematika dan Epidemiologi yang
terkait topik pembahasan yaitu analisa stabilitas pada model epidemi tipe SIR.

F. Sistematika Penulisan
Pada bab I, dibahas tentang latar belakang penulisan, rumusan
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan, dan
pembatasan masalah.
Pada bab II, dibahas tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk
pembuktian teorema-teorema dan penjelasan-penjelasan teori-teori pada bab
III. Landasan teori disusun secara sistematis, dimana teori yang mendasari
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teori lainnya akan disusun terlebih dahulu. Teori-teori yang akan dibahas
ialah, persamaan diferensial, sistem persamaan linear, sistem persamaan linear
homogen, nilai eigen dan vektor eigen, sistem persamaan nonlinear, kestabilan
sistem linear, dan kestabilan Routh-Hurwitz.
Pada bab III, dibahas mengenai model epidemi SIR, serta analisa
kesetimbangannya.
Pada bab IV, dibahas mengenai contoh epidemi SIR yang terjadi di
dunia yaitu epidemi yang disebabkan oleh penyakit influenza dan epidemi
yang disebabkan oleh penyakit menular pes serta analisa kesetimbangannya.
Pada bab V, dibahas mengenai akhir dari pembahasan yaitu penutup
yang berupa kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada
sebelumnya.

G. Pembatasan Masalah
Model epidemi SIR terdiri atas beberapa tipe yaitu : stokastik,
deterministik, serta terminologi. Pada pembahasan selanjutnya hanya akan
membahas tipe deterministik yaitu perilaku populasi ditentukan oleh sejarah
dan aturan pengembangan model (Brauer, Castillo, 2000). Oleh karena itu
variabel-variabel pada model deterministik dipastikan bukanlah variabel
random melainkan telah tertentu. Pada pembahasan akan digunakan metode
Routh-Hurwitz, tetapi tidak secara khusus membahas metode tersebut
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori dalam bidang matematika
yang menjadi dasar untuk menganalisis stabilitas pada model epidemi tipe SIR.
A. Persamaan Diferensial
Persamaan diferensial terbentuk dari ketertarikan dan keingintahuan
tentang perilaku atau fenomena perubahan sesuatu di dunia nyata. Andaikan
dilakukan pengamatan terhadap fenomena suatu pertumbuhan, maka dapat
diketahui

model

pertumbuhannya,

waktu

panen

tumbuhan,

bahkan

kepunahannya, sehingga berbicara mengenai persamaan diferensial berarti
berbicara mengenai fenomena perubahan.

Definisi 2.1
Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak
bebas dan derivatif-derivatif atau turunan-turunannya terhadap variabelvariabel bebas.

Persamaan diferensial dapat diselesaikan menggunakan berbagai
metode salah satunya adalah metode pisah variabel. Persamaan diferensial
terdiri atas persamaan diferensial biasa (PDB) dan persamaan diferensial
parsial (PDP), selanjutnya topik yang akan dibahas adalah persamaan
diferensial biasa.

6
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Definisi 2.2
Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya
melibatkan satu variabel bebas, dan derivatif-derivatif atau turunan-turunan
terhadap variabel bebas tersebut.

Persamaan diferensial dikelompokkan pula menurut orde dan derajatnya.
Selanjutnya yang akan dibahas adalah persamaan diferensial orde pertama dan
derajat satu.
1. Persamaan Diferensial Orde Pertama dan Berderajat Satu
Definisi 2.3
Persamaan diferensial orde pertama dan berderajat satu adalah persamaan
diferensial yang berbentuk :

(2.1)

Atau

(2.2)

Ada lima persamaan diferensial orde pertama dan berderajat satu yaitu :
a. Persamaan Diferensial Eksak
b. Persamaan Diferensial Variabel Terpisah
c. Persamaan Diferensial Homogen
d. Persamaan Diferensial Linear Orde Pertama
e. Persamaan Diferensial Bernoulli
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Persamaan diferensial yang akan digunakan adalah Persamaan Diferensial
Variabel Terpisah.
Persamaan Diferensial Variabel Terpisah
Persamaan diferensial variabel terpisah adalah persamaan diferensial orde
satu dimana bentuk

dapat difaktorkan sebagai fungsi

kali fungsi ,

sehingga persamaan diferensial tersebut dapat ditulis sebagai berikut

(2.3)

Penyelesaiaan persamaan diferensial orde satu tersebut dilakukan dengan
memisahkan antara fungsi

dan fungsi , maka persamaan (2.3) menjadi

(2.4)

Jika kedua ruas diintegralkan maka
∫

∫

(2.5)

Hasil pengintegralan pada Persamaan (2.5) inilah yang akan menjadi
penyelesaian persamaan diferensial orde pertama dengan variabel terpisah
yang dimaksud.

Contoh 2.1
Jika diketahui suatu persamaan diferensial orde pertama berbentuk sebagai
berikut
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(2.6)

maka untuk menyelesaikannya dilakukan dengan mula-mula memisahkan
antara fungsi

dan fungsi

sebagai berikut :
(2.7)

Setelah memisahkan antara fungsi

dan fungsi

, maka untuk

memperoleh penyelesaian persamaan (2.6) diperlukan pengintegralan
kedua ruas pada persamaan (2.7), sehingga
∫

∫

(2.8)

Peingintegralan persamaan (2.8) menghasilkan persamaan berikut ini
(2.9)

Persamaan (2.9) dapat disederhanakan dengan cara kedua ruas dikalikan 2
sehingga
(2.10)

Jika persamaan (2.10) kedua ruasnya dipangkatkan

dan nilai

maka akan diperoleh persamaan
√
Jadi, persamaan (2.11) adalah penyelesaian persamaan (2.6).

(2.11)
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2. Masalah Nilai Awal
Penyelesaiaan

suatu

sistem

persamaan

difernsial

biasanya

memerlukan syarat-syarat tertentu, sebagai berikut

Definisi 2.4
Jika syarat bantu dalam persamaan diferensial
dengan suatu nilai

berhubungan

maka syarat tersebut disebut syarat awal.

Definisi 2.5
Jika suatu persamaan diferensial berkaitan dengan syarat awal maka
kondisi tersebut disebut masalah nilai awal.

Bentuk umum dari masalah nilai awal yaitu :

(2.12)

Persamaan diferensial orde pertama hanya memiliki satu syarat
bantu, karena itu dapat digolongkan sebagai masalah nilai awal.
Penyelesaiaan dari persamaan tersebut adalah fungsi
diketahui yaitu
syarat awal

pada saat
.

dan nilai yang

. Pada soal-soal pertanyaan sering diberikan
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Contoh 2.2
Suatu syarat awal

diberikan untuk persamaan diferensial

(2.13)

Dapat dicermati ruas kanan pada persamaan diferensial (2.13) hanya
bergantung pada

bukan pada , sehingga untuk menenetukan solusinya

perlu dicari fungsi untuk derivatif yang telah diketahui yaitu

.

Untuk mencari fungsi ini dibutuhkan bantuan pengintegralan sebagai
berikut ;
Pisahkan antara fungsi variabel

dan fungsi variabel , sehingga
(2.14)

Setelah fungsi variabel

dan fungsi variabel

terpisah, langkah

selanjutnya adalah kedua ruas pada persamaan (2.14) diintegralkan sebagai
berikut :
∫

∫

(2.15)

atau dapat juga dituliskan sebagai :
∫

∫

∫

(2.16)

maka diperoleh :
(2.17)
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Persamaan umum dari persamaan diferensial (2.13) yaitu

Nilai

merupakan konstanta pengintegralan, dengan syarat awal

untuk

, maka

dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai

kedalam persamaan (2.17) seperti berikut ini :
(2.18)

Untuk

maka
(2.19)

sehingga diperoleh
Maka penyelesaian untuk masalah nilai awal persamaan (2.17) adalah
(2.20)

B. Sistem Persamaan Linear
Sistem persamaan linear merupakan salah satu topik utama dalam
aljabar linear. Sistem persamaan linear didefinisikan sebagai berikut :

Definisi 2.6
Persamaan linear adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk
(2.21)
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dimana
dan

adalah variabel-variabel (peubah-peubah),

adalah konstanta-konstanta riil, sehingga yang disebut sistem persamaan

linear adalah sebuah himpunan terhingga persamaan linear dalam peubahpeubah

. Bentuk umum dari sistem persamaan linear, yaitu :

(2.22)

Contoh 2.3
Berikut ini adalah contoh sistem persamaan linear

{

{

Sistem persamaan linear mengandung

(2.23)

peubah (variabel). Jika nilai

variabel-variabel atau peubah diketahui, maka nilai-nilai ini merupakan
penyelesaian dari sistem persamaan linear. Definisi untuk penyelesaian sistem
persamaan linear yaitu :

Definisi 2.7
Sistem persamaan linear sebagai berikut
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(2.24)

Penyelesaian sistem persamaan linear diatas adalah barisan bilangan
… ,

jika

, … ,

,

,

,

merupakan penyelesaian dari

setiap persamaan dalam sistem tersebut

Contoh 2.4
Sistem persamaan linear berikut ini

{

Memiliki penyelesaian yaitu

(2.25)

,

,

, sebab nilai-nilai ini

memenuhi kedua persamaan dalam sistem Persamaan (2.25) jika nilai-nilai
ini disubstitusikan kedalam persamaan-persamaan dalam sistem, seperti yang
ditunjukkan dibawah ini :

Penyelesaian dari suatu sistem persamaan dapat dicari, namun tidak
semua sistem persamaan memiliki penyelesaian. Berikut ini adalah contoh
sistem persamaan linear yang tidak memiliki penyelesaian.
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Contoh 2.5
Sistem persamaan linear tanpa penyelesaian
{

(2.26)

Sistem persamaan linear diatas terdiri atas dua persamaan
(2.27)
(2.28)
Jika persamaan (2.28) dikalikan dengan maka persamaan-persamaan (2.27)
dan (2.28) berturut-turut menjadi
(2.29)
(2.30)
Persamaan (2.29) dan (2.30) merupakan dua pernyataan yang saling
kontradiksi, sehingga sistem yang terbentuk dari kedua persamaan tersebut
tidak memiliki penyelesaian.

Kondisi seperti yang ditunjukkan pada Contoh 2.5, mengakibatkan
sistem

persamaan

linear

berdasarkan

ada

tidaknya

penyelesaian

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu sistem persamaan linear konsisten dan
sistem persamaan linear tak konsisten.

Definisi 2.8
Sistem persamaan linear tak konsisten adalah sistem persamaan linear yang
tidak mempunyai penyelesaian. Sistem persamaan linear konsisten yaitu
sistem persamaan yang memiliki paling sedikit satu penyelesaian.
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Sistem persamaan linear dengan dua peubah jika diilustrasikan dalam
bentuk grafik maka terdapat tiga kemungkinan gambar grafik yang dapat
terbentuk. Sistem persamaan linear umum dalam dua peubah

dan

{

:

(2.31)

Grafik persamaan-persamaan akan berbentuk garis

dan garis

dengan

kemungkinan-kemungkinan :
i. Garis

dan

, mungkin sejajar dimana tidak ada perpotongan dan

akibatnya tidak ada penyelesaian terhadap sistem tersebut.
𝑙

𝑙

𝑦

𝑥

Gambar 2.1 Dua Garis Sejajar
ii. Garis

dan

, mungkin berpotongan disatu titik, dimana sistem tersebut

tepat mempunyai satu penyelesaian
𝑦

𝑙
𝑥

𝑙
Gambar 2.2 Dua Garis Berpotongan
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iii. Garis

dan

, mungkin berimpitan, dimana terdapat tak hingga titik

potong dan akibatnya ada banyak penyelesaian untuk sistem tersebut

𝑦

𝑙

𝑙
𝑥

Gambar 2.3 Dua Garis Berimpit

C. Sistem Persamaan Linear Homogen
Sistem persamaan linear homogen merupakan sistem persamaan linear
dengan kontanta nol, selaras dengan dengan definisi :

Definisi 2.9
Suatu sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua konstantanya
adalah nol, yaitu jika sistem tersebut mempunyai bentuk :

(2.32)

Setiap sistem persamaan linear homogen mempunyai sifat konsisten,
karena semua sistem seperti itu mempunyai
sebagai penyelesaiannya.

,

,

,
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Definisi 2.10
Suatu sistem persamaan linear homogen memiliki penyelesaian yang disebut
trivial jika sistem mempunyai penyelesaian

,

,

,

.

Suatu sistem persamaan linear homogen memiliki penyelesaian yang disebut
penyelesaiaan tak trivial jika pada penyelesaian sistem terdapat

.

Sistem linear homogen selalu memiliki penyelesaiannya trivial.
Andaikan suatu sistem linear homogen dinyatakan sebagai berikut :

{

(2.33)

maka grafik persamaannya berupa garis-garis yang melalui titik asal, dan
penyelesaian trivialnya berpadanan dengan perpotongan di titik asal, sehingga
terdapat dua kemungkinan untuk penyelesaiannya yaitu ;
i. Sistem tersebut hanya mempunyai satu penyelesaian trivial
𝑎 𝑥

𝑏 𝑦

𝑦

𝑥

𝑎 𝑥

𝑏 𝑦

Gambar 2.4 Grafik Sistem Dengan Satu
Penyelesaian Trivial

ii. Sistem tersebut memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian disamping
penyelesaian trivial
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𝑦

𝑎 𝑥

𝑏 𝑦

𝑥

𝑎 𝑥

𝑏 𝑦

Gambar 2.4 Grafik Sistem Dengan
Banyak Penyelesaian Tak Trivial

D. Nilai Eigen dan Vektor Eigen
Andaikan diberikan sistem persamaan linear

berikut ini :

{

(2.34)

maka bentuk matriks dari sistem persamaan linear

(

)

diatas adalah :

( )

(2.35)

Matriks pada ruas kiri merupakan matriks dengan jumlah baris
jumlah kolom , maka matriks ini merupakan matriks berorde
pada ruas kanan merupakan matriks dengan jumlah baris
1, maka matriks ini merupakan matriks berorde

dan

. Matriks

dan jumlah kolom

. Matriks berorde

pada ruas kiri persamaan diatas dapat ditulis sebagai perkalian antara matriks
koefisien berorde
berikut :

dan matriks variabel peubah berode

sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

(

)( )

( )

Jika matriks-matriks ini berturut-turut adalah ,

(2.36)

, dan , sistem persamaan

(2.34) dapat ditulis sebagai persamaan :
(2.37)
Andaikan

merupakan hasil kali

dengan suatu kostanta

maka persamaan

(2.37) menjadi :
(2.38)
Sistem persamaan (2.34) merupakan sistem persamaan linear homogen
tersamarkan, sebab persamaan (2.34) dapat ditulis ulang sebagai
(2.39)
atau dengan menyelipkan suatu matriks identitas berode

dan

memfaktorkannya maka
,

dengan orde

(2.40)

Contoh 2.6
Terdapat suatu sistem linear berikut ini

{

(2.41)
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Sistem diatas dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai
(

Andaikan

(

) dan

)( )

( )

(2.42)

( ) , sistem dapat ditulis kembali sebagai

(2.43)
atau dalam bentuk matriks
( )

(

)( )

( )

(2.44)

)( )

(

)( )

( )

(2.45)

atau
(

jika

yang merupakan sebuah skalar dikalikan dengan matriks identitas

bentuk matriks menjadi
(

)( )

(

)( )

( )

(2.46)

)( )

( )

(2.47)

atau bentuk matriks diatas dapat ditulis
(

Bentuk matriks sesuai dengan persamaan (2.47)
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Definisi 2.11
Jika terdapat suatu sistem persamaan linear yang ditulis dalam bentuk
(2.48)
nilai

disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari . Jika

adalah suatu

nilai eigen dari , maka penyelesaian tak trivial dari sistem linear tersebut
dinamakan vector eigen dari

yang berpadanan dengan .

Persamaan (2.48) memiliki suatu penyelesaian tak trivial jika dan
hanya jika
(2.49)
Persamaan (2.49) disebut persamaan karakteristik dari , sehingga nilai-nilai
eigen dari

dapat dicari dengan menyelesaikan persamaan (2.49) ini untuk

skalar .

Contoh 2.7
Carilah nilai-nilai eigen dari sistem persamaan linear berikut ini

{

(2.50)

Matriks A dari sistem persamaan linear diatas adalah

Persamaan karakteristik dari

adalah

(

)
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(2.51)
dapat juga ditulis
|

|

(2.52)

Atau
(

(2.53)

dengan menyederhanakan persamaan diatas diperoleh
(2.54)
Bentuk faktor dari persamaan diatas adalah
(2.55)
Jadi diperoleh nilai eigen dari

sebagai berikut
dan

E. Sistem Persamaan Nonlinear
Sistem persamaan dalam aljbar linear dibagi diklasifikasikan menjadi
sistem persamaan linear dan sistem persamaan nonlinear.

Definisi 2.13
Sistem persamaan nonlinear adalah sistem persamaan yang tidak dapat
dinyatakan dalam bentuk
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(2.56)
sebab

adalah variabel-variabel (peubah) dari hasil kali, akar

maupun fungsi

Contoh 2.8
Persamaan dalam sistem persamaan nonlinear
{

(2.57)

Salah satu metode pencarian solusi dari persamaan nonlinear, yaitu
penggunaan matriks Jacobian. Matriks Jacobian adalah matriks yang entrientrinya merupakan turunan parsial beberapa fungsi terhadap beberapa
variabel peubahnya. Andaikan

dan

adalah fungsi dua peubah

dan

,

maka matriks Jacobian dapat didefinisikan sebagai berikut :

Definisi 2.3
Jika

dan

fungsi dua peubah

dan , matriks Jacobian untuk

kedua fungsi ini sebagai berikut :

(

)

Contoh 2.9
Terdapat suatu sistem dalam

dan

sebagai berikut
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{

(2.58)

Sistem persamaan (2.58) terdiri dari dua persamaan yaitu ;
(2.59)
dan
(2.60)
Andaikan persamaan (2.59) adalah

dan persamaan (2.60) adalah

, maka matriks Jacobian untuk sistem (2.58) adalah matriks dengan
entri-entri sebagai berikut ;
Entri pertama adalah turunan parsial

terhadap , yaitu

(2.61)

Entri kedua adalah turunan parsial

terhadap

yaitu

(2.62)

Entri ketiga adalah turunan parsial

terhadap

yaitu

(2.63)

Entri keempat adalah turunan parsial

terhadap yaitu

(2.64)
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Jadi matriks Jacobian dari sistem persamaan (2.58) adalah

(

)

(2.65)

Solusi dari matriks (2.65) dapat dicari dengan terlebih dahulu mencari
determinan dari matriks (2.65), yaitu

(

)

(2.66)

maka
(2.67)
jika dijabarkan akan diperoleh
(2.68)
Persamaan (2.68) dapat disederhanakan menjadi
(2.69)
atau
(2.70)
Persamaan (2.70) dapat dinyatakan dalam
(2.71)

Untuk nilai

maka

. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu

penyelesaian dari sistem (2.58) adalah

.
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F. Kestabilan Sistem Linear
Jika terdapat suatu sistem linear, maka yang dianalisis selanjutnya
adalah kestabilan sistem tersebut. Suatu sistem dikatakan stabil jika
tangapannya terhadap suatu masukan menghasilkan osilasi yang keras atau
bergetar pada suatu amplitude atau harga tertentu. Untuk menganalisis
kestabilan suatu sistem khususnya sistem linear, dapat dilihat melalui nilai
eigen dari persamaan tersebut.

Definisi 2.1
Jika terdapat persamaan diferensial orde satu

dengan solusi awal

pada waktu dan dengan kondisi awal

, maka pernyataan

berikut bernilai benar
1. Suatu nilai

dimana memenuhi

maka nilai

disebut sebagai

titik setimbang (titik ekuilibrium).
2. Titik setimbang

dikatakan stabil jika untuk setiap

sedemikian sehingga jika ‖
setiap

maka ‖

‖

untuk

.

3. Titik setimbang

dikatakan stabil asimtotis jika titik ekuilibrium tersebut

stabil dan selain itu untuk
‖

‖

ada

, sedemikian hingga

dengan ketentuan bahwa ‖

‖

.

‖
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4. Titik setimbang

tidak stabil jika untuk setiap

sedemikian sehingga, jika ‖
untuk semua

‖

ada

, maka ‖

‖

.

Berikut simulasi titik setimbang stabil dan titik setimbang stabil asimtotik.

Gambar 2.7 Titik setimbang
stabil asimtotik

Gambar 2.6 Titik setimbang
stabil

Andaikan terdapat sistem persamaan diferensial linear
titik setimbang

dengan

, maka sistem tersebut stabil jika titik setimbang dari

sistem tersebut stabil. Sebaliknya sistem tersebut dikatakan tidak stabil jika
titik setimbangnya tidak stabil.
Teorema 2.1
Diberikan persamaan diferensial
memiliki

dengan

nilai eigen yang berbeda

1. Titik setimbang
untuk setiap

,

adalah matriks berukuran
,…,

dengan

.

dikatakan stabil asimtotis jika dan hanya jika
.
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2. Titik setimbang
untuk setiap

dikatakan stabil jika dan hanya jika
.

3. Titik setimbang
untuk beberapa

dikatakan tidak stabil jika dan hanya jika
.

G. Kestabilan Routh-Hurwitz
Pada permasalahan tertentu kestabilan titik setimbang tidak bisa
diamati melalui nilai eigen karena tidak mudah ditentukan, oleh karena itu
perlu digunakan metode lain untuk menentukan tanda positif atau negatif
bagian real nilai eigen . Sebagai contoh untuk matrik yang berukuran
dengan

tanda bagian real nilai eigen dapat ditentukan dengan

menggunakan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz.
Kriteria kestabilan Routh-Hurwitz adalah suatu metode untuk
menunjukkan kestabilan sistem dengan memperhatikan koefisien dari
persamaan karakteristik tanpa menghitung akar-akar karakteristiknya secara
langsung.
Jika diketahui suatu persamaan karakteristik dengan orde ke-n sebagai
berikut :
(2.72)
Kemudian susun koefisien persamaan karakteristik menjadi :
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.
.
.

dengan
,

,

,

Dengan menggunakan akar karakteristik (nilai eigen ), sistem dikatakan
stabil atau mempunyai bagian real negatif jika dan hanya jika elemen-elemen pada
kolom pertama

memiliki tanda yang sama.

Contoh 2.10
Sebuah sistem memiliki persamaan karakteristik sebagai berikut :
(2.73)
Persamaan (2.73) jika dijabarkan menjadi:
(2.74)
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Misalkan:
Koefisien

adalah

, maka

Koefisien

adalah

, maka

Koefisien adalah
Kontanta dari

, maka
adalah

, maka

Menurut kriteria Routh-Hurwitz dapat disusun suatu pola sebagai berikut :

dimana

(2.75)

Diperoleh nilai

.

Karena pada kolom pertama terdapat dua buah perubahan tanda (dari 1 ke -6 dan
dari -6 ke 8), maka dapat disimpulkan bahwa sistem dengan persamaan
karakteristik (2.73) merupakan sistem yang tidak stabil.
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BAB III
MODEL EPIDEMI TIPE SIR DAN ANALISA KESTABILANNYA

Epidemi telah menjadi topik bahasan yang menarik sejak dahulu kala.
Beberapa ahli bahkan memperkirakan pembahasan mengenai epidemi telah
berlangsung sejak sebelum masehi yaitu pada era Hipocrates (400-370 SM).
Epidemi tidak hanya dibahas dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, namun
dibahas pula dalam lingkup ilmu pengetahuan lain, seperti halnya matematika.
Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana analisis stabilitas pada model
deterministik epidemi tipe SIR. SIR merupakan model epidemi dengan
karakteristik bahwa setiap individu dinyatakan rentan terinfeksi penyakit dan
dikelompokkan kedalam kelompok

(susceptibles). Individu-individu yang

rentan terinfeksi tersebut kemudian berinteraksi dengan individu yang terinfeksi,
dan akhirnya terinfeksi sehingga dikelompokkan kedalam kelompok I (infective).
Melalui pengobatan medis atau tindakan tertentu, individu yang terinfeksi akan
sembuh dan individu ini dikelompokkan kedalam kelompok R (removed).

A. Model Epidemi SIR
Model epidemi tipe SIR merupakan model epidemi yang terdiri dari
sub-sub popuasi sebagai berikut :
: populasi susceptible (yang rentan terhadap penyakit menular atau
infeksi) pada saat .

32
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: populasi infective (yang terjangkit penyakit dan dapat menularkan
penyakit/terinfeksi) pada saat .
: populasi removed (yang telah sembuh/bebas penyakit) pada saat .

Model epidemi SIR klasik merupakan model epidemi deterministik.
Populasi manusia pada model epidemi SIR klasik merupakan populasi tertutup
yang hanya terdiri atas subpopulasi susceptible (S), infective (I), dan removed
(R). Jumlah populasi keseluruhan dalam waktu adalah
. Model epidemi SIR klasik menggambarkan transisi individu dari
populasi , ke , lalu ke

dalam waktu , jika digambarkan dalam skema

maka,

𝑆 𝑡

𝛽𝑆𝐼

𝐼 𝑡

𝛾𝐼

𝑅 𝑡

Gambar 3.1 Skema transisi individu dari populasi 𝑆 ke 𝐼 lalu ke 𝑅

dimana,

merupakan laju penularan penyakit dan

merupakan laju

penyembuhan penyakit.
Pada Gambar 3.2 transisi dari masing-masing subpopulasi terlihat jelas
bahwa, individu yang masuk populasi infective tidak dimungkinkan kembali
memasuki populasi susceptible. Individu pada populasi infective tidak
dimungkinkan untuk kembali menjadi individu susceptible , dan individu
removed tidak akan menjadi terinfeksi atau masuk pada populasi infective,
seperti dalam gambaran skema dibawah ini :
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𝑆 𝑡

𝐼 𝑡

𝑅 𝑡

Gambar 3.2 Skema alur transisi yang tidak mungkin dalam model epidemi SIR
klasik

Hal ini menandakan bahwa seseorang yang telah terinfeksi (masuk
subpopulasi infective) tidak akan kembali menjadi individu rentan (masuk
subpopulasi susceptible), dan jika individu terinfeksi telah sembuh (masuk
subpopulasi removed) maka individu telah memperoleh kembali kekebalan
tubuhnya dan tidak akan menjadi individu rentan bahkan kembali terinfeksi.
Oleh sebab itu model epidemi SIR klasik tidak relevan untuk diterapkan pada
semua jenis penyakit menular. Model epidemi SIR klasik hanya dapat
diaplikasikan pada epidemi yang disebabkan oleh penyakit menular seperti,
cacar

(varicella),

campak

(measles),

gondong (mumps),

dan

polio

(poliomyelis), serta influenza dan pes untuk kurun waktu yang tertentu.
Walaupun model epidemi SIR klasik dianggap sebagai model dengan asumsi
yang sangat sederhana untuk membuatnya realistis dalam aplikasi dunia nyata,
namun model epidemi SIR klasik inilah yang menjadi dasar perkembangan
bagi model epidemi lainnya.

Model epidemi tipe SIR umumnya dibedakan menjadi dua jenis model, yaitu :
1. Model Epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian
2. Model Epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian
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B. Model Epidemi SIR Tanpa Perhitungan Kelahiran dan Kematian
Model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian
merupakan model dasar untuk perkembangan model epidemi lainnya.
Pada model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian
mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut (Brauer, Castillo, 2000) :
1. Sebuah infeksi rata-rata melakukan suatu kontak untuk menularkan
infeksi persatuan waktu ditandai dengan

, dimana

adalah total

populasi.
Kemungkinan individu pada populasi susceptible terjangkit penyakit
sehingga terinfeksi kemudian dapat menularkan penyakit adalah

,

maka jumlah individu terinfeksi yang baru dalam satuan waktu adalah
(

( ) *

2. Suatu bagian kecil

.
meninggalkan populasi infective per satuan waktu

.
3. Tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah populasi, kecuali
kemungkinan kematian oleh penyakit tersebut.
Contoh dari penambahan jumlah populasi yaitu kelahiran atau
perpindahan penduduk, sedangkan contoh dalam pengurangan jumlah
populasi yaitu adanya kematian dan juga perpindahan penduduk.
Namun dalam kasus tertentu kelahiran dan kematian yang terjadi
dalam populasi dapat dibicarakan sebagai kasus khusus.
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Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka ditentukan beberapa
definisi sebagai berikut :

Definisi 3.1
Populasi manusia pada model epidemi SIR adalah populasi tertutup yang
hanya terdiri dari kelompok susceptible (S), infective (I), dan removed (R),
sehingga jumlah total keseluruhan kelompok adalah
(3.1)

Populasi N pada waktu

bersifat tertutup, maksudnya adalah

populasi tersebut akan memiliki total jumlah yang tetap sebab tidak
terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlahnya
seperti, faktor perpindahan penduduk, faktor kelahiran, maupun faktor
kematian yang tidak disebabkan oleh penyakit terkait.

Model Epidemi SIR umumnya ditulis dalam bentuk persamaan
diferensial biasa,. Model Epidemi SIR menggambarkan transisi masingmasing individu dari S, ke I, lalu ke R dalam waktu . Pada model epidemi
SIR, diasumsikan bahwa perubahan individu infective dan susceptible per
satuan waktu akan sebanding terhadap jumlah populasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

Definisi 3.2
Tingkat perubahan individu susceptibles terhadap waktu
disimbolkan dengan

yang

, adalah tingkat perubahan yang ditentukan oleh

tingkat pemasukan pada populasi susceptibles dikurangi dengan tingkat
pengurangan pada populasi susceptibles.

(3.2)

Tingkat pemasukan pada populasi suscepctibles dapat dipastikan 0
(nol). Hal ini disebabkan populasi manusia pada model SIR merupakan
populasi tertutup. Sedangkan tingkat pengurangan pada populasi
susceptibles dapat ditandai dengan adanya laju penularan penyakit ( )
dikalikan dengan banyak individu
perubahan

individu

dan banyak individu . Jadi tingkat

susceptibles

adalah

.

Definisi 3.3
Tingkat perubahan individu infective terhadap waktu yang disimbolkan
dengan

adalah tingkat perubahan yang ditentukan oleh tingkat

pemasukan pada populasi infective dikurangi dengan tingkat pengurangan
pada populasi infective.
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(3.3)

Tingkat pengurangan pada populasi infective ditandai dengan
adanya laju kesembuhan ( ) dikalikan dengan banyak individu .

Definisi 3.4
Tingkat perubahan individu removed terhadap waktu yang disimbolkan
dengan

adalah tingkat perubahan yang ditentukan oleh tingkat

perubahan individu susceptible terhadap waktu
perubahan individu invective (

(

) dan tingkat

terhadap waktu τ.

(3.4)

Jika suatu aksi perubahan terhadap waktu

terjadi persamaan pada

persamaan Definisi (3.1) maka :
,
dan oleh Definisi (3.2) dan (3.3) diperoleh persamaan baru sebagai berikut
:
,

sehingga
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Persamaan (3.2), (3.3), (3.4) membentuk suatu sistem bagi
pemodelan epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian sebagai
berikut :

(3.5)
{

C. Kesetimbangan Model Epidemi SIR Tanpa Perhitungan Kelahiran
dan Kematian

1. Titik Setimbang Model Epidemi SIR Tanpa Perhitungan
Kelahiran dan Kematian
Model epidemi SIR yang digambarkan dalam sebuah sistem
(3.5) sebagai berikut :

{

Sistem (3.5) dapat disederhanakan dengan memperhatikan proporsi
banyaknya individu pada masing-masing kelompok dapat dinyatakan
sehingga
,

,

Sehingga dari persamaan (3.6) diperoleh

(3.6)
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(3.7)

Pada sistem (3.5) diatas variabel

tidak muncul pada

persamaan baris pertama dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa
jumlah individu yang sembuh pada kelompok
laju perubahan pada kelompok

tidak mempengaruhi

maupun . Selanjutnya persamaan

(3.7) menyebabkan

sehingga untuk menyelesaikan
dan

akan lebih mudah jika penyelesaian

diperoleh terlebih dahulu. Dengan demikian, kondisi tersebut

mengakibatkan sistem (3.5) dapat diperhatikan sebagai sistem

{

(3.8)

Kondisi setimbang untuk sistem (3.8) dipenuhi ketika

{

(3.9)

Dari sistem (3.9) diperoleh dua buah titik setimbang berikut :
a. Titik Setimbang Bebas Penyakit
Titik setimbang bebas penyakit adalah suatu keadaan
dimana tidak terjadi penyebaran penyakit menular pada populasi,
Hal ini berarti titik tersebut akan diperoleh saat

yakni

keadaan dimana tidak terjadi penularan/infeksi pada populasi,
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sehingga titik setimbang dapat diekspresikan dengan
.
b. Titik Setimbang Endemi
Titik setimbang endemi adalah kondisi dimana terjadi
penyebaran penyakit menular didalam populasi, dengan kata lain
nilai

. Nilai

yang tak nol menunjukkan bahwa

terdapat individu pada kelompok

yang dapat menyebarluaskan

penyakit dan menyebabkan endemi. Titik setimbang
ditulis dengan

.

Untuk menentukan nilai titik setimbang
titik

ini dapat

setimbang

disubstitusikan

kedalam

maka
sistem

persamaan (3.9) sehingga diperoleh sistem persamaan sebagai
berikut

{

(3.10)

Baris kedua pada sistem (3.10) dapat ditulis kembali dalam bentuk
(3.11)
Jika kedua ruas pada persamaan (3.11) dibagi dengan

maka

diperoleh
(3.12)
Persamaan (3.12) menghasilkan nilai

disaat sebagai berikut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

(3.13)

Untuk nilai

maka nilai

mensubstitusikan nilai

dapat ditentukan dengan jalan

kedalam persamaan baris pertama sistem

(3.10), sehingga diperoleh
(3.14)

atau jika persamaan (3.14) disederhanakan menjadi
(3.15)
dan diperoleh nilai
Jadi untuk nilai

maka diperoleh

atau

dengan kata lain diperoleh titik setimbang endemi
(

) . Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan kondisi

endemi, dimana pada kondisi ini terdapat individu yang
menyebarkan penyakit menular sehingga

tidak

mungkin bernilai .
Cara lain untuk menentukan nilai titik setimbang endemi
saat

adalah dengan memperhatikan perubahan

populasi infective terhadap populasi susceptible, secara matematis
ditulis sebagai
maka

, sehingga berdasarkan sistem persamaan (3.5)
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(3.16)

Untuk

dan

, persamaan (3.16) menjadi

(3.17)

Persamaan (3.17) disederhanakan sehingga

(3.18)

Nilai

dapat diperoleh dengan mengintegralkan persamaan

(3.18) sebagai berikut :
Langkah awal yang diperlukan adalah menerapkan metode pisah
variabel pada persamaan (3.18) agar pengintegralan lebih mudah
dilakukan seperti berikut ini :
(

)

(3.19)

Pengintegralan dilakukan pada kedua ruas persamaan (3.19)
∫

∫(

)

(3.20)

∫

∫

∫

(3.21)

atau

Hasil pengintegralan persamaan (3.21) adalah
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(3.22)

Untuk nilai awal

dan saat yaitu diberi

, nilai konstanta

adalah
(3.23)

Nilai

yang diperoleh untuk

sebagai berikut :

(3.24)

Atau jika disederhanakan menjadi

(3.25)

Jadi untuk nilai
,

diperoleh nilai
titik

(

)

merupakan titk setimbang endemi dimana
merupakan nilai maximum dari .

2. Kestabilan Lokal Pada Model Epidemi SIR Tanpa Perhitungan
Kelahiran dan Kematian
Analisis kestabilan ditentukan berdasarkan nilai eigen dari matriks
Jacobian. Matriks Jacobian dari sistem (3.9) di peroleh dari :
Misalkan

dan
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Maka enttri-entri pada matriks Jacobian sebagai berikut :
Entri pertama yaitu turunan parsial

terhadap
(3.26)

Entri kedua yaitu turunan parsial

terhadap
(3.27)

Entri ketiga yaitu turunan parsial

terhadap
(3.28)

Entri keempat yaitu turunan parsial

terhadap
(3.29)

Berdasarkan persamaan (3.26), (3.27), (3.28) dan (3.29) maka matriks
Jacobian untuk persamaan (3.9) pada waktu adalah

(

*

(3.30)

Kestabilan lokal pada titik-titik kesetimbangan

dan

ditentukan

berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian di titik-titik tersebut.
Oleh karena itu selanjutnya akan dianalisis kestabilan lokal pada titik
setimbang bebas penyakit (

) dan titik setimbang endemi (

.

a. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Bebas Penyakit
(

Matriks Jacobian untuk sistem (3.9) di titik

)

adalah
(

*

Nilai eigen dari matrik diatas dapat ditentukan dengan jalan:

(3.31)
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*

det((

(

))

(3.32)

yang merupakan skalar dikalikan dengan matriks identitas maka :

*

det((

(

))

(3.33)

Persamaan determinan diatas dapat disederhanakan sehingga

*

det(

(3.34)

Untuk memperoleh nilai eigen dari Persamaan (3.34) maka
(

)

(3.35)

sehingga
(

)

(3.36)

Pengoperasian pada Persamaan (3.36) mengakibatkan
(3.37)
Persamaan (3.37) merupakan persamaan karakteristik dari sistem
persamaan (3.9). Nilai eigen dari Persamaan (3.37) yaitu
dan

.
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Jika

yaitu

teorema dasar stabilitas
yaitu

maka

, maka menurut

tidak stabil. Jika
stabil.

b. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Endemi
Matrik Jacobian untuk sistem (3.9) di titik
)

(

adalah
(

*

(3.38)

Nilai eigen dari matrik diatas dapat ditentukan dengan jalan:

det((

*

(

))

(3.39)

yang merupakan skalar jika dikalikan dengan matriks identitas
diperoleh persamaan determinan baru yaitu

det((

*

(

))

(3.40)

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi

det(

*

(3.41)

Maka diperoleh persamaan karakteristik sebagai berikut
(3.42)
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Jika

yaitu

stabilitas
maka

, maka menurut teorema dasar

tidak stabil. Jika

yaitu

stabil.
Untuk menganalisis kesetimbangan endemi diperlukan

mencari Basic Reproductive Ratio atau Bilangan Reproduksi Dasar
yang disimbolkan dengan

. Bilangan reproduksi dasar digunakan

ketika suatu populasi beresiko tertular penyakit dan berfungsi
untuk memperkirakan penyebab infeksi dan laju perpindahan
penyakit (laju infeksi) dari satu individu ke individu lain selama
masa endemi. Maka berlaku

, sehingga :

1) Jika

, maka penyakit akan meningkat

2) Jika

, maka penyakit akan konstan atau menghilang

D. Model Epidemi SIR dengan Perhitungan Kelahiran dan Kematian
Pada suatu fenomena penyakit menular, terdapat kemungkinan
bahwa didalam populasi yang dibicarakan terdapat penambahan atau
pengurangan akibat kelahiran atau kematian, hal inilah yang menjadi fokus
dalam model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian,
sehingga terdapat beberapa asumsi-asumsi sebagai berikut :
1. Populasi manusia dalam model epidemi SIR dengan perhitungan
kelahiran dan kematian dibagi menjadi 3 subkelompok yaitu:
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: populasi

susceptible

(yang

rentan

terhadap

penyakit

menular/infeksi) pada saat .
: populasi infective (yang terjangkit penyakit dan dapat
menularkan

penyakit/terinfeksi) pada saat .

: populasi removed (yang telah sembuh/bebas penyakit) pada saat
.
2. Diasumsikan

merupakan laju kelahiran yang sama dengan laju

kematian. Sedangkan

adalah jumlah populasi keseluruhan dari

populasi susceptible, infective, dan recovered, jumlah populasi yang
lahir proporsional dengan total populasi

. Oleh karena itu, jumlah

populasi yang lahir dalam populasi adalah
lahir tersebut akan memasuki kelompok

. Jumlah populasi yang
.

3. Berdasarkan asumsi laju kelahiran sama dengan laju kematian, maka
jumlah populasi yang mati pada setiap kelompok proporsional dengan
jumlah populasi pada masing-masing kelompok. Oleh karena itu,
jumlah kematian pada kelompok
sebesar
4.

dan

masing-masing

.

adalah besarnya populasi yang terinfeksi dimana

adalah

laju terinfeksi yang menunjukkan tingkat kontak sehingga terjadi
penularan penyakit, individu rentan memperoleh infeksi pada per
kapita

dan laju kejadian/timbulnya penyakit standar pada

populasi yang terinfeksi adalah
5.

adalah laju kesembuhan dari individu yang telah terinfeksi
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Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka :
Definisi 3.5
Pada model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian,
tingkat

perubahan

individu

disimbolkan dengan

susceptibles

terhadap waktu

, adalah besarnya laju populasi yang rentan

dipengaruhi oleh jumlah populasi yang lahir dalam populasi
menurun dengan adanya laju kematian alami
yang terinfeksi

yang

dan akan

serta laju populasi

.

(3.43)

Definisi 3.6
Pada model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian,
tingkat perubahan individu infective terhadap waktu
dengan

yang disimbolkan

, adalah besarnya laju populasi yang terinfeksi dipengaruhi oleh

laju yang terinfeksi
yang sembuh

dan akan menurun dengan adanya populasi

serta laju kematian alami

(3.44)
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Definisi 3.7
Pada model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian,
tingkat perubahan individu removed terhadap waktu yang disimbolkan
dengan

, adalah besarnya laju populasi yang sembuh dipengaruhi oleh

laju kesembuhan dari populasi yang terinfeksi

dan akan menurun

dengan adanya laju kematian.alami

(3.45)

Persamaan (3.43), (3.44), (3.45) membentuk suatu sistem bagi pemodelan
SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian sebagai berikut :

(3.46)
{

E. Kesetimbangan Model Epidemi SIR Dengan Perhitungan Kelahiran dan
Kematian
1. Titik Setimbang Model Epidemi SIR Dengan Perhitungan Kelahiran
dan Kematian
Model epidemi SIR yang digambarkan dalam sebuah sistem (3.46)
sebagai berikut :
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{
Sejalan dengan pemodelan epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan
kematian sistem (3.46) dapat disederhanakan dengan memperhatikan
proporsi banyaknya individu pada masing-masing kelompok dapat
dinyatakan sehingga
,

,

(3.47)

berdasarkan persamaan (3.11) maka diperoleh
(3.48)

Pada sistem (3.46) diatas variabel

juga tidak muncul pada

persamaan baris pertama dan kedua. hal ini jelas menunjukkan bahwa
jumlah individu yang sembuh pada kelompok
perubahan pada kelompok

tidak mempengaruhi laju

maupun . Selanjutnya persamaan (3.48)

menyebabkan

sehingga untuk menyelesaikan

akan lebih mudah jika penyelesaian dan

diperoleh terlebih dahulu. Dengan demikian, kondisi tersebut
mengakibatkan sistem (3.46) dapat diperhatikan sebagai sistem

{

(3.49)
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Kondisi setimbang untuk sistem (3.49) dipenuhi ketika

{

(3.50)

dari persamaan (3.50) diperoleh dua buah titik setimbang berikut :
a. Titik Setimbang Bebas Penyakit
Titik setimbang bebas penyakit adalah suatu keadaan dimana tidak
terjadi penyebaran penyakit menular pada populasi. Hal ini berarti titik
tersebut akan diperoleh saat

yakni keadaan dimana tidak

terjadi penularan/infeksi pada populasi, sehingga titik setimbang dapat
diekspresikan dengan

.

b. Titik Setimbang Endemi
Titik setimbang endemi adalah kondisi dimana terjadi
penyebaran penyakit menular didalam populasi. Titik setimbang
biasanya ditulis dengan

. Nilai

ini

yang tak nol menunjukkan

bahwa terdapat individu pada kelompok yang dapat menyebarluaskan
penyakit dan menyebabkan endemi.
Untuk menentukan nilai titik setimbang
setimbang

maka titik

disubstitusikan kedalam sistem persamaan (3.48)

sehingga diperoleh sistem persamaan sebagai berikut

{

(3.51)
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Baris kedua pada sistem (3.51) dapat ditulis kembali dalam bentuk

(3.52)

Jika kedua ruas pada persamaan (3.52) dikalikan dengan
dengan

dibagi

maka diperoleh
(3.53)

Persamaan (3.53) dapat ditulis dalam bentuk
(3.54)
Nilai

yang diperoleh dari persamaan (3.54) adalah :

(3.55)

Setelah memperoleh nilai
akan dicari adalah nilai

selanjutnya yang

. Mencari nilai

dapat dilakukan

dengan cara :

Substitusikan nilai

ke dalam persamaan baris pertama

pada sistem (3.51) berikut ini

(

)

(3.56)

)

(3.57)

Jika disederhanakan persamaan (3.56) menjadi
(
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Persamaan (3.57) dapat juga ditulis dalam bentuk

(3.58)

Persamaan (3.57) menghasilkan nilai

sebagai berikut

(3.59)

atau
(3.60)

Persamaan (3.60) dapat ditulis dalam bentuk
(

Jadi

untuk
(

adalah

(

nilai

)

(3.61)

maka

diperoleh

) , sehingga titik setimbang endemi
(

)).

2. Kestabilan Lokal Pada Model Epidemi SIR Tanpa Perhitungan
Kelahiran dan Kematian
Analisis kestabilan ditentukan berdasarkan nilai eigen dari matriks
Jacobian. Kestabilan lokal pada titik-titik kesetimbangan

dan

ditentukan berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian di titik-titik
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tersebut. Berdasarkan sistem persamaan (3.46), misalkan
,

, dan

Maka matriks Jacobian yang akan diperoleh memiliki enttri-entri sebagai
berikut :
Entri pertama yaitu turunan parsial

terhadap

(3.62)
Entri kedua yaitu turunan parsial

terhadap
(3.63)

Entri ketiga yaitu turunan parsial

terhadap
(3.64)

Entri keempat yaitu turunan parsial

terhadap

(3.65)
Entri kelima yaitu turunan parsial

terhadap
(3.66)

Entri keenam yaitu turunan parsial

terhadap
(3.67)

Entri ketujuh yaitu turunan parsial

terhadap

(3.68)
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Entri kedelapan yaitu turunan parsial

terhadap
(3.69)

Entri kesembilan yaitu turunan parsial

terhadap
(3.70)

Jadi matriks Jacobian untuk persamaan (3.46) pada waktu adalah

(

,

(3.71)

a. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Bebas Penyakit
Pada titik setimbang

,matriks Jacobiannya

adalah
(

+

(3.72)

Nilai eigen dari matrik diatas diperoleh dengan jalan :

det((

+

(

+)

(3.73)

yang merupakan skalar jika dikalikan dengan matriks identitas maka
diperoleh

det((

+

(

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi

+)

(3.74)
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),

det((

(3.75)

atau dapat juga ditulis

),

det((

(3.76)

sehingga diperoleh persamaan karakteristik
(

)

(3.77)

dari persamaan (3.77) didapatkan nilai eigen :
,

.

Laju kematian alami diketahui adalah

maka nilai eigen

bertolak belakang dengan ketentuan tersebut sebab
. Sedangkan untuk nilai eigen
atau

, belum dapat ditentukan apakah
. Oleh sebab itu penting untuk

diketahui Bilangan Reproduksi Dasar dahulu.
Bilangan Reproduksi Dasar atau

, bertujuan untuk

mengetahui dinamika penyebaran penyakit, apakah penyakit tersebut
akan menjadi endemik atau tidak. Berdasarkan nilai eigen
dapat dianalisa sebagai berikut :
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(

)

(

)

, sedangkan (

Dipastikan
(

)

,

) bernilai positif jika

dan bernilai negatif jika (

)

. Oleh karena

itu

(3.78)

Nilai

1) Jika

dapat menentukan kondisi-kondisi sebagai berikut :

atau

Akan didapatkan bahwa nilai eigen dari

,

, maka

berdasarkan sifat stabilitas titik setimbang dilihat dari akar-akar
karakteristiknya atau nilai eigennya maka titik setimbang
tidak stabil atau dengan kata lain penyakit akan meningkat
sehingga terjadi endemi.
2) Jika

atau

Akan didapatkan bahwa nilai eigen dari

,

,

, maka

berdasarkan sifat stabilitas titik setimbang dilihat dari akar-akar
karakteristiknya atau nilai eigennya maka titik setimbang
stabil atau dengan kata lain penyakit akan konstan bahkan
berkurang atau menghilang sehingga tidak terjadi endemi.
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b. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Endemi
Pada titik setimbang

(

) dengan :

(

)

(

)

(3.79)

nilai eigen diperoleh dari :

det (

,

(

+

(

)

yang merupakan skalar jika dikalikan dengan matriks identitas maka

det (

,

(

(

+
)

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi

det

(
((

atau dapat juga dituliskan sebagai berikut

*
))
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det

(

*

((

))

Persamaan karakteristik dari matriks diatas adalah
(

)
)

(

(

)

Persamaan diatas jika disederhanakan maka, dimisalkan :

Jika mensubstitusikan nilai-nilai , ,
diperoleh persamaan

pada persamaan (3.79) maka

yaitu :

(3.80)
Apabila persamaan (3.80) ditulis dalam bentuk umum polynomial orde
tiga menjadi
(3.81)
Selanjutnya untuk mendapatkan akar-akar karakteristik (nilai
eigen ) dari polynomial orde 3 digunakan kriteria kestabilan RouthHurwitz untuk menentukan kestabilannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

.
.
.

Maka :

Polynomial orde 3 mempunyai mempunyai akar negatif pada realnya
jika dan hanya jika elemen-elemen dari kolom pertama pada tabel
Routh-Hurwitz mempunyai tanda sama, sehingga didapatkan ketika
berakibat

,

, dan

, maka titik setimbang

endemi yaitu :
(

merupakan titik yang tidak stabil.

(

)

)
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BAB IV
ANALISIS KESETIMBANGAN MODEL EPIDEMI SIR PADA
BEBERAPA APLIKASI EPIDEMI INFLUENZA DAN PES

Model SIR klasik sangat sederhana jika diterapkan pada kasus-kasus yang
terjadi di dunia nyata. Asumsi-asumsi yang digunakan pada model SIR klasik
tidak begitu relevan dengan kasus-kasus yang sering terjadi di dunia nyata.
Misalkan, penyakit diasumsikan menyebar dengan cepat, namun pada
kenyataannya terdapat penyakit menular yang penyebaran penyakitnya tidak cepat
atau periode inkubasi lambat seperti AIDS. Masa periode inkubasi pada AIDS
yaitu paparan virus HIV hingga munculnya gejala AIDS membutuhkan waktu
hingga bertahun-tahun lamanya, sehingga penggunaan model SIR klasik pada
epidemi penyakit menular HIV/AIDS tidak memungkinkan. Hal ini menyebabkan
tidak semua kasus-kasus akibat penyakit menular dapat menggunakan model
epidemi SIR, kecuali pada kasus-kasus epidemi yang disebabkan oleh penyakit
menular, campak (measless), cacar (varicella), gondong (mumps), serta influenza.
Selanjutnya akan dibahas mengenai epidemi penyakit menular influenza yang
merupakan salah satu contoh epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan
kematian, serta epidemi penyakit menular cacar (varicella) yang merupakan salah
satu contoh epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian.

63
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A. Epidemi Influenza
Epidemi influenza merupakan epidemi yang disebabkan oleh penyakit
menular influenza. Penyakit menular influenza adalah infeksi akut oleh virus
pada saluran pernapasan. Karakteristik dari penyakit influenza yaitu ditandai
dengan demam, nyeri otot, sakit kepala, menggigil, pilek, batuk, dan sakit
menelan. Biasanya sembuh sendiri dalam waktu 2-7 hari.
Murray, mencatat bahwa epidemi influenza pernah terjadi di Boarding
School, Inggris Utara. Pada sekolah tersebut terdapat 763 anak laki-laki yang
tinggal disana. Epidemi ini berawal dari seorang anak yang terinfeksi, lalu
menularkan penyakit ke anak-anak lainnya. Ruang perawatan di sekolah
merekam data jumlah pasien yang masuk ruang perawatan selama 14 hari
sebagai berikut :

Hari

Infeksi

Hari

Infeksi

0

1

8

233

1

3

9

189

2

7

10

123

3

25

11

70

4

72

12

25

5

222

13

11

6

282

14

2

7

256
Tabel 4.1 Data Jumlah Pasien Influenza
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Dari Tabel 4.1 dapat dibuat grafik yang menggambarkan kondisi jumlah
pasien influenza, sebagai berikut :
Infectives

Hari
Grafik 4.1 Grafik Epidemi Influenza

Pada grafik dapat dilihat bahwa pertama kali kurva berada pada posisi
terendah, kemudian tumbuh meningkat seiring jumlah siswa yang terinfeksi,
yang kemudian mencapai puncak pada hari ke-6 (puncak ini dinamakan
puncak epidemi), kemudian grafik bergerak turun seiring dengan transisi pada
anak yang terinfeksi menjadi anak yang telah sembuh dari influenza.
Data epidemi yang diambil Murray dari Boarding School, dikatakan
akan baik jika memiliki parameter laju penularan penyakit
/hari dan laju kesembuhan dari individu terinfeksi

hari.
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1. Titik Kesetimbangan Model Epidemi Influenza

Model epidemi influenza merupakan model SIR tanpa perhitungan
kelahiran dan kematian. Persamaan (3.5) menggambarkan model SIR
dengan perhitungan kelahiran dan kematian, jika
dan

maka Persamaan (3.5) menjadi :

(4.1)
{
Karena variabel

tidak muncul pada persamaan baris pertama dan kedua,

maka menandakan jumlah individu yang sembuh tidak mempengaruhi laju
perubahan pada kelompok

dan

maka sistem (4.1) dapat diperhatikan

sebagai sistem berikut :

{

(4.2)

Kondisi setimbang dipenuhi ketika :

(4.3)
Persamaan (4.3) menunjukkan titik-titik setimbang sebagai berikut :
a. Titik Setimbang Bebas Penyakit
Titik setimbang bebas penyakit menunjukkan bahwa tidak
terjadi penularan penyakit menular pada populasi dalam hal ini adalah
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populasi anak laki-laki di Boarding School. Titik setimbang akan
diperoleh saat

, dan mengingat jumlah anak laki-laki pada

sekolah 763 maka titik setimbang bebas penyakit pada epidemi
influenza di Boarding School, Inggris Utara adalah

.

b. Titik Setimbang Endemi
Titik setimbang endemi adalah kondisi dimana terjadi
penyebaran penyakit menular didalam populasi Boarding School.
Kondisi endemi menunjukkan bahwa

. Titik setimbang

endemi pada model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan
(

kematian

) adalah
(

dengan

)

dan
Pada kasus epidemi influenza di Boarding School, Inggris

Utaradiperoleh data pada waktu sebagai berikut
Jumlah awal populasi susceptible pada kasus tersebut adalah
atau

anak

.

Jumlah awal populasi invective pada kasus tersebut adalah

anak atau

.
Laju penularan penyakit influenza per hari yaitu
.
Laju penyembuhan penyakit influenza per hari yaitu

.
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Jumlah maksimum anak yang rentan tertular penyakit pada puncak
epidemi adalah
(4.4)

dengan nilai

dan

yang telah tertentu maka

(4.5)

Jumlah maksimum anak yang telah tertular penyakit pada puncak
epidemi adalah

(4.6)

dengan

,

dan

yang telah tertentu maka

(4.7)

Hasil pengoperasian pada persamaan (4.7) diperoleh

(4.8)
Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada (4.5) dan (4.8), titik
setimbang endemi dalam kasus epidemi influenza di Boarding School,
Inggris Utara adalah

.
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2. Kestabilan Lokal Model Epidemi Influenza

Kestabilan ditentukan berdasarkan nilai eigen matrik Jacobian. Matrik
Jacobian dari sistem (4.2) adalah
(

)

Selanjutnya akan dicari kestabilan lokal pada titik-titik
bebas penyakit) dan

(4.9)

(titik setimbang

(titik setimbang endemi).

a. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Bebas Penyakit Influenza
Jumlah anak laki-laki pada Boarding School sebanyak

, dan data

yang diperoleh menunjukkan kondisi awal kelompok susceptible yang
disimbolkan dengan
sistem (4.2) di titik

. Maka matrik Jacobian untuk
(

)

adalah

(

)

(

)

Nilai eigen dari matrik diatas diperoleh dengan:

det((

Jika

)

(

))

dikalikan dengan matriks identitas (

det((

)

(

) maka menghasilkan

))

Pengoperasian pada entri-entri dalam matriks dilakukan menurut
ketentuannya sehingga
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)

det(

Pencarian determinan dari matrik (

) menghasilkan

persamaan sebagai berikut
(4.10)
Jadi nilai eigen yang diperoleh dari persamaan (4.5) adalah
. Karena

dan

maka sistem tidak stabil pada

. Sistem yang tidak stabil pada titik

menandakan

penyakit menular influenza berpeluang menyebar sehingga akan
terdapat anak yang tertular penyakit influenza.
b. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Endemi Influenza
Epidemi influenza yang terjadi di Boarding School, Inggris
Utara dapat dikategorikan sebagai epdemi penyakit menular SIR tanpa
perhitungan kelahiran dan kematian. Sebelumnya telah diketahui
bahwa pada kondisi ini titik setimbang endemi yaitu titik setimbang
dimana penularan penyakit terjadi yang direpresentasikan dengan
adalah
(

dengan

dan

)
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Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai
dan

,

, sehingga titik setimbang endemi yang

diperoleh adalah

.

Selanjutnya akan ditentukan kestabilan pada titik

. Telah

diperoleh sebelumnya matrik Jacobian untuk sistem (3.9) sebagai
berikut

(

dengan mensubstitusikan nilai

)

dan

dalam maka

(

dan diketahui

)

,

(4.12)

persamaan (4.12) menjadi
(

Kestabilan pada titik

(4.11)

)

(4.13)

dapat ditentukan dengan mencari nilai eigen

dari matrik Jacobian (4.13), sebagai berikut

det((

)

(

))

(4.14)

yang merupakan skalar jika dikalikan dengan matriks identitas
diperoleh persamaan determinan baru yaitu

det((

)

(

))

(4.15)
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Persamaan (4.16) jika disederhanakan menjadi
)

det(

(4.17)

Pengoperasian pada persamaan (4.17) menghasilkan persamaan
karakteristik sebagai berikut

Karena

maka

stabil.

Untuk menganalisis kesetimbangan lokal di titik endemi maka
nilai

atau bilangan reproduksi dasar perlu diketahui terlebih dahulu.

Bilangan reproduksi dasar dalam kasus epidemi influenza di Boarding
School , Inggris Utara adalah :

Maka bilangan reproduksi dasar epdemi influenza adalah

Karena
jelas

maka infeksi influenza akan meningkat, hal ini
menunjukkan

tidak

ada

kestabilan

lokal

di

titik

, hal ini mengindikasikan dalam waktu yang tidak
lama tidak ada lagi individu yang terinfeksi.
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B. Epidemi Pes
Epidemi pes pernah terjadi di desa Eyam yang merupakan sebuah desa
di Inggris. Pada tahun 1665-1666 desa Eyam terserang wabah pes yang
menyebabkan terjadi epidemi, dan merupakan wabah terbesar di London.
Pes atau sampar adalah penyakit menular pada manusia yang disebabkan
oleh enterobakteria Yersinia pestis . Wabah pes di Eyam mengakibatkan
jumlah penduduk yang berhasil bertahan hidup hanyalah 83 orang dari 350
orang penduduk.
Data wabah di Eyam yang diperoleh dari Department of Mathematics,
Statistics, and Operational Research Sheffield City Polythechnic, adalah :
Hari (1666)

Susceptibles

Infeksi

Juli ¾

232

15

Juli 19

195

24

Agustus ¾

155

27

Agustus 19

124

23

September ¾

105

15

September 19

94

9

Oktober 4/5

89

5

Oktober 20

86

3

Tabel 4.2 Data Wabah Pes di Eyam
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Removed
Tahun

Bulan
(Meninggal)
September

6

Oktober

23

November

7

Desember

9

Januari

5

Februari

8

Maret

6

April

9

Mei

4

Juni

19

Juli

56

Agustus

77

September

24

Oktober

14

1665

1666

1666

Tabel 4.3 Data Korban Meninggal Akibat
Wabah Pes di Eyam

Data pada Tabel 4.2 jika diilustrasikan dalam grafik akan menjadi :
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susceptible

hari
Gambar 4.2 Grafik Susceptible dari Wabah Pes di Eyam

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa, pertama kali grafik berada pada
posisi tertinggi, kemudian menurun hingga posisi terendah. Hal ini
menandakan jumlah populasi semakin berkurang akibat wabah yang
menyebar.

infectives

hari
Gambar 4.3 Grafik Infectives dari Wabah Pes di Eyam
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Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa, pertama kali grafik naik lalu
mencapai puncaknya dan seiring berjalannya waktu grafik turun hingga posisi
terendah. Hal ini menandakan wabah penyakit menyebar hingga mencapai
puncaknya yaitu pada saat jumlah terinfeksi 27 orang, lalu grafik mulai turun
yang menandakan wabah berangsur-angsur mulai menghilang.
Susceptibles

Infectives
Gambar 4.4 Grafik hubungan Susceptibles dan Infectives
dari Wabah Pes di Eyam

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa, grafik bergerak naik, mencapai
puncak epidemi dan bergerak turun yang menandakan epidemi berangsurangsur menghilang.
Data epidemi pes, dikatakan akan baik jika memiliki parameter laju
penularan penyakit
. Untuk nilai

dan laju kesembuhan dari individu terinfeksi
(laju kematian) diperoleh dari rata-rata korban

meninggal pada tahun 1666 di bulan juli hingga bulan oktober. Maka nilai
diperoleh dari :
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yaitu,

sehingga diperoleh laju kematian yang diasumsikan sama dengan laju
kelahiran adalah

.

1. Titik Kesetimbangan Model Epidemi Wabah Pes di Eyam
Model epidemi wabah pes di Eyam merupakan model SIR dengan
perhitungan kelahiran dan kematian. Persamaan (3.46) menggambarkan
model SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian, jika
,

, serta

maka Persamaan (3.29) menjadi :

(4.18)
{
Pada sistem (4.18) variabel

tidak muncul pada persamaan

pertama maupun pada persamaan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa
jumlah individu yang sembuh pada kelompok
perubahan pada kelompok

tidak mempengaruhi lanju

maupun . Dengan demikian, kondisi tersebut

mengakibatkan sistem (4.18) dapat disederhanakan menjadi sistem berikut
ini :

{

(4.19)
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Kondisi setimbang pada sistem (4.19) dipenuhi ketika
(

)

(4.20)

Dari Persamaan (4.20) diperoleh dua buah titik setimbang berikut :
a. Titik Setimbang Bebas Penyakit
Titik setimbang bebas penyakit menandakan bahwa tidak terjadi
penyebaran penyakit menular dalam hal ini adalah wabah pes atau
. Wabah pes di Eyam yang dibahas hanyalah wabah yang
terjadi sekitar bulan Juli hingga Oktober 1666. Oleh sebab itu,
berdasarkan Tabel (4.2), dapat diasumsikan bahwa jumlah susceptible
pada mula-mula yaitu pada awal bulan Juli adalah

=56, dan

,

sehingga titik setimbang bebas penyakit untuk penyebaran wabah pes
di Eyam pada bulan Juli hingga Oktober 1666, ialah
.
b. Titik Setimbang Endemi.
Titik setimbang endemi adalah kondisi dimana terjadi penyebaran
penyakit. Titik setimbang endemi untuk model epidemi tipe SIR
dengan perhitungan kelahiran dan kematian ialah disimbolkan dengan
, dimana
,

(

)

(4.21)
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dengan mensubstitusikan nilai

,

,

, dan

maka :
(

Karena

dan

jumlah orang maka nilai

dan

)

perlu dibulatkan.

Jadi titik setimbang endemi pada kasus penyebaran wabah pes di Eyam
ialah

.

2. Kestabilan Lokal Model Epidemi Wabah Pes di Eyam
Seperti yang diketahui bahwa analisis kestabilan dilakukan
berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian. Kestabilan lokal pada titiktitik kesetimbangan

dan

ditentukan berdasarkan nilai eigen dari

matriks Jacobian di titik-titik tersebut. Oleh karena itu selanjutnya akan
dianalisis kestabilan lokal pada titik setimbang bebas penyakit (
titik setimbang endemi (

) dan

.

a. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Bebas Penyakit
Pada titik setimbang
, dan

dimana

,

maka matriks Jacobiannya adalah

(

)

(4.22)

Atau matriks (4.22) dapat ditulis :
(

)

(4.23)
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Nilai eigen dari matrik (4.23) diperoleh dengan jalan :

)

det((

(

))

(4.24)

yang merupakan skalar jika dikalikan dengan matriks identitas maka
diperoleh

)

det((

(

))

(4.25)

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi

))

det((

(4.26)

sehingga diperoleh persamaan karakteristik
(4.27)
Persamaan (4.28) menghasilkan nilai eigen sebagai berikut :
,
Jadi karena

dan

, maka titik setimbang endemi

tidak stabil.
b. Kestabilan Lokal Titik Setimbang Endemi
(

Pada titik setimbang
, serta

) dimana

, maka

(

)

,
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(

)

(4.28)

dengan memperhatikan persamaan (3.81) maka persamaan
karakteristik yang diperoleh ialah

Nilai-nilai koefisien dari persamaan karakteristik diatas ialah

(4.29)

(4.30)

(4.31)
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Selanjutnya untuk memperoleh akar-akar karakteristik (nilai
eigen ) dari Persamaan (3.81), maka digunakan kriteria kestabilan
Routh Hurwitz berikut ini :

dengan,

Dengan menggunakan akar karakteristik, sistem (4.18)
dikatakan tidak stabil sebab pada kolom kedua, nilai
memiliki tanda yang tidak sama.
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BAB V
PENUTUP

Model epidemi tipe SIR klasik adalah model matematika yang
menggambarkan penyebaran penyakit menular pada tiga populasi yaitu populasi:
: individu yang tidak memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga dapat
menjadi terinfeksi (rentan).
: individu yang terinfeksi penyakit dan dapat menularkan penyakit.
: individu yang tidak dapat menularkan penyakit, karena telah memperoleh
kekebalan.
Model epidemi SIR yang dibicarakan ialah model deterministik, yang
dikelompokkan menjadi dua jenis model , yaitu :
a. Model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian.
Fenomena model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian
digambarkan dalam sistem persamaan berikut ini :

{
b. Model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian.
Fenomena model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian
digambarkan dalam sistem persamaan berikut ini :

83
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{

Model epidemi SIR merupakan sistem yang terbentuk dari tiga persamaan.
Analisa yang dilakukan terhadap sistem tersebut dilakukan untuk mengetahui titik
kesetimbangan dan tipe kestabilan sistemnya. Analisa kesetimbangan dapat
dilakukan dengan mengamati nilai eigen atau

yang termuat dalam persamaan

karakteristik sistem tersebut. Nilai eigen yang diperlukan dalam analisis diperoleh
dengan bantuan perhitungan matriks Jacobian, perhitungan inilah yang akhirnya
membentuk persamaan karakteristik, dari persamaan karakteristik yang terbentuk
tersebut nilai eigen atau

dapat

ditentukan. Namun untuk beberapa kasus

perhitungan menggunakan matriks Jacobian terbilang sulit, oleh karena itu
digunakanlah teori kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz lebih
memudahkan sebab tidak perlu lagi mencari nilai eigen terlebih dahulu.
Untuk menganalisa kesetimbangan pada model epidemi SIR dengan atau
tanpa perhitungan kelahiran dan kematian, diperlukan salah satu syarat pokok
yaitu :

{
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Hasil analisis yang telah dilakukan pada model epidemic menghasilkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut,
Pada model epidemi tipe SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian :
1. Titik kesetimbangan untuk model epidemi SIR tanpa perhitungan kalhiran dan
kematian dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu titik kesetimbangan bebas
penyakit

dan titik kesetimbangan endemi

.

2. Titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemi tidak
stabil hal ini menandakan bahwa penyakit dapat terus menyebar atau menurun
namun tidak tetap bertahan konstan.
3. Titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemi tidak
stabil maka kestabilan lokal yaitu kestabilan pada titik-titik tersebut juga tidak
stabil.

Pada model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian :
1. Sejalan dengan model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian,
titik kesetimbangan untuk model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran
dan kematian juga terdiri atas dua yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit
dan titik kesetimbangan endemi

.

2. Titik kesetimbangan bebas penyakit pada model tidak stabil, hal ini
menunjukkan bahwa penyakit menular akan menyebar atau menghilang. Titik
kesetimbangan endemi pada model stabil asimptotik, sehingga dalam waktu
yang lama tidak ada lagi individu yang terinfeksi
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3. Titik kesetimbangan bebas penyakit tidak stabil hal ini menunjukkan bahwa
sistem tidak stabil pada titik tersebut. Tetapi sistem akan stabil asimptotik
pada titik kesetimbangan endemi, sebab titik kesetimbangan endemi stabil.
Model epidemi SIR tanpa perhitungan kelahiran dan kematian
direpresentasikan oleh epidemi influenza yang terjadi di Boarding School, Inggris
Utara. Hasil analisis mendapati bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit model
tidak stabil namun memiliki titik endemi yang stabil . Hal ini berarti penyebaran
penyakit influenza akan terjadi dengan cepat, dan mengalami penurun dalam
waktu yang tidak lama dan tidak ada lagi individu yang terinfeksi.
Model epidemi SIR dengan perhitungan kelahiran dan kematian
direpresentasikan oleh epidemi wabah pes yang terjadi di Eyam, sebuah desa di
Inggris. Analisis pada model tersebut didapati bahwa titik kesetimbangan bebas
penyakit dan titik kesetimbangan endemi tidak stabil sehingga sistem tidak stabil
pada titik tersebut. Hal ini berarti penyebaran wabah pes akan terjadi dengan
cepat, dan mengalami penurunan dalam waktu yang tidak lama.
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