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ABSTRAK 
 

Nashrullah, Allief. 2013. Pemodelan Sirs Untuk Penyakit Influenza Dengan 
Vaksinasi Pada Populasi Manusia Dengan Laju Recruitment And Death. 
Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama  Drs. Supriyono, 
M.Si. M.Si dan Pembimbing Pendamping Muhammad Kharis, S.Si, M.Sc. 

 
Kata kunci: Influenza, pemodelan SIRS, titik kesetimbangan, vaksinasi. 
 

Penelitian ini membahas model matematika untuk penyebaran penyakit 
influenza. Model matematika yang digunakan berupa model SIRS dengan 
memperhatikan bahwa laju rekruitmen (penambahan populasi) tidak sama dengan 
laju kematian (jumlah populasi tak konstan). Sebagai upaya dalam mencegah 
penyebaran penyakit influenza maka dalam model juga diperhatikan faktor vaksinasi.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
menurunkan model SIRS pada penyebaran penyakit influenza dengan pengaruh 
vaksinasi, bagaimana menentukan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan pada 
penyebaran penyakit influenza dengan pengaruh vaksinasi,  bagaimana simulasi 
model dan interpretasi perilaku model pada penyebaran penyakit influenza dengan 
pengaruh vaksinasi menggunakan program Maple. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis masalah adalah dengan studi pustaka. Langkah-langkah yang dilakukan 
adalah menentukan masalah, merumuskan masalah, studi pustaka, analisis 
pemecahan masalah, dan penarikan kesimpulan. 

Sebagai hasil penelitian, model yang diperoleh adalah 

 

   

1    
Dari model tersebut diperoleh dua titik kesetimbangan yaitu titik 

kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Analisis yang 
dilakukan menghasilkan angka rasio reproduksi dasar R  µ

µ µ
. Setelah 

dianalisis kestabilan pada titik kesetimbangan, titik kesetimbangan bebas penyakit 
akan stabil asimtotis untuk 1. Sedangkan titik kesetimbangan endemik akan 
stabil asimtotis untuk 1. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan model tersebut 
maka dilakukan simulasi model dengan menggunakan program Maple.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu menuntut 

pemikiran manusia untuk selalu berkembang dan mencari pemecahan dari 

permasalahan tersebut. Hal itu mendorong semakin berkembang pula ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahannya. Salah satu disiplin ilmu tersebut adalah matematika, 

dalam matematika terdapat suatu kajian tentang pemodelan yang sedikit banyak dapat 

membantu manusia untuk menyelesaikan masalahnya.  

Model matematika adalah model yang menggambarkan suatu permasalahan 

dalam persamaan matematika. Model matematika ini sifatnya abstrak dan 

menggunakan seperangkat simbol matematika untuk menunjukkan komponen-

kompenen dan korelasinya dalam kehidupan nyata. Persamaan dalam model 

matematika merupakan pendekatan terhadap suatu fenomena fisik. . Pada model 

matematika replika/tiruan tersebut disajikan dengan mendeskripsikan fenomena alam 

dengan satu set persamaan. Kecocokan model terhadap fenomena tersebut tergantung 

dari ketetapan formulasi persamaan matematis dalam mendeskripsikan fenomena 

alam yang ditirukan. Pemodelan matematika adalah suatu proses yang menjalani tiga 

tahap yakni perumusan model matematika, penyelesaian dan/atau analisis model 

matematika dan pengiterpretasian hasil ke situasi nyata (Pamuntjak dan Santosa, 

1990:1). 

Persamaan diferensial adalah salah satu persamaan yang dapat digunakan 

dalam menyelesaikan pemodelan matematika. Persamaan diferensial merupakan 

cabang dari matematika yang cukup strategis karena berkaitan dengan bagian-bagian 

sentral dalam Analisis, Aljabar, Geometri dan lainnya yang akan sangat berperan 

dalam pengenalan konsep maupun pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia 
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nyata. Kebanyakan masalah-masalah yang muncul di dalam persamaan diferensial 

adalah bagaimana menemukan solusi eksak (analitik) dari model-model matematika 

yang diperoleh  dari masalah nyata (Waluya, 2006:1). Konsep persamaan diferensial 

juga seringkali digunakan untuk memodelkan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan ilmu kesehatan. Salah satu masalah yang dapat dimodelkan dengan 

persamaan diferensial yakni untuk mengetahui penyebaran penyakit influenza pada 

suatu populasi dengan vaksinasi. 

Kata influenza berasal dari bahasa Italia yang berarti menyebabkan penyakit. 

Penyakit influenza bisa mengakibatkan kematian, 0,1% dari angka kematian 

disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejala pertama influenza adalah tubuh terasa 

dingin namun badan demam dengan suhu tubuh mencapai 39 . Secara umum gejala 

influenza meliputi badan terasa sakit terutama tulang sendi dan tenggorokan, batuk 

dan bersin, demam, pusing, iritasi mata, sakit perut (Pratiwi dan Kartono, 2008). 

Dalam Casagrandi dkk. (2006) disebutkan bahwa virus yang menyebabkan 

epidemi flu dapat dibedakan dalam tiga yakni tipe A, B, dan C. Virus tipe A secara 

epidemiologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena dapat 

menggabungkan gen-gennya dengan strain-strain virus yang beredar di populasi 

binatang seperti burung, babi, dan kuda. Contoh epidemi flu yang disebabkan oleh 

virus tipe A adalah epidemi flu burung dan epidemi flu babi. Virus tipe A mempunyai 

kemampuan untuk bermutasi atau menghasilkan strain-strain baru sehingga manusia 

yang sudah sembuh dari epidemi flu mempunyai kemungkinan untuk tertular lagi. 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk menanggulangi wabah ini adalah 

dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan terhadap orang yang belum 

terkena influenza. Dalam Carman dkk. (2000) disebutkan bahwa vaksinasi 

memberikan konstribusi besar dalam penurunan jumlah pasien flu. Dalam Kwong 

dkk. (2009) menyatakan bahwa vaksinasi mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam 

mengurangi jumlah penderita flu dibandingkan dengan penggunaan antibiotik. Dalam 

Bridges dkk. (2000) dinyatakan bahwa vaksinasi pada orang                            
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usia produktif (< 65 tahun) dapat mengurangi tingkat penularan influenza (jumlah 

penderita flu). Dalam Nichol dkk. (2003) disebutkan bahwa pada orang tua, vaksinasi 

terhadap influenza dikaitkan dengan penurunan risiko rawat inap untuk penyakit 

jantung, penyakit serebrovaskular, dan pneumonia atau influenza serta resiko 

kematian dari semua penyebab selama musim influenza. 

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika juga turut memberikan 

peranan yang penting dalam menggambarkan dan menganalisis fenomena penyebaran 

penyakit endemik. Kejadian epidemi adalah kejadian penyebaran atau mewabahnya 

penyakit dalam suatu wilayah. Meminjam istilah dari epidemi penyakit, secara 

khusus dalam karya ilmiah ini akan dibahas model matematika untuk penyebaran 

penyakit influenza pada suatu populasi dengan vaksinasi. 

Model matematika yang dimaksud adalah model epidemic SIRS. Pada model 

ini total populasi N (t) yang merupakan fungsi waktu t dibagi menjadi tiga kelas yakni 

: kelas individu yang rentan terserang penyakit dinotasikan dengan S, kelas individu 

yang terinfeksi yaitu individu yang mampu menularkan penyakit ke individu lain 

yang dinotasikan dengan I , dan kelas yang sembuh yaitu individu yang terserang 

penyakit dan mati, atau terserang penyakit dan sembuh, atau individu yang diisolasi 

dari rentan sampai sembuh dan imunitas permanen diperoleh dinotasikan dengan R, 

atau dapat juga ditulis : 

N(t) = S(t) + I(t) + R(t) 

 Pada populasi, penyebaran penyakit menular mengikuti model dinamik SIRS 

(Susceptible -> Infected -> Removed -> Susceptible). Model SIRS ini 

menggambarkan bahwa individu yang rentan terserang penyakit menjadi individu 

yang terinfeksi penyakit, kemudian sembuh dengan kekebalan sementara terhadap 

penyakit tersebut ,setelah itu  karena kekebalan tersebut menghilang, mengakibatkan 

individu yang rentan terserang penyakit tersebut kembali terinfeksi penyakit yang 

sama ( Enatsu dkk., 2000).  
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Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, penulis ingin mengambil 

skripsi dengan judul “PEMODELAN SIRS UNTUK PENYAKIT INFLUENZA 

DENGAN VAKSINASI PADA POPULASI MANUSIA DENGAN LAJU 

RECRUITMENT AND DEATH ”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah  

sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk model SIRS dalam memodelkan penyakit influenza dengan 

vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment and death? 

2. Bagaimana menentukan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan pada 

pertumbuhan penyakit influenza dengan vaksinasi pada populasi manusia dengan 

laju recruitment and death? 

3. Bagaimana simulasi model SIRS dengan program Maple ? 

4. Bagaimana menentukan nilai-nilai parameter untuk proporsi vaksinasi minimum?  

1.3 Batasan Masalah 
Penulisan karya ilmiah ini disusun dengan  batasan-batasan  masalah sebagai  

berikut : 

Penyakit yang dimodelkan adalah penyakit influenza dengan menggunakan 

model SIRS. Model ini dianalisis dengan menggunakan dua cara yaitu secara 

matematis dan secara numerik. Secara matematis yaitu dengan mencari titik 

ekuilibrium dan melakukan analisa kestabilan dari titik ekuilibrium yang diperoleh 

dari model matematika yang digunakan oleh penulis. Secara numerik menggunakan 

Software Maple 12 dengan diberikan parameter-parameter berbeda. 

Dalam skripsi ini analisa kestabilan terhadap endemik dilakukan dengan asumsi 

tambahan masa wabah lebih pendek dari masa kehilangan kekebalan (kembali 

rentan). 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui :  

1. Mengetahui bentuk model SIRS dalam memodelkan penyakit influenza dengan 

vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment and death. 

2. Untuk mengetahui titik kesetimbangan dan analisis kestabilan pada pertumbuhan 

penyakit influenza dengan vaksinasi pada populasi manusia dengan laju 

recruitment and death. 

3. Mengatahui simulasi model matematika untuk penyakit Influenza dengan 

vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment and death menggunakan 

program Maple. 

4. Mengetahui nilai-nilai parameter untuk proporsi vaksinasi minimum. 

1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan  dari penulisan ini adalah  sebagai berikut : 

1. Menjadikan sumber ilmu pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai  bahan  

acuan  dan perluasan  wawasan  dalam  menentukan model penyebaran penyakit. 

2. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang  model SIRS. 

3. Sebagai penerapan ilmu dari mata kuliah yang telah diperoleh. 

1.6   Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

awal skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Berikut ini penjelasan 

masing-masing bagian skripsi: 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

Secara garis besar bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan  masalah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2 LANDASAN SKRIPSI 

Bab ini mengemukakan konsep-konsep yang dijadikan landasan teori 

seperti gambaran umum penyebaran populasi perokok, model epidemi 

SIR, persamaan diferensial, titik tetap, nilai eigen dan vektor eigen, 

analisis kestabilan titik tetap, pelinearan dan simulasi numerik dengan 

software MAPLE yang mendasari pemecahan tentang masalah-

masalah yang berhubungan dengan judul skripsi. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian untuk memecahkan masalah yang meliputi ruang lingkup 

penelitian, metode pengumpulan data, perumusan masalah, analisis 

dan pemecahan masalah, serta penarikan kesimpulan. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

berisi model matematika SIR pada populasi perokok aktif tak konstan 

dan simulasi numerik dengan menggunakan program Maple untuk 

mengetahui penyebaran atau mewabahnya perokok. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini dikemukakan simpulan dari pembahasan dan saran yang 

berkaitan dengan simpulan. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung skripsi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 
2.1 Gambaran Umum Penyakit Influenza 
2.1.1  Etimologi 

Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus myxovirus influenza tipe 

A,B dan C. Penyakit ini mudah menular. Cara penularannya bisa melalui 

bersin,batuk, atau bercakap-cakap dengan penderita. Karena disebabkan oleh virus, 

penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Penderita bisa sembuh dengan sendirinya jika 

kondisi badannya membaik (fit) (Agromedia, 2008:61).   

Deskripsi penyakit ini pertama kali dilakukan oleh Hipocrates pada tahun 412 

SM. Penyakit influenza telah tercatat sebanyak 31 kali menjadi pandemi (wabah 

dunia). Khususnya pada abad yang lalu berlangsung pada tahun 1918, 1957, dan 

1968. Meskipun penyakit flu ini kelihatannya ringan namun jumlah mereka yang 

meninggal pada waktu pandemi bisa mencapai ratusan ribu orang. Sebagai ilustrasi, 

sewaktu terjadi pandemik influenza pada tahun 1918, banyaknya orang yang 

meninggal karena flu lebih banyak dari banyak kematian pada Perang Dunia I. Pada 

tahun nonpandemik, kematian karena flu bisa mencapai 10.000 hingga 40.000 orang 

per tahun, banyaknya itu meningkat hingga lebih dari 100.000 orang pada tahun 

pandemik (Tapan, 2004:1). 

2.1.2  Penyebab penyakit 

Penyebab penyakit flu adalah virus influenza yang sampai saat ini dikenal tiga 

tipe yaitu tipe A, B, dan C. Tipe A merupakan virus penyebab influenza yang bersifat 

epidemik. Tipe B biasanya hanya menyebabkan penyakit yang lebih ringan dari tipe 

A dan kadang-kadang saja sampai mengakibatkan epidemi. Tipe C adalah tipe yang 

diragukan apakah bisa menyebabkan influenza pada manusia. Meskipun virus 

influenza hanya terdiri atas 3 tipe, namun virus ini sering melakukan mutasi minor, 

sehingga seseorang bisa terkena berkali-kali penyakit influenza. Perubahan pada 
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jenis-jenis flu dari tahun ke tahun mempersulit pengembangan vaksin flu yang 100 

persen efektif. Kendati begitu, vaksin flu dapat menjadi 80 persen efektif jika 

diberikan sebelum musim flu (biasanya pada musim pancaroba) (Tapan, 2004:9). 

2.1.3  Jenis-jenis virus 

Virus yang menyebabkan epidemi flu dapat dibedakan dalam tiga tipe berbeda 

yaitu tipe A, B, dan C.Virus tipe A secara epidemiologi sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia karena dapat menggabungkan gen-gennya dengan strain-strain 

virus yang beredar di populasi binatang seperti burung, babi, dan kuda. Contoh 

epidemi flu yang disebabkan oleh virus tipe A adalah epidemi flu burung dan epidemi 

flu babi. Virus tipe A mempunyai kemampuan untuk bermutasi atau menghasilkan 

strain-strain baru sehingga manusia yang sudah sembuh dari epidemi flu mempunyai 

kemungkinan untuk tertular lagi (Casagrandi dkk., 2006). 

2.1.4  Gejala influenza 

Masa inkubasi (periode waktu dimulai sejak virus tersebut masuk dan 

berkembang biak hingga menimbulkan gejala/manjadi sakit) virus flu adalah sekitar 

1-2 hari. Gejalanya bervariasi tergantung pada ketahanan tubuh penderita, mulai dari 

demam, batuk, pilek, bersin, dan mata yang berair. Selain gejala tersebut bisa juga 

menimbulkan pegal linu otot dan tulang (Tapan, 2004:17). Dalam Pratiwi dan 

Kartono (2008) disebutkan gejala pertama influenza adalah tubuh terasa dingin 

namun badan demam dengan suhu tubuh mencapai 39  . Dalam gejala influenza 

meliputi badan terasa sakit terutama tulang sendi dan tenggorokan, batuk dan bersin, 

demam, pusing, iritasi mata, sakit perut dan lain sebagainya. 

2.1.5  Pengobatan 

Penderita Influenza disarankan untuk banyak beristirahat, banyak minum, 

hindari minum alcohol dan merokok, bila diperlukan dapat meminum paracetamol 

(asetaminofen) untuk menurunkan panas dan nyeri sendi. Pada penderita influenza 
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sebenarnya antibiotik tidak banyak bermanfaat karena disebabkan oleh virus, bukan 

bakteri, kecuali bila timbul komplikasi berupa infeksi sekunder seperti pneumonia 

(radang paru) akibat bakteri. Penyakit Influenza sendiri sebenarnya bersifat “self 

limiting”, sehingga akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai dengan 2 

minggu (Tapan, 2004:19). 

2.1.6  Pencegahan 

Prinsip dasar pencegahan penyakit flu adalah meningkatkan kekebalan/imunitas 

diri. Dengan daya tahan tubuh yang optimal, meskipun suatu saat kita 

terpapar/berkontak dengan virus tersebut kondisi tubuh bisa dengan cepat melakukan 

perlawanan terhadapnya, sehingga flu bisa cepat sembuh. 

Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit flu adalah:  

1. Mengkonsumsi buah-buahan, dan sayur-sayuran yang cukup. Dalam buah-

buahan tersebut terkandung zat gizi/vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan 

tubuh. 

2. Berolah raga yang rutin agar daya tahan tubuh tetap terjaga. 

3. Bagi yang sudah menderita, hormati lingkungan sekitarnya dengan cara 

mencegah penularan virus flu misalnya bersin sambil menutup hidung dengan 

sapu tangan atau tisu, bercakap-cakap seminimal mungkin. 

4. Rajin-rajinlah mencuci tangan  karena virus ini pun bisa terdapat di tangan 

penderita, maupun ditempat-tempat bekas jamahan tangan penderita yang sudah 

mengandung virus influenza tersebut. 

5. Beristirahatlah yang cukup agar tubuh tetap fit, dan jauhilah stress. 

          (Tapan, 2004:23) 

2.2  Pemodelan Matematika 
Untuk memahami cara timbulnya persamaan diferensial pada penanganan 

masalah nyata, serta liku-liku proses penerapan matematika pada umumnya, lebih 

dulu dibahas proses penerapan matematika pada bidang lain, dengan mengkhususkan 
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kepada contoh yang menghasilkan persamaan diferensial. Proses ini, yang juga 

disebut pemodelan matematika, pada dasarnya terdiri dari 3 tahap seperti berikut: 

a. Perumusan model matematika 

Masalah dirumuskan melalui pembuatan asumsi dengan melakukan 

penghampiran dan pengidealan yang didasarkan pada eksperimen dan 

pengamatan, serta hukum-hukum alam. Rumusan yang diperoleh dinyatkan dalam 

istilah dan pengertian-pengertian matematika. Model yang diperoleh harus dapat 

ditanggulangi  (“tract able”). Kalau tidak demikian, perlu dilakukan 

penyederhanaan pada model itu. 

b. Penanganan model matematika 

Untuk mendapat informasi, dicari selesaian model itu atau dilakukan 

penganalisaan pada model itu. 

c. Penerjemahan hasil ke dalam situasi nyata 

Hasil pada tahap 2 diterjemahkan ke dalam pengertian dalam situasi nyata, supaya 

dapat diuji dengan eksperimen dan pengamatan. Bila hasil pengujian kurang 

memuaskan, model matematika kita diperbaiki lagi, kalau perlu dengan 

mendapatkan informasi dari eksperimen dan pengamatan baru. 

       (Pamuntjak dan Santosa, 1990: 2) 

2.3   Persamaan Diferensial 
Persamaan differensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel 

atau lebih yang menghubungkan  fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai 

orde. Selain itu, persamaan diferensial juga didefinisikan sebagai persamaan yang 

memuat satu atau beberapa turunan fungsi yang tak diketahui  (Waluya, 2006: 1). 

Persamaan diferensial yang menyangkut satu atau lebih fungsi (peubah tak bebas) 

beserta turunannya terhadap satu atau lebih peubah bebas disebut persamaan 

diferensial biasa. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang 

menyangkut satu atau lebih fungsi (peubah tak bebas) beserta turunannya terhadap 

lebih dari satu peubah bebas  (Pamuntjak dan Santosa, 1990 : 13). Suatu persamaan 
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diferensial yang mengandung turunan biasa dengan satu peubah bebas dinamakan 

persamaan diferensial biasa, sedangkan persamaan diferensial yang mengandung 

turunan parsial dengan lebih dari satu peubah bebas dinamakan persamaan diferensial 

parsial (Nagle dan Saff, 1996:3). Sebuah persamaan diferensial yang mengandung 

sebuah turunan atau diferensial biasa atau lebih disebut persamaan diferensial biasa. 

Sedangkan persamaan diferensial yang mengandung turunan parsial dikategorikan 

sebagai persamaan diferensial parsial  (Kusumah, 1989 : 11) 

Berikut ini adalah beberapa contoh persamaan diferensial : 

1. y xy 6 

2. 06 =−′+′′ yyy  

3. 0 

Persamaan 3 memuat turunan-turunan parsial dan disebut persamaan 

differensial parsial. Persamaan-persamaan 1 – 2 memuat turunan biasa dan disebut 

persamaan differensial biasa. 

Persamaan diferensial adalah persamaan yang sangat kompleks. Umumnya kita 

mengetahui persamaan diferensial orde satu dan order dua. Namun, order persamaan 

diferensial tidak berhenti pada angka dua, tapi juga terdapat persamaan diferensial 

order tiga, empat, lima, dan seterusnya. Pada umumnya kita mengenal persamaan 

diferensial order tiga, empat, dan seterusnya sebagai persamaan diferensial order 

tinggi. 

Berikut ini adalah beberapa persamaan diferensial disertai dengan order 

persamaannya: 

(1) ′ 3  merupakan persamaan diferensial orde satu, 

(2) ′′ ′ 2 0 merupakan persamaan diferensial order dua, dan 

(3) ′′′ 2 " ′ 2 merupakan persamaan diferensial order tiga. 
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2.4 Sistem Persamaan Differensial Linier dan Sistem Persamaan 

Differensial Tak Linier 
Persamaan differensial linier adalah persamaan differensial yang berpangkat 

satu dalam peubah tak bebas dan turunan-turunannya yaitu persamaan differensial 

yang berbentuk : 

 

Dengan ai(x), i = 1, 2, ..., m didefinisikan pada satu selang I Jika 

0 maka persamaan di atas adalah persamaan linier tingkat m. 

Selanjutnya persamaan differensial yang bukan persamaan differensial linier 

disebut persamaan differensial tak linier. 

Dengan demikian, persamaan differensial F , , , … , 0 adalah 

persamaan tak linier, jika salah satu dari yang berikut ini dipenuhi oleh F : 

1. F tak berbentuk polinom dalam y, y’, ..., ym. 

2. F berbentuk polinom berpangkat ≥ 2 dalam y, y’, ..., ym. 

(Pamuntjak dan Santosa, 1990: 15) 

Sistem persamaan diferensial tak linear adalah persamaan yang terdiri dari 

lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Sistem dari dua persamaan diferensial 

tak linear dengan dua fungsi yang tak diketahui berbentuk: 

( )tyxF
dt
dx ,,=  

  
( )tyxG

dt
dy ,,=

.                                                      

Dengan ( )tyxF ,,  dan ( )tyxG ,,  adalah fungsi-fungsi tak linear dari x   dan y 

secara kualitatif dibanding kuantitatif (Waluya, 2006: 161). 
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2.5 Solusi Persamaan Diferensial 
Sebuah solusi dari persamaan diferensial 

, ′, ′′, … ,  (2.5.1) 

pada interval  adalah sebuah fungsi  sedemikian sehingga 
′ , " , … ,  ada dan memenuhi 

, , ′ , … ,  (2.5.2) 

untuk setiap  dalam . Asumsikan bahwa fungsi  untuk persamaan (2.5.1) 

adalah fungsi yang bernilai real dan kita tertarik untuk mendapatkan solusi-solusi 

yang bernilai real  (Waluya, 2006: 5). 

Solusi pada persamaan diferensial dibagi menjadi dua jenis yaitu solusi umum 

dan solusi khusus.Solusi umum persamaan diferensial adalah solusi yang 

mengandung sembarang konstan, sedangkan solusi khusus persamaan diferensial 

adalah solusi yang diperoleh dengan memberi nilai tertentu pada sembarang konstan 

yang terdapat pada solusi umum. 

Pada sub bab Order Diferensial Linear, kita telah mengenal persamaan 

diferensial orde satu, dua, dan order tinggi. Pada sub bab ini, hanya akan dibahas 

mengenai solusi persamaan diferensial orde satu dan order dua. 

2.5.1 Solusi Persamaan Diferensial Orde Satu 
Perhatikan fungsi  dalam persamaan 

,  (2.5.3) 

Dimana  adalah fungsi dalam dua variabel yang diberikan. Sebarang fungsi 

terturunkan  yang memenuhi persamaan ini untuk semua  dalam suatu 

interval disebut solusi (Waluya, 2006: 11). 

Apabila fungsi  dalam persamaan (2.5.3) bergantung linear pada variabel 

bebas , maka persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk  

 (2.5.4) 
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dan disebut persamaan linear orde satu. Asumsikan bahwa  dan  adalah fungsi-

fungsi kontinu pada suatu interval  (Waluya, 2006: 12). 

Salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde satu adalah 

dengan menggunakan faktor integral. Faktor integral adalah bilangan yang bisa 

membalikkan sebuah solusi ke dalam persamaan aslinya. 

Berikut ini adalah salah satu contoh penyelesaian diferensial orde satu. 

Dipunyai persamaan diferensial (2.5.4). 

Tulis : faktor integral persamaaan (2.5.4) 

Kalikan  dengan persamaan (2.5.4) sehingga diperoleh 

.  

Jelas bahwa ′ dan ′ ′ ′. 

Agar ′ ′, 

 maka haruslah ′ . 

Jelas ′ .  

ln . 

Dengan memilih sebarang konstanta 0, kita peroleh fungsi paling sederhana 

untuk , yakni 

.   (2.5.5) 

Jadi, faktor integral dari persamaan (2.5.5) adalah . 

Kalikan fakor integral pada persamaan (2.5.5) dengan persamaan (2.5.4) sehingga 

diperoleh 
′  

′ .                         (2.5.5.1) 

Dengan mengintegralkan kedua ruas persamaan (2.5.5.1) kita peroleh 

y   . (2.5.6) 
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Jadi persamaan (2.5.6) adalah solusi dari persamaan (2.5.4)  

(Waluya, 2006: 15). 

 
Dipunyai persamaan diferensial y′ 2ty t. (2.5.7) 

Jelas P 2t dan g t. 

Jadi, faktor integralnya adalah µ e e e . 

Kalikan persamaan (2.5.7) dengan faktor integral µ e , diperoleh 

e y′ 2te y te  

ye
′

te  

ye
1
2 e c 

y ce . 

Jadi, solusi dari persamaan (2.5.7) adalah y ce . 

2.5.2 Solusi Persamaan Diferensial Orde Dua 
a) Solusi Persamaan Diferensial Linear Order Dua Homogen 

Perhatikan persamaan diferensial linear orde dua homogen dengan koefisien 

konstanta yang berbentuk 0   (2.5.8) 

Di mana p dan q konstanta. 

Ambil  dan m kita cari agar  solusi PD (2.5.8). 

Dari , diperoleh   dan " . 

Kemudian disubstitusikan pada (2.5.8), diperoleh 

0 

       0 

karena 0   dan , maka 0.                                   (2.5.9) 

Persamaan  (2.5.9) disebut persamaan karakteristik dari (2.5.8), akar-akar (2.5.9) 

disebut akar-akar karakteristik (2.5.8). 
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Ada 3 kemungkinan akar-akar dari 0. 

i. Akar real berbeda 

Bila  dan  dua akar real berbeda, maka  dan  adalah solusi 

yang bebas linear. Jadi solusi umum PD (2.5.8) adalah  . 

Syarat akar real berbeda 0 yakni 4 0. 

ii. Dua akar sama 

Misalkan kedua akar persamaan (2.5.9) sama, yakni , maka 

 adalah salah satu solusi PD (2.5.8). Bila  solusi 

lainnya, maka  karena  adalah akar 

persamaan (2.5.9) maka 2 .  

Jadi, . Hal tersebut memberikan 

. Jadi solusi umum PD (2.5.8) adalah 

  atau .  

Syarat akar real sama 0 yakni 4 0 

iii. Akar kompleks 

Misalkan salah satu akar persamaan (2.5.9) adalah , maka akar 

yang lain adalah . Karena , maka  

dan . 

Jadi solusi umumnya adalah  

 

 

 

. 

Dengan mengambil  dan  maka solusi umum PD (2.5.8) 

adalah   . 

Syarat akar kompleks berbeda 0 yakni 4 0   

         (Supriyono, 2006:43) 
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(a) Solusi Persamaan Diferensial Linear Order Dua Tak Homogen  

Terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan solusi persamaan diferensial 

linear order tak homogen. Antara lain Metode Koefisien Tak Tentu, Metode Variasi 

Parameter, dan Operator D . 

Sebuah solusi Y dari persamaan linear tak homogen orde ke-n dengan 

koefisien konstan dapat diperoleh dengan metode koefisien tak tentu (tebakan) bila 

  dalam bentuk tertentu. 

Perhatikan persamaan tak homogen berikut ini: 

"      (2.5.10) 

dimana  ,  dan  adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval I. 

Teorema 1 

Solusi umum persamaan tak homogen dapat dinyatakan sebagai  

Ø , dimana  dan  adalah basis dari persamaan 

homogen, c1 dan c2 adalah konstanta-konstanta, dan  adalah penyelesaian khusus 

dari persamaan tak homogen (Waluya, 2006:77). 

Teorema ini memberikan langkah-langkah membangun solusi persamaan tak 

homogen adalah sebagai berikut: 

(1) Temukan solusi umum persamaan homogennya, 

(2) Temukan sebuah solusi untuk persamaan tak homogen, 

(3) Jumlahkan keduanya, dan 

(4) Temukan c1 dan c2 dari kondisi-kondisi awalnya. 

Jika fungsi tebakan merupakan salah satu dari solusi homogennya, maka fungsi 

tebakan yang dipilih tak pernah membangun sebuah suku yang memenuhi ruas kanan 

tak homogen g(t) sehingga fungsi tebakan itu harus dikalikan dengan t. 

Ada beberapa urutan yang relatif mudah untuk menemukan solusi khusus 

dengan metode koefisien tak tentu, yaitu sebagai berikut: 

(1) Jika ,maka fungsi tebakannya . 

(2) Jika cos  atau sin , maka . 
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(3)  polinom berderajat n. 

Solusi partikulir yp diandaikan sebagai berikut: 

a.  apabila 0 bukan akar karakteristik 

untuk PD homogen (2.5.10), yaitu 0 bukan akar persamaan 

0. 

b. , apabila 0 akar berkelipatan k, 

1,2 untuk persamaan 0. 

Koefisien-koefisien . , , , … ,  akan ditentukan kemudian setelah   

disubstitusikan pada PD (2.5.10). 

Contoh: 

Tentukan solusi umum PD  4 3 2. 

Penyelesaian: 

PD homogen 4 3 0. 

Persamaan karakteristik 4 3 0 maka akar-akar karakteristik adalah      

m1 = -1 dan m2 = -3. Jadi solusi  . Solusi  diandaikan           

. Karena 0 bukan akar dari persamaan                       

4 3 0. 

Dengan menurunkan , maka diperoleh: 

   

2 . 

Substitusikan pada PD  4 3 2 maka diperoleh 

2 4 2  3 2  

3 3 8  3 4 2 2 

2 1
1
2 

3 8 0 3 4
4
3   

3 4 2 2 3 2 1
16
3

19
9  . 
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Jadi, 
19
9

4
3

1
2 . 

Jadi  

19
9

4
3

1
2 . 

(4)  berbentuk , α bilangan real.  

Misal 1 ;  2 2 . 

Untuk  kasus ini, solusi partikulir yp diandaikan sebagai berikut: 

a.  apabila α bukan akar persamaan 

0. 

b.  apabila α akar berkelipatan            

k, 1,2 untuk persamaan 0. 

Koefisien-koefisien . , , , … ,  akan ditentukan kemudian setelah   

disubstitusikan pada PD (2.5.10). 

Contoh: 

Tentukan solusi umum PD  6 3 . 

PD homogennya 6 0. 

Persamaan karakteristik 6 0 maka akar-akar karakteristik adalah   

m1 = 2 dan m2 = -3. Jadi solusi  . Karena 1 bukan akar dari 

persamaan 3 2 0, maka Solusi  diandaikan  .  

Dengan menurunkan , maka diperoleh: 

   

2 .  

Substitusikan pada PD  6 3  , diperoleh: 

2 6 3  

 4 4 3 3   

4 4 3 3 
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4
1
4 

4 3 3 3 . 

Jadi . 

15
6

1
4 . 

Jadi jadi solusi umum  . 

. 

(5)  berbentuk cos  atau 

sin  atau cos sin  

atau cos sin  dimana    masing-

masing polinom berderajat n dan m dengan .  

Untuk kasus ini solusi partikulir yp  yang diandaikan. 

a. cos

sin } apabila  bukan akar kompleks persamaan 

0. 

b. cos

sin } apabila  akar kompleks persamaan 0. 

Koefisien-koefisien . , , … , , , , … , , akan ditentukan kemudian 

setelah   disubstitusikan pada PD (2.5.10). 

(Supriyono, 2006:55) 

2.5.4 Solusi Persamaan Diferensial Orde Tinggi 
Persamaan diferensial order satu dan dua telah dibahas dalam pembahasan 

sebelumnya , sekarang saatnya membahas PD order tinggi. 

PD n dengan 3n ≥  biasa disebut PD order tinggi adalah PD. PD n  yang berbentuk  

, , , … , 0      (2.5.11) 

disebut PD order n.  
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Bila f linear dalam , , … , , maka PD (2.5.11) disebut PD linear order n. 

Jadi secara umum bentuk PD linear order n adalah 

. . . .   (2.5.12) 

Contoh: 

Tentukan apakah PD order tinggi dibawah ini, linear atau tidak! Beri alasan! 

1. 1 3. 

2. 5 . 

Penyelesaian: 

1. 1 3 merupakan PD order 3 tetapi bukan linear karena 

munculnya  pada PD tersebut. 

2. 5  merupakan PD linier order 4. Disini 

1, 5 , , 0, ,  . 

PD (2.5.12) disebut PD linear order n dengan koefisien konstanta apabila semua 

, 0,1, … ,  adalah konstanta. PD (2.5.12) disebut PD linear order n homogen 

dengan koefisien konstanta apabila , 0,1, … ,  adalah konstanta dan 

0, dan disebut PD linear order n tak homogen dengan koefisien konstanta  

apabila semua , 0,1, … ,  adalah konstanta dan 0. 

Contoh: 

1. 3 4 0 adalah PD linear homogen order 5 dengan koefisien 

konstanta. 

2. 4 8 1 adalah PD linear tak homogen order 4 dengan 

koefisien konstanta, karena 1 0 dan semua , 0,1,2,3,4 

adalah konstanta.  

3. 4  adalah bukan PD linear orde 3 dengan koefisien 

konstanta, karena ,  bukan konstanta.  

         (Supriyono,2012:71) 
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2.6 Titik Tetap 
Definisi 1 

Misalkan sebuah titik (  , ) merupakan titik kritis dari system x = f (x,y),     

y = g (x,y). Jika f (  , ) = 0 dan g (  , ) = 0 karena turunan suatu konstanta 

sama dengan 0, akibatnya jika titik  (  , ) merupakan titik kritis dari x = f (x,y),     

y = g (x,y), maka sepasang fungsi konstan x (t)=  , y (t) =  merupakan 

penyelesaian dari x = f (x,y) , y = g (x,y) untuk semua t. Maka titik kritis  (  , ) 

disebut stabil jika untuk setiap bilangan  positif ada suatu  positif demikian 

sehingga setiap penyelesaian (x(t), y(t)) dari system x = f (x,y) , y = g (x,y) pada  

t = 0 memenuhi  0 2 +  0 2 <  

Memenuhi 

 2 +  2 <  

Untuk semua t ≥ 0 

(Finizio & Ladas, 1982 : 291) 

Definisi 2  

Titik kritis  (  , )  dikatakan stabil asimtotik jika titik itu stabil dan jika 

sebagai tambahan ada 0 demikian sehingga setiap penyelesaian (x(t), y(t)) dari x = f 

(x,y) , y = g (x,y) yang apda t = 0 memenuhi  

  0 2 +  0 2 < 0 

Untuk semua t  ≥ 0 dan memenuhi lim 0, lim 0 

      (Finizio & Ladas, 1982 : 291) 

2.7 Nilai Eigen dan Vektor Eigen  
Definisi 1 

Jika A adalah matriks n x n, maka vektor tak nol di dalam Rn
 dinamakan vektor 

eigen (eigen vector) dari A jika Ax adalah kelipatan skalar dari x, yakni   , 

untuk suatu skalar . Skalar  dinamakan nilai eigen (eigen value) dari Adan x 

dikatakan vektor eigen yang bersesuaian dengan  (Anton, 1992:277). 
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Nilai eigen mempunyai tafsiran geometri yang bermanfaat dalam dan . 

Jika  adalah nilai eigen dari  yang bersesuaian dengan , maka , sehingga 

perkalian oleh  akan memperbesar , atau membalik arah , yang bergantung pada 

nilai , sedangkan untuk mencari nilai eigen dari matriks  yang berukuran  x  

dapat dilakukan dengan cara menuliskan kembali  sebagai 

  .                        (5.1) 

Karena  suatu matriks identitas jadi  memiliki nilai yang sama 

dengan . Atau secara ekivalen ditulis 

0            (5.2) 

supaya  menjadi nilai eigen, maka harus ada pemecahan tak nol dari persamaan ini. 

Persamaan (5.2) akan mempunyai pemecahan tak nol jika dan hanya jika 

0.  (5.3) 

Ini dinamakan persamaan karakteristik ; skalar yang memenuhi persamaan 

ini adalah nilai eigen dari . Bila diperluas, maka det  adalah polinom  yang 

dinamakan polinom karakteristik dari . Jika  adalah matriks  x , maka polinom 

karakteristik  harus memnuhi  dan koefisien  adalah 1. Berikut bentuk polinom 

karakteristik dari matriks  x   (5.4)  

                    (Anton, 1992: 278). 

2.8 Kestabilan Titik Tetap 
Diberikan matriks Jacobian  dari Sistem nonlinear  dengan nilai 

eigen .  

a. Stabil asimtotik lokal, jika semua nilai eigen dari matriks  bernilai 

negatif. 

b. Tidak stabil, jika terdapat paling sedikit satu nilai eigen matriks  

bernilai positif. 

(Olsder, 1994) 
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2.9 Kriteria Routh-Hurwitz 
Kriteria Routh-Hurwitz ini digunakan ketika nilai eigen persamaan 

karakteristik tidak dapat ditentukan dengan mudah. Jika diberikan persamaan 

karakteristik 0 maka didefinisikan matriks 

sebagai berikut: 
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            (2.9.1) 

Dengan syarat setiap unsur , pada matriks adalah 

   ,  0 2                        
1       ,  2                                    

       0       ,  2   2         
 

Dengan demikian, titik tetap stabil jika dan hanya jika det 0 untuk setiap 

1,2, … , . Untuk 3kriteria Routh-Hurwitz diberikan berikut ini. 

3; 0, 0, 0, . 0. 

(Edelstein-Keshet, 1988) 

2.10  Pelinieran 

Untuk suatu SPD tak linear, analisis kestabilan dilakukan melalui pelinearan. 

Misalkan diberikan SPD tak linear sebagai berikut : 
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dengan menggunakan ekspansi Taylor untuk suatu titik tetap x’, maka persamaan di 

atas dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Persamaan tersebut SPD tak linear dengan A adalah matriks Jacobi, 

…

…

 

                      
…

…
 

Dan  suku berorde tinggi yang bersifat lim ~ φ x 0. selanjutnya  

pada persamaan di atas disebut pelinieran dari sistem tak linear di atas yang 

didapatkan dalam bentuk ’  . Untuk sistem yang berbeda dalam bidang R2 (n = 

2) akan diperoleh : 

φ x dengan  

,  

,  dengan 

,  

, 2  

dan lim , lim , 0 

dengan . Nilai φ1 dan φ2 kecil sekali, sehingga dapat diabaikan. 

             (Pierre, 1994) 
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2.11 Maple 

Maple merupakan salah satu perangkat lunak (software) yang dikembangkan 

oleh Waterloo Inc. Kanada. Maple sering digunakan untuk keperluan 

ComputerAlgebraic System (CAS). Menu-menu yang terdapat pada tampilan program 

Maple ini terdiri dari menu File, Edit, View, Insert, Format, Spreadsheet, Option, 

Window, dan Help. Sebagian besar menu-menu di atas merupakan menu standar yang 

dikembangkan untuk program aplikasi pada system operasi Windows.   

Maple sering digunakan untuk keperluan penyelesaian permasalahan 

persamaan diferensial dan visualisasinya, karena Maple memiliki kemampuan 

menyederhanakan persamaan, hingga suatu solusi persamaan diferensial dapat 

dipahami dengan baik. Keunggulan lain dari Maple untuk aplikasi persamaan 

diferensial adalah kemampuan melakukan animasi grafik dari suatu fenomena 

gerakan yang dimodelkan ke dalam persamaan diferensial yang memiliki nilai awal 

dan syarat batas (Kartono, 2001). 

Pernyataan yang sering digunakan untuk keperluan menyelesaikan 

permasalahan persamaan diferensial antara lain: diff digunakan untuk 

mendiferensialkan  (menurunkan) suatu fungsi, dsolve digunakan untuk 

menyelesaikan persamaan diferensial, evalf  memberikan nilai numeric dari suatu 

persamaan, dan simplify digunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan. Namun 

tentu saja pernyataan-pernyataan awal seperti restart dan deklarasi variabel/konstanta 

yang diperlukan tidak boleh diabaikan. Untuk membuat grafik pada Maple digunakan 

perintah plot, plot2d, plot3d, tergantung dimensi dari pernyataan yang dimiliki. 

Untuk membuat gerakan animasi digunakan perintah animate3d.   

      (Kartono, 2001 : 11)
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
Pada  penelitian  ini  metode  yang  penulis  gunakan  adalah  studi pustaka. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.1 Menentukan Masalah 

  Pada tahap awal, penulis membaca dan menelaah beberapa sumber pustaka, 

penelaahan sumber pustaka yang relevan dan digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Setelah sumber pustaka terkumpul 

dilanjutkan dengan penelaahan isi sumber pustaka tersebut. Dari penelaahan yang 

dilakukan, muncul ide dan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. 

Permasalahan yang muncul adalah tentang pengendalian virus influenza dengan 

vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment and death dengan metode 

SIRS. 

3.2 Perumusan Masalah 
 Masalah  yang  ditemukan  kemudian  dirumuskan  kedalam pertanyaan yang 

harus diselesaikan yaitu :  

a) Bagaimana bentuk model SIRS dalam memodelkan penyakit influenza dengan 

vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment and death? 

b) Bagaimana menentukan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan pada 

pertumbuhan penyakit influenza dengan vaksinasi pada populasi manusia 

dengan laju recruitment and death? 

c) Bagaimana simulasi model SIRS dengan program Maple ? 

d) Bagaimana menetukan nilai-nilai parameter untuk proporsi vaksinasi 

minimum? 

  Perumusan  masalah di atas mengacu pada beberapa pustaka yang ada. 

Selanjutnya  dengan  menggunakan  pendekatan  toeritik  maka  dapat ditemukan  

jawaban  permasalahan  sehingga  tercapai  tujuan  penulisan skripsi. 
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3.3 Studi Pustaka 
 Dalam langkah ini dilakukan kajian sumber-sumber pustaka dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah penyebaran virus 

influenza dengan vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment and death 

dengan metode SIRS serta mengumpulkan konsep pendukung seperti definisi 

sehingga diperoleh suatu ide mengenai bahan dasar pengembangan upaya pemecahan 

masalah. 

3.4 Analisis dan Pemecahan Masalah 
Dari berbagai sumber pustaka yang sudah menjadi bahan kajian, diperoleh  

suatu  pemecahan  masalah  di  atas.  Selanjutnya  dilakukan langkah-langkah 

pemecahan masalah sebagai berikut:  

1.Menjelaskan bagaimana bentuk model SIRS dalam memodelkan penyakit 

influenza dengan vaksinasi pada populasi manusia dengan laju recruitment 

and death. 

2.Menjelaskan bagaimana menentukan titik kesetimbangan dan analisis 

kestabilan pada pertumbuhan penyakit influenza dengan vaksinasi pada 

populasi manusia dengan laju recruitment and death. 

3.Menjelaskan bagaimana simulasi model SIRS dengan program Maple. 

4.Menjelaskan bagaimana menentukan nilai-nilai parameter untuk proporsi 

vaksinasi minimum. 

3.5 Penarikan Kesimpulan 
Langkah  terakhir  dalam  metode penelitian  adalah  penarikan kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil langkah pemecahan masalah. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pembentukan Model SIRS pada Penyebaran Penyakit Influenza 

dengan Vaksinasi 

Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus myxovirus influenza tipe 

A,B dan C. Penyakit ini mudah menular dan cara penularannya bisa melalui 

bersin,batuk, atau bercakap-cakap dengan penderita. Penderita Influenza bisa sembuh 

dengan sendirinya jika kondisi badannya membaik (fit) (Agromedia, 2004:61).   

Deskripsi penyakit ini pertama kali dilakukan oleh Hipocrates pada tahun 412 

SM. Penyakit influenza telah tercatat sebagai wabah dunia khususnya pada tahun 

1918, 1957, dan 1968. Meskipun penyakit flu ini kelihatannya ringan namun jumlah 

penderita yang meninggal pada waktu pandemi bisa mencapai ratusan ribu orang. 

Sebagai ilustrasi, sewaktu terjadi pandemik influenza pada tahun 1918, banyaknya 

orang yang meninggal karena flu lebih banyak dari pada banyaknya orang yang 

meninggal pada Perang Dunia I. Pada tahun nonpandemik, kematian karena flu bisa 

mencapai 10.000 hingga 40.000 orang per tahun, jumlah itu meningkat hingga lebih 

dari 100.000 orang pada tahun pandemik (Tapan, 2004:1). 

Masa inkubasi virus flu (periode waktu dimulai sejak virus tersebut masuk dan 

berkembang biak hingga menimbulkan gejala/manjadi sakit) sekitar 1-2 hari,  

gejalanya bervariasi tergantung pada ketahanan tubuh penderita, mulai dari demam, 

batuk, pilek, bersin, dan mata yang berair. Selain gejala tersebut bisa juga 

menimbulkan pegal linu otot dan tulang (Tapan, 2004:17). Dalam Pratiwi dan 

Kartono (2008) menyebutkan bahwa gejala pertama influenza adalah tubuh terasa 

dingin namun badan demam dengan suhu tubuh mencapai 39  . Gejala-gejala 

influenza meliputi badan terasa sakit terutama tulang sendi dan tenggorokan, batuk 

dan bersin, demam, pusing, iritasi mata, sakit perut dan lain sebagainya. 
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Penderita Influenza disarankan untuk banyak beristirahat, banyak minum, 

hindari minum alkohol dan merokok, bila diperlukan dapat meminum paracetamol 

(asetaminofen) untuk menurunkan panas dan nyeri sendi. Pada penderita influenza 

sebenarnya antibiotik tidak banyak bermanfaat karena disebabkan oleh virus, bukan 

bakteri, kecuali bila timbul komplikasi berupa infeksi sekunder seperti pneumonia 

(radang paru) akibat bakteri. Penyakit Influenza sendiri sebenarnya bersifat “self 

limiting”, sehingga akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai dengan 2 

minggu (Tapan, 2004:19). 

Dari latar belakang tersebut,  maka  penulis  merumuskan beberapa 

permasalahan yaitu bagaimana menurunkan penyebaran penyakit influenza ke dalam 

bentuk matematis dengan model SIRS, pada model itu total populasi N (t)  

merupakan fungsi waktu t dibagi menjadi tiga kelas yakni : kelas individu yang 

rentan terserang penyakit dinotasikan dengan S, kelas individu yang terinfeksi yaitu 

individu yang mampu menularkan penyakit ke individu lain yang dinotasikan dengan 

I , dan kelas yang sembuh dinotasikan dengan R, atau dapat juga ditulis : 

N(t) = S(t) + I(t) + R(t) 

 Pada populasi manusia, penyebaran penyakit menular mengikuti model 

dinamik SIRS (Susceptible -> Infected -> Removed -> Susceptible). Model SIRS itu 

menggambarkan bahwa individu yang rentan terserang penyakit menjadi individu 

yang terinfeksi penyakit, kemudian sembuh, setelah sembuh, individu memperoleh 

kekebalan sementara terhadap penyakit tersebut. Seiring berjalannya waktu 

kekebalan tersebut menghilang atau berkurang, mengakibatkan individu yang rentan 

terserang penyakit tersebut dapat kembali terinfeksi penyakit yang sama. 

      ( Enatsu dkk., 2000) 

4.1.1 Fakta-Fakta dan Asumsi 

Fakta – fakta yang diperoleh dari beberapa jurnal antara lain : 

1. Virus yang menyebabkan epidemi flu dapat dibedakan dalam tiga tipe berbeda 

yaitu tipe A, B, dan C. (Casagrandi dkk., 2006) 
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2. Vaksinasi pada orang usia produktif (< 65 tahun) dapat mengurangi tingkat 

penularan influenza (jumlah penderita flu). (Bridges dkk., 2000) 

3. Pada orang tua, vaksinasi terhadap influenza dikaitkan dengan penurunan 

risiko rawat inap untuk penyakit jantung, penyakit serebrovaskular, dan 

pneumonia atau influenza serta resiko kematian dari semua penyebab selama 

musim influenza. (Nichol dkk., 2003) 

4. Gejala pertama influenza adalah tubuh terasa dingin namun badan demam 

dengan suhu tubuh mencapai 39  . Gejala influenza meliputi badan terasa 

sakit terutama tulang sendi dan tenggorokan, batuk dan bersin, demam, 

pusing, iritasi mata, sakit perut dan lain sebagainya.  

(Pratiwi dan Kartono, 2008) 

Beberapa batasan atau asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan model 

matematika adalah: 

1. Penyakit dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu sampai dengan 

25 hari. 

2. Setiap individu yang rentan terserang penyakit masuk ke subpopulasi susceptibles 

(rentan terserang). 

3. Penyakit menular melalui kontak langsung antara individu rentan dengan 

penderita. 

4. Tidak ada masa inkubasi. 

5. Individu yang rentan diberikan vaksinasi dengan tingkat keberhasilan 100%, 

artinya individu yang diberikan vaksinasi diasumsikan kebal terhadap penyakit. 

6. Dapat terjadi kematian karena penyakit. 

4.1.2 Penentuan Variabel-variabel dan Parameter-Parameter 

Daftar variabel-variabel dan parameter-parameter yang ada dalam model 

matematika diberikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di bawah ini. 
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Tabel 4.1. Daftar variabel-variabel 

No. Variabel Syarat Keterangan 

1. ( )tN  ( ) 0>tN  Jumlah populasi manusia pada waktu t . 

2. ( )tS  ( ) 0≥tS  Jumlah individu yang rentan terinfeksi 
penyakit pada waktu t. 

3. ( )tI  ( ) 0≥tI  Jumlah individu yang terinfeksi penyakit 
pada waktu t. 

4. ( )tR  ( ) 0≥tR  Jumlah individu yang telah sembuh atau 
tervaksinasi dari penyakit pada waktu t. 

 

Tabel 4.2. Daftar parameter-parameter 

No. Parameter Syarat Keterangan 

1.  0>A  Laju rekruitmen pada populasi manusia. 

2.  0>β  
Peluang terjadinya kontak infektif antara 

individu yang rentan terinfeksi penyakit 

dan individu yang terinfeksi penyakit. 

3.  0>μ  
Laju kematian murni tiap individu pada 

populasi manusia. 

4. α α 0 >  

Laju kematian tiap individu yang 

diakibatkan karena penyakit pada populasi 

individu yang terinfeksi penyakit. 

5.  0c >  Laju kesembuhan tiap individu yang sakit 

6. 1  1p0 ≤≤  
Proporsi individu yang rentan yang tidak di 

vaksinasi 

7.  0 
Laju kehilangan kekebalan tiap individu 

yang telah punya kekebalan sementara 
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4.1.3  Diagram Skematik Penyebaran Populasi Influenza 

Gambar diagram skematik penyebaran populasi influenza diberikan dalam 

gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Diagram skematik penyebaran penyakit influenza 

4.1.4  Model Matematika 

Model matematika yang dibentuk merupakan suatu sistem persamaan 

diferensial diberikan di bawah ini 

1  

 

1  

               4.1  

4.2 Analisa Model Matematika 

Jelas, 
dt
dR

dt
dI

dt
dS

dt
dN

++=
 

 

1 1  

 

1  

S I RA 
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1  

1  4.2   

Jadi sistem (4.2) dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

   

1                                                                               4.3  

, 0 0  

Jadi domain dapat dibatasi pada daerah : 

, , 0  denga  merupakan himpunan bagian 

dari  dengan syarat 0, 0 dan 0. 

 

4.3 Penentuan Titik Ekuilibrium 

Titik ekuilibrium dengan membuat  , ,  pada sistem 4.3  menjadi nol. 

Diperoleh system persamaan berikut ini: 

0                                                                                                          4.4  

0                                                                     4.5  

1 0                                                       4.6  
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(4.8) 

Dari persamaan (4.4) diperoleh 

0  . 

Dari persamaan (4.6) diperoleh 
1  0 1 1 0  

1 1  

  1  
1 . 

Jelas 0, jadi 0. 

Jelas, 

  1  

1  

 
   

 

  1  
1   

 1 1

1
 

  

Dari persamaan (4.8) dan persamaan (4.9) kita peroleh  dan  

  . Kedua nilai tersebut kita substitusikan ke persamaan  

   diperoleh : 

0  

 
 

0      

(4.7) 

(4.9) 
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Dari sistem persamaan (4.10) saat 0=I  diperoleh titik kesetimbangan bukan 

endemik yaitu:  

   

     

 Dengan demikian diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit yaitu  

, , , 0, .  
 

Untuk menentukan titik kesetimbangan endemik, diasumsikan 0. Misalkan 

, ,  merupakan titik kesetimbangan endemik, sehingga sistem (4.10) 

menjadi:
 

  
 1 1

1 0 

1 1 1 1 1 1
1

 

 

1 1
1  

  

  

1  

   

 1  1      

  1  

1   

  1  

1   
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  1  

1   

  1  

 1  

  1  

 1  

  1  

 1  

  
1

1  

Jelas i 0 saat βp µ µ α c 1 p µ 0.  

Dengan kata lain i 0 saat µ
µ µ

 1. 

Hal ini berakibat r 0 saat i 0.  

Dari analisa tersebut diperoleh nilaR  µ
µ µ

. 

Persamaan diatas menghasilkan solusi yaitu 0. Untuk kasus  0 diperoleh : 

  

1
1  

1 1
1

 

1 1
1

 

1
 

 1  
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  1  –  1  . 1
1 . 1

 

1 . 1
1 . 1  

1 1 1
1 . 1

 

Dari perhitungan diatas diperoleh titik ekuilibrium endemik yaitu  

  ,  ,   dengan 

 1  

 
1

1  

 
1 1 1

1 . 1  

Dari analisa di atas diperoleh teorema 1 terkait eksistensi titik ekuilibrium system 

(4.3) berikut. 

Teorema 4.1 

Diberikan R  µ
µ µ

. 

Berdasarkan nilai R  tersebut, 

1. Jika R 1 maka Sistem (4.3) hanya mempunyai satu titik ekuilibrium yaitu 

titik ekuilibrium bebas penyakit , , , 0, .   

2. Jika R 1 maka Sistem (4.3) mempunyai dua titik ekuilibrium yaitu 
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titik ekuilibrium bebas penyakit  dan titik ekuilibrium tak bebas penyakit 

  ,  ,   dengan 

 1  

 
1

1  

 
1 1 1

1 . 1  

Tahapan selanjutnya adalah analisa kestabilan titik ekuilbirum Sistem (43). 

Dalam analisa tersebut, digunakan matriks jacobian dari Sistem (4.3). Adapun 

matriks jacobian dari Sistem (4.3) diberikan sebagai berikut. 
0

 
I

1 1 1

 

 

dengan  , , . 

4.4 Analisis Kestabilan di Titik Ekuilibrium Bebas Penyakit 
Matriks jacobian untuk titik  adalah sebagai berikut : 

 

0

0

1
1 0

1 1 1

 

 

Mencari nilai eigen dari matriks tersebut adalah: 

λI J 0 

λ 0 0
0 λ 0
0 0 λ

0

0 1
1

1
0

1 1 1

0 
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λ µ 0

0 λ 1
1

1
0

1 1 λ 1

0 

λ µ λ 1
1

1  

λ 1 0. 

Nilai eigen dari matriks tersebut adalah: 

λ  , 

λ 1
1

1 , 

λ  1 . 

 Berdasarkan nilai-nilai eigen tersebut terlihat bahwa bagian real dari nilai 

eigen λ  dan λ   adalah negatif. Selanjutnya, bagian real dari nilai eigen λ   dianalisis.  

Untuk menunjukkan nilai λ 0. 

Ditunjukkan λ 0. 

Dipunyai R 1. 

Jelas  1  

1  

1 0 

1 1
1 0 

1
1

1 0 

λ 0. 
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4.5 Analisis Kestabilan di Titik Ekuilibrium Endemik 
Selanjutnya untuk meninjau kestabilan titik kesetimbangan  melalui proses 

yang sama dengan yang sebelumnya   ,  ,    

 1  

 
1

1  

 
1 1 1

1 . 1
 

Kita memperoleh matrix jacobiannya yaitu: 
0

 
I

1 1 1

 

Mencari nilai eigen dari matrix tersebut adalah: 

λI J 0 

λ 0 0
0 λ 0
0 0 λ

0

 
I

1 1 1

0 

λ µ 0

λ  
I

1 1 λ 1

0 

Selanjutnya, dengan bantuan software maple diperoleh persamaan dari matrix 

 adalah 

1 
1

1 1 3 1 3 2 2  
1 2 . 

1
1 1 4 3  2  

     2 2 2 1 2 2 2 2  
2 1 2 2 2 2  

3 . 
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1
2 1  

                        . 
 

Ditunjukkan  mempunyai akar-akar dengan bagian real 

negatif yaitu dengan menunjukkan: 

(1) 0, 0, 0  dan 0 

(2) . 

Jelas 0. 

Ditunjukkan 0. 

Jelas 0. 

Dipunyai 1  
1

1 1 3 1 3 2 2  
1 2  

1
1 1 3 1 1 2  

1 2  
1

1 1 1 3 1 1 2  
1  

1
1 1 2 1 1  

1  
1 2 1 1 0 

 

Ditunjukkan 0. 

Jelas 0 

Dipunyai 1  
1

1 1 4 3  2  

     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2  
2 1 2 2 2 2  

3 0 . 
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1
1 1 4 3 2 1  

 1 2 2 1 2 2 2 2  
2 1 2 2 2 2  

3 0 . 
  

1
1 1 4 3 2 1  

 1 2 2 1 2 2 2 2  
2 1 2 2 2 2 1  

3 . 
 

1
1 1 1 1 2  

 3 2 1 1 2 2  

2 2 1 3 0. 
 

Ditunjukkan 0. 

Jelas 0. 

Dipunyai 1  
1

2 1

. 
1

2 1 1

1 1
. 

1
2 1 1

1 . 
1

2 1 1

1 1 0. 
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 Ditunjukkan  . 

Kita misalkan   1 2 1  
1  

 1 1  
         2 3 2 1  

1 2  
 2 2 2 1 3  

2  
1 1  

1 1 . 
 

Sehingga: 
 

,  ,  .  

Maka 

 . 0 

1 1 0 

Untuk menunjukkan . 0, Maka cukup ditunjukkan: 

 0 

0 1 2 1
1

0 … … 4.10 . 

Dengan bantuan software Mapel diperoleh hasil dari persamaan 4.10  sebagai 

berikut: 
1

1
2 1 1 1 1  

2 4 2 3  
2 2 1 2 2 2  
2 2 2 1 3  

1  
1 1 1 1 2  

2 2 . 
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1
1

2 1 1 1 1 1  

2 1 4 2 3  
2 1 1 2 2 2  

2 2 2 1 3  
1 1  

1 1 1 1 2  
2 1 0. 

Jadi 0. 

         Jadi berdasarkan kriteria Routh Hurwitz untuk polinom pangkat 3 diperoleh 

simpulan bahwa   mempunyai akar-akar dengan bagian real 

negatif. Maka titik kesetimbangan endemik  stabil asimtotik lokal. 

Teorema 4.2 

1. Jika 1 maka titik kesetimbangan  stabil asimtotik lokal 

2. Jika 1 maka titik kesetimbangan  tidak stabil dan  titik kesetimbangan  

endemik   stabil asimtotik lokal. 

4.6 Simulasi Numerik 
Simulasi  dilakukan  dengan memberikan  nilai-nilai  untuk  masing-masing  

parameter  sesuai  dengan  kondisi nilai  dalam  teorema-teorema  yang  telah 

diberikan  di  atas.  Simulasi  ini  diberikan untuk memberikan gambaran geometris 

dari teorema eksistensi dan kestabilan dari  titik-titik kesetimbangan  model epidemi 

SIRS ini. 

Dalam penelitian ini dianalisis dinamika populasi untuk dua kondisi, yaitu 

ketika 1 dimana populasi akan stabil karena penyakit akan berangsur-angsur 

menghilang dari populasi dan ketika 1 dimana vaksinasi yang dilakukan belum 

berhasil membuat penyakit menghilang dari populasi. Hal ini membutuhkan nilai 

awal untuk masing-masing parameter dan variabel. 

Berdasarkan penjelasan makna nilai-nilai parameter, nilai 0.01538 

menyatakan besarnya laju kelahiran yang diinterpretasikan sebagai waktu rata-rata 

seseorang berada dalam sistem yang diamati yaitu selama 65 tahun. 
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 Nilai 0.8  adalah rata-rata ada 8 manusia rentan yang menjadi terinfeksi 

dari setiap 10 kontak yang terjadi antara manusia rentan dengan manusia yang 

terinfeksi, nilai 1 yang diinterpretasikan sebagai penambahan populasi sejumlah 

1 orang tiap harinya, laju kematian yang diakibatkan karena penyakit 0.3  yang 

diinterpretasikan sebagai rata-rata banyaknya peluang individu yang terinfeksi 

penyakit jika 3 dari 10 orang mati karena penyakit, nilai 0.04 artinya rata-rata 

periode individu terinfeksi sampai sembuh adalah 25 hari, nilai 0.8 artinya tiap 

hari ada 80% dari jumlah keseluruhan manusia rentan yang tidak divaksinasi, jadi 

nilai 1 0.2 artinya tiap hari ada 20% dari jumlah keseluruhan manusia rentan 

yang divaksinasi, dan nilai 0.1 yang diinterpretasikan sebagai rata-rata ada 1 dari 

10 individu yang kehilangan kekebalan sementara dan kembali menjadi individu yang 

rentan terinfeksi penyakit. 

1) Simulasi untuk 1. 

Nilai-nilai parameter untuk simulasi saat 1 diberikan dalam Tabel 4.3 

berikut ini. 

Tabel 4.3. Nilai-nilai parameter untuk 1 

Parameter Nilai Parameter Nilai 

μ  0.01538 c 0.04 

β  0.8 p 0.8 

A 1 1 - p 0.2 

δ 0.1 α 0.3 

 

Dari Tabel 4.3 tersebut, diperoleh nilai 0.659 1. Pada Teorema 4.1 

disebutkan bahwa saat 1 sistem (4.3) hanya mempunyai 1 titik ekuilibrium 

, , 65.01952; 0; 30.18827  dan pada teorema 4.2 disebutkan bahwa 

 stabil asimtotik lokal.  
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Sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit, kemudian dilakukan program 

vaksinasi pada tingkat . Pengaruh vaksinasi dapat dilihat pada perilaku proporsi 

individu yang terinfeksi penyakit yang akan cenderung menghilang atau bersifat 

endemik. Vaksinasi dianggap berhasil jika pada waktu tertentu penyakit akan 

menghilang dari populasi. Rasio reproduksi dasar dapat digunakan untuk menentukan 

apakah penyakit tersebut akan menghilang dari populasi atau bersifat endemik. 

Penyakit akan menghilang dari populasi pada waktu tertentu jika 1, sedangkan 

penyakit akan tetap ada sampai waktu yang tidak terbatas (endemik) jika R0 > 1. 

Berikut disajikan grafik-grafik dari nilai N, I, dan R yang akan memberikan ilustrasi 

dari model matematika pada penyakit influenza dengan strategi penanggulangan 

berupa vaksinasi pada manusia yang rentan karena infeksi ini.  

 

 

Gambar 4.2 Proporsi individu terinfeksi saat t untuk R0 < 1 

 

(b). I(t) untuk 1- p = 0.4 

(c). I(t) untuk 1- p = 0.2 (d). I(t) untuk 1- p = 0 

(a). I(t) untuk 1- p = 
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Gambar 4.3 Jumlah populasi manusia saat t untuk R0 < 1 

 
 

Gambar 4.4 Proporsi individu yang sembuh saat t untuk R0 < 1 

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa proporsi individu terinfeksi menurun 

dikarenakan adanya vaksinasi yang dilakukan pada saat t untuk R0 < 1. 1 – p = 0.6 

artinya tiap hari ada 60% dari jumlah keseluruhan manusia rentan yang tidak 

divaksinasi, jadi nilai 1 – p = 0.4  artinya tiap hari ada 40% dari jumlah keseluruhan 

manusia rentan yang divaksinasi, untuk 1 – p = 0 artinya keseluruhan manusia rentan 

divaksinasi, sehingga proporsi individu terinfeksi lama kelamaan akan menghilang 

dari populasi. Dari gambar 4.3 jumlah populasi N(t) akan bertambah seiring 

bertambahnya populasi yang sembuh dari penyakit . Dari gambar 4.4 dapat dilihat 

bahwa proporsi individu yang sembuh saat R0 < 1 akan terus bertambah karena 

adanya penambahan vaksinasi yang dilakukan pada individu yang terinfeksi atau 

dengan kata lain vaksinasi berhasil dilakukan. 

 N(t) untuk 1- p = 0.6, 1- p=0.4, 1- p= 0.2, 1- 

R(t) untuk 1- p = 0.6, 1- p=0.4, 1- p= 0.2, 1- p=0  
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2) Simulasi untuk R0 > 1. 

Nilai-nilai parameter untuk simulasi saat R0 > 1 diberikan dalam Tabel 4.4 

berikut ini. 

         Tabel 4.4. Nilai-nilai parameter untuk R0 > 1 

Parameter Nilai Parameter Nilai 

μ  0.01538 c 0.04 

β  0.8 p 0.9 

A 1 1 - p 0.1 

Δ 0.1 α 0.3 

 

Dari Tabel 4.4 tersebut diperoleh nilai R0 = 1.085 > 1  dan nilai titik-titik       

P1 = (N*, I*, R*) = (30.39902; 1.77488; 13.61968). Berdasarkan nilai-nilai parameter 

dari Tabel 4.4, dilakukan pengeplotan dan diperoleh grafik-grafik dari nilai N, I, dan 

R apabila R0 > 1 yang akan memberikan ilustrasi dari model matematika ini. 

 

 
 

Gambar 4.5 Proporsi individu terifeksi saat t untuk R0 > 1 

(a). I(t) untuk 1- p = (b). I(t) untuk 1- p = 1 
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Gambar 4.6 Jumlah populasi manusia saat t untuk R0 > 1 

 
 

Gambar 4.7 Proporsi individu yang sembuh saat t untuk R0 > 1 

Dari Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa proporsi individu terinfeksi untuk  

1, Karena tidak dilakukan vaksinasi maka proporsi individu terinfeksi akan 

bertambah dan penyakit akan selalu ada sampai waktu yang terbatas. Hal ini 

menyebabkan penyakit bersifat endemik. Dari gambar 4.6 populasi   semakin 

berkurang karena banyak dari   yang terinfeksi. Dari gambar 4.7 dapat dilihat 

bahwa proporsi individu yang sembuh saat  1 tidak sebesar proporsi pada saat 

 1 dikarenakan individu yang terinfeksi tidak dilakukan vaksinasi, bahkan pada 

saat 1 1 atau dengan kata lain tidak dilakukan vaksinasi, proporsi ini tidak 

akan bertambah atau penyakit akan bersifat endemik dan akan bertahan lama pada 

populasi. 

 

 

(a). N(t) untuk 1- p = (b). N(t) untuk 1- p = 1 

(a). R(t) untuk 1- p = (b).R(t) untuk 1- p = 1 
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3) Penentuan proporsi minimum manusia yang divaksinasi. 

Dari Tabel 4.4 di atas, akan dilakukan perubahan nilai 1  untuk menentukan 

kapan nilai   berubah dari > 1 menjadi < 1 artinya ditentukan nilai 1  minimum 

sehingga wabah akan menghilang. Tabel perubahan nilai 1  dan   diberikan dalam 

tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5. Nilai-nilai 1  untuk perubahan kondisi   

                       1                      

    0.85                    0.15                0.83191    

     0.86                    0.14                0.87466 

     0.87                    0.13                0.92088    

     .                    .              .     

      0.89                    0.11               1.02566 

             0.9                       0.1                  1.08533   

 

Dari Tabel 4.5 diperoleh bahwa nilai 1  minimum untuk menanggulangi 

wabah apabila diberikan nilai-nilai parameter  yang lain seperti dalam Tabel 4.5 

dengan nilai  berkisar dari 0.85 sampai 0.9 adalah 0.12 artinya minimal ada 12% 

yang divaksinasi dari jumlah keseluruhan manusia yang rentan agar wabah tidak 

meluas.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa  

(1) Model matematika untuk model kestabilan SIRS pada proses penyebaran 

penyakit influenza dengan vaksinasi pada populasi manusia dengan laju 

recruitment and death membentuk sebuah sistem persamaan diferensial yang 

terdiri dai 3 persamaan, yaitu: 

                      1

        1  

… … … … … … … … … . . 5.1  

Sistem (5.1) ekuivalen dengan sistem (5.2) sebagai berikut: 

                                       

                           1  

 … … … … … … … … … … 5.2  

  1    

(2) Dari analisia model matematika yang dalam hal ini system persamaan yang 

dianalisa adalah system (4.3) diperoleh 
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Teorema 4.1 

Diberikan R  µ    
µ µ    

.  

Berdasarkan nilai R  tersebut, 

1. Jika R 1 maka Sistem (4.3) hanya mempunyai satu titik ekuilibrium yaitu 

titik ekuilibrium bebas penyakit , , , 0,
   

.   

2. Jika R 1 maka Sistem (4.3) mempunyai dua titik ekuilibrium yaitu 

titik ekuilibrium bebas penyakit   dan titik ekuilibrium tak bebas penyakit 

  ,  ,   dengan 

 1  

 

 
1

1  

 

 
 1 1 1

1 . 1  

Teorema 4.2 

1. Jika 1 maka titik kesetimbangan  stabil asimtotik lokal 

2. Jika 1 maka titik kesetimbangan  tidak stabil dan  titik 

kesetimbangan  endemik   stabil asimtotik lokal. 

(3) Simulasi yang diberikan juga memberikan hasil yang sma dengan hasil analisa. 
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(4) Diberikan  Tabel 5.1 berikut 

5.1. Nilai-nilai parameter untuk proporsi vaksinasi minimum 

           Parameter         Nilai         Parameter       Nilai             

                                      0.8                                     0.04   

                               0.01538                                  0.88                     

                                       1                  1              0.12  

                                     0.3                                     0.1 

Dari Tabel 5.1 di atas, jika nilai 1 0.12 maka wabah tidak akan meluas, 

artinya minimal ada 12% yang divaksinasi dari jumlah keseluruhan manusia yang 

rentan apabila ingin wabah influenza menghilang. 

5.2  Saran  

Dalam penulisan ini, penulis membahas model matematika untuk model 

kestabilan SIRS pada proses penyebaran penyakit influenza dengan vaksinasi pada 

populasi manusia dengan laju recruitment and death. Dalam penelitian ini 

diasumsikan laju rekruitmen tidak sama dengan laju kematian. Oleh karena itu, 

penulis menyarankan kepada pembaca yang tertarik pada masalah ini untuk 

mengembangkan model penyebaran penyakit influenza dengan vaksinasi pada 

populasi manusia dengan laju recruitment and death dengan memperhatikan 

kenyataan bahwa orang yang telah sembuh dari penyakit dapat kembali terjangkit 

penyakit pada populasi tak konstan.
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Lampiran 1 

Print out Mapel 12 untuk simulasi model dipengaruhi vaksinasi untuk 1 
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Lampiran 2 

Print out Mapel 12 untuk simulasi model dipengaruhi vaksinasi untuk 1 
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