
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang menyerang sistem saraf pusat si

penderitanya. Penyakit zoonosis merupakan jenis penyakit yang dapat ditularkan

dari hewan kepada manusia. Rabies disebabkan oleh virus dari genus Lyssavirus

famili Rhabdovirus dan dapat menyerang semua spesies mamalia termasuk

manusia. Sumber utama yang dapat menularkan rabies adalah anjing. Menurut

WHO lebih dari 99% kasus rabies pada manusia didunia disebabkan oleh gigitan

anjing yang terinfeksi (WSPA, 2010). Penyakit rabies dinilai berbahaya karena

tingkat kefatalannya yang sangat tinggi yaitu mencapai 100% (Widoyono, 2011).

Oleh karena itu perlu adanya tindakan pencegahan untuk mengurangi laju

penyebaran penyakit rabies.

Salah satu strategi yang paling efektif untuk mencegah rabies adalah

vaksinasi masal pada populasi anjing. Meksiko yang memiliki populasi anjing

sebesar 19 juta hingga 20 juta ekor, memberikan vaksin terhadap 16 juta anjing

setiap tahunnya. Pada tahun 1990 terdapat 3.049 kasus rabies pada hewan dan 60

kasus rabies pada manusia. Setelah dilakukannya vaksinasi, pada tahun 2006

hanya terdapat 80 kasus rabies pada hewan dan tidak ada lagi kasus rabies pada

manusia (WSPA, 2010). Namun,  strategi vaksinasi ini dinilai kurang efektif jika

tidak diiringi dengan pengendalian terhadap pergerakan dari populasi anjing yaitu

migrasi. Kebiasaan anjing jantan yang mampu bermigrasi dengan cakupan

wilayah yang lebih luas untuk mencari anjing betina sebagai tingkah laku dari

perkawinan akan meningkatkan resiko kontak dengan hewan tertular rabies

lainnya (Nugroho, 2012). Oleh karena itu, migrasi pada anjing perlu diperhatikan

dalam pemberantasan penyakit rabies.

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat digunakan untuk

mencegah penyebaran penyakit rabies. Salah satu disiplin ilmu yang bisa

digunakan adalah pemodelan matematika tentang penyebaran penyakit. Model

matematika dapat mempermudah dalam prediksi dan pengendalian penyakit
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menular di masa yang akan datang. Pengendalian suatu penyakit dapat dibentuk

ke dalam model matematika dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu sesuai

dengan keadaan sesungguhnya. Kemudian dari model yang didapat akan dicari

solusinya, baik secara analitis maupun numerik.

Penelitian tentang model penyebaran penyakit rabies sudah banyak

dilakukan, diantaranya adalah Eti Dwi Wiraningsih dkk (2010) dalam jurnalnya

yang berjudul “Optimal Control for SEIR Rabies Model between Dogs and

Human with Vaccination Effect in dogs”. Jurnal tersebut menggunakan model

SEIR dengan adanya vaksinasi pada populasi manusia dan anjing. Kemudian Juan

Zhang (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Analysis of Rabies in China:

Transmission Dynamics and Control”. Jurnal tersebut juga menggunakan faktor

vaksinasi, namun yang membedakan dengan jurnal sebelumnya yaitu adanya

proses isolasi dari individu yang telah terjangkit rabies. Perkembangan

selanjutnya dalam jurnal yang berjudul “Dynamics of Rabies epidemics and the

impact of control efforts in Guangdong Province China” oleh Qiang Hou dkk

(2012) yang membahas tentang penyakit rabies pada populasi anjing liar, anjing

peliharaan dan populasi manusia dengan menggunakan model SEIVS yang terdiri

dari kelas susceptible, exposed, infected dan vaccinated.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

membuat model penyebaran penyakit rabies pada populasi anjing dengan

memperhatikan migrasi. Berbekal dari apa yang telah dilakukan oleh beberapa

negara yang telah berhasil mengurangi bahkan memberantas rabies pada manusia

dengan cara vaksinasi massal pada populasi anjing, maka penulis tertarik untuk

membuat tugas akhir ini dengan judul “Model Penyebaran Penyakit Rabies pada

Populasi Anjing dengan asumsi adanya Vaksinasi dan Migrasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model penyebaran penyakit rabies pada populasi anjing dengan

asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.



I-3

2. Bagaimana kestabilan titik kesetimbangan penyakit rabies pada populasi anjing

dengan asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam tugas akhir ini dibatasi pada penyebaran penyakit

rabies menggunakan model SEIRS pada populasi anjing dengan asumsi adanya

vaksinasi dan migrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Mendapatkan model penyebaran penyakit rabies pada populasi anjing dengan

asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.

2. Memperoleh titik-titik kesetimbangan model penyebaran penyakit rabies pada

populasi anjing dengan asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.

3. Mengetahui sifat kestabilan titik kesetimbangan model penyebaran penyakit

rabies pada populasi anjing dengan asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami kestabilan titik kesetimbangan model penyakit rabies pada populasi

anjing dengan asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.

2. Memperdalam ilmu pengetahuan tentang pemodelan matematika.

3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.
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BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan, seperti sistem

persamaan differensial, titik kesetimbangan, kestabilan titik

kesetimbangan, matriks jacobian, pemodelan matematika, Penyakit

Rabies dan model SEIRS.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan langkah-langkah yang digunakan dalam

memodelkan penyebaran penyakit rabies pada populasi anjing dengan

asumsi adanya vaksinasi dan migrasi.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan mengenai model penyebaran penyakit

rabies pada populasi anjing dengan asumsi adanya vaksinasi dan

migrasi.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari semua yang telah dipaparkan dan

saran untuk pembaca.


