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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan tugas akhir ini akan membahas tentang model Endemik Flu

burung pada sistem manusia - unggas. Penelitian dilakukan dengan metode studi

kepustakaan yang berguna untuk mengumpulkan informasi dan teori yang

dibutuhkan yang berasal dari buku, jurnal, dan sumber – sumberlainya. Langkah –

langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Membuat asumsi – asumsi yang akan berlaku pada model.

Dalam tulisan ini penulis mengasumsikan bahwa manusia tertular virus

flu burung jika terjadi kontak dengan unggas yang telah terinfeksi, kelahiran

dan imigrasi yang konstan, kematian dan kelahiran  alami yang sama dan

konstan pada setiap kelas, terjadinya kematian akibat virus flu burung yang

bernilai konstan.

Unggas tertular virus flu burung jika terjadi kontak antara unggas yang

rentan dengan unggas yang terinfeksi. Pertumbuhan populasi menerapkan

model pertumbuhan logistik, terjadi kematian alami pada setiap kelas yang

sama dan bernilai konstan.

2. Mendefenisikan parameter – parameter yang akan digunakan. Adapun

parameter yang digunakan dalm model dengan pertumbuhan logistik

pada populasi unggas adalah (laju kelahiran), (laju kematian), (laju

kelahiran dan imigrasi), (kontak yang efektif antara unggas dengan

manusia), (Kontak yang efektif antara unggas dengan unggas), (tingkat

kematian akibat penyakit), (tingkat hilangnya kekebalan), dan (tingkat

pemulihan).

3. Menggambarkan diagaram alir, hal ini bertujuan agar dinamika endemik flu

burung lebih mudah dibaca dan dibentuk modelnya. Adapun diagram alir dari

model adalah:
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Gambar 3.1 Diagram Alir Model

Dengan merupakan Tingkat dimana Susceptibles menjadi tertular /

Infected, fraksi infeksius dari populasi adalah dan Insiden penularan pada

burung sebesar . Pertumbuhan logistik pada unggas diwakili oleh

fungsi ( − ). Kematian manusia akibat virus adalah sebesar ,

kematian alami populasi manusia sebesar dan kematian alami populasi

burung sebesar . Dalam waktu tertentu, manusia yang dalam masa

pemulihan (Recovered) akan kehilangan kekebalannya dan menjadi rentan lagi

sebesar .

4. Membuat model matematika, dengan memperhatikan asumsi – asumsi yang

diberikan. Model matematika yang didapat dari diagram alir diatas yaitu:

Populasi Manusia:= Λ − + +
= − + +
= − +

Populasi unggas:= ( − ) − +
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5. Menentukan titik equilibrium dari model yang dibuat. Titik equilibrium terdiri

dari titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik. Titik

equilibrium bebas penyakit artinya keadaaan dimana tidak terdapat individu

yang terinfeksi dalam populasi sepanjang waktu, sedangkan titik equilibrium

endemik artinya dalam populasi akan terjadi infeksi sepanjang waktu. Titik

equilibrium yang diperoleh adalah = (1,0,0,0) dan = ( ̅, 	̅, 	, 	).
6. Menganalisa kestabilan dari titik equilibrium, yaitu berupa kestabilan bebas

penyakit dan kestabilan endemik.untuk menentukan kestabilan dari titik

equilibrium tersebut dilakukan linierisasi dan menentukan matrik jacobian.

Dari matrik jacobian yang telah disubtitusi dengan titik equilibrium maka

dapat disimpulkan titik equilibrium tersebut stabil atau tidak.

7. Menyimpulkan dari hasil analisa kestabilan titik equilibrium.

8. Melakukan simulasi dengan memisalkan nilai-nilai parameter dan

menyesuaikan dengan keadaan yang telah disimpulkan pada analisis

kestabilan titik equilibrium.


