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ABSTRACT

This paper discusses chaos in mathematical models of predator-prey interactions for
the consumption of illegal drugs. This model uses a differential equation system from
the NERA model that describes the consumption of illegal drugs in a proportion
of the population consisting of users and non-users. In this model there are five
equilibrium points where they are unstable, then bifurcation analysis is discussed
which results in a range of chaotic NERA models. This is a review of Ginoux et al.
[Applied Mathematics and Computation, 347 (2019), 502-513]
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ABSTRAK

Artikel ini membahas chaos dalam model matematika dari interaksi predator-prey
untuk konsumsi obat-obatan terlarang. Model ini menggunakan sistem persamaan
diferensial dari model NERA yang menggambarkan konsumsi obat-obatan
terlarang dalam suatu proporsi populasi yang terdiri dari pengguna dan bukan
pengguna. Dalam model ini terdapat lima titik ekuilibrium yang mana kelima titik
ekuilibrium tersebut bersifat tidak stabil, selanjutnya dibahas analisis bifurkasi
yang menghasilkan rentang model NERA yang terdapat chaos. Skripsi ini
merupakan tinjauan ulang dari artikel Ginoux et al. [Applied Mathematics and
Computation, 347 (2019), 502-513]

Kata kunci: Predator-prey, bifurkasi, chaos, obat-obatan terlarang
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1. PENDAHULUAN

Model matematika dapat memberikan gambaran secara matematik terhadap suatu
fenomena alam yang ada di dunia, seperti makhluk hidup yang senantiasa
berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi yang terjadi apabila
berdampak positif bagi satu spesies sedangkan bagi spesies lainnya negatif disebut
dengan simbiosis parasitisme dimana salah satu contoh simbiosis ini adalah
interaksi predator-prey.

Model interaksi predator-prey pertama kali dikenal sebagai persamaan
Lotka-Volterra yang ditulis oleh Alfred James Lotka dan Vito Volterra pada
pertengahan tahun 1920-an [3, h. 545]. Kemudian beberapa tahun setelah itu
mulai banyak model waktu kontinu telah diusulkan seperti model nonlinear orde
dua yang melibatkan dua variabel yang digunakan untuk memprediksi dinamika
jangka panjang pecandu dan pedagang pasar obat-obatan terlarang. Gragnani
et al. [6] mengusulkan model tersebut dengan menambahkan persamaan diferensial
biasa ketiga ke sistem dinamika dua dimensi. Variabel ketiga ini mewakili
penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Kemudian pada tahun 2013 Dauhoo et al. [4] telah mempertimbangkan bahwa
para pengguna narkoba umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama,
tergantung pada frekuensi konsumsi mereka dan kontrol yang mereka miliki atas obat
tersebut, yaitu pengguna eksperimental (E), rekreasi (R) dan adiksi (A). Dengan
menambahkan variabel keempat, yaitu non-pengguna (N) ke tiga kategori utama,
Dauhoo et al. [4] mengusulkan model matematika yaitu model NERA.

Menurut Ginoux et al. [5] meskipun sistem dinamis empat dimensi ini
memperhitungkan pengaruh timbal balik yang dapat dimiliki oleh pengguna
narkoba (E,R dan A) dan non-pengguna (N) namun pada satu sama lain tidak
mengandung batasan dalam pertumbuhan dan pengurangan setiap variabel yaitu
asumsi logistik dan Holling tipe II. Dengan demikian, tidak ada rezim osilasi atau
chaos yang dapat diamati. Chaos adalah kondisi solusi yang tidak cenderung ke
titik ekuilibrium ataupun ke siklus, melainkan solusi berada secara acak di antara
wilayah perilaku berosilasi. Kondisi inilah yang biasanya digunakan sebagai alat
untuk mencegah kondisi solusi yang tidak dapat diprediksi [2, h. 546-548].

Selanjutnya, dengan menggunakan data konsumsi obat-obatan terlarang di kota
Washington dari dokumen yang dituliskan Hanley [7] tampak bahwa model NERA

yang baru tervalidasi dapat menjadi alat yang tepat dalam memperkirakan konsumsi
obat-obatan terlarang dan dapat sangat menarik bagi para pembuat kebijakan dalam
masalah konsumsi obat-obatan terlarang.

Kemudian, menurut May [11] karena akan sulit melakukan analisis analitik maka
untuk mempermudah menentukan nilai-nilai parameter diperlukan analisis bifurkasi
dimana pada penelitian ini diatur semua parameter kecuali parameter yang memiliki
pengaruh sangat kuat untuk setiap laju pertumbuhan populasi. Pada artikel ini di
bagian 2 dibahas pembentukan model NERA. Penelitian ini merupakan review

sebagian dari artikel Ginoux et al. [5]. Kemudian di bagian 3 dilanjutkan dengan
analisis kestabilan, dan di bagian ke 4 dilakukan simulasi model.
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2. MODEL NERA

Model NERA adalah model berbasis predator-prey yang menjelaskan tentang
konsumsi obat-obatan terlarang yang mana model ini terdapat batasan dalam
pertumbuhan dan pengurangan setiap variabel yaitu asumsi logistik dan Holling
tipe II. Dengan demikian, ada rezim osilasi atau chaos yang dapat diamati.

Sebelum memodelkan predator-prey NERA, dijelaskan terlebih dahulu proporsi
populasi apa saja yang menjadi predator dan prey dalam model NERA:

(i) Proporsi Populasi Prey :

(a) Proporsi populasi non-pengguna yang berpotensi sebagai pengguna
eksperimental, rekreasi ataupun adiksi pada waktu t, dinotasikan
dengan N(t).

(ii) Proporsi Populasi Predator :

(a) Proporsi populasi predator level 1 yang sudah mengkonsumsi
obat-obatan terlarang namun hanya coba-coba, yang mana
dikategorikan sebagai pengguna eksperimental yang berpotensi sebagai
pengguna rekreasi ataupun adiksi pada waktu t, dinotasikan dengan
E(t).

(b) Proporsi populasi predator level 2 yang sudah menganggap konsumsi
obat-obatan terlarang adalah sebuah hiburan, yang mana dikategorikan
sebagai pengguna rekreasi yang berpotensi sebagai pengguna adiksi
pada waktu t, dinotasikan dengan R(t).

(c) Proporsi populasi predator level 3 yang sudah kecanduan atau
ketergantungan terhadap fisik dan mental untuk menggunakan
obat-obatan terlarang, yang mana dikategorikan sebagai pengguna
adiksi pada waktu t, dinotasikan dengan A(t).

Beberapa asumsi dalam model ini yaitu:

(i) Tanpa adanya predator, laju pertumbuhan prey pada satu satuan waktu
tumbuh secara logistik [1, h. 35-39].

(ii) Setiap predator berkemungkinan mati secara alami ataupun berhenti
menggunakan obat-obatan terlarang pada satu satuan waktu [8].

(iii) Setiap predator hanya dapat mempengaruhi sejumlah predator level di
bawahnya dan prey pada satu satuan waktu sehingga tingkat mempengaruhi
melambat karena predator membutuhkan waktunya untuk mencari dan
menangani mangsa.

Beberapa definisi variabel dan parameter bernilai positif yang digunakan dalam
model ini yaitu:
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β1 := Menyatakan tingkat masuk atau keluarnya dari kategori N(t).
β2 := Menyatakan tingkat E(t) yang mana mati secara alami atau

berhenti menggunakan obat-obatan terlarang.
β3 := Menyatakan tingkat R(t) yang mana mati secara alami atau

berhenti menggunakan obat-obatan terlarang.

β4 := Menyatakan tingkat A(t) yang mana mati secara alami atau
berhenti menggunakan obat-obatan terlarang.

r1 := Menyatakan tingkat untuk mempengaruhi N(t) dari E(t).
r2 := Menyatakan tingkat untuk mempengaruhi E(t) dari R(t).
r3 := Menyatakan tingkat untuk mempengaruhi R(t) dari A(t).
α1 := Menyatakan tingkat untuk mempengaruhi N(t) dari A(t).
α2 := Menyatakan tingkat untuk mempengaruhi N(t) dari R(t).
γ1 := Menyatakan tingkat untuk mempengaruhi E(t) dari A(t).
h := Nilai kepadatan saturasi yang dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang.

Menurut Ginoux et al.[5] nilai untuk setiap parameter diambil dari data konsumsi
obat-obatan terlarang di kota Colorado dan Washington [7]. Namun pada penelitian
ini hanya digunakan data dari kota Washington. Pada Tabel 1 adalah data dari
setiap paremeter diberikan.

Tabel 1: Nilai parameter konsumsi obat-obatan terlarang di kota Washington

r1 r2 r3 α1 α2 γ1 β1 β2 β3 β4 h

0.38 0.142 0.034 0.099 0.112 0.032 0.015 0.03 0.066 0.039 0.5

Proses pemodelan dilakukan berdasarkan skema representasi dari model
predator-prey NERA yang dapat dilihat dari Gambar 1.

Gambar 1: Skema representasi dari model predator-prey NERA
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Berdasarkan asumsi-asumsi dan Gambar 1 diperoleh
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3. ANALISIS KESTABILAN

Pada bagian ini dilakukan analisis kestabilan global dari sistem persamaan
diferensial (1). Langkah yang dilakukan adalah menentukan titik ekuilibrium,
matriks linearisasi dari sistem dan nilai eigen dari matriks linearisasi. Menurut
Perko [12, h. 102] titik ekuilibrium untuk sistem persamaan diferensial (1) dapat
diperoleh jika memenuhi

β1N(1−N)− r1
N

h+N
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N

h+N
R = 0, (2)
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N
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E
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R

h+R
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Berdasarkan persamaan (2), (3), (4) dan (5), terdapat 5 titik ekuilibrium yang
memenuhi sistem (1) dengan menggunakan nilai parameter pada Tabel 1 yaitu
Q1 = (0, 0, 0, 0), Q2 = (1, 0, 0, 0), Q3 = (0.32, 0, 0, 0.084), Q4 = (0.72, 0, 0.046, 0)
dan Q5 = (0.043, 0.021, 0, 0).

Selanjutnya analisis kestabilan titik ekuilibrium dilakukan, sehingga perlu
dilakukan linearisasi. Linearisasi dari sistem persamaan (1) yaitu

B =









J11 −r1p1(N) −α2p1(N) −α1p1(N)
r1Ep′

1
(N) J22 −r2p2(E) −γ1p2(E)

α2Rp′
1
(N) r2Rp′

2
(E) J33 −r3p3(R)

α1Ap
′

1
(N) γ1Ap

′

2
(E) −r3Ap

′

3
(R) J44









, (6)

dengan

J11 = g(N) +Ng′(N)− (r1E + α1A+ α2R)p′
1
(N),

J22 = −β2 + r1p1(N)− γ1Ap
′

2
(E),

J33 = −β3 + r2p2(E) + α2p1(N)− r3Ap
′

3
(R),

J44 = −β4 + r3p3(R) + α1p1(N) + γ1p2(E),
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g′(N) = −β1,

p1(N) =
N

h+N
, p1

′(N) =
1

h+ P
−

P

(h+ P )2
,

p2(E) =
E

h+ E
, p2

′(E) =
1

h+ E
−

E

(h+ E)2
,

p3(R) =
R

h+R
, p3

′(R) =
1

h+R
−

R

(h+R)2
.

Selanjutnya, dengan mensubstitusikan masing-masing lima titik ukuilibrium ini
ke persamaan (6) diperoleh nilai eigen [9, h. 422], sifat kestabilan [10, h. 35] dan
tipe titik ekuilibrium [3, h. 495-504], seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Nilai eigen (λ), sifat kestabilan dan tipe titik ekuilibrium persamaan (1)

Titik λ1 λ2 λ3 λ4 Kestabilan Tipe
Q1 0.015 -0.03 -0.066 -0.039 tidak stabil saddle

Q2 -0.015 0.223 0.0087 0.027 tidak stabil saddle

Q3 -0.028 0.113 -0.0005 + 0.015i -0.0005 - 0.015i tidak stabil spiral
Q4 0.022 0.181 -0.0041 + 0.009i -0.0041 - 0.009i tidak stabil spiral
Q5 -0.051 0.029 0.0001 + 0.0202i 0.0001− 0.0202i tidak stabil spiral

4. SIMULASI MODEL

Pada bagian ini dilakukan simulasi berdasarkan model yang telah dibentuk dengan
memilih parameter yang sesuai dengan syarat kestabilan titik ekuilibriumnya.
Simulasi dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai parameter pada Tabel 1
yang telah ditentukan berdasarkan analisis pada sistem persamaan (1). Kemudian,
berdasarkan hasil analisis kestabilan pada model NERA dimana nilai parameter
sesuai dengan Tabel 1, diperoleh 5 titik ekuilibrium yang mana bersifat tidak
stabil dengan memiliki tipe saddle dan spiral, sehingga hal ini mengakibat asumsi
bahwa ada kemungkinan model NERA memiliki chaos atau tidak.

Selanjutnya, untuk mengetahui parameter bernilai berapa yang mengakibatkan
chaos, dapat dilakukan analisis bifurkasi yang mana variabel bebasnya adalah
parameter β1 dan variabel tak bebasnya adalah R. Menurut May [11] alasan
memilih parameter β1 adalah parameter β1 memiliki pengaruh yang sangat kuat
untuk setiap laju pertumbuhan populasi karena parameter β1 merupakan asal
mula jumlah populasi predator, jika parameter β1 dianggap tidak ada atau sama
dengan nol maka sistem persamaan (1) tidak akan bisa asumsikan sebagai model
laju pertumbuhan karena ketika t waktu menuju tak hingga akan menghasil nilai
yang negatif untuk setiap laju pertumbuhan populasi NERA. Menurut Ginoux et
al. [5] untuk menentukan pengaruh parameter β1 yang besar, dapat menjadikan A

sebagai variabel tak bebas dalam analisis bifurkasi, namun ketika direpresentasikan
dalam grafik solusinya tidak akan bisa, karena berada pada 4 dimensi, sehingga
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Ginoux et al. [5] memilih R sebagai variabel tak bebas dalam analisis bifurkasi
karena bisa direpresentasikan dalam grafik solusi model NERA di dimensi
N − E − R. Selanjutnya pada Gambar 2 adalah analisis bifurkasi model NERA

yang dibentuk dalam diagram bifurkasi dan Gambar 3, 4, dan 5 adalah grafik
solusi di dimensi N − E −R dengan menggunakan aplikasi Mathematica.

Gambar 2: Diagram bifurkasi dari model sistem persamaan (1) R terhadap
parameter β1

.
Gambar 2 adalah kondisi dimana titik-titik R yang merupakan titik ekuilibrium

tidak stabil bertipe spiral dengan 2 nilai eigen adalah kompleks dengan positif di
bagian real dan 2 yang lain adalah bilangan real di β1 ∈ [0.001, 0.355] yang diperoleh
munggunakan aplikasi Mathematica. Berdasarkan teori limit cycle dan chaos pada
Gambar 2 terlihat bahwa β1 ∈ [0.001, 0.337] terjadi limit cycle, β1 ∈ [0.338, 0.351]
terjadi chaos dan β1 ∈ [0.352, 0.355] terjadi lagi limit cycle.

Untuk kondisi β1 ∈ [0.001, 0.337] dapat dicontohkan dalam grafik solusi NERA

di bidang N −E−R pada Gambar 3 dengan memilih β1 = 0.27 dan nilai awal yaitu
(N(0) = 0.4, E(0) = 0.3, R(0) = 0.2, A = 0.1) yang diperoleh munggunakan aplikasi
Mathematica.

Pada Gambar 3 terlihat bahwa solusi sistem persamaan (1) membentuk limit

cyrcle yang artinya ketika t waktu menuju tak hingga solusi berputar membentuk
seperti cycle namun berulang kali melewati atau berputar di siklus yang sama yaitu
titik-titik ujungnya adalah (0,0,0,-), (0.6,0.3,0,-), dan (0,1.2,0,-) [2, h. 522-526],
sehingga pemerintah dapat memprediksi jumlah pengguna obat-obatan terlarang di
kota Washington ketika β1 ∈ [0.001, 0.337].
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Gambar 3: Grafik solusi model predator-prey NERA dengan β1 = 0.27

Untuk kondisi β1 ∈ [0.338, 0.351] dapat dicontohkan dalam grafik solusi NERA

di bidang N − E − R pada Gambar 4 dengan memilih β1 = 0.345 dan nilai awal
yaitu (N(0) = 0.4, E(0) = 0.3, R(0) = 0.2, A = 0.1) yang diperoleh munggunakan
aplikasi Mathematica.

Pada Gambar 4 terlihat bahwa solusi sistem persamaan (1) membentuk chaos

yang artinya ketika t waktu menuju tak hingga solusi tidak cenderung ke titik
ekuilibrium dan tidak juga membentuk ke siklus yang sama melainkan berputar
tak tentu di antara wilayah perilaku berosilasi yaitu titik-titik ujungnya adalah
(0,0,0,-), (0.6,0.3,0,-), (0,1.2,0.012,-), dan (0,0.4,0.025,-) [2, h. 546-548], sehingga
pemerintah sulit untuk memprediksi jumlah pengguna obat-obatan terlarang di
kota Washington ketika β1 ∈ [0.338, 0.351].

Untuk kondisi β1 ∈ [0.352, 0.355] dapat dicontohkan dalam grafik solusi NERA

di bidang N − E − R pada Gambar 5 dengan memilih β1 = 0.3485 dan nilai awal
yaitu (N(0) = 0.4, E(0) = 0.3, R(0) = 0.2, A = 0.1) yang diperoleh munggunakan
aplikasi Mathematica.

Pada Gambar 5 terlihat bahwa solusi sistem persamaan (1) membentuk limit

cyrcle yang artinya ketika t waktu menuju tak hingga solusi berputar membentuk
seperti cycle namun berulang kali melewati atau berputar di siklus yang sama yaitu
titik-titik ujungnya adalah (0,0,0,-), (0.6,0.2,0,-), (0,1.2,0.020,-), dan (0,0.3,0.037,-)
[2, h. 522-526], sehingga pemerintah dapat memprediksi jumlah pengguna obat-
obatan terlarang di kota Washington ketika β1 ∈ [0.352, 0.355].
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Gambar 4: Grafik solusi model predator-prey NERA dengan β1 = 0.345

Gambar 5: Grafik solusi model predator-prey NERA dengan β1 = 0.3485
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5. KESIMPULAN

Pada penelitian ini penulis membahas kestabilan dan parameter bernilai berapa
yang mengakibatkan chaos dalam model predator-prey untuk konsumsi
obat-obatan terlarang. Model NERA yang diperoleh mempunyai 5 titik
ekuilibrium yang dihasilkan berdasarkan laju predator-prey yang berinteraksi
berdasarkan data di kota Washington. Dari kelima titik ekuilibrium tersebut
semuanya bersifat tidak stabil. Chaos dalam model NERA terjadi ketika nilai
tingkat masuk atau keluarnya dari kategori non-pengguna berada pada rentang
0.338 sampai 0.351, sehingga ketika data tersebut terjadi, pemerintah atau orang
yang bersangkutan harus mencari solusi agar tidak masuk dalam rentang tersebut.
Apabila tidak dicari solusinya maka penggunaan obat-obatan terlarang sulit untuk
diprediksi.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Leli
Deswita, M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan
artikel ini.
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