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ABSTRACT

This article discusses the stability of the predator-prey model using the Holling-II
and threshold harvesting functions against predator. Three of five equilibrium points
obtained are stable as seen from the eigenvalues of the system linearity matrix.
At the end of the discussion, the model behavior for the two equilibrium points
generated with threshold harvesting shows that the solution leads to a stability
point with various initial values. This article is a review of the article by Yusrianto
et al. [Journal of Physics: Conference Series, 1341B (2019), 062025].

Keywords: Prey-predator, Holling-II, Threshold Harvesting.

ABSTRAK

Artikel ini membahas kestabilan model predator-prey dengan menggunakan fungsi
Holling-II dan threshold harvesting terhadap predator. Dari lima titik ekuilibrium
yang didapat, tiga diantaranya bersifat stabil dilihat dari nilai eigen matrik linearitas
sistem. Diakhir pembahasan dilihat kelakuan model untuk dua titik ekuilibrium
yang dihasilkan dengan threshold harvesting, yang menunjukkan solusi mengarah ke
titik kestabilan dengan berbagai nilai awal. Artikel ini merupakan tinjauan ulang
dari artikel Yusrianto et al. [Journal of Physics: Conference Series, 1341B (2019),
062025].

Kata kunci: Predator-prey, Holling-II, Threshold Harvesting.
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1. PENDAHULUAN

Model matematika dapat menggambarkan secara matematik suatu fenomena
maupun kejadian dalam kehidupan yang terjadi pada setiap makhluk hidup maupun
populasi. Menurut Boyce dan DiPrima [3, h. 545], tingkat pertumbuhan popu-
lasi salah satunya dipengaruhi oleh populasi lain yang hidup bersama dalam suatu
lingkungan. Bentuk interaksi yang paling umum antara dua atau lebih populasi
adalah pemangsaan yang dapat dilihat sebagai predator terhadap prey. Hubungan
predator-prey merupakan interaksi yang sangat keterkaitan, sebab predator tidaklah
dapat hidup tanpa adanya prey. Dalam hal ini predator sangat berperan pen-
ting dalam pengendalian ekosistem prey, oleh sebab itu terbentuklah keseimbangan
jumlah populasi dari predator dan prey. Interaksi ini kemudian dinyatakan dalam
persamaan matematis yang disebut model predator-prey, Boyce dan DiPrima
[3, h. 545].

Dawes dan Souza [4] menyatakan interaksi antara predator terhadap sifat prey

terbagi menjadi beberapa klasifikasi tergantung pada karakteristik predator dan prey

yang disebut sebagai fungsi Holling. Beberapa fungsi Holling diklasifikasikan men-
jadi beberapa tipe yaitu I, II, dan III. Yusrianto et al. [10] menjelaskan salah satu
contoh model predator-prey dengan penggunaan fungsi Holling-II dan persamaan
logistik. Kemudian Ali et al. [1] membentuk suatu model predator-prey dengan
menambahkan asumsi fungsi Holling-II dan threshold harvesting terhadap predator.
Hal ini membuat penulis tertarik untuk me-review artikel Yusrianto et al. [10].

Untuk pembahasan, pada bagian kedua dibahas pembentukan model predator-
prey dengan fungsi Holling-II dan threshold harvesting terhadap predator. Kemudian
dilanjutkan bagian ketiga yaitu analisis kestabilan dan dibagian keempat ditunjukan
simulasi model. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

2. PEMBENTUKAN MODEL PREDATOR-PREY DENGAN

FUNGSI HOLLING-II DAN THRESHOLD HARVESTING

TERHADAP PREDATOR

Model predator-prey dengan fungsi Holling-II dan threshold-harvesting adalah
suatu model yang menggambarkan secara umum interaksi antara populasi predator
terhadap prey yang mana perlu dilakukan threshold-harvesting terhadap predator

untuk mencegah kepunahan pada prey.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil contoh yaitu pada ekosistem

sawah yang memiliki faktor luar yang dapat memenuhi populasi katak dan belalang
sangat kecil, sehingga faktor luar tersebut dianggap nol atau tidak ada. Pada eko-
sistem sawah katak bertindak sebagai predator yang mana katak berguna sebagai
pengendali ekosistem sawah karena katak dapat membantu menyuburkan sawah
itu sendiri sekaligus memberantas hama pada sawah yaitu belalang sebagai preynya,
Kuntadi [5].

Sebelum memodelkan predator-prey dengan fungsi Holling-II dan threshold

harvesting, terlebih dahulu didefinisikan variabel dan parameter yang digunakan
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dengan asumsi semua parameter dan variabel bernilai positif, yaitu:
x := menyatakan proporsi jumlah populasi prey yaitu belalang.
y := menyatakan proporsi jumlah populasi predator yaitu katak.
a := menyatakan tingkat pertumbuhan belalang.
u := menyatakan tingkat pertumbuhan katak.
h := tingkat pengaruh predator persatuan waktu.
b := menyatakan nilai kepadatan saturasi belalang terhadap katak.
v := menyatakan kematian alami katak.
yc:= Menyatakan banyaknya pemanenan katak.
w := menyatakan perwakilan persaingan tingkat intraspesifik katak.
H(y) := menyatakan fungsi threshold harvesting.

Berdasarkan definisi parameter yang dijelaskan sebelumnya diperoleh laju pe-
rubahan dari masing-masing populasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

(i) Populasi belalang tumbuh secara logistik, Bacaer [2, h. 35-39],

dx

dt
= x(1− x).

(ii) Semakin banyak interaksi antara katak terhadap belalang maka mem-
pengaruhi laju perubahan populasi belalang. Belalang akan berkurang hingga
kepadatan populasi belalang yang tinggi menyebabkan katak hanya dapat
mencerna sejumlah kecil belalang pada saat kepadatan saturasi per unit waktu,

dx

dt
= x(1− x)− a

(

xy

1 + bx

)

. (1)

(iii) Populasi awal pada laju pertumbuhan katak yaitu pada saat katak dapat
mencerna sejumlah kecil belalang pada saat kepadatan saturasi per unit waktu.

dy

dt
= u

(

xy

1 + bx

)

.

(iv) Kemudian, tingkat kematian katak mengurangi jumlah populasi katak juga
dipengaruhi tingkat persaingan intraspesifik antar katak

dy

dt
= u

(

xy

1 + bx

)

− vy − wy2.

(v) Seiring berjalannya waktu, laju pertumbuhan katak persatuan waktu dapat
juga dipengaruhi oleh threshold harvestingnya katak, yang mana threshold

harvesting terbagi menjadi 2 kasus yaitu:
Kasus 1 ketika y < yc maka H(y) = 0.
Kasus 2 ketika y ≥ yc maka H(y) = h(y − yc)/(h+ (y − yc)).
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Dari asumsi diperoleh persamaan laju pertumbuhan katak yaitu:

dy

dt
= u

(

xy

1 + bx

)

− vy − wy2 −H(y), (2)

sehingga dari persamaan (1) dan (2) diperoleh model dengan fungsi Holling-II
dengan threshold harvesting, yaitu

dx

dt
= x(1− x)− a

(

xy

1 + bx

)

,

dy

dt
= u

(

xy

1 + bx

)

− vy − wy2 −H(y).















(3)

Selanjutnya diketahui nilai masing-masing parameter yang ditentukan Yusrianto
et al. [10] sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1: Nilai parameter dari Yusrianto et. al [10]
Parameter Nilai Pertama Nilai Kedua

a 0.5 0.5
u 5 5
w 0.3 0.3
h 4 4
v 0.2 0.2
b 5 5
yc 0.2 1.5

3. ANALISIS KESTABILAN

Perko [9, h. 102] menjelaskan titik ekuilibrium dapat diperoleh jika persamaan (3)
di sama dengankan nol sehingga,

x(1− x)− a

(

xy

1 + bx

)

= 0. (4)

u

(

xy

1 + bx

)

− vy − wy2 −H(y) = 0. (5)

Oleh karena masing-masing x dan y memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu bernilai
nol atau tak nol maka terdapat empat kemungkinan titik ekuilibrium yaitu (0, 0),
(x∗, 0), (0, y∗), dan (x∗, y∗). Untuk titik (0, 0), karena y < yc maka H(y) = 0 dengan
menggunakan kasus 1 disubstitusikan titik (0, 0) ke persamaan (4) dan (5), sehingga

(0)(1− (0))− a

(

(0)(0)

1 + b(0)

)

= 0.
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u

(

(0)(0)

1 + b(0)

)

− v(0)− w(0)2 = 0. (6)

Terbukti titik (0, 0) merupakan titik ekuilibrium untuk titik (0, 0) pada kasus 1.

Untuk titik (x∗, 0) dengan mensubstitusikan titik (x∗, 0) ke persamaan (4) dengan
menggunakan kasus 1 jika y < yc maka H(y) = 0 diperoleh

x∗(1− x∗)− a

(

x∗(0)

1 + bx∗

)

= 0,

x∗(1− x∗)− 0 = 0,

x∗ = 1. (7)

Karena x∗ 6= 0 maka diperoleh x∗ = 1 untuk titik ekuilibrium kedua. Selanjut-
nya untuk y∗ diasumsikan bernilai nol dengan mensubstitusikan ke persamaan (5)
diperoleh

u

(

x∗(0)

1 + bx∗

)

− v(0)− w(0)2 = 0, (8)

Sehingga terbukti titik (x∗, 0) = (1, 0) merupakan titik ekuilibrium kedua pada
kasus 1.

Untuk titik (0, y∗) dengan x∗ diasumsikan bernilai nol disubstitusikan ke per-
samaan (4)

(0)(1− (0))− a

(

(0)y∗

1 + b(0)

)

= 0, (9)

Selanjutnya, dengan y∗ diasumsikan tak nol disubstitusikan ke persamaan (5), untuk
Kasus 1, jika y < yc maka H(y) = 0,

u

(

(0)(y∗)

1 + b(0)

)

− vy∗ − wy∗2 = 0.

−vy∗ − wy∗2 = 0. (10)

Dari persamaan (10) karena y∗ 6= 0 dan tidak boleh bernilai negatif, oleh karena
itu untuk kasus 1 bukan titik ekuilibrium (0, y∗).
Selanjutnya untuk Kasus 2, jika y ≥ yc maka H(y) = h(y − yc)/(h+ (y − yc)),

u

(

(0)y∗

1 + b(0)

)

− vy∗ − wy ∗2 −
h(y − yc)

h+ (y − yc)
= 0,

−vy∗ − wy ∗2 −
h(y∗ − yc)

h+ (y∗ − yc)
= 0. (11)
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Dari persamaan (11) terlihat bahwa y∗ bernilai negatif, oleh karena itu pada kasus
2 tidak ada titik ekuilibrium ketiga untuk (0, y∗).

Selanjutnya, untuk titik (x∗, y∗) dengan asumsi x 6= 0 dan y 6= 0 merupakan titik
ekuilibrium harus memenuhi

x∗(1− x∗)− a

(

x∗y∗

1 + bx∗

)

= 0,

−bx∗3 + (b− 1)x∗2 + x∗

ax∗

= y∗. (12)

Untuk kasus 1 jika y < yc maka H(y) = 0:

u

(

x∗y∗

1 + bx∗

)

− vy∗ − wy∗2 = 0. (13)

dengan mensubstitusikan persamaan (12) ke persamaan (13) sehingga

u (−bx∗3 + (b− 1)x∗2 + x∗)

a
−

v(−bx∗3 + (b− 1)x∗2 + x∗)

ax∗

−
bv(−bx∗3 + (b− 1)x∗2 + x∗)2

a2x2
−

w(−bx∗3 + (b− 1)x∗2 + x∗)2

a2x∗2

−
w (−bx∗3 + (b− 1) x∗2 + x∗)2 b

a2x∗

= 0. (14)

Oleh karena sulit untuk menemukan x∗ pada persamaan (14) untuk mencari
titik ekuilibrium (x∗, y∗) persamaan (3) perlu disubstitusikan parameter dari nilai
pertama pada Tabel 1. Kemudian untuk nilai x∗ = 1 disubstitusikan kedalam
persamaan (4) sehingga diperoleh

(1)(1− (1))− (0.5)

(

(1)y∗

1 + (5)(1)

)

= 0, (15)

dari persamaan (15) y∗ bernilai sama dengan nol maka untuk titik (1, 0) bukan
titik ekuilibrium. Selanjutnya dicari nilai y∗ menggunakan kasus 1 dengan men-
substitusikan x∗ = 0.8 dan parameter nilai pertama kedalam persamaan (4)

(0.8)(1− (0.8))− (0.5)

(

(0.8)y∗

1 + 5(0.8)

)

= 0,

(0.16)− (0.5)

(

0.8y∗

5

)

= 0,

y∗ = 2. (16)

dari persamaan (16) diperoleh titik ekilibrium nya yaitu E3 = (0.8, 2).
Untuk kasus 2 Jika y ≥ yc maka H(y) = h(y − yc)/(h+ (y − yc)):
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u(
x∗y∗

1 + bx∗

)− vy∗ − wy∗2 −
h(y∗ − yc)

h+ (y∗ − yc)
= 0. (17)

Seperti langkah sebelumnya, dengan mensubstitusikan nilai persamaan (12) ke
persamaan (17) sehingga diperoleh

(1 + bx∗)(ax∗(−bvx∗3 + (b− 1) vx∗2 + vx∗)(−bx∗3 + (b− 1) x∗2

+ (1− ayc + ah)x∗) + (b2wx∗6 − 2bwx∗5 + wx∗4 − (2b2 + 2b)wx∗3

+ (2b+ 2)wx∗2 + b2w + 2bw + w)(−bx∗3 + (b− 1)x∗2 + (1− ayc + ah)x∗)

+ a2x∗2(−bhx∗3 + (b− 1)hx∗2 + (h− aych) x
∗)− a2ux∗3(−bx∗3

+ (b− 1) x∗2 + (1− ayc + ah) x∗) = 0. (18)

Oleh karena sulit untuk menemukan persamaan (18) maka persamaan (3)
disubstitusikan parameter dari nilai pertama pada Tabel 1 diperoleh x∗ = 0.96351.
Selanjutnya, akan dicari nilai y∗ dengan mensubstitusikan parameter nilai pertama
dan x∗ = 0.96351 pada persamaan (4) sehingga diperoleh

(0.96351)(1− (0.96351))− (0.5)(
(0.96351)y∗

1 + (5)(0.96351)
) = 0,

0.351534− 0.82810y∗ = 0,

y∗ = 0.42450. (19)

Dari persamaan (19) diperoleh nilai y∗ = 0.42450 sehingga diperoleh titik
ekuilibrium (x∗, y∗) yaitu E4 = (0.96351, 0.42450).

Selanjutnya karena nilai pertama dan kedua hanya berbeda pada nilai yc maka
kemungkinan titik ekuilibrium lainnya sama sehingga hanya akan dicari titik
ekuilibrium untuk (x∗, y∗) pada kasus 2. Pada langkah ini disubstitusikan parameter
nilai kedua dari Tabel 1 ke persamaan (3) diperoleh x∗ = 0.83806. Selanjutnya
dengan mensubstitusikan x∗ = 0.83806 kepersamaan (5) didapat

(0.83806)(1− (0.83806))− (0.5)

(

(0.83806)y∗

1 + (5)(0.83806)

)

= 0,

0.135714− 0.807333y∗ = 0,

y∗ = 1.68102. (20)

Dari persamaan (20) diperoleh titik ekuilibrium (x∗, y∗) untuk kasus 2 dengan
yc = 1.5 yaitu x∗=0.83806 dan y∗=1.68102. Dari persamaan (3) diperoleh nilai titik
ekuilibirum kelima yaitu E5 = (0.83806, 1.68102).

Selanjutnya untuk menganalisis kestabilan titik ekuilibrium perlu dilakukan
linearisasi. Dengan mendiferensialkan persamaan (3) terhadap x dan y sehingga
diperoleh matriks linearisasi dari sistem persamaan (3) yaitu
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Kasus 1. Jika y < yc maka H(y) = 0,

A1 =







1− 2x−
ay

1 + bx
+

axyb

(1 + bx)2
−ax

1 + bx
uy

1 + bx
−

uxyb

(1 + bx)2
ux

1 + bx
− v − 2wy






.

Kasus 2. Jika y ≥ yc maka H(y) =
h(y − yc)

h+ (y − yc)
,

A2 =





1− 2x− ay

1+bx
+ axyb

(1+bx)2
−ax

1 + bx
uy

1+bx
− uxyb

(1+bx)2
ux

1+bx
− v − 2wy − h2+2hy−2hyc

(h+y−yc)2



 .

Kemudian untuk mencari masing-masing nilai eigen perlu di substitusikan titik
ekuilibrium berdasarkan kasusnya, sehingga diperoleh kestabilannya yaitu

(i) Titik Ekuilibrium E1=(0, 0).
Dengan mensubstitusikan titik E1=(0, 0) pada matriks A1 diperoleh nilai
λ1 = 1 dan λ2 = −v. Berdasrkan Definisi 2.1.1. [8, h. 35], sistem disekitaran
titik ekuilibrium dikatakan stabil ketika seluruh nilai λ < 0. Oleh karena
λ1 > 0 dan λ2 < 0 maka dapat disimpulkan titik E1 = (0.0) dikatakan tidak
stabil.

(ii) Titik Ekuilibrium E2=(1, 0).
Dengan mensubstitusikan titik E2=(1, 0) pada matriks A1 diperoleh nilai

λ1 = −1 dan λ2 =
u

1 + b
− v. Oleh karena lamda dua masih belum pasti

bernilai positif atau negatif maka perlu disubstitusikan nilai parameter pada
Tabel 3.1, sehingga diperoleh nilai λ2 = 0.633. Definisi 2.1.1. [8, h. 35], titik
ekuilibrium E2 dikata stabil ketika seluruh λ < 0, karena nilai λ1 < 0 dan nilai
λ2 > 0 maka dapat disimpulkan titik E2 = (1.0) dikatakan tidak stabil.

(iii) Titik Ekuilibrium E3=(0.8, 2).
Dengan mensubstitusikan titik E3=(0.8, 2) pada matriks A1 diperoleh nilai
λ1 = −0.62 + 0.17776i dan λ2 = −0.62 + 0.17776i. Berdasarkan Definisi 2.1.1.
[8, h. 35], disekitaran titik ekuilibrium dikatakan stabil apabila seluruh λ < 0.
Oleh karena λ1, λ2 < 0, maka dapat disimpulkan titik E3 = (0.8, 2) stabil.

(iv) Titik Ekuilibrium E4=(0.96352, 0.42450).
Dengan mensubstitusikan titik E4=(0.96352, 0.42450) pada matriks A2 di-
peroleh nilai λ1 = −0.92023 dan λ2 = −0.536209. Berdasarkan Definisi
2.1.1. [8, h. 35], disekitaran titik ekuilibrium E4 dikatakan stabil apabila
seluruh λ < 0. Oleh karena nilai λ1, λ2 < 0, maka dapat disimpulkan titik
E4 = (0.96352, 0.4245) stabil.
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(v) Titik Ekuilibrium E5=(0.83806, 1.68102).
Dengan mensubstitusikan titik E4=(0.96352, 0.42450) pada matriks A2 di-
peroleh λ1 = −0.751933 dan λ2 = −1.271951. Berdasarkan Definisi 2.1.1.
[8, h. 35], sistem (3) di sekitaran titik ekuilibrium E5 dikatakan stabil apabila
seluruh λ < 0. Oleh karena seluruh nilai λ1, λ2 < 0 maka dapat disimpulkan
titik E5 = (0.83806, 1.68102) dikatakan stabil.

Dari hasil matriks linearisasi kelima titik ekuilibrium di atas diperoleh tiga titik yang
menghasilkan kedua nilai λ negatif yaitu titik E3=(0.8,2), E4=(0.96352, 0.4245) dan
E5=(0.83806, 1.68102) dimana ketiga titik tersebut dikatakan stabil.

4. SIMULASI MODEL

Pada bagian ini dilakukan simulasi berdasarkan model yang telah dibentuk dengan
memilih parameter yang sesuai syarat kestabilan titik ekuilibriumnya dengan meng-
gunakan nilai harvesting yang berbeda. Hasil dari lima titik ekuilibrium tiga di-
antaranya memiliki nilai λ1 < 0 dan λ2 < 0 . Pada simulasi model hanya men-
jelaskan bagian yang menggunakan nilai harvesting yaitu titik E4=(0.96352, 0.42450)
dan E5=(0.83806, 1.68102).

Simulasi dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai parameter pertama yang
telah ditentukan berdasarkan analisis pada sistem persamaan (3). Misalkan dipilih
nilai awal (0.4, 0.6), (0.7,0.7), (0.9,0.8), (1.2, 0.8), dan (1.5, 0.6) sehingga diperoleh
grafik solusi persamaan (3) yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1: Grafik solusi predator prey dengan threshold yc = 0.2

Pada simulasi berikutnya dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai para-
meter kedua yang telah ditentukan berdasarkan analisis pada sistem persamaan (3).
Misalkan dipilih nilai awal (0.3, 1.8), (0.5, 1.9), (0.7, 2), (1, 2.05), dan (1.2, 2.06).
Kemudian diperoleh grafik solusi persamaan (3) yang dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2: Grafik solusi predator prey dengan threshold yc = 1.5

Selanjutnya dari Gambar 2 terlihat bahwa laju pertumbuhan proporsi populasi
predator dan prey dengan nilai awal berapapun menuju satu titik ekuilibrium yaitu
E5 = (0.83806, 1.68102) yang menunjukan sistem pada kasus ini bersifat stabil.

5. KESIMPULAN

Artikel ini dilakukan analisis model matematika untuk mempelajari interaksi
antara predator-prey dengan menggunakan fungsi Holling-II dan persamaan lo-
gistik dengan threshold harvesting terhadap predator. Pada artikel ini model me-
miliki parameter yang sama namun hanya berbeda pada nilai threshold harvesting.
Model predator-prey yang dihasilkan memiliki lima titik ekuilibrium yaitu E1=(0, 0),
E2=(1, 0), E3=(0.8, 2), E4=(0.96352, 0.4245) dan E5=(0.83806, 1.68102). Kemudian
diperoleh tiga diantaranya titik ekuilibrium yang stabil yaitu satu tanpa threshold

harvesting dan dua dengan menggunakan threshold harvesting.
Untuk nilai parameter yang diberikan dari populasi x dan y, kestabilan dua

populasi dari tiga titik stabil mendekati nilai titik ekuilibrium nya masing-masing,
dan simulasi model hanya menggambarkan bagian titik stabil dengan menggunakan
threshold harvesting yaitu titik E4=(0.96352, 0.4245) dan titik E5=(0.83806, 1.68102).
Grafik solusi yang diperoleh untuk memperjelas menggambarkan perilaku solusi
untuk parameter tertentu yang mana ketika dilakukan maupun tidak dilakukannya
threshold harvesting terhadap predator akan tetap menghasilkan sistem yang stabil.

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