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ABSTRACT

This article discusses about dynamic behaviors of a Lotka-Volterra predator-prey
model with predator cannibalism. The observed model consists of four equilibrium
points. Simulation of the model is carried out with spesific parameters to describe
the behavior and stability of the equilibrium points. Based on results of simulation,
cannibalism has positive or negative effect depends on the dynamic behaviors of the
original system. This is a review of Deng et al. [Advances in Difference Equations,
359 (2019), 1-17].
Keywords: Predator-prey, stability, predator cannibalism

ABSTRAK

Artikel ini membahas perilaku dinamis model predator-prey Lotka-Volterra dengan
kanibalisme predator. Model yang diamati terdiri atas empat titik ekuilibrium.
Simulasi pada model dilakukan dengan parameter tertentu untuk menggambarkan
perilaku dan kestabilan titik ekuilibrium. Berdasarkan hasil simulasi, kanibalisme
memiliki efek positif atau negatif tergantung pada perilaku dinamis sistem aslinya.
Kajian ini merupakan tinjauan ulang dari artikel Deng et al. [Advances in Difference
Equations, 359 (2019), 1-17].
Kata kunci: Predator-prey, kestabilan, kanibalisme predator

1. PENDAHULUAN

Model matematika dapat memberikan gambaran secara matematik fenomena alam
seperti interaksi antar makhluk hidup yang dituntut untuk senantiasa berinteraksi
dengan makhluk hidup lainnya. Menurut Yusrianto et al. [11], populasi yang hidup
berdampingan dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu populasi. Salah
satu hubungan interaksi yang terjadi adalah predator-prey. Predator mengonsumsi
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prey agar bertahan hidup, dalam hal ini predator berfungsi sebagai pengendali po-
pulasi prey sehingga terbentuk keseimbangan jumlah populasi dari predator dan
prey. Interaksi ini lalu dinyatakan dalam persamaan matematis yang disebut model
predator-prey.

Bacaer [1] mengatakan model interaksi predator-prey pertama kali diperkenalkan
oleh Alfred James Lotka pada tahun 1925 dan Vito Volterra pada tahun 1926,
sehingga model ini dikenal sebagai persamaan Lotka-Volterra. Persamaan Lotka-
Volterra ini disebut juga model predator-prey klasik. Model ini masih sederhana
karena belum memperhitungkan waktu yang diperlukan predator untuk mencerna
makanannya.

Kanibalisme adalah perilaku mengonsumsi sesama spesies dan membantu me-
nyediakan sumber makanan, sehingga kanibalisme memiliki pengaruh yang sangat
penting terhadap perilaku dinamis dari populasi. Kanibalisme memiliki efek positif
atau negatif, tergantung pada perilaku dinamis sistem aslinya. Jika spesies predator
tanpa kanibalisme punah, maka kanibalisme yang sesuai dapat menyebabkan kedua
spesies hidup berdampingan. Jika spesies predator dan prey hidup berdampingan
dalam kondisi stabil dalam sistem aslinya, maka tingkat kelahiran yang cukup besar
dari predator yang kanibal dapat menyebabkan kepunahan spesies prey dikarenakan
predator yang kanibal juga mengonsumsi prey, sedangkan spesies predator tetap
dapat bertahan hidup dengan adanya kanibalisme walaupun spesies prey punah.

Model predator-prey merupakan salah satu model interaksi antar makhluk hidup
dalam suatu ekosistem, dengan predator sebagai spesies yang memangsa dan prey se-
bagai spesies yang dimangsa. Diberikan model Lotka-Volterra klasik sebagai berikut:

dx

dt
= bx− ax2 −mxy,

dy

dt
= −βy + nxy.

 (1)

dengan x dan y menyatakan masing-masing populasi prey dan predator, serta a,
b, β, n dan m adalah parameter bernilai positif. Jika turunan fungsi dx/dt dan
dy/dt bernilai positif maka populasi spesies mengalami peningkatan, sebaliknya jika
bernilai negatif maka populasi spesies mengalami penurunan.

Li et al. [6] dan Zhang et al. [13] membahas perilaku dinamis pada model
predator-prey Lotka-Volterra dua spesies klasik pada sistem persamaan (1) dan
memperoleh bahwa sistem persamaan (1) memiliki dua titik ekuilibrium E0(0, 0) dan
E1(b/a, 0). Titik ekuilibrium E0(0, 0) bertipe saddle dan titik ekuilibrium E1(b/a, 0)
stabil asimtotik global jika β > bn/a. Asumsikan bahwa β < bn/a, sehingga jika
titik ekuilibrium E2(β/n, bn− aβ/mn) ada, maka stabil asimtotik global.

Hubungan dinamis antara predator dan prey telah lama dan akan terus menjadi
salah satu tema dominan pada ekologi matematika. Kanibalisme sebagai fenomena
khusus di alam yang sering terjadi pada plankton Smith dan Reay [9], ikan Walters
et al. [10], laba-laba Petersen et al. [8], dan populasi serangga sosial Kang et al. [4]
menarik perhatian banyak peneliti. Zhang et al. [12] mengusulkan model predator-
prey stage-structure dengan kanibalisme untuk predator dan memperoleh bahwa
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tingkat kanibalisme yang besar dapat membuat ekuilibrium positif stabil secara
global meskipun kestabilannya berubah dengan peningkatan tingkat kanibalisme.
Hal ini membuat penulis tertarik untuk me-review artikel Deng et al. [3].

Untuk pembahasan, pada bagian kedua dibahas pembentukan model predator-
prey Lotka-Volterra dengan kanibalisme predator. Kemudian pada bagian ketiga
yaitu analisis kestabilan dan dilanjutkan pada bagian keempat ditujukkan simulasi
model. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

2. PEMBENTUKAN MODEL PREDATOR-PREY
LOTKA-VOLTERRA DENGAN KANIBALISME PREDATOR

Model predator-prey Lotka-Volterra dengan kanibalisme adalah suatu model yang
menggambarkan interaksi antara predator dan prey serta interaksi kanibalisme antar
predator. Sebelum memodelkan Lotka-Volterra dengan kanibalisme predator, ter-
lebih dahulu didefinisikan variabel dan parameter bernilai positif yang digunakan
dalam model ini, yaitu:
x := menyatakan densitas populasi prey.
y := menyatakan densitas populasi predator.
b := menyatakan tingkat pertumbuhan intrinsik dari prey.
a := menyatakan persaingan intraspesifik dari prey.
β := menyatakan tingkat kematian predator.
m := menyatakan kekuatan interaksi intraspesifik antara prey dan predator.
n := menyatakan efisiensi konversi prey yang tertelan menjadi predator baru.
c1 := menyatakan tingkat kelahiran dari predator yang kanibal.
c := menyatakan tingkat kanibalisme.
d := menyatakan tingkat kematian tanpa adanya kanibalisme.

Berdasarkan definisi variabel dan parameter di atas diperoleh laju perubahan
dari masing-masing populasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

(i) Laju perubahan populasi prey pada waktu t dipengaruhi oleh tingkat per-
tumbuhan intrinsik dari prey, persaingan intraspesifik dari prey dan kekuatan
interaksi intraspesifik antara prey dan predator. Laju perubahan populasi
prey mempengaruhi laju perubahan populasi prey secara linear, sehingga laju
perubahan populasi prey dinyatakan oleh

dx

dt
= x(b− ax−my). (2)

(ii) Laju perubahan populasi predator dipengaruhi oleh tingkat kematian predator
dan efisiensi konversi dari prey yang tertelan menjadi predator baru. Laju
perubahan populasi predator dinyatakan oleh

dy

dt
= y(−β + nx).

3



(iii) Interaksi laju perubahan populasi predator kemudian dipengaruhi oleh kani-
balisme dari predator, sehingga dapat ditulis menjadi

dy

dt
= y(−β + nx)− cy2

y + d
.

(iv) Laju perubahan populasi predator mempengaruhi laju perubahan populasi
predator secara linear. Interaksi ini kemudian dipengaruhi oleh tingkat ke-
lahiran dari predator yang kanibal di mana c1 < c karena dibutuhkan predasi
sejumlah prey oleh predator yang kanibal untuk menghasilkan satu keturunan
baru sehingga dapat ditulis menjadi

dy

dt
= y(−β + c1 + nx)− cy2

y + d
. (3)

Dari persamaan (2) dan (3), dengan mempertimbangkan asumsi diperoleh
model Lotka-Volterra dengan kanibalisme yaitu

dx

dt
= x(b− ax−my),

dy

dt
= y(−β + c1 + nx)− cy2

y + d
.

 (4)

Selanjutnya diberikan nilai parameter yang telah ditentukan oleh Deng et. al [3]
untuk menggambarkan hasil model ini secara numerik sebagaimana terdapat pada
Tabel 1, di mana semua nilai parameter bernilai positif.

Tabel 1: Nilai Parameter dari Deng et al. [3]

Parameter
Nilai Parameter

Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima
b 5 - - - -
a 3 - - - -
m 0.6 - - - -
β 2.5 - - - -
n 1.2 1.8 - - -
c 8 - - - -
d 15 - - - -
c1 0.4 2 2.5 5 7.86

3. ANALISIS KESTABILAN

Langkah yang dilakukan dalam menganalisis kestabilan sistem persamaan diferensial
(4) adalah menentukan titik ekuilibrium, matriks linearisasi dari sistem, dan nilai
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eigen dari matriks linearisasi. Perko [7, h. 102] menjelaskan bahwa titik x disebut
titik ekuilibrium jika f(x) = 0 sehingga,

x(b− ax−my) = 0, (5)

y(−β + c1 + nx)− cy2

y + d
= 0. (6)

Karena masing-masing nilai x dan y memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu ber-
nilai nol dan tidak nol, maka terdapat 22 = 4 kemungkinan titik ekuilibrium yaitu
(0, 0), (x∗, 0), (0, y∗) dan (x∗, y∗).

Berdasarkan persamaan (5) dan (6), sistem persamaan (4) memiliki 4 titik
ekuilibrium di mana titik ekuilibrium E0 dan E1 selalu ada, titik ekuilibrium E2

dan E∗ ada jika memenuhi syarat tertentu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2: Titik Ekuilibrium dari Sistem Persamaan (4)

No Titik Ekuilibrium Syarat
1 E0(0, 0) = (0, 0) Selalu ada

2 E1(x
∗, 0) =

(
b

a
, 0

)
Selalu ada

3 E2(0, y
∗) =

(
0,

d(c1 − β)

β + c− c1

)
c1 < β

4 E∗(x∗, y∗) =

(
B −

√
B2 − 4AC

2A
,
b− ax∗

m

)
1. β ≤ c1 < β +

bc

b+ dm

2. 0 < β − c1 <
bn

a

Selanjutnya dilakukan linearisasi untuk menganalisis kestabilan titik ekuilibrium
dengan mendiferensialkan sistem persamaan (4) terhadap x dan y sehingga diperoleh
matriks linearisasi dari persamaan (4) sebagai berikut:

J =

 −2ax−my + b −mx

ny nx− β + c1 −
2cy

y + d
+

cy2

(y + d)2

 . (7)

Untuk mengetahui kestabilan sistem (4) dapat dianalisis berdasarkan nilai eigen [5,
h.422] dengan mensubstitusikan keempat nilai titik ekuilibrium ke persamaan (7)
dan tipe titik ekuilibrium [2, h.396] sehingga diperoleh

1. Titik ekuilibrium pertama E0(0, 0) = (0, 0)
Dengan mensubstitusikan titik E0(0, 0) = (0, 0) pada matriks J diperoleh nilai
λ1 = b dan λ2 = c1−β, berdasarkan nilai parameter pada Tabel 1 maka dapat
disimpulkan titik E0 bertipe sebagai berikut:

(a) λ1 = b > 0, jika c1 < β maka λ2 = c1 − β < 0, sehingga titik ekuilibrium
E0(0, 0) bertipe saddle.
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(b) λ1 = b > 0, jika c1 = β maka λ2 = c1 − β = 0 , sehingga titik ekuilibrium
E0(0, 0) bertipe saddle node.

(c) λ1 = b > 0, jika c1 > β maka λ2 = c1 − β > 0, sehingga titik ekuilibrium
E0(0, 0) bertipe unstable node.

2. Titik ekuilibrium kedua E1(x
∗, 0) = (b/a, 0)

Dengan mensubstitusikan titik E1(x
∗, 0) = (b/a, 0) pada matriks J diperoleh

nilai λ1 = −b dan λ2 = bn/a − (β − c1), berdasarkan nilai parameter pada
Tabel 1 maka dapat disimpulkan titik E1 bertipe sebagai berikut:

(a) λ1 = −b < 0, jika β − c1 ≤ 0 atau c1 ≥ β maka λ2 = b/a− (β − c1) > 0,
sehingga titik ekuilibrium E1(b/a, 0) bertipe saddle.

(b) λ1 = −b < 0, jika c1 < β maka

i. Jika β − c1 < bn/a, maka λ2 = bn/a − (β − c1) > 0, sehingga titik
ekuilibrium E1(b/a, 0) bertipe saddle.

ii. Jika β − c1 > bn/a, maka λ2 = bn/a − (β − c1) < 0, sehingga titik
ekuilibrium E1(b/a, 0) bertipe stable node.

iii. Jika β − c1 = bn/a, maka λ2 = bn/a − (β − c1) = 0, sehingga titik
ekuilibrium E1(b/a, 0) bertipe saddle node.

3. Titik ekuilibrium ketiga E2(0, y
∗) = (0, d(c1 − β)/(β + c− c1))

Dengan mensubstitusikan titik E2(0, y
∗) = (0, d(c1 − β)/(β + c − c1)) pada

matriks J diperoleh nilai λ1 = C/(c + β − c1) dan λ2 = −cdy2/(y2 + d)2

dengan C = b(β + c − c1) + dm(β − c1) dan y2 = d(c1 − β)/(β + c − c1),
berdasarkan nilai parameter pada Tabel 1 maka dapat disimpulkan titik E2

bertipe sebagai berikut:

(a) λ2 = −cdy2/(y + d)2 < 0, jika β < c1 < β + (b(β + c) + βdm)/(b + dm)
maka λ1 = C/(c + β − c1) > 0, sehingga diperoleh titik ekuilibrium
E2(0, y

∗) = (0, d(c1 − β)/(β + c− c1)) bertipe saddle.

(b) λ2 = −cdy2/(y + d)2 < 0, jika c1 > β + (b(β + c) + βdm)/(b + dm)
maka λ1 = C/(c + β − c1) < 0, sehingga diperoleh titik ekuilibrium
E2(0, y

∗) = (0, d(c1 − β)/(β + c− c1)) bertipe stable node.

(c) λ2 = −cdy2/(y + d)2 < 0, jika c1 = β + (b(β + c) + βdm)/(b + dm)
maka λ1 = C/(c + β − c1) = 0, sehingga diperoleh titik ekuilibrium
E2(0, y

∗) = (0, d(c1 − β)/(β + c− c1)) bertipe saddle node.

4. Titik ekuilibrium keempat E∗(x∗, y∗) = (B −
√
B2 − 4AC/2A, (b− ax∗)/m)

Dengan mensubstitusikan titikE∗(x∗, y∗) = (B−
√
B2 − 4AC/2A, (b−ax∗)/m)

pada matriks J diperoleh nilai det (J∗) > 0 dan Tr(J∗) < 0, berdasarkan ni-
lai parameter pada Tabel 1 maka dapat disimpulkan titik E∗ stabil asimtotik
lokal.

Selanjutnya kestabilan asimtotik global persamaan (4) ditentukan menggunakan
metode Lyapunov.
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Teorema 1 Asumsikan bahwa

β − c1 >
bn

a

berlaku, maka E1(x
∗, 0) = (b/a, 0) stabil asimtotik global.

Bukti. Diketahui fungsi Lyapunov yang sesuai

V1(x, y) =
n

m

(
x− x̄− x̄ ln

(x
x̄

))
+ y

dengan x̄ = b/a. Turunan V1 terhadap waktu sepanjang lintasan (4) adalah

V̇1(x, y) = −an

m
(x− x̄)2 − cy2

y + d
,

oleh karena V̇1(x, y) < 0 maka titik ekuilibrium E1(x
∗, 0) terbukti stabil asimtotik

global. 2

Teorema 2 Asumsikan bahwa

c1 > β +
b(β + c) + βdm

b+ dm

berlaku, maka E2(0, y
∗) = (0, d(c1 − β)/(β + c− c1)) stabil asimtotik global.

Bukti. Diketahui fungsi Lyapunov yang sesuai

V2(x, y) = x+
m

n

(
y − ȳ − ȳ ln

(
y

ȳ

))
dengan ȳ = d(c1 − β)/(β + c− c1). Turunan V2 terhadap waktu sepanjang lintasan
(4) adalah

V̇2(x, y) = −ax2 − cdm(y − ȳ)2

n(y + d)(ȳ + d)
,

oleh karena V̇2(x, y) < 0 maka titik ekuilibrium E2(0, y
∗) terbukti stabil asimtotik

global. 2

Teorema 3 Jika titik ekuilibrium E3(x
∗, y∗) ada, maka stabil asimtotik global.

Bukti. Diketahui fungsi Lyapunov yang sesuai

V3(x, y) =
(
x− x∗ − x∗ ln

( x

x∗

))
+

m

n

(
y − y∗ − y∗ ln

(
y

y∗

))
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Turunan V3 terhadap waktu sepanjang lintasan (4) adalah

V̇3(x, y) = −a(x− x∗)− cdm(y − ȳ)2

n(y + d)(ȳ + d)
,

oleh karena V̇3(x, y) < 0 maka titik ekuilibrium E3 terbukti stabil asimtotik global.
2

4. SIMULASI MODEL

Simulasi dilakukan berdasarkan model yang telah dibentuk dengan memilih para-
meter yang sesuai dengan syarat kestabilan titik ekuilibrium untuk melihat perilaku
dinamis antara predator dan prey pada model predator-prey Lotka-Volterra klasik
dan model predator-prey Lotka-Volterra dengan kanibalisme predator.

y

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

x

Gambar 1: Perilaku dinamis sistem persamaan (8)

Pada simulasi pertama pada Gambar 1, nilai parameter b = 5, a = 3, m = 0.6,
β = 2.5, dan n = 1.2 disubstitusikan ke sistem persamaan (1) sehingga dapat ditulis
menjadi

dx

dt
= x(5− 3x− 0.6y),

dy

dt
= y(−2.5 + 1.2x).

 (8)

Model predator-prey Lotka-Volterra klasik pada sistem persamaan (8) memiliki dua
titik ekuilibrium E0(0, 0) dan E1(1.67, 0).
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Gambar 2: Perilaku dinamis sistem persamaan (9) ketika (i) c1 = 0.4, (ii) c1 = 2,
(iii) c1 = 2.5, (iv) c1 = 5, dan (v) c1 = 7.86

.
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Pada simulasi kedua pada Gambar 2, nilai parameter kanibalisme ditambahkan
ke sistem persamaan (8). Nilai parameter b = 5, a = 3, m = 0.6, β = 2.5, n = 1.2,
c = 8, dan d = 15 disubstitusikan ke sistem persamaan (4) sehingga dapat ditulis
menjadi

dx

dt
= x(5− 3x− 0.6y),

dy

dt
= y(−2.5 + c1 + 1.2x)− 8y2

y + 15
.

 (9)

Beberapa kondisi dibutuhkan untuk membandingkan titik ekuilibrium yang diperoleh,
yaitu sebagai berikut:

(i) Ketika c1 = 0.4, sistem persamaan (9) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0) dan
E1(1.67, 0).

(ii) Ketika c1 = 2, sistem persamaan (9) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0),
E1(1.67, 0), dan E∗(1.26, 2.11).

(iii) Ketika c1 = 2.5, sistem persamaan (9) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0),
E1(1.67, 0), dan E∗(1.1, 2.97).

(iv) Ketika c1 = 5, sistem persamaan (9) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0),
E1(1.67, 0), E2(0, 6.9), dan E∗(0.163, 7.63).

(v) Ketika c1 = 7.86, sistem persamaan (9) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0) dan
E1(1.67, 0). Titik ekuilibrium E∗ hilang dan titik ekuilibrium E2(0, 30.4) akan
muncul.

y
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Gambar 3: Perilaku dinamis sistem persamaan (10)
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Pada simulasi ketiga pada Gambar 3, nilai parameter b = 5, a = 3, m = 0.6,
β = 2.5, dan n = 1.8 disubstitusikan ke sistem persamaan (1) sehingga dapat ditulis

dx

dt
= x(5− 3x− 0.6y),

dy

dt
= y(−2.5 + 1.8x).

 (10)

Model predator-prey Lotka-Volterra klasik pada sistem persamaan (10) memiliki tiga
titik ekuilibrium yaitu E0(0, 0), E1(1.67, 0) dan E2(1.39, 1.36).
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(iii)

Gambar 4: Perilaku dinamis sistem persamaan (11) ketika (i) c1 = 2, (ii) c1 = 5,
dan (iii) c1 = 7.86

.
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Pada simulasi keempat pada Gambar 4, nilai parameter kanibalisme ditam-
bahkan ke sistem persamaan (8). Nilai parameter b = 5, a = 3, m = 0.6, β = 2.5,
n = 1.8, c = 8, dan d = 15 disubstitusikan ke sistem persamaan (4) sehingga dapat
ditulis menjadi

dx

dt
= x(5− 3x− 0.6y),

dy

dt
= y(−2.5 + c1 + 1.8x)− 8y2

y + 15
.

 (11)

Beberapa kondisi dibutuhkan untuk membandingkan titik ekuilibrium yang diperoleh,
yaitu sebagai berikut:

(i) Ketika c1 = 2, sistem persamaan (11) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0),
E1(1.67, 0), dan E∗(1.05, 3.12).

(ii) Ketika c1 = 5, sistem persamaan (11) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0),
E1(1.67, 0), E2(0, 6.87), dan E∗(x∗, y∗) = (0.139, 7.84).

(iii) Ketika c1 = 7.86, sistem persamaan (11) memiliki titik ekuilibrium E0(0, 0)
dan E1(1.67, 0). Titik ekuilibrium E∗ hilang dan titik ekuilibrium E2(0, 30.6)
akan muncul.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka diperoleh bahwa untuk semua para-
meter positif, titik ekuilibrium dari sistem persamaan (1) dan (4) ditunjukkan pada
Tabel 3

Tabel 3: Titik Ekuilibrium Sistem Persamaan (1) dan (4)

Gambar E0 E1 E2 E∗

1 (0, 0) (1.67, 0) - -
2 (i) (0, 0) (1.67, 0) - -
2 (ii) (0, 0) (1.67, 0) - (1.26, 2.11)
2 (iii) (0, 0) (1.67, 0) - (1.1, 2.97)
2 (iv) (0, 0) (1.67, 0) (0, 6.9) (0.163, 7.63)
2 (v) (0, 0) (1.67, 0) (0, 30.4) -
3 (0, 0) (1.67, 0) (1.39, 1.36) -

4 (i) (0, 0) (1.67, 0) - (1.05, 3.12)
4 (ii) (0, 0) (1.67, 0) (0, 6.87) (0.139, 7.84)
4 (iii) (0, 0) (1.67, 0) (0, 30.6) -
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Tipe titik ekuilibrium dari sistem persamaan (1) dan (4) berdasarkan kestabilan-
nya ditunjukkan pada Tabel 4 dimana SAG notasi untuk stabil asimtotik global.

Tabel 4: Tipe Titik Ekuilibrium Sistem Persamaan (1) dan (4)

Gambar E0 E1 E2 E∗

1 saddle SAG - -
2 (i) saddle stable node - -
2 (ii) saddle saddle - SAG
2 (iii) saddle node saddle - SAG
2 (iv) unstable node saddle saddle SAG
2 (v) unstable node saddle SAG -
3 saddle unstable SAG -

4 (i) saddle saddle - SAG
4 (ii) unstable node saddle saddle SAG
4 (iii) unstable node saddle SAG -

5. KESIMPULAN

Pada artikel ini dilakukan analisis model predator-prey Lotka-Volterra klasik dan
model predator-prey dengan kanibalisme predator. Kestabilan titik ekuilibrium telah
diketahui dan diperoleh fenomena menarik tentang perilaku dinamis dari model
Lotka-Volterra dengan kanibalisme. Jika model Lotka-Volterra klasik tanpa kani-
balisme memiliki titik ekuilibrium E1 yang stabil asimtotik global, tingkat kani-
balisme yang sesuai dapat mengarahkan model Lotka-Volterra dengan kanibalisme
menghasilkan titik ekuilibrium E∗ yang stabil asimtotik global. Dapat dikatakan
kanibalisme dalam range tertentu dapat membuat spesies predator dan spesies prey
hidup berdampingan. Dalam hal ini kanibalisme memiliki efek positif terhadap
koeksistensi predator dan prey. Dengan peningkatan tingkat kelahiran dari preda-
tor yang kanibal yang dinotasikan dengan c1, titik ekuilibrium E∗ akan hilang dan
titik ekuilibrium E2 akan muncul sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa sumber
makanan lain, populasi predator masih bisa bertahan hidup dengan kanibalisme.

Jika model Lotka-Volterra klasik memiliki titik ekuilibrium E2 yang stabil asim-
totik global, maka dengan peningkatan nilai c1, densitas populasi prey menurun
sementara densitas populasi predator meningkat. Saat nilai c1 cukup besar, popu-
lasi prey akan menuju kepunahan sehingga dapat dikatakan kanibalisme predator
akan membuat populasi prey punah. Kanibalisme predator juga mengubah tipe
kestabilan titik ekuilibrium.

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