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ABSTRACT

This article discusses the analysis and dynamics of the alcoholic model with the
influence of alcohol treatment centers. This model uses a system of nonlinear differ-
ential equations with six compartments, namely PMHT rT pQ. The observed model
have two equilibrium points, namely the free point of the drinkers and the equilib-
rium with the drinkers. Stability analysis of the basic reproduction number R0. If
R0 < 1 then the system goes to the equilibrium point of free drinkers or no more
drinkers, but if R0 > 1 then the system goes to the equilibrium point with drinkers
which means there will be drinkers constantly.

Keywords: Alcoholics, alcohol treatment centers, equilibrium point, basic repro-
duction number

ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis dan dinamika model pecandu alkohol dengan penga-
ruh pusat perawatan alkohol. Model ini menggunakan sistem persamaan diferen-
sial nonlinear dengan enam kompartemen yaitu PMHT rT pQ. Model yang diamati
mempunyai dua titik ekulibrium yaitu titik bebas peminum dan ekuilibrium den-
gan peminum. Analisis kestabilan ditentukan dari bilangan reproduksi dasar R0,
yaitu jika R0 < 1 maka sistem menuju titik ekuilbrium bebas peminum, namun jika
R0 > 1 maka sistem menuju titik ekuilibrium dengan peminum.

Kata kunci: Pecandu alkohol, pusat perawatan alkohol, titik ekulibrium, bilangan
reproduksi dasar
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1. PENDAHULUAN

Alkoholisme merupakan sebuah gangguan kronis yang menyebabkan seseorang mi-
num alkohol secara tidak terkendali. Kecanduan alkohol dalam jangka panjang juga
bisa menyebabkan kerusakan parah pada otak dan hati. Kecanduan alkohol memiliki
dampak negatif dalam beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Banyak kajian dan penelitian pada masalah alkoholisme. Adu et al. [1] be-
serta Sharma dan Samanta [10] menggunakan model matematika nonlinear untuk
mempelajari dinamika epidemi peminum dengan membagi populasi menjadi em-
pat kompartemen yaitu bukan peminum (S), peminum berat (H), peminum dalam
pengobatan (T ), dan peminum yang pulih (R). Manthey et.al [8] mengusulkan
model matematika untuk mempelajari dinamika peminum di kampus sebagai model
epidemiologi. Bhunu [3] membagi orang yang minum alkohol menjadi empat kom-
partemen yaitu orang yang tidak pernah mengonsumsi alkohol (S), orang yang hanya
sekedar mengonsumsi alkohol (D), orang yang sudah menjadi konsumen alkohol (A)
dan orang yang telah sembuh dari pengaruh alkohol (R).

Khajji et al. [6] mengusulkan model pecandu alkohol dengan pengaruh pusat pe-
rawatan alkohol menjadi enam kelompok dalam sebuah populasi yaitu orang yang
berpotensi untuk mengonsumsi alkohol (P ), orang yang hanya sekedar mengonsumsi
alkohol dan dapat mengontrol konsumsi alkohol (M), orang yang sudah menjadi pe-
candu alkohol berat (H), pecandu alkohol yang kaya (T r), pecandu alkohol yang
miskin (T p) dan orang yang berhenti minum alkohol (Q). Hal ini membuat penulis
tertarik untuk me-review sebagian artikel Khajji et al. [6]. Untuk menjelaskan hal
ini, pada bagian kedua dibahas pembentukan model pecandu alkohol dengan penga-
ruh pusat perawatan alkohol. Kemudian dilanjutkan menentukan titik ekuilibrium
dibagian tiga. Selanjutnya dibagian empat diberikan analisis kestabilan dan pada
bagian lima ditunjukkan simulasi model. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan.

2. PEMBENTUKAN MODEL PECANDU ALKOHOL DENGAN
PENGARUH PUSAT PERAWATAN ALKOHOL

Model pecandu alkohol dengan pengaruh pusat perawatan alkohol membagi orang
yang minum alkohol menjadi enam kelompok yaitu PMHT rT pQ. Beberapa asumsi
yang digunakan dalam model yaitu adanya pertumbuhan alami dari populasi pemi-
num potensial secara konstan. Peminum potensial dapat menjadi peminum sedang
karena adanya interaksi dengan peminum sedang dalam beberapa acara sosial seperti
pernikahan dan perayaan akhir tahun. Peminum sedang dapat menjadi peminum
berat akibat mengonsumsi alkohol secara terus-menerus tanpa adanya batasan. Pe-
minum berat dapat pulih dari kecanduan tanpa adanya perawatan. Peminum berat
perlu mendapatkan perawatan di pusat perawatan alkohol untuk menyembuhkan
mereka dari kecanduan alkohol. Peminum berat yang kaya akan melakukan pe-
rawatan di pusat perawatan swasta, sedangkan peminum berat yang miskin akan
melakukan perawatan di pusat perawatan umum. Orang yang sembuh dari ke-
canduan alkohol akan berhenti minum alkohol secara total dan tidak akan pernah
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minum lagi. Adanya kematian alami dari masing-masing populasi, namun kematian
peminum berat mengakibatkan kematian yang lebih besar akibat penyakit yang
disebabkan oleh kecanduan alkohol.

Sebelum memodelkan pecandu alkohol dengan pengaruh pusat perawatan alko-
hol, didefinisikan parameter yang digunakan dengan asumsi bahwa semua parame-
ter dan variabel bernilai positif, yaitu b menyatakan tingkat pertumbuhan pemi-
num potensial, N menyatakan total seluruh populasi, µ menyatakan tingkat ke-
matian alami setiap populasi, β1 menyatakan tingkat interaksi (kontak langsung)
peminum potensial dengan peminum sedang, β2 menyatakan tingkat pertumbuhan
peminum berat (pecandu) alkohol, α1 menyatakan tingkat perawatan peminum di
pusat perawatan swasta, α2 menyatakan tingkat perawatan peminum di pusat pera-
watan umum, α3 menyatakan tingkat berhentinya peminum berat tanpa perawatan,
δ menyatakan tingkat kematian akibat kecanduan alkohol, γ1 menyatakan tingkat
kesembuhan peminum setelah melakukan perawatan di pusat perawatan swasta, γ2
menyatakan tingkat kesembuhan peminum setelah melakukan perawatan di pusat
perawatan umum.

Proses pemodelan dilakukan berdasarkan skema hubungan antar populasi dari
model pecandu alkohol dengan pengaruh pusat perawatan alkohol yang dapat dilihat
pada Gambar 1.

b

P

µ

β1
PM

N
M

β1M
µH

µ+ δ

α1H

T r

µ

α2H

T p

µ

α3H

γ1T
r γ2T
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Gambar 1: Skema model pecandu alkohol dengan pengaruh pusat perawatan alkohol

Berdasarkan definisi dan asumsi terdapat beberapa laju perubahan dari masing-
masing populasi yaitu laju perubahan peminum potensial

(
dP/dt

)
akan bertambah

akibat adanya pertumbuhan alami dengan laju pertumbuhan sebesar b. Laju pe-
rubahan peminum potensial dapat berkurang sebesar β1PM/N karena adanya in-
teraksi dengan peminum sedang sebab peminum sedang dapat mengajak peminum
potensial untuk mengosumsi alkohol sehingga peminum potensial berubah menjadi
peminum sedang. Laju perubahan peminum potensial juga dapat berkurang akibat
kematian alami sebesar µP . Laju perubahan peminum potensial menjadi

dP

dt
= b− β1

PM

N
− µP. (1)

Laju perubahan peminum sedang
(
dM/dt

)
dapat bertambah sebesar β1PM/N

karena adanya interaksi dengan peminum potensial sebab peminum sedang dapat
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mengajak peminum potensial untuk mengonsumsi alkohol sehingga peminum poten-
sial berubah menjadi peminum sedang. Laju perubahan peminum sedang dapat
berkurang sebesar β2M akibat peminum sedang mengonsumsi alkohol secara terus-
menerus tanpa adanya batasan sehingga peminum sedang kecanduan dan berubah
menjadi peminum berat. Laju perubahan peminum sedang juga dapat berkurang
akibat kematian alami sebesar µM . Laju perubahan peminum sedang menjadi

dM

dt
= β1

PM

N
− (β2 + µ)M. (2)

Laju perubahan peminum berat
(
dH/dt

)
dapat bertambah sebesar β2M akibat

peminum sedang mengonsumsi alkohol secara terus-menerus tanpa adanya batasan
sehingga peminum sedang kecanduan dan berubah menjadi peminum berat. Laju
perubahan peminum berat dapat berkurang karena adanya perawatan di pusat pe-
rawatan alkohol swasta sebesar α1H, pusat perawatan alkohol umum sebesar α2H
dan sembuh dari kecanduan alkohol tanpa adanya perawatan sebesar α3H. Laju
perubahan peminum berat juga dapat berkurang akibat kematian alami sebesar
µH dan kematian akibat kecanduan alkohol sebesar δH. Laju perubahan peminum
berat menjadi

dH

dt
= β2M − (α1 + α2 + α3 + µ+ δ)H. (3)

Laju perubahan peminum kaya
(
dT r/dt

)
dapat bertambah karena peminum be-

rat memanfaatkan kemampuan finansialnya untuk melakukan perawatan di pusat
perawatan alkohol swasta sebesar α1H. Laju perubahan peminum kaya dapat berku-
rang karena peminum sembuh dari kecanduan alkohol setelah melakukan perawatan
di pusat perawatan alkohol swasta sebesar γ1T

r. Laju perubahan peminum kaya
juga dapat berkurang karena kematian alami sebesar µT r. Laju perubahan pemi-
num kaya di pusat perawatan swasta menjadi

dT r

dt
= α1H − (γ1 + µ)T r. (4)

Laju perubahan peminum miskin (dT p/dt
)
dapat bertambah karena peminum

berat melakukan perawatan di pusat perawatan alkohol umum sebesar α2H. Laju
perubahan peminum miskin dapat berkurang karena peminum sembuh dari kecan-
duan alkohol setelah melakukan perawatan di pusat perawatan alkohol umum sebe-
sar γ2T

p. Laju perubahan peminum miskin juga dapat berkurang karena kematian
alami sebesar µT p. Laju perubahan peminum miskin di pusat perawatan umum
menjadi

dT p

dt
= α2H − (γ2 + µ)T p. (5)

Laju perubahan orang yang berhenti minum
(
dQ/dt

)
dapat bertambah karena

peminum sembuh dari kecanduan alkohol setelah melakukan perawatan di pusat
perawatan alkohol swasta sebesar γ1T

r dan pusat perawatan alkohol umum sebesar
γ2T

p. Laju perubahan orang yang berhenti minum juga dapat bertambah karena
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peminum sembuh dari kecanduan alkohol tanpa melakukan perawatan di pusat pe-
rawatan alkohol sebesar α3H. Laju perubahan orang yang berhenti minum dapat
berkurang karena kematian alami sebesar µQ. Laju perubahan orang yang berhenti
minum menjadi

dQ

dt
= γ1T

r + γ2T
p + α3H − µQ. (6)

Dengan menggabungkan persamaan (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), diperoleh
sistem yang menggambarkan model dinamika pecandu alkohol dengan pengaruh
pusat perawatan alkohol, yaitu

dP/dt = b− β1
PM

N
− µP,

dM/dt = β1
PM

N
− (β2 + µ)M,

dH/dt = β2M − (α1 + α2 + α3 + µ+ δ)H,
dT r/dt = α1H − (γ1 + µ)T r,
dT p/dt = α2H − (γ2 + µ)T p,
dQ/dt = γ1T

r + γ2T
p + α3H − µQ.


(7)

Total keseluruhan populasi dilambangkan N(t) dengan

N(t) = P (t) +M(t) +H(t) + T r(t) + T p(t) +Q(t). (8)

Perhatikan bahwa tiga persamaan pertama pada sistem (7) tidak bergantung
pada variabel T r, T p dan Q, sehingga sistem persamaan (7) ekivalen dengan sistem
persamaan berikut:

dP/dt = b− β1
PM

N
− µP,

dM/dt = β1
PM

N
− (β2 + µ)M,

dH/dt = β2M − (α1 + α2 + α3 + µ+ δ)H.

 (9)

dan misalkan bilangan reproduksi dasar

R0 =
β1

µ+ β2

. (10)

3. TITIK EKUILIBRIUM

Pada bagian ini ditentukan titik ekuilibrium untuk sistem (9). Boyce dan DiPrima
[4, h. 509] menjelaskan titik ekuilibrium untuk sistem (9) dapat diperoleh memenuhi

b− β1
PM

N
− µP = 0, (11)

β1
PM

N
− (β2 + µ)M = 0, (12)

β2M − (α1 + α2 + α3 + µ+ δ)H = 0. (13)
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Sistem (9) memiliki dua titik ekuilibrium yaitu titik bebas peminum E0 = (b/µ, 0, 0)
dan titik dengan peminum (P ∗,M∗, H∗) dengan

P ∗ =
b

µR0

,

M∗ =
b
(
R0 − 1

)
β1

,

H∗ =
β2b

(
R0 − 1

)
β1(α1 + α2 + α3 + µ+ δ)

.


(14)

4. ANALISIS KESTABILAN

Pada bagian ini dilakukan analisis kestabilan dari sistem persamaan (9). Langkah
yang dilakukan adalah menentukan matriks Jacobian dari sistem dan nilai eigen dari
matriks Jacobian kemudian menentukan kestabilan dengan kriteria Routh-Hurwitz.
Matriks Jacobian [9, h. 102] dari sistem persamaan (7) yaitu

J(E) =


−β1

M

N
− µ −β1

P

N
0

β1
M

N
β1

P

N
− β2 − µ 0

0 β2 −α1 − α2 − α3 − µ− δ

 . (15)

Matriks Jacobian dan persamaan karakteristik untuk titik ekuilibrium bebas
peminum E0 adalah

J(E0) =

 −µ −β1 0
0 β1 − β2 − µ 0
0 β2 −α1 − α2 − α3 − µ− δ

 . (16)

(
− µ− λ

)(
β1 − β2 − µ− λ

)(
− α1 − α2 − α3 − µ− δ − λ

)
= 0.(

− µ− λ
)( β1

µ+ β2

− 1− λ

)(
− α1 − α2 − α3 − µ− δ − λ

)
= 0.(

− µ− λ
)(
R0 − 1− λ

)(
− α1 − α2 − α3 − µ− δ − λ

)
= 0.

sehingga diperoleh nilai eigen [2, h. 277]

λ1 = −µ < 0, λ2 = R0 − 1, λ3 = −α1 − α2 − α3 − µ− δ < 0,

nilai λ2 akan bernilai negatif jika R0 < 1, sehingga berdasarkan kriteria Routh-
Hurwitz [7, h. 35], titik ekuilibrium bebas peminum E0 akan stabil asimtotik jika
R0 < 1 dan tak stabil jika R0 > 1 [5].

Matriks Jacobian dan persamaan karakteristik untuk titik ekuilibrium dengan
peminum E∗ adalah
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J(E∗) =


−β1

M∗

N
− µ −β1

P ∗

N
0

β1
M∗

N
β1

P ∗

N
− β2 − µ 0

0 β2 −α1 − α2 − α3 − µ− δ

 . (17)

(
− α1 − α2 − α3 − µ− δ − λ

)
φ(λ) = 0,

dengan φ(λ) = λ2 + a1λ + a2 dan a1 = β1M
∗/N + µ > 0, a2 = β2

1P
∗M∗/N2 > 0.

Persamaan φ(λ) memiliki akar-akar negatif jika a1 dan a2 bernilai positif. Nilai a1
dan a2 bernilai positif jika M∗ bernilai positif atau nilai R0 > 1, sehingga nilai eigen
dari matriks Jacobian untuk titik ekuilibrium dengan peminum E∗ ketika R0 > 1
diperoleh λ1 = −α1 − α2 − α3 − µ − δ < 0, λ2 < 0, dan λ3 < 0. Berdasarkan
kriteria Routh-Hurwitz [7, h. 35], titik ekuilibrium dengan peminum E∗ akan stabil
asimtotik jika R0 > 1.

5. SIMULASI MODEL

Pada bagian ini diilustrasikan solusi numerik dari model (7) dengan beberapa nilai
parameter dan nilai awal yang berbeda dengan total populasi N = 1000. Misalkan
dipilih nilai awal dari P , M , H, T r, T p dan Q pada Tabel 1 dan 3 dan yaitu Pi(0),
Mi(0), Hi(0), T

r
i (0), T

p
i (0), Qi(0) dengan i = 1, 2, 3.

Tabel 1: Nilai awal yang digunakan untuk model (7)

Nilai awal P (0) M(0) H(0) T r(0) T p(0) Q(0)
1 300 100 50 60 35 18
2 600 300 150 30 20 10
3 800 500 200 10 10 6

Tabel 2: Nilai parameter yang digunakan untuk model (7)

Parameter b β1 β2 µ δ
Nilai 65 0.02 0.14 0.065 0.002

Parameter α1 α2 α3 γ1 γ2
Nilai 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002

Dilakukan simulasi model (7) dari titik ekuilibrium bebas peminum (E0) dengan
menggunakan nilai awal berbeda pada Tabel 1 dan parameter pada Tabel 2 dalam
waktu (hari) dengan nilai R0 = 0, 0976 atau R0 < 1. Pada Gambar 2 dapat dilihat
bahwa peminum potensial (P ) terus naik menuju seribu dan peminum sedang (M)
terus turun menuju nol.
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P1(0) = 300
P2(0) = 600
P3(0) = 800

M1(0) = 100
M2(0) = 300
M3(0) = 500

(P ) (M)

Gambar 2: Grafik peminum potensial (P ) dan peminum sedang (M)

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa peminum berat (H) awalnya naik kemudian
turun menuju nol dan peminum kaya (T r) yang melakukan perawatan di pusat
perawatan swasta terus menurun menuju nol.

H1(0) = 50
H2(0) = 150
H3(0) = 200

T r
1 (0) = 60

T r
2 (0) = 30

T r
3 (0) = 10

(H) (T r)

Gambar 3: Grafik peminum berat (H) dan peminum kaya (T r)
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Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa peminum miskin (T p) yang melakukan
perawatan (rehabilitasi) di pusat perawatan umum dan orang yang berhenti minum
(Q) terus menurun menuju nol.

T p
1 (0) = 50

T p
2 (0) = 150

T p
3 (0) = 200

Q1(0) = 60
Q2(0) = 30
Q3(0) = 10

(T p) (Q)

Gambar 4: Grafik peminum miskin (T p) dan orang yang berhenti minum (Q)

Gambar 2, 3, dan 4 memperlihatkan solusi dari model (7) bergerak dari nilai awal
yang diberikan menuju ke titik ekuilibrium bebas peminum E0(P0, 0, 0, 0, 0, 0) ketika
R0 < 1, sehingga model (7) bersifat stabil asimtotik. Dilakukan simulasi model (7)
dari titik ekuilibrium peminum (E∗) menggunakan nilai awal dan parameter pada
Tabel 3 dan 4 dalam waktu (hari) dengan nilai R0 = 3, 6585 atau R0 > 1.

Tabel 3: Nilai awal yang digunakan untuk model (7)

Nilai awal P (0) M(0) H(0) T r(0) T p(0) Q(0)
1 200 300 100 60 35 18
2 300 400 300 30 20 10
3 600 500 500 5 6 6

Tabel 4: Nilai parameter yang digunakan untuk model (7)

Parameter b β1 β2 µ δ
Nilai 65 0.75 0.14 0.065 0.002

Parameter α1 α2 α3 γ1 γ2
Nilai 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
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Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa peminum potensial (P ) menurun kemudian
naik menuju P ∗ = 273 dan peminum sedang (M) awalnya menurun dan kemudian
naik menuju M∗ = 230.

P1(0) = 200
P2(0) = 300
P3(0) = 600

M1(0) = 300
M2(0) = 400
M3(0) = 500

(P ) (M)

Gambar 5: Grafik peminum potensial (P ) dan peminum sedang (M)

H1(0) = 100
H2(0) = 300
H3(0) = 500

T r
1 (0) = 60

T r
2 (0) = 30

T r
3 (0) = 5

(H) (T r)

Gambar 6: Grafik peminum berat (H) dan peminum kaya (T r)
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Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa peminum berat (H) naik menuju H∗ = 461
dan peminum kaya (T r) yang melakukan perawatan (rehabilitasi) di pusat perawatan
swasta terus menurun menuju T r∗ = 7.

T p
1 (0) = 35

T p
2 (0) = 20

T p
3 (0) = 6

Q1(0) = 18
Q2(0) = 10
Q3(0) = 6

(T p) (Q)

Gambar 7: Grafik peminum miskin (T p) dan orang yang berhenti minum (Q)

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa peminum miskin (T p) yang melakukan pe-
rawatan (rehabilitasi) di pusat perawatan umum naik menuju T p∗ = 7 dan orang
yang berhenti minum (Q) terus turun menuju Q∗ = 7. Gambar 5, 6, dan 7 memper-
lihatkan bahwa solusi dari model (7) bergerak dari nilai awal yang diberikan menuju
ke titik ekuilibrium E∗(P ∗,M∗, H∗, T r∗, T p∗, Q∗) ketika nilai R0 > 1, sehingga model
(7) bersifat stabil asimtotik.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model pecandu alkohol dengan pe-
ngaruh pusat perawatan alkohol memiliki dua titik ekuilibrium yaitu titik ekuilibrium
bebas peminum E0 dimana E0 = (b/µ, 0, 0) dan titik ekuilibrium dengan peminum
E∗ dimana E∗ = (P ∗,M∗, H∗). Analisis kestabilan ditentukan dari bilangan repro-
duksi dasar R0 = β1/(µ + β2), yaitu jika R0 < 1 maka sistem akan menuju titik
ekuilibrium bebas peminum, namun jika R0 > 1 maka sistem akan menuju titik
ekuilibrium dengan peminum.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriadi
Putra, M.Si. dan anonymous reviewer yang telah membimbing dan memberikan
arahan dalam penulisan artikel ini.
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