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ABSTRACT

This article discusses the interactions among three population consisting of prey 1,
prey 2, and predator population. The model described involves the prey 1 population
influenced by Allee effect. Prey 1 and prey 2 population have a mutuality according
to Holling functional response, while the predator population has alternative food
sources. In the model observed, there are eight equilibrium points in which four of
them are stable under certain conditions. Simulations on the model are carried out
to describe the dynamics of the three populations with certain parameters.

Keywords: Predator-prey Model, Allee effect, Holling functional response, stability

ABSTRAK

Artikel ini membahas interaksi dari tiga populasi yang terdiri dari populasi prey 1,
prey 2, dan predator. Model yang digambarkan melibatkan populasi prey 1 yang
dipengaruhi oleh Allee effect. Prey 1 dan prey 2 bersimbiosis mutualisme mengikuti
fungsi respon Holling, sementara populasi predator memiliki sumber makanan alter-
natif. Dalam model yang diamati, terdapat delapan titik ekuilibrium dengan empat
diantaranya stabil dengan syarat tertentu. Simulasi pada model dilakukan untuk
menggambarkan dinamika dari ketiga populasi dengan parameter tertentu.

Kata kunci: Model predator-prey, Allee effect, fungsi respon Holling, stabilitas

1. PENDAHULUAN

Model predator-prey merupakan model matematika yang menggambarkan interaksi
predasi antara dua populasi, yakni predator dan prey yang akan mempengaruhi per-
tumbuhan dari kedua populasi tersebut. Berryman [1] mengatakan model predator-
prey pertama kali diperkenalkan oleh Alfred J. Lotka dan Vito Volterra pada tahun
1920-an yang kemudian dikenal dengan model Lotka-Volterra. Model Lotka-Volterra
pada awalnya memiliki asumsi prey tumbuh secara terus menerus saat ketiadaan
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predator, sehingga model ini kemudian dimodifikasi dengan menambahkan fungsi
logistik pada persamaan prey. Hal ini dilakukan karena suatu populasi tidak akan
bertambah secara terus menerus dikarenakan ada faktor-faktor yang menghambat
seperti ruang hidup, makanan, dan lingkungan. Besarnya populasi juga dipengaruhi
oleh suatu fenomena yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan intrinsik yang
dikenal dengan Allee effect.

Courchamp et al. [4, h. 2] mengatakan fenomena Allee pertama kali diperke-
nalkan oleh Warder Clyde Allee pada tahun 1931 dan disebut dengan prinsip Allee
pada tahun 1953, yang kemudian dikenal dengan Allee effect. Kemudian Motuma
dan Beyene [8] mengatakan Allee effect dicirikan oleh hubungan antara kepadatan
populasi dan rata-rata kemampuan individu yang dapat mempengaruhi laju per-
tumbuhan populasi per kapita. Allee effect dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti kesulitan mencari pasangan, disfungsi sosial, dan depresi perkawinan sedarah.
Selain itu menurut Gascoigne dan Lipcius [5], fenomena ini juga dapat didorong oleh
tingkat predasi yang tinggi.

Studi yang menggambarkan dinamika populasi dengan pengaruh Allee effect

telah banyak dikembangkan. Lewis dan Kareiva [7] melakukan studi pengaruh Allee

effect dalam mengurangi keberhasilan reproduksi saat kepadatan rendah dan di-
namika spasial-temporal dari invasi di dalam ekologi. Selanjutnya Cai et al. [3]
melakukan studi dinamika model predator-prey Leslie-Gower dengan menambahkan
Allee effect pada prey. Kemudian Ye et al. [10] melakukan studi terkait dinamika
model predator-prey dengan pengaruh Allee effect dan fungsi respon Holling-I. Hal
ini membuat penulis tertarik untuk me-review artikel Motuma dan Beyene [8] yang
berjudul ”Dynamics of Predator-Prey Populations and the Influence of Allee Effect”.

Adapun struktur artikel ini adalah pada bagian dua membahas pembentukan
model predator-prey terhadap dua spesies prey dan satu spesies predator dengan
prey pertama dipengaruhi oleh Allee effect. Selanjutnya bagian ketiga berisi anal-
isis kestabilan dan dilanjutkan dengan bagian keempat yang berisi simulasi model.
Kemudian artikel ini diakhiri dengan kesimpulan.

2. PEMBENTUKAN MODEL PREDATOR PREY

DENGAN PENGARUH ALLEE EFFECT

PADA POPULASI PREY

Model predator-prey dengan pengaruh Allee effect yang digambarkan merupakan
model interaksi antara dua populasi prey dengan pengaruh Allee effect pada prey 1,
dan satu populasi predator. Contoh interaksi yang dapat diamati adalah yang terjadi
pada ekosistem padang rumput yang melibatkan hartebeest dan zebra dataran seba-
gai mangsa pertama dan mangsa kedua dari singa. Walaupun Hartebeest memiliki
kemampuan menemukan pasangan dan reproduksi yang baik, namun populasinya
terus mengalami penurunan diakibatkan hartebeest menjadi prey dari berbagai
predator aktif. Akibatnya hartebeest dapat dikategorikan sebagai salah satu pop-
ulasi yang dipengaruhi Allee effect. Dalam mencari makanan di padang rumput,
Hertebeest dan zebra dataran akan saling membantu melindungi diri dari predator
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utama mereka yakni singa dengan membentuk gerombolan untuk mengurangi resiko
perburuan oleh singa. Semakin banyak gerombolan yang dibentuk, maka akan se-
makin banyak mata yang akan mengawasi singa dan akan mengurangi peluang setiap
individu untuk dimangsa oleh singa. Sementara singa memiliki sumber makanan lain
selain hartebeest dan zebra yakni kerbau dan jerapah.

Sebelum membentuk model predator-prey dengan pengaruh Allee effect, terlebih
dahulu didefinisikan variabel dan parameter yang akan digunakan. Semua variabel
dan parameter yang digunakan diasumsikan bernilai positif, yang terdiri dari

N1 := kepadatan populasi prey 1,
N2 := kepadatan populasi prey 2,
N3 := kepadatan populasi predator,
r1 := tingkat pertumbuhan intrinsik populasi prey 1,
r2 := tingkat pertumbuhan intrinsik populasi prey 2,
r3 := tingkat pertumbuhan intrinsik populasi predator,
k1 := daya dukung populasi prey 1,
k2 := daya dukung populasi prey 2,
k3 := daya dukung populasi predator,
q2 := kemampuan populasi predator memangsa populasi prey 2,
E2 := usaha yang diterapkan pada populasi prey 2,
a12 := dampak positif yang diterima populasi prey 1 oleh populasi prey 2,
a21 := dampak positif yang diterima populasi prey 2 oleh populasi prey 1,
b23 := dampak negatif pada populasi prey 2 akibat populasi predator,
b32 := dampak positif terhadap populasi predator akibat populasi prey 2,
c13 := laju serangan populasi predator pada populasi prey 1,
c31 := tingkat keuntungan populasi predator atas populasi prey 1,
A := kepadatan kritis populasi prey 1.

Berdasarkan parameter yang telah dijelaskan, diperoleh laju perubahan dari
masing-masing populasi prey 1, prey 2, dan predator yang dapat dinyatakan se-
bagai berikut:

(i) Populasi prey 1 tumbuh secara logistik dan dipengaruhi oleh Allee effect. se-
hingga laju perubahan populasi prey 1 dinyatakan dengan

dN1

dt
= r1N1

(

1−
N1

k1

)(

N1

A
− 1

)

.

(ii) Populasi prey 2 menolong prey 1 saat diserang predator dengan mengikuti
fungsi respon Holling-II , sehingga menggunakan persamaan Holling-II [6] laju
perubahan populasi prey 1 memenjadi

dN1

dt
= r1N1

(

1−
N1

k1

)(

N1

A
− 1

)

+
a12N1N2

1 + a12hN1

.

(iii) Interaksi predasi yang terjadi di antara prey 1 dan predator menciptakan ke-
untungan bagi predator namun dapat menurunkan jumlah populasi prey 1
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dengan mengikuti fungsi respon Holling-I, sehingga sehingga menggunakan
persamaan Holling-I [6] laju perubahan populasi prey 1 dapat dinyatakan kem-
bali dengan

dN1

dt
= r1N1

(

1−
N1

k1

)(

N1

A
− 1

)

+
a12N1N2

1 + a12hN1

− c13N1N3. (1)

(iv) Populasi prey 2 tumbuh secara logistik, sehingga laju perubahan populasi prey
2 dinyatakan dengan

dN2

dt
= r2N2

(

1−
N2

k2

)

.

(v) Sama seperti populasi prey 1, populasi prey 2 juga dibantu oleh populasi prey
1 dengan mengikuti fungsi respon Holling-I. Akibatnya sehingga menggunakan
persamaan Holling-I [6] laju perubahan populasi prey 2 menjadi

dN2

dt
= r2N2

(

1−
N2

k2

)

+ a21N2N1.

(vi) Interaksi predasi yang terjadi di antara prey 2 dan predator menciptakan ke-
untungan bagi predator namun dapat menurunkan jumlah populasi prey 2
dengan mengikuti fungsi respon Holling-II, sehingga menggunakan persamaan
Holling-II [6] laju perubahan populasi prey 2 menjadi

dN2

dt
= r2N2

(

1−
N2

k2

)

+ a21N2N1 −
b23N2N3

1 + b23hN2

.

(vii) Selanjutnya populasi prey 2 dipanen sebanding dengan kepadatan populasinya.
Akibatnya, persamaan laju perubahan populasi prey 2 dapat dinyatakan kem-
bali menjadi

dN2

dt
= r2N2

(

1−
N2

k2

)

+ a21N2N1 −
b23N2N3

1 + b23hN2

− q2E2N2. (2)

(viii) Kemudian populasi predator juga tumbuh secara logistik sehingga laju pe-
rubahan populasi predator dinyatakan dengan

dN3

dt
= r3N3

(

1−
N3

k3

)

.

(ix) Populasi predator memiliki sumber makanan alternatif sehingga tidak bergan-
tung hanya kepada prey 1 ataupun prey 2. Predator memangsa prey 1 maupun
prey 2 dan secara beururutan mendapatkan keuntungan berdasarkan fungsi
respon Holling-II dan Holling-I . Akibatnya laju perubahan populasi predator
menjadi
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dN3

dt
= r3N3

(

1−
N3

k3

)

+
b32N3N2

1 + b23hN2

+ c31N3N1. (3)

Menggunakan persamaan (1), (2), dan (3), model predator-prey dengan pengaruh
Allee effect dapat dinyatakan dengan sistem persamaan berikut:

dN1

dτ
= r1N1

(

1−
N1

k1

)(

N1

A
− 1

)

+
a12N1N2

1 + a12hN1

− c13N1N3,

dN2

dτ
= r2N2

(

1−
N2

k2

)

+ a21N2N1 −
b23N2N3

1 + b23hN2

− q2E2N2,

dN3

dτ
= r3N3

(

1−
N3

k3

)

+
b32N3N2

1 + b23hN2

+ c31N3N1.































(4)

Selanjutnya dilakukan normalisasi terhadap sistem persamaan (4) menggunakan
variabel transformasi N1 = k1x,N2 = k2y,N3 = k3z, dan τ = (1/r1)t, sehingga
sistem persamaan (4) dapat dinyatakan dalam bentuk normalisasi sebagai berikut:

dx

dt
= x(1− x)(α1x− 1) +

α12xy

1 + δ1x
− β13zx,

dy

dt
= δ2y(1− y) + α21yx−

δ23yz

1 + δy)
− δ3y,

dz

dt
= γz(1− z) + β31xz +

δ32zy

1 + δy
,



























(5)

dengan α1 = k1/A, α12 = (a12k2/r1), α21 = (a21k1/r1), β13 = (c13k3/r1),
β31 = (c31k1/r1), δ1 = a12hk1, δ2 = (r2/r1), δ3 = (q2E2/r1), δ = b23hk2,
δ23 = (b23k3/r1), δ32 = (b32k2/r1), γ = (r3/r1).

Sistem persamaan (5) selanjutnya akan dianalisis menggunakan nilai parameter
yang terdapat di dalam artikel Motuma dan Beyene [8] yang disajikan di dalam
Tabel 1.

Tabel 1: Nilai parameter dari Motuma dan Beyene [8]

Parameter
Nilai Parameter

α12 α21 δ1 δ2 δ3 δ δ23 δ32 β13 β31 γ α1

Pertama 0.44 0.593 0.2 0.893 0.75 0.5 0.185 0.308 2 0.307 0.2 5
Kedua 0.5 0.8593 0.1 0.593 0.6 0.2 0.5 0.308 0.3 0.8 0.2 7
Ketiga 0.44 0.593 0.2 0.839 0.2469 0.5 0.185 0.308 0.5 0.308 0.2 4

Keempat 0.4 0.593 0.2 0.839 0.2469 0.5 0.185 0.308 0.5 0.308 0.2 5

3. ANALISIS KESTABILAN

Perko [9, h. 102] menjelaskan bahwa titik ekuilibrium dari sistem persamaan (5)
dapat diperoleh jika memenuhi
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x(1− x)(α1x− 1) +
α12xy

1 + δ1x
− β13zx = 0, (6)

δ2y(1− y) + α21yx−
δ23yz

1 + δy
− δ3y = 0, (7)

γz(1− z) + β31xz +
δ32zy

1 + δy
= 0. (8)

Masing-masing nilai dari x, y, dan z dari persamaan (6), (7), dan (8) memiliki
dua kemungkinan nilai yaitu bernilai nol atau tak nol. Akibatnya sistem per-
samaan (5) memiliki 23 = 8 kemungkinan titik ekuilibrium yang terdiri dari (0, 0, 0),
(0, 0, z∗), (x∗, 0, 0), (0, y∗, 0), (0, y∗, z∗), (x∗, 0, z∗), (x∗, y∗, 0), (x∗, y∗, z∗).

Berdasarkan persamaan (6), (7), dan (8), sistem persamaan (5) memiliki titik
ekuilibrium sebagai berikut:

(i) Titik p1 = (0, 0, 0),

(ii) Titik p2 = (0, 0, 1),

(iii) Titik p3 = (x3, 0, 0) dengan x3 = 1 atau x3 = 1/α1,

(iv) Titik p4 = (0, y4, 0) dengan y4 = 1 − (δ3/δ2) akan menjadi titik ekuilibrium
jika memenuhi δ2 > δ3,

(v) Titik p5 = (0, y5, z5) dengan nilai y5 = (γ(z∗ − 1))/(δ32 + δγ(1 − z∗)) dan
z5 = (1+δy∗)(δ2−δ3−δ2y

∗)/δ23 akan menjadi titik ekuilibrium jika memenuhi
δ2 − δ3 − δ2y

∗ > 0 dan δ32 > δγ(1− z5) jika z5 > 1 atau δ32 < δγ(1− z5) jika
z5 < 1,

(vi) Titik p6 = (x6, 0, z6) dengan x6 = γ(z∗−1)/β31 dan z6 = (1−x∗)(α1x
∗
−1)/β13

akan menjadi titik ekuilibrium jika memenuhi z6 > 1 dan x6 > 1/α1 jika x6 < 1
atau x6 < 1/α1 jika x6 > 1,

(vii) Titik p7 = (x7, y7, 0) dengan nilai x7 = (δ3 + δ2y
∗
− δ2)/α21 kemudian nilai

y7 = −(1 + δ1x
∗)(1 − x∗)(α1x

∗
− 1)/α12 akan menjadi titik ekuilibrium jika

memenuhi δ2−δ3 < δ2y7 dan x7 > 1/α1 jika x7 > 1 atau x7 < 1/α1 jika x7 < 1,

(viii) Titik p8 = (x8, y8, z8) dengan x8 = (δ23z
∗/(1 + δy∗) + δ2y

∗ + δ3 − δ2)/α21,
y8 = (γz∗ − γ − β31x

∗)/(δ32 − δ(γz∗ − γ − β31x
∗)), dan kemudian nilai dari

z8 = ((1−x∗)(α1x
∗
−1)+α12y

∗/(1+δ1x
∗))/β13 akan menjadi titik ekuilibrium

jika memenuhi x8 > 0, y8 > 0, dan z8 > 0.

Untuk menganalisis kestabilan dari titik-titik ekuilibrium yang telah diperoleh,
dilakukan linearisasi pada sistem persamaan (5) dengan cara mendiferensialkan sis-
tem persamaan (5) terhadap x, y, dan z yang menghasilkan matriks linearisasi se-
bagai berikut:
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A =















J11
α12x

1 + δ1x
−β13x

α21y J22 −
δ23y

1 + δy

β31z
δ32z

(1 + δy)2
J33















, (9)

dengan

J11 = 2x(α1 + 1)− 1− 3α1x
2
− β13z +

α12y

(1 + δ1x)2
,

J22 = δ2 − 2δ2y + α21x− δ3 −
δ23z

(1 + δy)2
,

J33 = γ − 2γz + β31x+
δ32y

1 + δy
.

Selanjutnya kestabilan dari sistem persamaan (5) dapat dianalisa menggunakan
nilai eigen yang dihasilkan dari matriks Jacobian dengan cara mensubstitusikan
kedelapan nilai titik ekuilibrium ke dalam persamaan (9). Kemudian ditentukan
tipe dari masing-masing titik ekuilibrium menggunakan penjelasan dari Boyce et al.
[2, h. 396]. Hasil analisa kestabilan dan tipe dari masing-masing ekuilibrium adalah
sebagai berikut:

(i) Titik Ekuilibrium p1 = (0, 0, 0)
Disubstitusikan titik p1 = (0, 0, 0) pada matriks A diperoleh nilai λ1 = −1,
λ2 = δ2 − δ3 dan λ3 = γ. Karena γ > 0 yang menyebabkan λ3 > 0, maka titik
p1 = (0, 0, 0) dikatakan tidak stabil bertipe saddle.

(ii) Titik Ekuilibrium p2 = (0, 0, 1)
Dengan mensubstitusikan titik p2 = (0, 0, 1) pada matriks A diperoleh nilai
eigen λ1 = −1 − β13, λ2 = δ2 − δ3 − δ23 dan λ3 = −γ. Diketahui bahwa
parameter β > 0 dan γ > 0 yang menyebabkan λ1 dan λ3 bernilai negatif.
Kemudian nilai λ2 akan bernilai negatif jika memenuhi δ23 > δ2 − δ3, sehingga
titik ekuilibrium p2 = (0, 0, 1) akan stabil asimtotik lokal bertipe node jika
memenuhi δ23 > δ2 − δ3.

(iii) Titik Ekuilibrium p31 = (1, 0, 0) atau p32 = (1/α1, 0, 0)
Titik p31 = (1, 0, 0) disubstitusikan pada matriks A menghasilkan nilai eigen
λ1 = 1 − α1, λ2 = δ2 + α21 − δ3, dan λ3 = γ + β31. Kemudian dengan
mensubstitusikan titik p32 = (1/α1, 0, 0) pada matriks A diperoleh nilai eigen
λ1 = 1 − (1/α1), λ2 = δ2 + (α21/α1) − δ3, dan λ3 = γ + (β31/α1). Nilai
eigen yang dihasilkan dari titik p31 maupun titik p32 tidak seluruhnya bernilai
negatif, sehingga titik p31 dan p32 dikatakan tidak stabil bertipe saddle.

(iv) Titik Ekuilibrium p4 = (0, y4, 0) dengan y4 = 1− (δ3/δ2)
Dengan mensubstitusikan titik p4 = (0, y4, 0) pada matriks A diperoleh nilai
eigen λ1 = −1+α12, λ2 = δ2−2δ2y−δ3, dan λ3 = γ+δ32y/(1+δy). Diketahui
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bahwa parameter α12, δ2, δ3, γ, δ32 dan δ bernilai positif yang menyebabkan λ3

bernilai positif. Sehingga titik p4 = (0, y4, 0) tidak stabil bertipe saddle.

(v) Titik Ekuilibrium p5 = (0, y5, z5) dengan y5 = (γ(z∗ − 1))/(δ32 + δγ(1 − z∗))
dan z5 = (1 + δy∗)(δ2 − δ3 − δ2y

∗)/δ23
Disubstitusikan titik p5 = (0, y5, z5) pada matriks A yang menghasilkan nilai
eigen λ1 = a11 dan λ2,3 = (1/2)(a22 + a33 ±

√

(a22 − a33)2 + 4a23a32) dengan
a11 = −1+α12y−β13z, a22 = δ2−2δ2y−δ3−δ23z/(1+δy)2, a23 = δ23y/1+δy,
a32 = δ32z/(1 + δy)2, dan a33 = γ − 2γz + δ32y/(1 + δy). Titik ekuilibrium p5
akan stabil asimtotik lokal jika memenuhi λ1 < 0, λ2 < 0, dan λ3 < 0.

(vi) Titik Ekuilibrium p6 = (x6, 0, z6) dengan nilai x6 = γ(z∗ − 1)/β31 dan nilai
z6 = (1− x∗)(α1x

∗
− 1)/β13

Dengan mensubstitusikan titik p6 = (x6, 0, z6) pada matriks A diperoleh nilai
eigen λ2 = b22 dan λ1,3 = (1/2)(b11 + b33 ±

√

(b11 − b33)2 + 4b13b31 dengan
nilai b11 = (α1 + 1)x − 2α1x

2, b13 = −β13x, b22 = δ2 + α21x − δ3 − δ23z,
b31 = β31z, dan b33 = −γz. Diketahui bahwa b13 < 0 yang menyebabkan
√

(b11 − b33)2 + 4b13b31 dapat ditulis menjadi
√

(b11 − b33)2 − 4b13b31. Selan-
jutnya kestabilan titik ekuilibrium ditentukan berdasarkan beberapa kasus
berikut:

(a) Kasus 1: Jika (b11 − b33)
2
− 4b13b31 = 0 maka λ1,3 = (1/2)(b11 + b33).

b11 + b33 < 0 yang menyebabkan λ1,3 < 0, sehingga pada kasus ini titik
p6 = (x6, 0, z6) akan stabil jika λ2 < 0.

(b) Kasus 2: Jika (b11− b33)
2
−4b13b31 > 0 maka pada kasus ini diperoleh λ1

dan λ3 merupakan bilangan real dan karena b11 + b33 < 0 maka diperoleh
λ3 < 0. Sehingga titik p6 akan stabil jika λ1,2 < 0.

(c) Kasus 3: Jika (b11 − b33)
2
− 4b13b31 < 0 maka pada kasus ini diperoleh

nilai eigen bilangan kompleks. Kemudian karena b11 + b33 < 0, maka
bagian real dari λ1 dan λ3 pada kasus ini bernilai negatif. Sehingga titik
p6 akan stabil jika λ2 < 0.

(vii) Titik Ekuilibrium p7 = (x7, y7, 0) dengan nilai x7 = (δ3 + δ2y
∗
− δ2)/α21 dan

y7 = −(1 + δ1x
∗)(1− x∗)(α1x

∗
− 1)/α12

Titik p7 = (x7, y7, 0) disubstitusikan pada matriks A yang menghasilkan nilai
eigen λ1,2 = (1/2)(c11 + c22 ±

√

(c11 − c22)2 + 4c12c21) dan λ3 = c33 dengan
c11 = 2x(α1+1)−1−3α1x

2+α12y/(1+δ1x)
2, c12 = α12x/(1+δ1x), c21 = α21y,

c22 = δ2− 2δ2y+α21x− δ3, dan c33 = γ+β31x+ δ32y/(1+ δy). Karena c33 > 0
menyebabkan λ3 > 0, sehingga titik p7 tidak stabil bertipe saddle.

(viii) Titik Ekuilibrium p8 = (x8, y8, z8) dengan x8 = (δ23z
∗/(1 + δy∗) + δ2y

∗ +
δ3 − δ2)/α21, y8 = (γz∗ − γ − β31x

∗)/(δ32 − δ(γz∗ − γ − β31x
∗)), dan nilai

z8 = ((1 − x∗)(α1x
∗
− 1) + α12y

∗/(1 + δ1x
∗))/β13 Dengan mensubstitusikan

titik p8 = (x8, y8, z8) pada matriks A diperoleh

8



A8 =





d11 d12 d13
d21 d22 d23
d31 d32 d33



 ,

dengan d11 = −x(2α1x− (1+α1)+ δ1α12xy/(1+ δ1x)
2), d12 = α12x/(1+ δ1x),

d13 = −β13x, d21 = α21y, d22 = −y(δ2−δδ23z/(1+δy)2), d23 = −δ23y/(1+δy),
d31 = β31z, d32 = δ32z/(1+δy)2, dan d33 = −γz. Dengan menggunakan kriteria
Routh-Hurwitz, titik p8 = (x8, y8, z8) akan stabil jika persamaan karakteristik
λ3 + Aλ2 + Bλ + C = 0 memenuhi A > 0, C > 0, dan AB > C dengan
A = −(d11+d22+d33), B = −(d23d32−d11d22−d11d33−d22d33+d12d21+d13d31),
dan C = −(d11d22d33−d11d23d32−d12d21d33+d12d23d31+d13d21d32−d13d31d22).

Analisis kestabilan selanjutnya akan dilakukan pada parameter yang terdapat
pada Tabel 1. Analisis diawali dengan menentukan titik ekuilibrium dengan cara
mensubstitusikan nilai parameter pada Tabel 1 ke dalam persamaan (5). Kemudian
dengan mempertimbangkan bahwa sistem persamaan (5) melibatkan populasi prey
dan predator yang merupakan mahluk hidup, maka titik ekuilibrium diasumsikan
sebagai bilangan real dan ditulis dengan pembulatan bilangan keatas (round up).

Berdasarkan nilai parameter pertama, terdapat dua titik ekuilibrium yang stabil
asimtotik bertipe node yang terdiri dari titik p2 = (0, 0, 1) dan titik p6 = (1, 0, 2).
Sementara titik p1 = (0, 0, 0), p3 = (1, 0, 0), p4 = (0, 1, 0), p71 = (1, 1, 0), dan
p72 = (2, 1, 0) tidak stabil bertipe saddle. Selanjutnya untuk nilai parameter kedua
diperoleh titik ekuilibrium yang stabil asimtotik bertipe node yang terdiri dari titik
p2 = (0, 0, 1), p61 = (1, 0, 3), dan p62 = (1, 0, 4). Sementara titik p1 = (0, 0, 0),
p3 = (1, 0, 0), p71 = (1, 1, 0), dan p72 = (2, 2, 0) tidak stabil bertipe saddle.

Selanjutnya untuk nilai parameter ketiga dan keempat memiliki solusi yang sama.
Nilai parameter ketiga dan keempat menghasilkan titik ekuilibrium p2 = (0, 0, 1),
p5 = (0, 1, 2), p6 = (1, 0, 2), dan p8 = (1, 1, 3) yang stabil asimtotik bertipe node.
Sementara titik ekuilibrium p1 = (0, 0, 0), p3 = (1, 0, 0), p4 = (0, 1, 0), p71 = (1, 0, 0),
dan p72 = (2, 2, 0) tidak stabil bertipe saddle.

4. SIMULASI MODEL

Simulasi dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai-nlai parameter pada Tabel 1
ke dalam sistem persamaan (5). Simulasi dilakukan untuk melihat perilaku dinamis
yang terjadi diantara prey 1, prey 2, dan predator pada model predator-prey dengan
pengaruh Allee effect. Hasil simulasi dengan menggunakan nilai parameter pertama,
kedua, ketiga, dan keempat secara berurutan disajikan oleh Gambar (a), (b), (c),
dan (d).

Simulasi parameter pertama menghasilkan Gambar (a) yang menunjukkan hanya
ada populasi predator yang mampu bertahan di dalam sistem, sementara kedua
populasi prey mengalami kepunahan. Pada Gambar (b) yang merupakan hasil dari
simulasi parameter kedua ditunjukkan bahwa terdapat dua populasi yang mampu
bertahan yakni populasi predator dan populasi prey 1, sementara populasi prey 2
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mengalami kepunahan. Simulasi selanjutnya adalah simulasi menggunakan param-
eter ketiga dan keempat yang menghasilkan Gambar (c) dan (d). Kedua simulasi
ini menghasilkan hasil yang hampir sama yakni populasi predator dan prey 2 yang
mampu bertahan dengan kepunahan populasi prey 1.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 1: Dinamika populasi prey 1, prey 2, dan predator sistem persamaan (5)
mengunakan parameter (a) pertama, (b) kedua, (c) ketiga, and (d) keempat

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan titik ekuilibrium dan analisis kestabilan dari titik ekuilib-
rium yang telah diuraikan sebelumnya, model predator-prey dengan pengaruh Allee
effect memiliki delapan titik ekuilibrium dengan tiga diantaranya selalu ada yakni
titik p1, p2, dan p3, sementara lima diantaranya yakni titik p4, p5, p6, p7, dan p8 akan
ada dengan syarat tertentu. Setelah dilakukan substitusi mengunakan empat nilai
parameter berbeda, diperoleh untuk nilai parameter pertama dan parameter kedua
dihasikan dua titik ekuilibrium p2 dan p6 yang stabil asimtotik. Sementara untuk
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nilai parameter ketiga dan parameter keempat diperoleh titik ekuilibrium p2, p5, p6,
dan p8 yang stabil asimtotik.

Selanjutnya berdasarkan hasil simulasi dengan empat nilai parameter berbeda
dapat disimpulkan bahwa populasi prey 1 maupun populasi prey 2 dapat diperta-
hankan dari kepunahan walaupun dengan ketiadaan dari salah satunya. Populasi
prey 1 juga masih bisa dipertahankan walaupun dipengaruhi oleh Allee effect tetapi
dengan parameter tertentu seperti pada simulasi kedua. Hal ini dikarenakan pop-
ulasi prey 1 hanya dipengaruhi oleh Allee effect yang lemah seperti lebih banyak
perkawinan dan pertahanan diri dari populasi populasi predator.

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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