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ABSTRACT

This article discusses the stability of mathematical model for dengue fever
transmission. The model uses a system of differential equation with Susceptible,
Infected, Recovered (SIR) with two compartments. In this model, there are two
cases observed based on their equilibrium points using Routh-Hurwitz criteria.
Futhermore, simulation is given for each case to show the behaviour and the stability
of the equilibrium points.

Keywords: System of differential equation, dengue fever, SIR model, Routh-Hurwitz
stability

ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis model matematika dari penyebaran demam ber-
darah dengue. Pada model ini digunakan sistem persamaan diferensial dengan
Susceptible, Infected, Recovered (SIR) dengan dua kompartemen. Model yang
diamati terdiri atas dua kasus yang diamati berdasarkan titik ekuilibriumnya dengan
menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Selanjutnya, diberikan simulasi untuk
setiap kasus yang menggambarkan perilaku dan kestabilan disekitar titik ekuilib-
rium.

Kata kunci: Sistem persamaan diferensial, demam berdarah dengue, model SIR,
kestabilan Routh-Hurwitz

1. PENDAHULUAN

Demam berdarah dengue (DBD) banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan
sub-tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama
dalam jumlah penderita DBD setiap tahun. Sementara itu, terhitung sejak
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tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization (WHO) mencatat In-
donesia merupakan negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara.

Dalam buletin yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Indonesia [6] di-
sebutkan bahwa penyakit DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan
masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah
penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan
kepadatan penduduk. Di Indonesia DBD pertama kali ditemukan di kota Surabaya
pada tahun 1968 dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya
meninggal dunia. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas di Indonesia.

Banyaknya jumlah kasus dan penderita penyakit ini membuat banyak ilmu-
wan yang tertarik meneliti penyakit ini khususnya dalam bidang matematika.
Masalah tersebut dapat dianalisis secara matematis dan diperoleh hasil yang eksak
dengan cara memodelkan masalah yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu matematika dalam
menganalisis permasalahan DBD sehingga diharapkan matematika dapat menjadi
alat untuk mengamati perkembangan dunia.

Model yang digunakan adalah model SIR yang berbeda dari model SIR klasik
karena memiliki dua kompartemen. Kermack dan McKendrick [2] merumuskan
model SIR klasik dalam bentuk

dS

dt
=− βSI,

dI

dt
=βSI − γI,

dR

dt
=γI,

dengan β dan γ adalah parameter yang nilainya diperoleh dari data.
Model SIR untuk demam berdarah terdiri dari dua populasi yaitu populasi manu-

sia (host) dan populasi nyamuk (vector). Model ini berdasarkan dari model SIR
epidemiologi penyakit menular yang diadaptasi dari artikel Nuraini, Soewono dan
Sidarto [4] dan Yaacob [8]. Pada model SIR untuk DBD, sistem dapat dituliskan
sebagai

d

dt
Sh =µhNh −

βvh

Nh

IvSh − µhSh,

d

dt
Ih =

βvh

Nh

IvSh − (µh + γh)Ih,

d

dt
Rh =γhIh − µhRh,

d

dt
Sv =µvNv −

βhv

Nh

IhSv − µvSv,

d

dt
Iv =

βhv

Nh

IhSv − µvIv,

dengan µh, µv, Nh, Nv, βvh, βhv, γh adalah parameter-parameter yang nilainya
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diambil dari data yang diadaptasi dari artikel Side dan Noorani [7] yang merujuk
pada artikel Derouich dan Boutayeb [1].

2. PEMBENTUKAN MODEL

Perubahan jumlah populasi manusia sehat, manusia sakit dan nyamuk terinfeksi
dalam satuan waktu tertentu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti fak-
tor jumlah populasi, jumlah kelahiran, jumlah kematian, intensitas interaksi antar
populasi dan lain sebagainya. Dalam proses pemodelan, asumsi yang digunakan
dalam model ini yaitu

1. Laju kelahiran dan kematian proporsional (sebanding).

2. Manusia sehat akan langsung terinfeksi saat digigit oleh nyamuk dan nyamuk
sehat akan langsung terinfeksi saat menggigit manusia terinfeksi.

3. Penyebaran demam berdarah dengue hanya dipengaruhi oleh jumlah kelahi-
ran, jumlah kematian dan laju kemungkinan manusia dan nyamuk terinfeksi.

4. Pengaruh lain seperti periode laten pada manusia maupun nyamuk, penu-
laran melalui media lain selain gigitan nyamuk dan lainnya diabaikan.

Variabel-variabel dan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Nh(t) menyatakan jumlah populasi manusia pada saat t.

2. Nv(t) menyatakan jumlah populasi nyamuk pada saat t.

3. µh(t) menyatakan jumlah kelahiran dan kematian populasi manusia pada saat
t.

4. µv(t) menyatakan jumlah kelahiran dan kematian populasi nyamuk pada saat
t.

5. γh(t) menyatakan jumlah manusia yang sembuh dari infeksi pada saat t.

6. βvh(t) menyatakan laju kemungkinan manusia sehat menjadi terinfeksi oleh
gigitan nyamuk pada saat t.

7. βhv(t) menyatakan laju kemungkinan nyamuk sehat menjadi nyamuk ter-
infeksi dan menginfeksi manusia pada saat t.
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Skema hubungan kompartemen populasi manusia dan nyamuk untuk model
penyebaran penyakit demam berdarah yang dapat dilihat dari Gambar 1.

Gambar 1: Skema kompartemen populasi manusia dan nyamuk [1]

Dengan demikian, berdasarkan asumsi dan variabel yang digunakan diper-
oleh sistem yang menggambarkan penyebaran DBD yang melibatkan manusia dan
nyamuk, yaitu

d

dt
Sh = µhNh −

βvh

Nh

IvSh − µhSh,

d

dt
Ih =

βvh

Nh

IvSh − (µh + γh)Ih,

d

dt
Rh = γhIh − µhRh,

d

dt
Sv = µvNv −

βhv

Nh

IhSv − µvSv,

d

dt
Iv =

βhv

Nh

IhSv − µvIv,


(1)

Oleh karena Rh tidak mempengaruhi dua kompartemen yang lain dan Sv dapat
dinyatakan dengan Nv − Iv, persamaan (1) dapat disederhanakan dalam tiga per-
samaan menjadi

d

dt
Sh =µhNh −

βvh

Nh

IvSh − µhSh, (2)

d

dt
Ih =

βvh

Nh

IvSh − (µh + γh)Ih, (3)

d

dt
Iv =

βhv

Nh

Ih(Nv − Iv)− µvIv. (4)
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3. KESTABILAN SISTEM

Titik ekuilibrium dari persamaan (2), (3) dan (4) adalah (Nh, 0, 0) dan
(Sh, Ih, Iv) dengan titik

Sh =
N2

h(βhvµh + µhµv + µvγh)

βhv(µhNh + βvhNv)
,

Ih =− µhNh(−βhvβvhNv + µhµvNh + µvγhNh)

βhv(βvhNv + µhNh)(µh + γh)
,

Iv =− µh(βhvβvhNv + µhµvNh + µvγhNh)

βvh(µvγh + µhµv + βhvµh)
.

Selanjutnya matriks linearisasi diperoleh dari persamaan (2), (3) dan (4) yaitu

A =


−µh −

βvh

Nh

Iv 0 −βvh

Nh

Sh

βvh

Nh

Iv −µh − γh
βvh

Nh

Sh

0
βhv

Nh

(Nv − Iv) −βhv

Nh

Ih − µv

 . (5)

Kestabilan sistem dapat dianalisis berdasarkan nilai eigen dengan meng-
gunakan kriteria Routh-Hurwitz.

Definisi 1 [3, h.35] Misalkan nilai eigen dari matriks A adalah λi untuk
i = 1, 2, . . . , n. Jika Re(λi) < 0, maka sistem stabil asimtotik. Jika Re(λi) ≤ 0,
maka sistem stabil. Jika terdapat Re(λi) > 0, maka sistem tidak stabil dengan Re
merupakan bagian Real dari nilai eigen.

Teorema 2 [5, h.212] Misalkan diberikan persamaan karakteristik dari matriks A
pada persamaan (5)

a0s
3 + a1s

2 + a2s+ a3 = 0,

dengan a0, a1, a2, a3 bernilai positif dan a0, a1, a2, a3 ̸= 0. Sistem dikatakan stabil
jika memenuhi a1a2 > a0a3. Jika salah satu koefisien bernilai negatif atau nol, maka
sistem tidak stabil.
Bukti. Terdapat pada Ogata [5, h. 214]. 2

Selanjutnya jenis kestabilan titik ekuilibrium ditentukan berdasarkan dua ka-
sus berbeda, yaitu:

Kasus 1 Titik ekuilibrium pertama (Nh, 0, 0)
Pada kasus ini, persamaan (5) dapat ditulis menjadi

−µh 0 −βvh

0 −µh − γh βvh

0
βhv

Nh

Nv −µv

 . (6)
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Matriks A adalah matriks nonsingular karena det(A) ̸= 0. Persamaan karak-
teristik dari matriks A adalah

λ3 + λ2(2µh + µv + γh) +
λ(µ2

hNh + 2µhµvNh + µhγhNh + µvγhNh − βhvβvhNv)

Nh

+
µh(µhµvNh + µvγhNh − βhvβvhNv)

Nh

= 0.

Berdasarkan Teorema 2, sistem persamaan (2), (3) dan (4) akan stabil jika memenuhi
a1a2 > a0a3 dengan

a0 =1,

a1 =2µh + µv + γh,

a2 =
µ2
hNh + 2µhµvNh + µhγhNh + µvγhNh − βhvβvhNv

Nh

,

a3 =
µh(µhµvNh + µvγhNh − βhvβvhNv)

Nh

.

Kasus 2 Titik ekuilibrium kedua (Sh, Ih, Iv)

Sh =
N2

h(βhvµh + µhµv + µvγh)

βhv(µhNh + βvhNv)
,

Ih =− µhNh(−βhvβvhNv + µhµvNh + µvγhNh)

βhv(βvhNv + µhNh)(µh + γh)
,

Iv =− µh(βhvβvhNv + µhµvNh + µvγhNh)

βvh(µvγhµhµv + βhvµh)
.

Pada kasus ini persamaan (5) dapat ditulis menjadi p 0 q
r s t
0 u v

 Sh

Ih
Iv

 =

 0
0
0
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dengan,

p = −µh +
µh(−βhvβvhNv + µhµvNh + µvγhNh)

Nh(βhvµh + µhµv + µvγh)
,

q = −βvhNh(βhvµh + µhµv + µvγh)

βhv(βvhNv + µhNh)
,

r = −µh(−βhvβvhNv + µhµvNh + µvγhNh)

Nh(βhvµh + µhµv + µvγh)
,

s = −µh − γh,

t =
βvhNh(βhvµh + µhµv + µvγh)

βhv(βvhNv + µhNh)
,

u =
βhvµv(βvhµhNv + βvhγhNv + µ2

hNh + µhγhNh)

βvhNh(βhvµh + µhµv + µvγh)
,

v = −βvhNv(µhβhv + µhµv + µvγh)

(βvhNv + µhNh)(µh + γh)
.



(7)

Matriks A adalah matriks nonsingular karena det(A) ̸= 0. Persamaan karak-
teristik dari matriks A adalah

λ3 + λ2(−p− s− v) + λ(ps+ sv + pv − tu) + (ptu− spv + qru) = 0.

Berdasarkan Teorema 2, sistem persamaan (2), (3) dan (4) akan stabil jika memenuhi
a1a2 > a0a3 dengan

a0 =1,

a1 =− p− s− v,

a2 =ps+ sv + pv − tu,

a3 =ptu− spv + qru,

dengan p, q, r, s, t, u dan v seperti pada sistem (7).

4. SIMULASI KASUS

Pada bagian ini dilakukan simulasi berdasarkan dua kasus seperti pada bagian
sebelumnya. Tiap kasus berdasarkan model yang dibentuk dengan memilih pa-
rameter bahwa βvh = 0.750000, βhv = 0.375000, γh = 0.328833, Nh = 10000
Nv = 50000, µh = 0.000046, µv = 0.032300 [7].

Kasus Pertama Titik ekuilibrium pertama (10000,0,0)

Berdasarkan data [7] diperoleh titik ekuilibrium pertama (10000, 0, 0). Oleh karena
titik ekuilibrium tidak nol, maka dilakukan pergeseran pada persamaan berikut:

x′ = A(x− xe).
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Misalkan θ = x− xe, θe = 0 dan x′ = θ′ diperoleh θ′ = Aθ sehingga berdasarkan
data sekunder diperoleh bentuk linearisasi dari titik ekuilibrium pertama sebagai
berikut:  θ′Sh

θ′Ih
θ′Iv

 =

 −0.000046 0 −0.750000
0 −0.328879 0.750000
0 1.875000 −0.032300

 θSh

θIh
θIv

 ,

dimana

A1 =

 −0.000046 0 −0.750000
0 −0.328879 0.750000
0 1.875000 −0.032300

 ,

sehingga diperoleh nilai eigennya

λ1 =− 0.000046,

λ2 =− 1.375679,

λ3 =1.014499.

Oleh karena λ1, λ2, dan λ3 merupakan nilai eigen real dan berbeda, maka solusi
umum untuk kasus pertama sebagai berikut: θSh(t)

θIh(t)
θIv(t)

 =c1

 1
0
0

 e−0.000046t + c2

 0.405182
−0.582463
0.743176

 e−1.375679t

+ c3

 0.542308
−0.409561
−0.733595

 e1.014499t.

Diketahui nilai awal θSh(0) = −100, θIh(0) = 1, θIv(0) = 100 sehingga diperoleh
solusi khusus untuk kasus pertama sebagai berikut: θSh(t)

θIh(t)
θIv(t)

 =

 e−0.000046t 0.405182e−1.375679t 0.542398e1.014499t

0 −0.532463e−1.375679t −0.409561e1.014499t

0 0.743176e−1.375679t −0.733595e1.014499t


 −81.315175

52.908942
−59.055976

 ,

atau

θSh(t) =− 81.315175e−0.000046t + 23.449948e−1.375679t − 42.128671e1.014499t

θIh(t) =− 30.816349e−1.375679t + 31.816349e1.014499t,

θIv(t) =43.011384e−1.375679t + 56.988616e1.014499t.

Telah diketahui bahwa x = θ + xe dan xe untuk kasus pertama adalah
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(10000, 0, 0) sehingga diperoleh solusi untuk kasus pertama sebagai berikut:

Sh(t) =− 81.315175e−0.000046t + 23.449948e−1.375679t

− 42.128671e1.014499t + 10000,

Ih(t) =− 30.816349e−1.375679t + 31.816349e1.014499t,

Iv(t) =43.011384e−1.375679t + 56.988616e1.014499t.

Hasil simulasi ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2: Solusi kasus 1 untuk titik ekuilibrium (10000, 0, 0).

Terlihat dari Gambar 2 bahwa untuk t yang sangat besar, nilai Ih, Iv dan Sh

bergerak dari nilai awal menjauhi titik ekuilibrium atau diperoleh solusi menuju
(−∞,∞,∞) sehingga sistem pada kasus ini bersifat tidak stabil.

Kasus 2 Titik ekuilibrium kedua (75.662, 1.3881, 80.449)

Oleh karena titik ekuilibrium tidak nol, maka dilakukan pergeseran pada persamaan
berikut:

x′ = A(x− xe)

Misalkan θ = x− xe, θe = 0 dan x′ = θ′ diperoleh θ′ = Aθ sehingga berdasarkan
data diperoleh bentuk linearisasi dari titik ekuilibrium kedua sebagai berikut: θ′Sh

θ′Ih
θ′Iv

 =

 −0.006079 0 −0.005675
0.006034 −0.32888 0.005675

0 1.872000 −0.032352

 ,

 θSh

θIh
θIv

 ,

dengan

A2 =

 −0.006079 0 −0.005675
0.006034 −0.32888 0.005675

0 1.872000 −0.032352

 ,
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dan diperoleh nilai eigennya

λ1 =− 0.361683,

λ2 =− 0.002814 + 0.013022i,

λ3 =− 0.002814− 0.013022i.

Oleh karena λ2 dan λ3 merupakan nilai eigen kompleks konjugat, yaitu
λ2,3 = −0.002814± 0.013022i, maka diperoleh

x(2) =

 −0.094682 + 0.377586i
0.014532 + 0.006407i

0.920984

 e(−0.002814+0.013022i)t,

x(3) =

 −0.094682− 0.377586i
0.014532− 0.006407i

0.920984

 e(−0.002814+0.013022i)t.

Diasumsikan v(2) = w+ iz, maka

w =

 −0.094682
0.014532
0.920984

 , z =

 0.377586
0.006407

0

 ,

sehingga

x(2) = e−0.002814t  −0.094682
0.014532
0.920984

 cos(0.013022t)−

 0.377586
0.006407

0

 sin(0.013022t)


+ ie−0.002814t  −0.094682

0.014532
0.920984

 sin(0.013022t) +

 0.377586
0.006407

0

 cos(0.013022t)

 ,

dan diperoleh

p(t) = e−0.002814t

 −0.094682 cos(0.013022t)− 0.377586 sin(0.013022t)
0.014532 cos(0.013022t)− 0.006407 sin(0.013022t)

0.920984 cos(0.013022t)

 ,

q(t) = e−0.002814t

 −0.094682 sin(0.013022t) + 0.377586 cos(0.013022t)
0.014532 sin(0.013022t) + 0.006407 cos(0.013022t)

0.920984 sin(0.013022t)

 .
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Selanjutnya solusi umum untuk kasus kedua diperoleh sebagai berikut: θ′Sh(t)

θ′Ih(t)
θ′Iv(t)

 =c1

 0.015714
−0.173246
0.984754

 e−0.361683t

+ c2

 −0.094682 cos(0.013022t)− 0.377586 sin(0.013022t)
0.014532 cos(0.013022t)− 0.006407 sin(0.013022t)

0.920984 cos(0.013022t)


e−0.002814t

+ c3

 −0.094682 sin(0.013022t) + 0.377586 cos(0.013022t)
0.014532 sin(0.013022t) + 0.006407 cos(0.013022t)

0.920984 sin(0.013022t)


e−0.002814t.

Diketahui nilai awal θSh(0) = 20, θIh(0) = −0.3881, θIv(0) = −79.449 sehingga
diperoleh solusi sebagai berikut:

θSh(t) =− 0.054755e−0.361683t + (20.05475 cos(0.013022t)

+ 28.096592 sin(0.013022t))e−0.002814t,

θIh(t) =0.603677e−0.361683t − (0.991777 cos(0.013022t)

− 0.999897 sin(0.013022t))e−0.002814t,

θIv(t) =− 3.431383e−0.361683t − (76.017617 cos(0.013022t)

− 29.854415 sin(0.013022t))e−0.002814t.

Telah diketahui bahwa x = θ + xe sehingga diperoleh solusi khusus untuk
kasus kedua sebagai berikut

Sh(t) =− 0.054755e−0.361683t + (20.05475 cos(0.013022t)

+ 28.096592 sin(0.013022t))e−0.002814t + 75.662,

Ih(t) =0.603677e−0.361683t − (0.991777 cos(0.013022t)

− 0.999897 sin(0.013022t))e−0.002814t + 1.3881,

Iv(t) =− 3.431383e−0.361683t − (76.017617 cos(0.013022t)

− 29.85441 sin(0.013022t))e−0.002814t + 80.449.

Hasil simulasi ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3: (a) Solusi kasus 2 untuk titik ekuilibrium (75.662, 1.3881, 80.449), (b)
Kurva parametrik perbandingan grafik Sh dan Ih

Dari Gambar 3 bagian (a) terlihat bahwa untuk t yang sangat besar, nilai
Ih, Iv dan Sh bergerak dari nilai awal menuju titik ekuilibrium atau diperoleh
solusi menuju (75.661, 1.3881, 80.450) yang menunjukkan sistem pada kasus ini
bersifat stabil asimtotik dan untuk Gambar 3 bagian (b) terlihat bahwa Sh dan
Ih berawal dari nilai awal yang diberikan dan bergerak sejalan menuju satu titik.
Hal ini bermakna bahwa antara populasi manusia sehat dan nyamuk terinfeksi terus
bertambah dan berkurang. Namun pada selang waktu tertentu, populasi keduanya
menjadi stabil. Sedangkan untuk populasi manusia sakit cenderung stabil dari awal.

5. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah diberikan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
perilaku titik ekuilibrium untuk sistem yang telah dibentuk tidak selalu sama
pada setiap kasusnya. Hal ini dipengaruhi oleh nilai parameter dan nilai awal
yang diberikan. Selain itu, kestabilan sistem pada model yang dibentuk
juga berbeda-beda untuk setiap kasusnya, karena masing-masing nilai parameter
yang diberi-kan akan mempengaruhi sifat-sifat nilai eigen, kemudian nilai eigen
tersebut juga akan mempengaruhi kestabilan sistem.
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