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ABSTRACT

This article discusses the analysis of prey-predator system with a modified
non-homogeneous transmission function . This model uses the systems of differential
equations of one predator and two preys model. The observed model consists of eight
equilibrium points. Stability analysis of the model is performed on seven nonnegative
equilibrium points using Routh-Hurwitz criteria. Furthermore, simulation is given
with spesific parameters to describe the behavior and stability of the equilibrium
point.

Keywords: Transmission function, prey-predator interaction, Routh-Hurwitz criteria

ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis sistem prey-predator dengan modifikasi fungsi
transmisi non-homogen. Pada model ini digunakan sistem persamaan diferensial
dari model satu predator dua prey. Model yang diamati terdiri atas delapan
titik ekuilibrium. Analisis model dilakukan pada ketujuh titik ekuilibrium
nonnegatif dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Selanjutnya, diberikan
simulasi dengan parameter tertentu untuk menggambarkan perilaku dan kestabilan
sistem di sekitar titik kesetimbangannya.

Kata kunci: Fungsi transmisi, interaksi prey-predator, kriteria Routh-Hurwitz

1. PENDAHULUAN

Matematika adalah salah satu dasar ilmu pengetahuan yang dapat digunakan
untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Matematika
juga merupakan salah satu alat kuantitatif yang dapat menjelaskan dinamika
populasi, diantaranya adalah interaksi makhluk hidup. Interaksi merupakan
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suatu tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih yang mempengaruhi atau
memiliki efek satu sama lain. Setiap makhluk hidup dituntut untuk senantiasa
berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi merupakan suatu tindakan
yang terjadi ketika dua atau lebih mempengaruhi dan memiliki efek satu sama
lain.

Interaksi prey-predator dapat didefinisikan sebagai konsumsi predator terhadap
prey agar dapat bertahan hidup. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa adanya
prey, predator tidak dapat hidup. Dalam hal ini predator berfungsi sebagai
pengendali populasi prey.

Berdasarkan fungsi predator tersebut akan terbentuk keseimbangan jumlah
populasi prey dan predator. Mehta et al. [6] menjelaskan bahwa predator dengan
daerah yang dilindungi dan tidak terawat yang memiliki fungsi transmisi
non-homogen yang dimodifikasi. Sebuah model prey-predator di lingkungan
homogen dengan respon fungsional tipe-2 Holling dikenalkan oleh Alebraheem
et al. [1].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem prey-predator dengan
fungsi transmisi yang diubah. Fungsi yang dianalisis pada model terdiri atas dua prey
dan satu predator. Fungsi transmisi ini mengalami modifikasi. Prey pertama
bersaing dengan prey kedua di wilayah pertama, sehingga mengakibatkan prey
pertama yang berada di wilayah pertama mengalami perpindahan tempat karena
kalah dari prey kedua.

Prey pertama keluar dari wilayah pertama dan pindah ke wilayah kedua.
Kriteria stabilitas lokal dan stabilitas global ekuilibrium non-negatif diperoleh.
Daga et al. [4] telah menyelidiki analisis model dengan fungsi transmisi non-homogen
asimtotik. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas lebih lanjut artikel yang
berjudul ”Analisis Sistem Prey-Predator dengan Fungsi Transmisi yang Diubah”
yang dipelajari kembali sebagian materi dari artikel yang ditulis oleh Daga et
al. [4].

Adapun struktur artikel ini adalah pada bagian dua dijelaskan pembentukan
model, dilanjutkan di bagian tiga dengan analisis kestabilan. Kemudian dilanjutkan
dibagian keempat dengan simulasi model menggunakan nilai parameter tertentu.
Pada bagian kelima diberikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada
bagian-bagian sebelumnya.

2. PEMBENTUKAN MODEL

Dalam memodelkan prey-predator dengan dua prey dan satu predator terdapat 3
kompartemen, yaitu populasi prey pertama, prey kedua, dan predator yang
masing-masing dinotasikan x1(t), x2(t) dan y(t).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam model ini yaitu

(i) Jika tidak ada predator, maka populasi prey akan tumbuh pada tingkat yang
sebanding dengan populasi spesies prey,

(ii) Jika tidak ada prey, maka populasi predator akan turun pada tingkat yang
sebanding dengan populasi spesies predator,
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(iii) Predator berkembang ketika ada banyak prey. Namun, jika prey-predator
dengan jumlah yang relatif besar dalam kurun waktu tertentu, maka
populasi prey akan turun. Sehingga menyebabkan predator kekurangan
prey dan juga mengalami penurunan populasi. Jika populasi predator
rendah, maka populasi prey akan meningkat lagi.

(iv) Prey kedua berada di wilayah prey pertama, sehingga menyebabkan
persaingan antara kedua prey. Persaingan kedua prey tersebut mengakibatkan
prey pertama kalah, sehingga prey pertama harus keluar dari wilayah
pertama. Setelah prey pertama keluar dari wilayahnya sendiri, prey pertama
masuk ke wilayah kedua.

Berdasarkan definisi dan asumsi diperoleh sistem yang menggambarkan model
prey-predator dengan fungsi transmisi yang diubah, yaitu

dx1

dt
= rx1

(
1− x1

K1

)
− px1x2 − ω1x1y,

dx2

dt
= sx2

(
1− x2

K2

)
− qx1y −

ω2x2y

A+Bx2 + Cy
,

dy

dt
= b1ω1x1y + b2ω2

x2y

A+Bx2 + Cy
− ky,


(1)

dengan x1(0) ≥ 0, x2(0) ≥ 0, y(0) ≥ 0.

3. ANALISIS KESTABILAN

Dalam menganalisis kestabilan titik ekuilibrium perlu dilakukan linearisasi
[9, h. 134]. Matriks linearisasi yang diperoleh dari sistem persamaan (1) ialah

A =

 V 11 −px1 −ω1x1

−qy V 22 V 23
b1ω1y V 32 V 33

 , (2)

dengan

V11 = r(1-
x∗
1

K1

)− rx∗
1

K1

− px∗
2 − ω1y

∗,

V22 = s(1-
x∗
2

K2

)− sx∗
2K2 −

ω2y
∗

A+Bx∗
2 + Cy∗

+
ω2x

∗
2y

∗B

(A+Bx∗
2 + Cy∗)2

,

V23 = −qx∗
1-

ω2x
∗
2

A+Bx∗
2 + Cy∗

+
ω2x

∗
2y

∗C

(A+Bx∗
2 + Cy∗)2

,

V32 =
b2ω2y

∗

A+Bx∗
2 + Cy∗

− b2ω2x
∗
2y ∗B

(A+Bx∗
2 + Cy∗)2

,

dan
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V33 = b1ω1x
∗
1 +

b2ω2x
∗
2

A+Bx∗
2 + Cy∗

− b2ω2x
∗
2y

∗C

(A+Bx∗
2 + Cy∗)2

− k.

Kestabilan sistem (1) dapat dianalisis berdasarkan nilai eigen [2, h. 277] dan
kriteria Routh-Hurwitz [7, h. 212].

Definisi 1 [10, h. 35] Misalkan nilai eigen dari matriks A adalah λj untuk
j = 1, 2, . . . , n. Jika ℜ(λj) < 0, maka sistem stabil asimtotik. Jika ℜ(λj) ≤ 0,
maka sistem stabil. Jika terdapat ℜ(λj) > 0, maka sistem tidak stabil dengan ℜ
merupakan bagian real dari nilai eigen.

Selanjutnya analisis akan dilakukan untuk ketujuh titik-titik ekuilibrium.

Titik Ekuilibrium pertama E1 = (0, 0, 0)

A1 merupakan matriks diagonal, maka nilai eigen dari matriks persamaan (2)
yang dievaluasi pada titik E1 ialah

λ1 = r > 0, λ2 = s > 0, λ3 = −k < 0, (3)

karena terdapat λ yang bernilai positif maka berdasarkan Definisi 1, sistem (1) tidak
stabil di sekitar titik ekuilibrium E1.

Titik Ekuilibrium kedua E2 = (x∗
1, 0, 0)

A2 merupakan matriks segitiga atas, maka nilai eigen dari matriks persamaan (2)
yang dievaluasi pada titik E2 ialah

λ1 = Z11 > 0, λ2 = s > 0, λ3 = Z33 > 0, (4)

karena semua λ bernilai positif maka berdasarkan Definisi 1, sistem (1) tidak stabil
di sekitar titik ekuilibrium E2.

Titik Ekuilibrium ketiga E3 = (x∗
1, 0, y

∗)
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Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz diperoleh

a0 = 1,

a1 = −(M11 +M22 +M33),

a2 = M11M22 +M11M33 +M22M33− b1ω
2
1x

∗
1y

∗ − pqx∗
1y

∗,

a3 = −M11M22M33 + b1ω
2
1x

∗
1y

∗M22 + pqx∗
1y

∗M33− pqx∗
1
2b1ω1y

∗,

karena terdapat a1 dan a3 bernilai negatif, maka berdasarkan kriteria
Routh-Hurwitz pada Teorema 2.8, sistem (1) tidak stabil di sekitar titik
ekuilibrium E3 = (x∗

1, 0, y
∗).

Titik Ekuilibrium Keempat E4 = (0, K2, 0)

A4 merupakan matriks segitiga atas, maka nilai eigen dari matriks persamaan (2)
yang dievaluasi pada titik E4 ialah

λ1 = L11 > 0, λ2 = L22 > 0, λ3 = L33 > 0, (5)

karena semua λ bernilai positif maka berdasarkan Definisi 1, sistem (1) tidak stabil
di sekitar titik ekuilibrium E4.

Titik Ekuilibrium Kelima E5 = (0, x∗
2, y

∗)

Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz diperoleh

a0 = 1,

a1 = −(G11 +G22 +G33),

a2 = G11G22 +G11G33 +G22G33−G33G32,

a3 = −G11G22G33 +G11G33G32,

karena terdapat a1 dan a3 bernilai negatif, maka berdasarkan kriteria
Routh-Hurwitz pada Teorema 2.8, sistem (1) tidak stabil di sekitar titik
ekuilibrium E5 = 0, x∗

2, y
∗ karena tidak memenuhi a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0 dan

a1a2 > a0a3. .

Titik Ekuilibrium Keenam E6 = (x∗
1, x

∗
2, 0)
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A6 merupakan matriks segitiga atas , maka nilai eigen dari matriks
persamaan (2) yang dievaluasi pada titik E6 ialah

λ1 = D11 > 0, λ2 = D22 > 0, λ3 = D33 > 0, (6)

karena semua λ bernilai positif maka berdasarkan Definisi 1, sistem (1) tidak stabil
di sekitar titik ekuilibrium E6.

Titik Ekuilibrium Ketujuh E7 = (x∗
1, x

∗
2, y

∗)

Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz diperoleh

a0 = 1,

a1 = (F11 + F22 + F33),

a2 = F11D22 + F11F33 + F22F33 + ω2
1x

∗
1b1y

∗ − F23F32− px∗
1qy

∗,

a3 = H,

dengan

H = −F11F22F33 + px∗
1F23b1ω1y

∗ − ω1x
∗
1qy

∗F32

− ω2
1x

∗
1b1y

∗F22 + F11F23F32 + px∗
1qy

∗F33.

Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz pada Teorema 2.8, sistem (1)
stabil di sekitar titik ekuilibrium E7 = x∗

1, x
∗
2, y

∗ karena memenuhi
a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0 dan a1a2 > a0a3.
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4. SIMULASI MODEL

Berikut dilakukan simulasi numerik pada kasus titik kesetimbangan yang stabil
berdasarkan model yang telah dibentuk menggunakan nilai dan parameter yang
tertera pada Tabel 1 [5].

Tabel 1: Nilai Parameter dari sistem (1)

Parameter
r s K1 K2 p q A B C ω1 ω2 b1 b2 k
3.5 4.5 150 150 0.001 0.1 1.2 1.3 1.4 0.24 0.21 0.5 0.6 3.9

Nilai

Misalkan diketahui nilai awal x1(0) = 10, x2(0) = 10 dan y(0) = 10.
Dengan mensubstitusikan nilai masing-masing parameter diperoleh nilai titik
ekuilibrium yang stabil, yaitu

Simulasi Titik Ekuilibrium E7 = (x1, x2, y)
Dengan menggunakan nilai parameter seperti pada Tabel 1 dan persamaan
(3) diperoleh

a0 = 1,

a1 = 4.7361,

a2 = 12.9302,

a3 = 39.6644.

Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz pada Teorema 2.8, sistem (1)
stabil di sekitar titik ekuilibrium E7 = x∗

1, x
∗
2, y

∗ karena memenuhi a1 >
0, a2 > 0, a3 > 0 dan a1a2 > a0a3. Selanjutnya solusi khusus untuk titik ekuilibrium
E7 diperoleh sebagai berikut [3, h. 422]:

x1(t) = 31.7586 + 5.271231489 sin(3.135814226t)
e−0.3744823263t − 21.17227615e−0.3744823263t cos(3.135814226t
cos(3.135814226t− 0.7166822966e−3.990557339t,

x2(t) = 141.457− 132.4734799e−3.990557339t

+0.9701590043 cos(3.135814228t) + 7.43854421
sin(3.135814228t)e−0.3744823263t,

y(t) = 10.9062 + 0.2479627047e3.990557339t

−1.141383462 cos(3.135814228t)− 8.960487123
sin(3.135814228t)e−0.3744823263t.


(7)

Grafik solusi persamaan (7) terhadap t dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1: Grafik solusi sistem (1) terhadap t di titik E7

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu t, populasi x1, x2

dan y bergerak dari nilai awal menuju titik ekuilibrium atau diperoleh solusi menuju

(x∗
1, x

∗
2, y

∗) = (31.7586, 141.457, 10.9062),

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa model prey-predator dengan fungsi transmisi yang diubah untuk dua jenis
prey dan satu predator menghasilkan delapan titik ekuilibrium. Akan tetapi
analisis kestabilan dilakukan hanya untuk tujuh titik ekuilibrium nonnegatif dan
simulasi model untuk titik ketujuh saja sehingga diperoleh satu titik ekuilibrium
bersifat stabil sedangkan enam titik ekuilibrium lainnya tidak 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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