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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang melumpuhkan 

sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS). Penderita infeksi HIV dinyatakan sebagai penderita 

AIDS ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat 

penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan HIV atau tes darah menunjukkan 

jumlah sel CD4 < 200/mm
3
. Virus HIV merupakan retrovirus yang termasuk 

golongan virus RNA (virus yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa 

informasi genetik). HIV menyerang sistem imun manusia yaitu menyerang 

limfosit T helper yang memiliki reseptor CD4 di permukaannya (Douglas, 2005). 

HIV dapat ditularkan melalui berbagai cara, yaitu : kontak seksual, kontak 

dengan darah atau sekret yang infeksius, ibu ke anak selama masa kehamilan, 

persalinan dan pemberian ASI (Air Susu Ibu).  Beberapa jalur penularan HIV 

yang telah diketahui adalah melalui hubungan sex baik homo maupun 

heteroseksual, penggunaan jarum yang tercemar pada penyalahgunaan NAPZA, 

kecelakaan kerja pada sarana pelayanan kesehatan misalnya tertusuk jarum atau 

alat tajam yang tercemar, transfusi darah, donor organ, tindakan medis invasif, 

serta in utero dan perintal (Douglas, 2005). 

Pada Januari 2006, Joint United Nations Programme on HIV and AIDS 

(UNAIDS) dan Word Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa AIDS 

telah menyebabkan kematian leebih dari 25 juta orang sejak pertama kali 
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ditemukan pada tahun 1981. Di Jawa timur hingga desember tahun 2013 tercatat 

ada 3.391 penderita HIV (Badan Pusat Statistik, 2014). Nominal tersebut 

diperoleh hanya dalam satu daerah, belum di daerah-daerah lain di Indonesia. 

Besarnya jumlah kematian disebabkan karena HIV menunjukkan bahwa virus 

tersebut sangat berbahaya dan harus dicegah penyebarannya. 

Sampai saat ini tidak ada vaksin atau obat yang benar-benar dapat 

menyembuhkan penyakit HIV atau AIDS. Satu-satunya cara yang biasa dilakukan 

bagi penderita HIV atau AIDS adalah terapi antiretroviral (ARV). Terapi ini tidak 

menyembuhkan infeksi HIV tetapi mengontrol replikasi virus dalam tubuh 

seseorang dan memungkinkan peningkatan sistem kekebalan individu dalam 

melawan infeksi (WHO, 2013). Terapi ARV tidak hanya menguntungkan bagi 

orang yang sudah diobati tetapi juga menurunkan peluang epidemi di masyarakat 

dengan memutus rantai penularan HIV secara cepat (Depkes RI, 2013). 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan bidang matematika, ilmuwan 

matematika turut memberikan konstribusi dalam pencegahan penyakitt HIV, salah 

satunya dengan mengkonstruksi dinamika penyebaran virus HIV dalam bentuk 

model matematika. Banyak matematikawan yang melakukan penelitian mengenai 

HIV, salah satunya dilakukan oleh Farahi pada tahun 1998 yang menghasilkan 

kontrol optimal pemberian obat untuk mengurangi partikel HIV dalam tubuh 

manusia. Kemudian model tersebut dikembangkan oleh Roshanfekr, dkk pada 

tahun 2013. Berdasarkan perkembangan kesehatan terkini, mereka meneliti 

bagaimana kontrol optimal pemberian 2 jenis obat. Obat pertama untuk 

mengurangi virus HIV dalam tubuh dan obat kedua untuk menambah sel imun 
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dalam tubuh. Penelitian Roshanfekr, dkk (2013) tertulis dalam artikel dengan 

judul “A different approach of optimal control on an HIV immunology model”.  

Pada artikel yang ditulis Roshanfekr, dkk (2013)  tidak mencantumkan 

analisis kestabilan dari titik setimbang model tersebut, padahal hal tersebut 

penting untuk mengetahui bagaimana pola penyebaran HIV dalam tubuh manusia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengembangkan model 

yang ditulis oleh Roshanfekr, dkk (2013) dengan melakukan analisis kestabilan 

dari titik setimbang model tersebut serta mengkaji ulang kontrol optimal 

menggunakan prinsip maksimum pontryagen.  

1.2   Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diselesaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kestabilan dari titik setimbang pada  model 

penyebaran HIV dalam tubuh manusia? 

2. Bagaimana bentuk kontrol optimal dari model penyebaran HIV dalam 

tubuh manusia dengan pemberian obat ARV? 

1.3   Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan analisis kestabilan dari titik setimbang pada  model 

penyebaran HIV dalam tubuh manusia. 

2. Mendapatkan bentuk kontrol optimal dari model penyebaran HIV dalam 

tubuh manusia dengan pemberian obat ARV. 
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1.4   Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah wawasan mengenai dunia kesehatan khususnya virus HIV. 

2. Mengetahui teori-teori matematika khususnya di bidang terapan 

matematika yaitu pemodelan sistem dalam bidang medis. 

3.  Sebagai media implementasi penerapan ilmu studi dalam permasalahan 

nyata. 

1.5   Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Model matematika yang dikembangkan dan parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini merujuk pada jurnal yang ditulis oleh 

Roshanfekr,dkk (2013). 

 2. Analisis penyebaran HIV ditinjau secara internal (di dalam tubuh). 
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