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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini, akan dijelaskan beberapa definisi dan teorema yang 

mendukung pembahasan selanjutnya. 

2.1 Polio 

Polio adalah penyakit infeksi paralisis yang disebabkan oleh virus. Virus 

polio menyerang sel kornu anterior medulla spinalis, inti motorik batang otak dan 

area motorik korteks otak, dan atrofi otot. Virus ini memasuki aliran darah dan 

mengalir ke sistem saraf pusat menyebabkan melemahnya otot dan dapat 

mengakibatkan kelumpuhan. 

(Soedarmo dan Sumarmo, 2008) 

2.1.1 Etiologi 

Polio disebabkan oleh Poliovirus (PV) yang mempunyai tiga tipe. Tipe 

Brunhilde yang sering menimbulkan epidemi yang luas dan ganas, tipe Lansing 

kadang-kadang menyebabkan kasus yang sporadik dan tipe Leon menyebabkan 

epidemi ringan. Di Negara tropis dan subtropis kebanyakan disebabkan olch tipe 

Lansing dan Leon dan virus ini tidak menimbulkan imunitas silang. 

(Rahmawati dan Dwi, 2008) 

2.1.2 Morfologi Poliovirus (PV) 

Poliovirus (PV) merupakan virus kecil dengan diameter 20-32 nm, 

berbentuk sferis dengan ukuran utamanya yaitu RNA yang terdiri dari 7.433 

nukleotida, bertahan pada pH 3-10, sehingga dapat tahan terhadap asam lambung 
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dan empedu. Poliovirus (PV) tidak rusak beberapa hari dalam temperature 2°C-

8°C, tahan terhadap gliserol, eter, fenol 1% dan bermacam-macam detergen, 

namun poliovirus (PV) tidak aktif atau mati pada suhu 50°C-55°C selama 30 

menit, bahanoksidator, formalin, klorin dan sinar ultraviolet. 

(Heymann dkk, 2004) 

2.1.3 Ekologi atau Penyebaran Polio 

Virus ditularkan oleh infeksi droplet dari oro-faring (mulut dan 

tenggorokan) atau dari tinja penderita yang terinfeksi. Penularan terutama terjadi 

penularan langsung dari manusia ke manusia melalui fekal-oral (dari tinja ke 

mulut) yaitu makan atau minuman yang tercemar poliovirus (PV) yang berasal 

dari tinja penderita masuk ke mulut manusia sehat atau melalui oral-oral (dari 

mulut ke mulut) yaitu penyebaran air liur penderita melalui udara saat berbicara 

yang masuk ke mulut manusia sehat lainnya (Heymann dkk, 2004)).  

Poliovirus (PV) yang masuk melalui mulut dan hidung memasuki aliran 

darah dan mengalir ke sistem saraf pusat menyebabkan melemahnya otot dan 

kadang kelumpuhan. Infeksi virus polio terjadi di dalam saluran pencernaan yang 

menyebar ke kelenjar limfe regional sebagian kecil menyebar ke system saraf 

(Soedarmo dan Sumarmo, 2008). 

2.1.4 Gejala Klinis 

1. Minor Ilness( Gejala Ringan) 

Gejala ini terjadi sebagai akibat proses inflamasi akibat berbiaknya 

virus polio. Gejalanya sangat ringan atau bahkan tanpa gejala. Keluhan 

biasanya nyeri tenggorok dan perasaan tidak enak diperut, gangguan 
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gastroinstetinal, demam ringan, perasaan lemas, dan nyeri kepala ringan. 

Gejala ini terjadi selama 1-4 hari, kemudian menghilang. Gejala ini 

merupakan fase enterik dari infeksi virus polio. Masa inkubasi 1-3 hari dan 

jarang lebih dari dari 6 hari. Selama waktu itu virus terus bereplikasi pada 

naso faring dan saluran cerna bagian bawah. Gejala klinis yang tidak khas 

ini terdapat pada 90%-95% kasus polio.  

2. Major Illness( Gejala Berat)  

Major illness merupakan gejala klinik akibat penyebaran dan replikasi 

virus di tempat lain serta kerusakan yang ditimbulkannya dan berlangsung 

selama 3-35 hari termasuk gejala minor illness dengan rata-rata 17 hari. 

Usia penderita akan mempengaruhi gejala klinis. 1/3 dari kasus polio 

berusia 2-10 tahun, akan memberikan gambaran bifasik atau dromedari 

yaitu terdapat 2 letupan kedua kelainanan sistemik dan neurologik. Gejala 

klinis dimulai dengan demam, kelemahan cepat dalam beberapa jam, nyeri 

kepala dan muntah. Dalam waktu 24 jam terlihat kekakuan pada leher dan 

punggung. Penderita terlihat mengantuk, irritable dan cemas. Pada kasus 

tanpa paralysis maka keadaan ini sukar dibedakan dengan meningitis 

aseptik yang disebabkan oleh virus lain. Bila terjadi paralisis biasanya 

dimulai dalam beberapa detik sampai 5 hari sesudah keluhan nyeri kepala.  

Pada anak stadium preparalisis lebih singkat dan kelemaham otot 

terjadi dalam waktu penurunan suhu, pada saat penderita merasa lebih 

baik. Pada dewasa, stadium pre paralitik berlangsung lebih hebat dan lebih 

lama, penderita terlihat sakit berat, tremor, agitasi, kemerahan daerah 
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muka, otot menjadi sensitive dan kaku,pada otot ekstensor ditemukan 

refleks tendon meninggi dan fasikulasi. Poliomielitis merusak sel motorik, 

yaitu neuron yang besar pada substansi griseria anteria pada medulla 

spinalis dan batang otak. 

(Rahmawati dan Dwi, 2008) 

2.1.5 Jenis-jenis Polio 

1. Asimptomatik yang mempunyai presentase terbesar hanya dapat dideteksi 

dengan mengisolasi virus dari feses dan oro-faring atau pemeriksaan titer 

antibody. 

2. Poliomyelitis Abortif Merupakan bentuk yang paling sering dari penyakit 

ini. Pasien hanya menderita gejala minor, yang di tandai oleh demam, 

malaise, mengantuk, nyeri kepala, mual, muntah, konstipasi, dan nyeri 

tenggorokan dalam beberapa kombinasi. Pasien sembuh dalam beberapa 

hari. 

3. Poliomyelitis Nonparalitik mengalami kekakuan dan nyeri punggung serta 

leher. Penyakit berlangsung 2-10 hari dengan kesembuhan cepat dan 

sempurna. Dalam presentase kecil kasus, penyakit berlanjut menjadi 

paralisis. Virus polio hanya satu dari banyak virus yang menimbulkan 

meningitis aseptic. 

4. Poliomyelitis Spinal Paralitik menyerang saraf tulang belakang, 

menghancurkan sel tanduk anterior yang mengontrol pergerakan pada 

batang tubuh dan otot tungkai dan gejala ini dapat menyebablan 

kelumpuhan permanen yang terjaid pada kaki. Setelah poliovirus 
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menyerang usus, virus akan diserap oleh kapiler darah pada dinding usus 

dan diangkut seluruh tubuh hingga menyerang seluruh bagian batang saraf 

tulang belakang dan batang otak. Infeksi ini akan mempengaruhi system 

saraf pusat dan menyebar sepanjang serabut otak. 

5. Poliomyelitis Bulbar polio jenis ini disebabkan oleh tidak adanya 

kekebalan alami sehingga batang otak ikut terserang. Batang otak 

mengandung neuron motor yang mengatur pernapasan dan saraf kranial, 

Tanpa alat bantu pemapasan, polio bulbar dapat menyebabkan kematian. 

Lima hingga sepuluh persen penderta yang menderita polio bulbar akan 

meninggal ketika otot pernapasan mereka tidak dapat bekerja. Kematian 

biasanya terjadi setelah terjadi kerusakan pada saraf kranial yang bertugas 

mengirirn perintah bernapas ke paru-paru. Tingkat kematian karena polio 

bulbar berkisar 25-75% tergantung usia penderita. Hingga saat ini, mereka 

yang bertahan hidup dari polio jenis ini harus hidup dengan paru-paru besi 

atau alat bantu pernapasan. 

 (Syahril, 2005) 

 

2.2 Kontrol Penyebaran Polio 

Kontrol yang digunakan dalam menanggulangi penyebaran polio yang 

menyebabkan kelumpuhan hingga kematian adalah dengan pemberian vaksin atau 

imunisasi.  
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2.2.1 Jenis Vaksin 

1. Oral Polio Vaccine (OPV) 

Pemberian Oral Polio Vaccine (OPV) adalah dengan meneteskan 

vaksin ini ke dalam mulut sipenerima vaksin, kemudian virus polio yang 

terkandung dalam vaksin ini akan berkembang biak dan memperbanyak 

diri (replikasi) dalam saluran cerna kita dan merangsang tubuh untuk 

memproduksi zat antibody untuk melawan virus polio liar yang akan 

masuk dan menginfeksi tubuh kita. 

2. Inactivated Polio Vaccine (IPV) 

Pemberian vaksin IPV ini yaitu dengan menyuntikkan kedalam 

otot intra muskular. Tidak ada replikasi virus karena yang diergunakan 

adalah virus polio yang telah dimatikan dengan bahan kimia selama proses 

pembuatan vaksin berlangsung. 

(Robertson dan Susan, 1993) 

 

2.3 Sistem Persamaan Diferensial 

Model penyebaran polio dalam skripsi ini menggunakan persamaan 

diferensial non-linear. Penyelesaian sistem persamaan diferensial non-linear 

biasanya sulit untuk ditentukan secara eksak. Oleh karena itu, penyelesaiannya 

dicari dengan pendekatan linearisasi melalui titik setimbang yang kemudian 

dinamakan penyelesaian khusus. Berikut diberikan definisi terkait persamaan 

diferensial dan titik setimbang. 
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Definisi 2.3.1 Sebuah sistem persamaan diferensial linear dinyatakan sebagai : 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡)                                                                          (2.1) 

dengan𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛 dinamakan vektor keadaan (state). Penyelesaian dari sistem 

(2.1) adalah : 

 𝑥(𝑡) = 𝑒𝐴𝑡𝑥0 , 

dengan𝑥(𝑡0) = 𝑥0 dinamakan nilai awal dari system, dengan 

ℯ𝐴𝑡 = 𝐼 + 𝐴𝑡 +
𝐴2𝑡2

2!
+ ⋯ 

(Bronson dan Costa, 2007) 

Definisi 2.3.2 Sistem persamaan diferensial orde satu disebut sebagai sistem 

autonomous jika dapat ditulis ke dalam bentuk: 

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑔1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= 𝑔2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

⋮                        

𝑑𝑥𝑛
𝑑𝑡

= 𝑔𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

dengan fungsi  𝑔 tidak tergantung pada waktu atau dengan kata lain variabel 𝑡 

tidak muncul secara eksplisit. 

(Zill dan Cullen, 2009) 

Berikut ini akan diberikan contoh sistem yang termasuk sistem 

autonomous dan non-autonomous. 
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Contoh 1. 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −2𝑥𝑦 + 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 4𝑥𝑦 + 𝑦 

Pada Contoh 1 di atas diberikan salah satu sistem persamaan diferensial 

yang autonomous. Terlihat bahwa variabel 𝑡 tidak muncul secara eksplisit. Untuk 

sistem persamaan diferensial yang non-autonomous yaitu sistem persamaan 

diferensial yang memuat 𝑡 secara eksplisit diberikan pada Contoh 2 sebagai 

berikut: 

Contoh 2. 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −2𝑡𝑥 + 𝑡𝑦 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 4𝑡𝑦 + 2𝑡𝑥 

Definisi 2.3.3 Diberikan persamaan differensial autonomous,  𝑑𝑥
𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥). Titik �̅� 

dikatakan titik setimbang jika memenuhi 𝑓(�̅�) =  0. 

(Olsder, 2003) 

 

2.4 Kestabilan Sistem Linier  

Kestabilan titik setimbang digunakan untuk mengetahui apakah 

penyelesaian sistem menuju titik setimbang atau tidak. Kestabilan lokal dari titik 

setimbang pada sistem tak linier dapat diketahui dari kestabilan titik setimbang 

pada hampiran liniernya.  
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Model matematika yang dibahas dalam penelitian ini merupakan 

persamaan diferensial nonlinier, sehingga dilakukan linierisasi dahulu dengan 

menggunakan matriks Jacobian. Nilai eigen dari matriks Jacobian digunakan 

untuk menganalisis kestabilan dari titik setimbang. Beberapa definisi yang 

berhubungan dengan matriks Jacobian dan kestabilan titik setimbang diberikan 

dibawah ini: 

Definisi 2.4.1 Diberikan sistem persamaan sebagai berikut: 

𝑦1 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) , 

𝑦2 = 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) , 

⋮ 

𝑦𝑛 = 𝑓𝑛(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) , 

Matriks Jacobian dari sistem persamaan tersebut adalah: 

 

1 1 1

1 2

2 2 2

1 2

1 2

.

n

n

n n n

n

y y y

x x x

y y y

x x xJ

y y y

x x x

   
   
 
   
 
    

 
 
   

    

(Kelley dan Peterson, 2010) 

Definisi 2.4.2 Sistem linier �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡),dengan 𝑥(𝑡)  ∈ ℝ𝑛, dikatakan stabil 

asimtotis jika  

lim
𝑡→∞

𝑥(𝑡) = 0 

dengan 𝑥(𝑡) adalah penyelesaian dari sistem tersebut. Dalam hal ini 0 merupakan 

titik setimbang dari sistem �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡). 

(Sontag dan Thomas, 2001) 
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Definisi 2.4.3 Jika 𝐴 merupakan matriks berukuran 𝑛 × 𝑛, maka vektor tak nol 𝑥 

di dalam ℝ𝑛 dinamakan vektor eigen dari 𝐴 jika 𝐴𝑥 adalah kelipatan skalar dari 𝑥, 

yakni: 

𝐴𝑥 =  𝜆𝑥 

skalar 𝜆 dinamakan nilai eigen dari 𝐴 dan 𝑥 disebut vektor eigen yang bersesuaian 

dengan 𝜆. 

Teorema 2.4.4 Misalkan 𝐴 merupakan matriks berukuran 𝑛 × 𝑛 dengan 

komponen 𝐴 merupakan bilangan real. Pernyataan-pernyataan berikut ekivalen 

satu sama lain: 

1. 𝜆 adalah nilai eigen dari 𝐴. 

2. Sistem persamaan (𝜆𝐼 − 𝐴)𝑥 = 0 mempunyai penyelesaian tak trivial. 

3. Untuk 𝜆 ∈ ℝ, maka ada vektor tak nol 𝑥 di dalam ℝ𝑛 sehingga 𝐴𝑥 = 𝜆𝑥. 

4. 𝜆 adalah penyelesaian dari persamaan karakteristik det (𝜆𝐼 − 𝐴) = 0. 

(Anton, 2005) 

Teorema 2.4.5 Sistem linier �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) adalah stabil asimtotis jika dan hanya 

jika semua nilai eigen dari 𝐴 yaitu 𝜆𝑖(𝐴) mempunyai bagian real yang negatif, 

dengan 𝑖 = 1,2, … . , 𝑘 ≤ 𝑛 atau 𝑅𝑒(𝜆𝑖(𝐴)) < 0. 

(Zhou dkk, 1996) 

Pada permasalahan tertentu, kestabilan titik setimbang tidak mudah 

ditentukan menggunakan Teorema 2.4.5, sebab tanda bagian real dari nilai eigen 

tidak mudah ditentukan. Oleh karena itu perlu digunakan metode lain untuk 

menentukan tanda bagian real dari nilai eigen dengan menggunakan kriteria 

Routh-Hurwitz. 
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2.5 Kriteria Routh-Hurwitz 

Diberikan persamaan karakteristik dengan derajat 𝑛:  

𝜆𝑛 + 𝛼1𝜆
𝑛−1 + …+ 𝛼𝑛−1𝜆 + 𝛼𝑛 = 0  (2.2) 

dengan 𝛼𝑗 adalah koefisien yang merupakan bilangan real, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛. 

Dari persamaan karakteristik (2.2), dapat diperoleh 𝑛 matriks Hurwitz (𝐻𝑛) 

yang didefinisikan sebagai berikut : 

𝐻𝑛 = 

(

 
 
 

𝑎1 1         0
𝑎3 𝑎2    𝑎1
    𝑎5 𝑎4    𝑎3

0   ⋯   0     
1  ⋯  0     
𝑎2 ⋯  0     

⋮ ⋮ ⋮
𝑎2𝑛−3 𝑎2𝑛−4 𝑎2𝑛−5
𝑎2𝑛−1 𝑎2𝑛−2 𝑎2𝑛−3

⋮ ⋯  ⋮    
𝑎2𝑛−6 ⋯  𝑎𝑛−2
𝑎2𝑛−4 ⋯  𝑎𝑛 )

 
 
 

 

dengan𝑎𝑗 = {
𝛼𝑗  ,   𝑗 ≤ 𝑛

0 , 𝑗 > 𝑛
 . 

Teorema 2.5.1 Akar-akar dari persamaan (2.2) bernilai negatif atau mempunyai 

bagian real negatif jika dan hanya jika : 

det (𝐻𝑗) > 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛. 

(Merkin, 1997) 

Dalam skripsi ini, diberikan contoh kriteria Routh-Hurwitz dengan 

derajat 𝑛 = 3. Untuk 𝑛 = 3,bentuk persamaan karakteristiknya adalah sebagai 

berikut: 

𝜆3 + 𝑎1𝜆
2 + 𝑎2𝜆 + 𝑎3 = 0                                                (2.3) 

Dari persamaan (2.3) maka dapat dibentuk matriks Hurwitz sebagai berikut: 

𝐻1 = (𝑎1),        𝐻2 = (
𝑎1 0
1 𝑎2

) ,        𝐻3 = (
𝑎1 1 0
𝑎3 𝑎2 𝑎1
0 0 𝑎3

). 
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Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz, akar-akar persamaan karakteristik 

(2.3) akan negatif atau mempunyai bagian real negatif jika dan hanya jika 

det (𝐻1) > 0, det (𝐻2) > 0 dan det (𝐻3) > 0. Tiga syarat ini dapat dinyatakan 

dengan 𝑎1, 𝑎2 dan 𝑎3 sebagai berikut: 

a. det (𝐻1) = |𝑎1| > 0 didapatkan 𝑎1 > 0 

b. det(𝐻2) = |
𝑎1 1
0 𝑎2

| > 0 sehingga 𝑎1𝑎2 > 0. Karena 𝑎1 > 0 maka 

didapatkan 𝑎2 > 0 

c. det (𝐻3) =  |
𝑎1 1 0
𝑎3 𝑎2 𝑎1
0 0 𝑎3

| > 0 sehingga 𝑎1𝑎2𝑎3 − 𝑎32 > 0 

Akibatnya 𝑎3(𝑎1𝑎2 − 𝑎3) > 0 dengan demikian didapatkan dua kondisi, yaitu : 

(1) 𝑎3 > 0 dan 𝑎1𝑎2 − 𝑎3 > 0 

(2) 𝑎3 < 0dan 𝑎1𝑎2 − 𝑎3 < 0. 

Untuk kondisi (2) tidak mungkin terjadi, karena jika 𝑎3 < 0 maka tidak 

akan terpenuhi 𝑎1𝑎2 − 𝑎3 < 0. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akar-akar persamaan 

karakteristik (2.3) akan negatif atau mempunyai bagian real negatif jika dan hanya 

jika 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 > 0 dan 𝑎1𝑎2 − 𝑎3 > 0 

 

2.6 Masalah Kontrol Optimal 

Pada umumnya masalah kontrol optimal adalah suatu masalah dengan 

tujuan mencari kontrol  𝑢(𝑡) yang dapat mengoptimalkan (memaksimumkan atau 

meminimumkan) indeks performansi. Indeks performansi diformulasikan sebagai 

berikut: 
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𝐽 = 𝜑(𝑥(𝑡𝑓), 𝑡𝑓) + ∫ 𝐿 (𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓
𝑡0

    (2.5) 

dengan kendala 

�̇� = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0     (2.6) 

dengan 𝑡0dan 𝑡𝑓 masing-masing adalah waktu awal pemberian kontrol dan waktu 

akhir pemberian kontrol, sedangkan 𝜑, 𝐿 dan 𝑓 adalah fungsi skalar. 

Kontrol 𝑢∗(𝑡) merupakan kontrol optimal, jika disubstitusikan ke dalam 

sistem (2.6) akan memperoleh keadaan yang optimal 𝑥∗(𝑡) dan pada saat yang 

sama juga dapat mengoptimalkan indeks performansi (2.5). 

(Lewis dan Syrmos, 2006) 

 

2.7 Prinsip Maximum Pontryagin 

Dalam menyelesaikan permasalahan kontrol optimal, salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah Prinsip Maximum Pontryagin. Prinsip Maximum 

Pontryagin merupakan suatu kondisi yang mana dapat diperoleh penyelesaian 

kontrol optimal yang sesuai dengan tujuan (meminimalkan indeks performansi).  

Prosedur menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan menggunakan 

Prinsip Minimum Pontryagin adalah sebagai berikut: 

Diberikan persamaan state:  

�̇� = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) (2.7) 

 Dengan𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛dan  𝑢(𝑡) ∈ ℝ𝑚, dan indeks performansi: 

𝐽 = 𝜑(𝑥(𝑡𝑓), 𝑡𝑓)+∫ 𝐿 (𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓
𝑡0

 (2.8) 
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dengannilai kondisi batas 𝑥(𝑡0) = 𝑥0dan 𝑡𝑓 diberikan, sedangkan𝑥(𝑡𝑓) = 𝑥𝑓 

bebas. 

Syarat cukup untuk meminimalkan indeks performansi 𝐽 adalah 

mengkonversi persamaan (2.7) dan (2.8) ke dalam masalah meminimalkan fungsi 

Hamiltonian. Oleh karena itu dilakukan penyelesaian sebagai berikut: 

1. Bentuk fungsi Hamiltonian yaitu kombinasi fungsi dari suatu 

masalah (𝐿 (𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)) dan perkalian fungsi subyek berbentuk persamaan 

diferensial (𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)) dengan suatu faktor pengali yang dinamakan 

pengali Lagrange γ(𝑡).  

Berikut bentuk fungsi Hamiltonian: 

𝐻(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝛾(𝑡), 𝑡) = 𝐿(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) + 𝛾𝑇(𝑡)(𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡))             (2.9) 

2. Minimumkan 𝐻 terhadap semua vektor kontrol 𝑢(𝑡): 

(
𝜕𝐻

𝜕𝑢
) = 0 sehingga diperoleh 𝑢∗(𝑡) = 𝐻(𝑥∗(𝑡), 𝛾∗(𝑡), 𝑡). 

3. Gunakan hasil dari Langkah 2 ke dalam Langkah 1 dan tentukan 𝐻∗ yang 

optimal yaitu : 𝐻∗(𝑥∗(𝑡), 𝑢∗(𝑡), 𝛾∗(𝑡), 𝑡) = 𝐻∗(𝑥∗(𝑡), 𝛾∗(𝑡), 𝑡). 

4. Selesaikan persamaan (2.9) dengan langkah : 

i. Persamaan state yaitu persamaan kendala pada model 

�̇�∗(𝑡) = (
𝜕𝐻

𝜕𝛾
)dengan diberikan nilai awal 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. 

ii. Persamaan co-state(𝛾) atau pengali Lagrange yang terkait dengan kendala     

akumulasi dari variabel keadaan. 

γ̇∗(𝑡) = − (
𝜕𝐻

𝜕𝑥
) dengan nilai 𝛾(𝑡𝑓) = (

𝜕𝜑

𝜕𝑥
)
𝑡𝑓

. 
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5. Untuk memperoleh kontrol yang optimal, substitusikan penyelesaian 𝑥∗(𝑡) 

dan 𝛾∗(𝑡) dari Langkah 4 ke dalam kendali optimal 𝑢∗(𝑡) pada Langkah 2. 

(Naidu, 2002) 

 

2.8 Basic Reproduction Number 

Basic reproduction number merupakan parameter yang penting dalam 

epidemiologi penyakit menular. Parameter ini didenisikan sebagai ekspektasi 

banyaknya kasus sekunder yang timbul akibat satu orang terinfeksi primer yang 

masuk pada suatu populasi tertutup yang seluruhnya susceptible atau rentan. Basic 

reproduction number juga dikenal dengan basic reproduction rate atau basic 

reproduction ratio. Basic reproduction number dilambangkan sebagai 𝑅0 

(Diekmann, dkk, 2009).  

Notasi yang sering digunakan untuk parameter ini adalah 𝑅0. Metode untuk 

mendapatkan 𝑅0 ada beberapa cara, yaitu melalui eksistensi titik setimbang, 

analisis kestabilan dan Next-Generation Matrix (NGM). Ambang batas parameter 

ini adalah jika 𝑅0 > 1 maka mengakibatkan terjadinya endemik dalam suatu 

populasi, sebaliknya jika 𝑅0 < 1 maka endemik akan hilang dari suatu populasi. 

Berikut ini akan diberikan contoh model SEIR pada penyakit tuberculosis. 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= Λ −  𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝑆  

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝐸 − 𝛾𝐸  

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝛾𝐸 − (𝛼 + 𝑎 + 𝛿)𝐼  

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝛿𝐼 − 𝛼𝑅.     
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Dengan 𝑆(𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒) merupakan populasi sehat (rentan), E(Exposed) 

merupakan populasi yang terinfeksi tuberkulosis dan belum menunjukkan tanda-

tandanya, 𝐼(𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑢𝑠) merupakan populasi terinfeksi dan menularkan, dan 

𝑅(𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑) merupakan populasi yang sudah sembuh dari penyakit. Untuk 

mendapatkan 𝑅0 yang diperhatikan adalah subpopulasi E dan I, karena 

subpopulasi ini yang menjadi penyebab penyebaran penyakit. Persamaan 

diferensial untuk subpopulasi terinfesksi E dan 𝐼 adalah sebagai berikut. 

  𝑑𝐸
 𝑑𝑡
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛼𝐸 − 𝛾𝐸                                            (2.2) 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝛽𝑆𝐼 − (𝛼 + 𝑎 + 𝛾)𝐼.                                    (2.3) 

Titik setimbang non-endemik 𝐸0 dari persamaan model SEIR di atas adalah 𝐸 =

0, 𝐼 = 0, 𝑅 = 0, 𝑆 =
Λ

𝑎
   maka dapat dituliskan sebagai (𝑆0 𝐸, 𝐼0, 𝑅0) =

 (
Λ

𝑎
 , 0, 0,0). 

Misalkan 𝑥 = (𝐸, 𝐼)𝑇, sehingga persamaan (2.2) − (2.3) dapat ditulis 

sebagai 𝑑𝑥
𝑑𝑡
= ℱ(𝑥) − 𝒱(𝑥),  dengan ℱ(𝑥) adalah matriks transmisi, yaitu matriks 

yang berisi subpopulasi tahapan awal individu yang terinfeksi akibat kontak 

dengan individu 𝐼. Sedangkan 𝒱(𝑥) adalah matriks transisi, yaitu matriks yang 

berisi subpopulasi individu yang terinfeksi dan berkembang menjadi tahapan 

penyakit selanjutnya. Oleh karena itu didapatkan, 

ℱ(𝑥) = (
𝛽𝑆𝐼
0
) , 𝒱(𝑥) = (

−(𝛼 + 𝛾)𝐸

−(𝑎 + 𝛼 + 𝛿)𝐼 − 𝛾𝐸
).  
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Misalkan 𝔽 dan 𝕍 masing-masing adalah matriks Jacobian dari ℱ(𝑥) dan 

𝒱(𝑥) yang dievaluasi pada titik setimbang bebas penyakit 𝐸0, sehingga dapat 

ditulis sebagai 

𝔽 = (
0 𝛽𝑆
0 0

) , 𝕍 = (
−(𝛼 + 𝛾) 0
−𝛾 −(𝑎 + 𝛼 + 𝛿)

). 

Dengan metode Next-Generation Matrix, 𝑅0 dapat dicari dengan 

menentukan nilai eigen terbesar dari matrik 𝔽𝕍−1 atau dapat dinyatakan sebagai 

𝑅0 = 𝜌(𝔽𝕍
−1). Dari sini diperoleh, 

   𝑅0 = 
𝛽Λ𝛾

𝛼(𝛼 + 𝛾)(𝛼 + 𝑎 + 𝛿)
 .                           

 

2.9 Matlab (Matrix Laboratory) 

Matlab (Matrix Laboratory) adalah sebuah program untuk analisis dan 

komputasi numeric dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika 

lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk 

matriks. Dalam software matlab terdapat toolbox bernama DOTcvp. DOTcvp 

digunakan untuk memperoleh hasil kontrol optimal. Toolbox ini dijalankan 

dengan merubah persamaan model, nilai awal, dan nilai interval. Hasil dari 

DOTcvp ini berupa figure yang berisi grafik dari model dan nilai fungsi ongkos 

yang optimal.  

(Wijaya dan Prijono, 2007) 

 

 




