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ABSTRAK 

 

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. 

Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Kolera 

merupakan infeksi usus akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio Cholerae. Bakteri 

Vibrio Cholerae ditularkan melalui air atau makanan yang telah terkontaminasi 

oleh bakteri tersebut. Koinfeksi penyakit malaria dan kolera terjadi ketika penyakit 

malaria dan kolera menginfeksi manusia secara bersamaan.  

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis model matematika 

penyebaran penyakit malaria, model matematika penyebaran penyakit kolera serta 

model matematika koinfeksi penyakit malaria dan kolera. Model matematika 

penyebaran penyakit malaria mempunyai dua titik setimbang yaitu titik setimbang 

non endemik � �∗  yang stabil asimtotis jika bilangan reproduksi dasar atau � � 

kurang dari satu dan titik setimbang endemik (��∗  yang cenderung stabil asimtotis 

jika � �  lebih dari satu.  Model matematika penyebaran penyakit kolera 

mempunyai dua titik setimbang yaitu titik setimbang non endemik � �∗  yang 

stabil asimtotis jika bilangan reproduksi dasar penyebaran kolera atau � � kurang 

dari satu dan titik setimbang endemik ��∗  yang cenderung stabil asimtotis jika � � 
lebih dari satu. Model matematika koinfeksi penyakit malaria dan kolera 

mempunyai tiga titik setimbang yaitu titik setimbang non endemik � ��∗  yang 

stabil asimtotis jika � � dan � � kurang dari satu, titik setimbang endemik malaria ��∗  yang cenderung stabil asimtotis jika � � lebih dari satu dan � � kurang dari 

satu serta titik setimbang endemik kolera ��∗  yang cenderung stabil asimtotis jika  � � kurang dari satu dan � � lebih dari satu.  

Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa ketika � � dan � � kurang dari 

satu, dinamika populasi dalam model matematika koinfeksi penyakit malaria dan 

kolera bergerak menuju titik setimbang non endemik � ��∗ . Ketika � � lebih dari 

satu  dan � �  kurang dari satu, dinamika populasi dalam model matematika 

koinfeksi penyakit malaria dan kolera bergerak menuju titik setimbang endemik 

malaria ��∗ . Ketika � �  kurang dari satu dan � �  lebih dari satu, dinamika 

populasi dalam model matematika koinfeksi penyakit malaria dan kolera bergerak 

menuju titik setimbang endemik kolera ��∗ . 
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