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Fitri Nur Khasanah, 2016, Analisis Model Matematika Koinfeksi Hepatitis B 

dan D. Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Windarto, M.Si. dan Dr. Miswanto, 

M.Si. Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Airlangga, Surabaya. 

 

 

ABSTRAK 

 

 Infeksi hepatitis D jarang ditemukan, tetapi memiliki dampak paling buruk 

bagi penderita. Infeksi hepatitis D terjadi setelah adanya infeksi hepatitis B. Virus 

hepatitis D (VHD) memerlukan antigen permukaan dari virus hepatitis B (VHB) 

untuk menghasilkan partikel virus baru (replikasi). Tujuan dari skripsi ini adalah 

untuk menganalisis model matematika koinfeksi hepatitis B dan D. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitik dan numerik. 

 Model matematika koinfeksi hepatitis B dan D mempunyai tiga titik 

setimbang yaitu titik setimbang non endemik (𝐸0), titik setimbang endemik 

hepatitis B (𝐸1), dan titik setimbang endemik koinfeksi hepatitis B dan D (𝐸2). 

Selain itu, pada skripsi ini diperoleh nilai basic reproduction number 𝑅𝑜 =
𝜎

𝑎
. Jika 

𝑅𝑜 < 1 maka titik setimbang 𝐸0 akan stabil asimtotis. Titik setimbang 𝐸1 cenderung 

stabil asimtotis jika memenuhi syarat 𝜎 < 𝑎 + 𝑟, 𝑎𝛿 + 𝑎𝜎 + 𝜎2 > 𝜎𝛿, dan 𝑎𝜎2 +
𝛿𝑎2 > 𝛿𝜎2. Jika 𝑅𝑜 > 1 maka titik setimbang 𝐸2 akan cenderung stabil asimtotis. 

Simulasi numerik menunjukkan bahwa laju pertumbuhan hepatosit (sel hati) sehat 

dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan sel yang terinfeksi oleh VHB dan VHD. 
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