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ABSTRAK

Flu babi (H1N1) adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus
tipe A yang dikenal dengan H1N1. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk
menganalisis model matematika penyebaran flu babi serta penerapan kontrol
optimal berupa vaksinasi. Berdasarkan analisis tanpa kontrol diperoleh dua titik
setimbang, yaitu titik setimbang bebas penyakit (non endemik) 𝐸0 dan titik
setimbang endemik 𝐸1 . Eksistensi dari titik setimbang endemik dan kestabilan
lokal titik setimbang bergantung pada Basic Reproduction Ratio (𝑅0 ). Titik
setimbang non endemik stabil asimtotis jika 𝑅0 < 1 sedangkan titik setimbang
endemik akan stabil asimtotis jika 𝑅0 > 1. Eksistensi kontrol optimal pada model
matematika penyebaran flu babi (H1N1) dilakukan menggunakan Prinsip
Maksimum Pontryagin. Selanjutnya dilakukan simulasi numerik untuk
menganalisa hasil analitik dari efek pemberian kontrol. Hasil simulasi numerik
menunjukkan bahwa pemberian kontrol cukup efektif untuk meminimalkan
jumlah populasi yang terexposed dan terinfeksi virus H1N1dengan biaya minimal.
Kata Kunci : Model matematika, Flu babi, Vaksinasi, Kestabilan, Kontrol
optimal.
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