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ABSTRAK 

Sistem perbankan khususnya di Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan 
dan pola sektor perbankan dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan atau 
sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan tidak hanya terdiri dari 
peranan bank melainkan juga peranan nasabah. Hubungan antara nasabah, bank 
cabang serta bank pusat dalam hal dana identik dengan rantai makanan antara 
tumbuhan, herbivora serta karnivora. Penelitian mengenai sistem perbankan telah 
banyak dilakukan dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk bidang matematika 
yaitu dengan melalui model matematika. Dengan model matematika sistem 
perbankan dapat diketahui perkembangannya. 

Tujuan dari skripsi ini menganalisis kestabilan sistem serta simulasi pada model 
matematika sistem perbankan dengan pendekatan model predator-prey. Dari hasil 
analisis kestabilan diperoleh empat titik setimbang yaitu titik setimbang 
kebangkrutan (��), titik setimbang saat terjadi kebangkrutan dana pada bank 
cabang (��) , titik setimbang saat terjadi kebangkrutan dana pada bank pusat (��) 
dan titik setimbang koeksistensi (��). Titik setimbang kebangkrutan tidak stabil, 
sedangkan tiga titik setimbang lainnya stabil asimtotis jika memenuhi syrat-syarat 
tertentu. Dari hasil simulasi numerik diketahui bahwa perubahan yang terjadi pada 
dana nasabah mempengaruhi perubahan yang terjadi pada dana bank cabang 
dalam artian saat dana nasabah mengalami kenaikan maka dana bank cabang juga 
mengalami kenaikan dan apabila dana nasabah mengalami penurunan maka dana 
bank cabang juga mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi pada bank cabang 
serta bank pusat, perubahan dana pada bank cabang mempengaruhi perubahan 
yang terjadi pada dana bank pusat. Akan tetapi tidak berlaku sebaliknya dengan 
kata lain perubahan yang terjadi pada dana bank pusat tidak mempengaruhi 
perubahan yang terjadi pada dana bank cabang maupun dana nasabah, sebagai 
contoh saat terjadi kebangkrutan dana pada bank pusat, dana bank cabang dan 
dana nasabah tidak mengalami kebangkrutan. 
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