
 

viii 
 

Diva Amalia Rosyiidatul ‘Ula, 2017, Analisis dan Kontrol Optimal Model 
Matematika Predator-Prey dengan Adanya Infeksi dan Pemanenan pada 
Prey.  Skripsi ini di bawah bimbingan Dr. Fatmawati, M.Si. dan Dr. Windarto, 
M.Si. Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 
Airlangga, Surabaya. 

 
ABSTRAK 

 
 

Pada skripsi ini dibahas model matematika predator-prey dengan adanya 
infeksi dan pemanenan pada prey. Terjadinya infeksi dan pemanenan hanya 
diasumsikan terjadi pada populasi prey dan infeksi yang terjadi diasumsikan tidak 
akan menular pada populasi predator. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis 
model matematika predator-prey dengan adanya infeksi dan pemanenan pada 
prey. Selain itu, akan dibahas pula penerapan kontrol optimal yaitu berupa 
pencegahan terhadap terjadinya infeksi pada prey sebagai usaha untuk 
meningkatkan populasi prey yang sehat. Dari hasil analisis model tanpa kontrol 
diperoleh lima titik setimbang model, yaitu titik setimbang kepunahan , titik 
setimbang bebas infeksi dan kepunahan predator , titik setimbang bebas 
infeksi , titik setimbang endemik prey dan kepunahan predator , dan titik 
setimbang endemik . Titik setimbang kepunahan 	tidak stabil, sedangkan 
titik setimbang bebas infeksi dan kepunahan predator , titik setimbang bebas 
infeksi , serta titik setimbang endemik prey dan kepunahan predator  
stabil asimtotis bersyarat. Selanjutnya, titik setimbang endemik  cenderung 
stabil asimtotis. Kemudian, dengan mengggunakan prinsip maksimum Pontryagin, 
diperoleh keberadaan variabel kontrol  yang optimal. Dari simulasi numerik 
diperoleh bahwa kontrol  berupa pencegahan infeksi yang diberikan pada model 
dapat memaksimalkan jumlah prey yang sehat dan menurunkan populasi prey 
yang terinfeksi. 
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