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ABSTRAK 

 

 Epidemi adalah suatu kondisi yaitu terjadinya penyakit di masyarakat yang 
melebihi kejadian normal dalam waktu singkat dan terjadi di daerah tertentu. Efek 
dari kampanye kesadaran melalui media dan adanya pengobatan mampu mengatasi 
permasalahan epidemi khususnya pada epidemi penyakit menular. Dalam skripsi 
ini, dianalisis model matematika epidemi dengan pengobatan (𝑢1) dan program 
kesadaran melalui media (𝑢2) sebagai variabel kontrol. Pada model, dibagi menjadi 
dua suppopulasi yakni populasi sadar dan populasi tidak sadar. Untuk analisis 
model tanpa kontrol diperoleh dua titik setimbang, yaitu titik setimbang non 
endemik 𝐸0 dan titik setimbang endemik 𝐸1. Dengan menggunakan Metode Next-
Generation Matrix (NGM), diperoleh besaran Basic Reproduction Number (𝑅0) 
yang merupakan tolak ukur terjadinya suatu endemik penyakit. Titik setimbang non 
endemik 𝐸0 stabil asimtotis lokal jika 𝑅0 < 1 dan titik setimbang endemik 𝐸1 yang 
cenderung stabil asimtotis lokal jika 𝑅0 > 1. Dengan menggunakan Prinsip 
Maksimum Pontryagin maka diperoleh 𝑢 yang optimal. Kemudian, dilakukan 
simulasi numerik untuk mengetahui efek dari penerapan kontrol tersebut. 
Berdasarkan hasil simulasi numerik, menunjukkan bahwa pemberian kedua kontrol 
tersebut cukup efektif dalam meminimalkan jumlah populasi infektif tidak sadar 
(𝑌𝑢) dan populasi infektif sadar (𝑌𝑎) dengan biaya yang minimal. 
 
Kata Kunci : Model Matematika, Epidemi, Pengobatan, Kampanye, Kesadaran, 

Kestabilan,  Kontrol Optimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DAN KONTROL ... ULFI SAMSIAH


	COVER
	LEMBAR JUDUL
	LEMBAR PERNYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI
	LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN NASKAH SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III METODE PENELITIAN
	BAB IV PEMBAHASAN
	BAB V PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



