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ABSTRAK 

Worm adalah suatu program komputer yang merupakan salah satu 
malicious software (malware) yang dapat menginfeksi komputer tanpa 
sepengetahuan pengguna. Worm dapat bereplika dan mengirimkan salinan dirinya 
pada komputer target melalui jaringan internet, sehingga sering disebut sebagai 
worm internet. Worm internet memanfaatkan kelemahan keamanan pada komputer 
target sehingga mengakibatkan speed internet lambat, dan membuat kinerja 
jaringan komputer melemah. Salah satu upaya penanggulangan worm adalah 
menggunakan antivirus. Dalam skripsi ini dilakukan analisis model matematika 
penyebaran worm dengan adanya karantina dan vaksinasi tanpa pengontrol. Kami 
juga menganalisis model matematika penyebaran worm dengan pengontrol berupa 
antivirus untuk mengurangi penyebaran worm. Dari model tanpa kontrol diperoleh 
dua titik setimbang, yaitu titik setimbang bebas worm  鶏0  dan titik setimbang 
endemik  鶏1 . Selain itu, diperoleh Basic Reproduction Number  迎0  yang 
merupakan parameter ambang penyebaran worm. Titik setimbang  鶏0  bersifat 
stabil asimtotis jika 迎0 < 1, sedangkan titik setimbang  鶏1  cenderung stabil
asimtotis jika 迎0 > 1. Dengan menggunakan Prinsip Maksimum Pontryagin 
diperoleh eksistensi bentuk optimal kontrol 憲1

∗ dan 憲2
∗. Berdasarkan hasil

simulasi numerik diperoleh fakta bahwa pengontrol berupa antivirus bawaan 
windows  (憲1) dan antivirus lokal  憲2  sangat efektif dalam mengurangi jumlah 
populasi komputer yang terinfeksi worm internet dan menyebar ke komputer lain 
dan mengurangi jumlah populasi komputer yang terinfeksi worm internet tetapi 
belum menyebar ke komputer lain dengan biaya pemberian pengontrol yang 
minimum. 

Kata kunci   : Model matematika, worm, antivirus, kestabilan, kontrol optimal. 
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