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ABSTRAK 

 

Terapi berbasis gen berbasis Hematopoietic stem cell (HSC) merupakan 

terapi yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit akibat infeksi virus 

misalnya infeksi HIV. Konsep dari terapi gen adalah melindungi sel target dari 

infeksi atau dengan menspesifikkan teknik respon imun terhadap virus 

menggunakan HSC yang telah dimodifikasi secara genetik. Model matematika 

dapat digunakan untuk memprediksi dinamika terapi gen terhadap interaksi virus 

dan sistem imun.  Dalam skripsi ini dilakukan analisis kestabilan titik setimbang 

model matematika orde fraksional terapi gen berbasis HSC dengan orde turunan 

fraksional        .  Berdasarkan analisis model, diperoleh tiga titik setimbang 

yaitu titik setimbang bebas virus   , titik setimbang kepunahan sel CTL   , dan 

titik setimbang kontrol imun   .  Eksistensi titik setimbang    bergantung pada 

basic reproduction number   .  Titik setimbang bebas virus    stabil asimtotis 

lokal jika     , titik setimbang    stabil asimtotis lokal jika (      )    

  )       ), dan titik setimbang    stabil asimtotis lokal bersyarat.  Kemudian 

dilakukan analisis sensitivitas dan simulasi numerik dengan variasi nilai orde 

fraksional   untuk mengetahui dinamika terapi gen berbasis HSC terhadap 

interaksi virus dan sistem imun.  Berdasarkan hasil simulasi numerik diperoleh 

hasil bahwa terapi gen berbasis HSC dapat menurunkan konsentrasi sel T CD4+ 

terinfeksi dan meningkatkan konsentrasi sel CTL. 

 

Kata Kunci : Terapi Gen, Hematopoietic stem cell (HSC), Model Matematika 

Orde Fraksional, Kestabilan. 
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