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1.1 Latar Belakang 

Flu Singapura  sudah ada sejak tahun 1957 dan pertama kali muncul di 

Toronto, Kanada. Dinamakan Flu Singapura  karena gejalanya yang mirip dengan 

flu dan pada saat itu banyak terjadi kasus dan kematian akibat penyakit ini di 

Singapura. Penyakit ini juga dikenal dengan nama HFMD (Hand Foot and Mouth 

Disease). Beberapa negara di sekitar Indonesia selain Singapura yaitu Australia, 

Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga melaporkan adanya wabah Flu Singapura  ini. 

Penyakit ini berbeda dengan PMK (Penyakit Kaki dan Mulut) yang biasa 

menyerang hewan ternak. Flu Singapura  tidak ditransmisikan ke atau dari hewan 

peliharaan atau hewan lain (Susani dkk, 2014).  

Penyakit Flu Singapura  atau yang disebut sebagai penyakit HFMD 

merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Coxsackievirus A type 

16 (CV A16) dengan bermacam-macam strain, yaitu coxsackievirus A5, A7, A9, 

A10, B2 dan B5 (McMinn dkk, 2001). Coxsackievirus A type 16 (CV A16) pada 

dasarnya dapat menginduksi penyakit-penyakit lain seperti meningitis, ensefalitis, 

polio miletius atau yang sering dikenal dengan kelumpuhan. Namun, virus yang 

menyebabkan pandemik adalah Enterovirus 71 (EV-71) (Roy dan Halder, 2010). 

Penyakit Flu Singapura  adalah penyakit yang menjadi ancaman bagi 

penduduk dunia terutama anak-anak kurang dari 10 tahun. Jika dilakukan 

penanganan yang tepat, anak-anak yang terserang penyakit ini bisa sembuh, tetapi 

dapat terinfeksi kembali dengan strain virus yang berbeda. Jika terjadi komplikasi 

dapat menyebabkan radang selaput otak dan radang otot jantung yang mengarah 

pada kematian (Handayani, 2017). Namun, ada kemungkinan bahwa orang dewasa 

juga dapat tertular penyakit Flu Singapura  ini meskipun pada umumnya orang 

dewasa lebih kebal terhadap penyakit ini, karena mempunyai pertahanan atau 

antibodi yang lebih kuat (CDC, 2013). 

Penyakit ini lebih sering terjadi di musim panas dan gugur, sedangkan di 

daerah tropis sepanjang tahun. Berdasarkan data CDC (Centers for Disease Control 
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and Prevention), pada tahun 1997-1998 dilaporkan wabah terbesar Flu Singapura  

di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Jumlah kasus Flu Singapura  mulai 

terdeteksi pada tahun 1997 di Sarawak, Malaysia sebanyak 2626 terinfeksi dan 31 

meninggal, tahun 1998 Taiwan 405 terinfeksi, 78 meninggal, pada tahun 2006 di 

Sarawak, Malaysia 14.423 terinfeksi dan 13 meninggal, dan pada tahun 2008 di 

Cina 25.000 terinfeksi dan 42 orang meninggal, tahun 2008 di Singapura 2.600 

terinfeksi, tahun 2010 di Cina 115.000 kasus yang dilaporkan, 77 diantaranya 

mengalami komplikasidan 50 meninggal 19, pada tahun 2011 di Vietnam 42.000 

terinfeksi, di Cina 1.340.259 terinfeksi dan 437 meninggal (Roy, 2012). 

Penyakit ini biasanya dimulai dengan demam, nafsu makan yang buruk, 

keadaan kurang sehat atau lesu, dan sakit tenggorokan. Ruam kulit berkembang 

selama 1-2 hari dengan bintik-bintik merah, dengan lepuh di telapak tangan, telapak 

kaki, dan kadang-kadang pada pantat atau alat kelamin (WHO, 2012). Penularan 

penyakit Flu Singapura  ini melalui kontak langsung dari adanya kontak serumah 

yang erat, droplet, pilek dan air liur. Penularan melalui kontak tidak langsung juga 

mungkin terjadi, misalnya penggunaan handuk, baju, peralatan makan dan mainan 

secara bersama-sama (Roy dan Halder, 2010). Penyakit infeksi Flu Singapura  

perlu diwaspadai di Indonesia yang merupakan negara tropis, karena wabah 

penyakit Flu Singapura  ini dapat terjadi secara endemik atau sporadis. Selain itu, 

penyakit Flu Singapura  yang terjadi di Indonesia masih belum mendapatkan 

perhatian besar dari klinis, masyarakat dan pemerintah. Bahkan pada umumnya 

penyakit Flu Singapura  ini dianggap sebagai penyakit yang ringan dan dapat 

sembuh sendiri sehingga perkembangan atau transmisi dari infeksi Flu Singapura  

ini tidak terkendali (CDC, 2013). 

Penelitian mengenai Flu Singapura  sudah dilakukan didalam bidang 

matematika dan kesehatan. Roy (2012) mengkaji model matematika penyebaran 

penyakit Flu Singapura  dengan menggunakan kontrol berupa karantina. Kemudian 

peneliti lain melakukan penelitian mengenai dinamika model matematika Flu 

Singapura   dengan pengaruh kampanye cuci tangan yang dikembangkan oleh 

Karaket dkk (2015). Selanjutnya, penelitian mengenai model matematika 

penyebaran penyakit Flu Singapura  dengan pengaruh adanya kebersihan 

lingkungan yang mencakup epidemi dan penyebarannya dalam suatu populasi oleh 
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Wang dkk (2016). Penelitian mengenai model matematika penyakit Flu Singapura  

di lingkungan yang terkontaminasi di Bangkok oleh Chadsuthi dan Wichapeng 

(2018). Berikutnya, Tan dan Cao (2018) telah mengembangkan model matematika 

untuk penyebaran penyakit Flu Singapura  dengan pengaruh vaksinasi. Model yang 

dikembangkan oleh Tan dan Cao (2018) membagi populasi menjadi lima 

kompartemen diantaranya adalah jumlah populasi manusia rentan, manusia yang 

terinfeksi secara laten, manusia yang terinfeksi, manusia yang tervaksin dan 

manusia yang sembuh dari penyakit Flu Singapura .  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk memodifikasi 

model hasil penelitian dari Tan dan Cao (2018) pada jurnal yang berjudul “The 

Dynamics and Optimal Control of a Hand-Foot-Mouth Disease Model”. 

Modifikasi yang akan dilakukan yaitu merubah laju penyebaran penyakit Flu 

Singapura  yang semula menggunakan bilinear incidence rate menjadi saturated 

incidence rate. Modifikasi yang dilakukan didasari pada jumlah penyebaran 

penyakit Flu Singapura yang tinggi beberapa waktu lalu, dikarenakan tingkat 

kesadaran populasi manusia sehat masih cukup rendah.  Saturated Incidence Rate 

msemperhatikan efek kejenuhan (kepadatan) populasi terinfeksi. Ketika kepadatan 

populasi terinfeksi semakin meningkat, populasi sehat cenderung berhati-hati 

sehingga tidak mudah tertular oleh individu terinfeksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah analisa kestabilan titik setimbang dari model matematika 

penyebaran penyakit Flu Singapura  ? 

2. Bagaimana bentuk kontrol optimal dari model matematika pada penyebaran 

penyakit Flu Singapura  ? 

3. Bagaimana simulasi numerik dan hasil interpretasi dari model matematika 

penyebaran penyakit Flu Singapura  sebelum dan sesudah diberi kontrol ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan sebagai berikut: 
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1. Mengetahui analisa kestabilan titik setimbang dari model matematika 

penyebaran penyakit Flu Singapura . 

2. Menentukan bentuk kontrol optimal dari model matematika penyebaran 

penyakit Flu Singapura .  

3. Mengetahui simulasi numerik dan hasil interpretasi dari model matematika 

penyebaran penyakit Flu Singapura  sebelum dan sesudah diberi kontrol. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis: 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana latihan untuk menambah 

pemahaman dan penguasaan materi tentang penerapan ilmu matematika di 

bidang kesehatan khususnya penyebaran penyakit Flu Singapura . 

2. Bagi pembaca: 

Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan pertimbangan dan acuan untuk 

penelitian selanjutnya dalam pengembangan model matematika penyebaran 

Flu Singapura . 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Model matematika penyebaran penyakit Flu Singapura  yang digunakan 

dalam penelitian merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Tan dan Cao 

(2018) dengan perubahan laju penyebaran penyakit bilinier incidence rate 

menjadi saturated incidence rate. 

2. Variable kontrol yang digunakan pada model matematika penyebaran 

penyakit Flu Singapura  berupa penyuluhan tentang pentingnya menjaga 

kebersihan meminimalkan kontak dengan individu terinfeksi dan 

pemberian obat pada individu terinfeksi. 

 


