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ABSTRAK 

 

 

PEMODELAN MATEMATIKA DAN ANALISIS KESTABILAN 

PADA PENYEBARAN PENYAKIT POLIO DENGAN PERAN VAKSINASI 

 

 

 

Oleh 

 

WULAN HIKMATUL SHOLEHAH 

 

 

 

 

Model epidemi adalah model matematika yang digunakan untuk mengetahui 

perilaku penyebaran suatu penyakit.  Salah satu model epidemi adalah model SIR 

(Susceptible, Infected, Recovered).  Model SIR yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu pada penyebaran penyakit polio yang dibatasi peran vaksinasi 

sebagai upaya pencegahan penyakit.  Model ini memiliki dua titik tetap, yaitu titik 

kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik.Dari analisis 

dihasilkan tingkat vaksinasi minimum 𝛼𝑐 = 1 −
𝜎+𝜀

𝛽
 untuk mencegah penyebaran 

penyakit polio.Untuk menentukan kestabilan pada titik kesetimbangan dilakukan 

metode linierisasi dari matriks Jacobian.Pada kasus ini, diperoleh titik 

kesetimbangan yang bersifat stabil asimtotis dan diberikan hasil grafis untuk 

mengilustrasikan solusi dinamik dari simulasi numerik menggunakan metode 

Runge-Kutta. 

 

Kata kunci:  Model SIR, Polio, Vaksin, Kestabilan, Runge-Kutta. 

 



ABSTRACT 

 

 

MATHEMATICAL MODELING AND STABILITY ANALYSIS IN THE 

SPREAD OF POLIO DISEASE WITH THE ROLE OF VACCINATION 

 

 

 

By 

 

WULAN HIKMATUL SHOLEHAH 

 

 

 

 

An epidemic model is a mathematical model used to determine the behavior of the 

spread of a disease.One epidemic model is the SIR (Susceptible, Infected, 

Recovered).  The SIR model that will be discussed in this study is the spread of 

polio which is limited by the role of vaccination as an effort to prevent 

disease.This model has two fixed points, namely disease-free equilibrium points 

and endemic equilibrium points.  From the analysis produced a minimum 

vaccination rate of 𝛼𝑐 = 1 −
𝜎+𝜀

𝛽
 to prevent the spread of polio.To determine 

stability at equilibrium the linearization method of the Jacobian matrix is carried 

out.In this case, an asymptotic stable equilibrium point is obtained and graphical 

results are given to illustrate the dynamic solutions of numerical simulations using 

the Runge-Kutta method. 

 

Keywords:SIRModel, Polio, Vaccine, Stability, Runge-Kutta. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

 

Polio (poliomyelitis) merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya.  

Penyakit ini disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Enterovirus dan 

family Picorna viridae.  Virus ini menular melalui kotoran (feses) atau sekret 

tenggorokan orang yang terinfeksi.  Virus polio masuk melalui ludah sehingga 

menyebabkan infeksi.  Hal ini dapat terjadi dengan mudah bila tangan 

terkontaminasi atau benda-benda yang terkontaminasi dimasukkan kedalam 

mulut.  Virus polio berkembang biak ditenggorokan dan usus selama  sampai 35 

hari, kemudian akan dikeluarkan melalui tinja selama beberapa minggu kemudian. 

 

Virus ini menyerang sistem saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan total 

dalam hitungan jam.  Poliomyelitis dapat menyerang pada semua kelompok umur, 

namun yang paling rentan adalah kelompok umur kurang dari 3 tahun (lebih dari 

50% dari semua kasus).  Gejala awal adalah demam, kelelahan, sakit kepala, 

muntah, dan kekakuan pada leher dan nyeri pada anggota badan.  Polio tidak 

dapat disembuhkan, tetapi dapat dicegah dengan vaksinasi.  Vaksinasi adalah 

pemberian vaksin kedalam tubuh untuk memberikan kekebalan aktif terhadap 

penyakit tersebut. 
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Mengingat pentingnya pengetahuan lebih lanjut tentang penyebaran penyakit 

polio, maka diperlukan suatu model matematika untuk penyebaran penyakit polio.  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model epidemi SIR 

(Susceptible – Infected – Recovered), dimana populasi manusia dibagi menjadi 

tiga bagian.  Yang pertama adalah Susceptible yang berarti kelompok manusia 

yang sehat dan tidak terinfeksi.  Kelompok yang kedua adalah Infected merupakan 

kelompok yang terinfeksi.  Kelompok yang ketiga yaitu Recovered merupakan 

kelompok yang telah sembuh dan kebal dari penyakit.  Pada penelitian ini model 

tersebut dibatasi dengan kontrol vaksinasi untuk mengetahui dampak dari 

vaksinasi bila diberikan dalam populasi susceptible.   

 

Tidak semua masalah matematika dapat diselesaikan dengan metode analitik.  

Untuk mendapatkan jenis dan perilaku kestabilan dinamik dari penyebaran 

penyakit polio diperlukan sebuah metode numerik.  Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Runge-Kutta dan untuk mensimulasikannya 

menggunakan program Matlab R2013b karena dapat menyelesaikan masalah non 

linier seperti masalah penyebaran penyakit polio. 

 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

 

Mendapatkan model penyebaran penyakit polio dan menganalisis kestabilan 

sistem dengan simulasi numerik. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan tentang pemodelan penyebaran penyakit polio. 

2. Mengetahui simulasi numerik penyebaran penyakit polio yang dibatasi faktor 

vaksinasi. 

3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA Unila 

akan pentingnya ilmu dan terapan matematika pada dunia kesehatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pemodelan Matematika 

 

 

 

Pemodelan matematika adalah penyusunan suatu deskripsi dari beberapa perilaku 

dunia nyata (fenomena-fenomena alam) kedalam bagian matematika yang disebut 

dunia matematika (Giordano dan Weir, 2002). 

 

Model merupakan suatu representasi dari objek, proses atau hal lain yang kita 

harapkan untuk diketahui polanya hingga kita dapat menganalisa (Dym dan Ivey, 

1980).  

 

Ada 2 tipe model matematika, yaitu model bertipe deterministik dan model 

bertipe empirik.  Model deterministik merupakan suatu model matematika yang 

dibangun berlandaskan hukum-hukum atau sifat-sifat yang berlaku pada sistem. 

Sedangkan model empirik cenderung kepada fakta yang diberikan oleh sistem 

atau data (Giordano dan Weir, 2002). 
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2.2 Persamaan Diferensial 

 

 

 

Persamaan diferensial adalah suatu bentuk persamaan yang memuat derivative 

(turunan) satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas 

suatu fungsi.  Banyak permasalahan dalam berbagai bidang teknik, fisika maupun 

bidang-bidang kehayatan yang dapat dimodelkan ke dalam bentuk persamaan 

diferensial.  Suatu persamaan diferensial orde-n adalah persamaan bentuk: 

𝐹(𝑥, 𝑦′, 𝑦′′, 𝑦′′′, … , 𝑦𝑛) = 0  

yang menyatakan hubungan antara 𝑥, fungsi 𝑦(𝑥), dan turunannya 

𝑦′, 𝑦′′,  𝑦′′′, … , 𝑦𝑛.  

Misalnya: 

𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 − 6𝑒𝑥 = 0       (2.1) 

Persamaan (2.1) berorde dua tetapi berderajat satu.  Berdasarkan banyaknya 

variabel bebas, persamaan diferensial dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

biasa dan parsial (Lestari, 2013). 

 

 

 

2.3 Persamaan Diferensial Biasa 

 

 

 

Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang memuat turunan satu atau 

lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas suatu fungsi.  Penentuan 

orde suatu persamaan adalah dengan melihat indeks tertinggi dari turunan yang 

terlibat dalam persamaannya.  Sedangkan derajat adalah pangkat tertinggi dari 
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turunn tingkat tertinggi solusi dari persamaan diferensial biasa adalah suatu fungsi 

atau keluarga fungsi yang memenuhi persamaannya.  Solusi persamaan diferensial 

biasa terbagi dua yaitu solusi umum dan solusi khusus.  Solusi umum persamaan 

diferensial biasa adalah suatu keluarga fungsi yang memuat beberapa parameter 

dan memenuhi persamaannya.  Sedangkan solusi khusus persamaan diferensial 

biasa adalah suatu fungsi yang merupakan anggota dari keluarga fungsi solusi 

umumnya. 

Contoh: 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 100 mempunyai solusi umum :𝑦 = 𝑐 + 100𝑡 

Diketahui: 𝑦0 = 20.  Carilah solusi khususnya! 

Jawab: 

𝑦 = 𝐶 + 100𝑡  

𝑦0 = 20  

20 = 𝐶 + 100 .0  

Jadi, 𝐶 = 20 dan solusi khusus PD adalah : 𝑦 = 𝐶 + 100𝑡 (Degeng, 2007). 

 

 

 

2.4 Sistem Persamaan Diferensial Biasa 

 

 

 

Diketahui persamaan-persamaan diferensial biasa berikut ini: 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  
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𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑓2(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  

⋮ 

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡
= 𝑓𝑛(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)        (2.2) 

kumpulan persamaan diferensial biasa dalam persamaan (2.2) yang mempunyai 

hubungan simultan disebut sistem persamaan diferensial biasa, dengan 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 fungsi bernilai real dari 𝑡 ;
𝑑𝑥1

𝑑𝑡
 ,

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
 , … ,

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡
 adalah derivatif fungsi 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 terhadap 𝑡 ;  𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛 adalah fungsi-fungsi bernilai real.  Sistem 

persamaan (2.2) dalam notasi vektor ditulis dalam bentuk: 

𝑥′ = 𝑓′(𝑡, 𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅𝑛  

(Boyce dan Diprima, 1997). 

 

 

 

2.5 Model SIR (S-I-R) 

 

 

 

Model SIR pertama kali diperkenalkan oleh W. O. Kermack dan Mc. Kendrick 

dalam makalahnya yang berjudul  “A Contribution to the Mathematical Theory of 

Epidemics”.  Didalam modelnya, populasi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

suspek dengan simbol 𝑆, terinfeksi dengan simbol 𝐼 dan sembuh atau recovery 

dengan simbol 𝑅, yang masing-masing diberikan dalam bentuk 𝑆, 𝐼 dan 𝑅. 

 

Jumlah total dari keseluruhan kelompok tersebut adalah  

𝑛 = 𝑆 + 𝐼 + 𝑅  
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𝑆 atau susceptible dalam pemodelan SIR merupakan individu yang tidak terinfeksi 

tetapi golongan ini dapat tertular penyakit.  Golongan ini juga memiliki 

kemungkinan untuk menjadi terinfeksi menjadi 𝐼 atau infected. 

 

𝐼 atau infected merupakan individu yang dapat menyebarkan penyakit pada 

individu yang susceptible.  Waktu yang diperlukan oleh penderita infeksi penyakit 

dinamakan periode penyakit.  Setelah mengalami periode penyakit kemudian 

individu ini pindah dan menjadi individu yang sembuh atau recovered. 

 

𝑅 atau recovered merupakan individu yang telah sembuh atau kebal dalam 

kehidupannya. 

 

Model SIR umumnya ditulis dalam bentuk persamaan diferensial biasa (ODE) 

dengan skema model sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Skema model SIR umum 

 

 

 

dimana, 𝛼 = nilai transmisivitas 

  𝛽 = laju penyembuhan 

dari skema tersebut diperoleh persamaan diferensial sebagai berikut: 

 

S I R
𝛼𝑆𝐼 𝛽𝐼
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𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝛼𝑆𝐼   

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝛼𝑆𝐼 − 𝛽𝐼         (2.3) 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝛽𝐼   

dengan menambahkan ketiga persamaan tersebut dapat menunjukkan dengan 

mudah bahwa total populasi adalah konstan (Iswanto, 2012). 

 

 

 

2.6 Titik Kesetimbangan 

 

 

 

Titik kesetimbangan merupakan titik tetap yang tidak berubah terhadap waktu. 

Misalkan diberikan sistem persamaan diferensial sebagai berikut: 

�̇� = 𝐹(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐸 ⊂ 𝑅𝑛       (2.4) 

dengan 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛), 𝑓: 𝐸 → 𝑅𝑛, 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, … , 𝑓𝑛). 

Definisi 2.6.1 (Perko, 2001:102) Titik �̅� ∈ ℝ𝑛 disebut titik kesetimbangan dari 

sistem (2.4) jika 𝑓(�̅�) = 0. 

Berikut ini contoh mengenai definisi 2.6.1. 

Contoh 2.6.2 

Diberikan sistem persamaan diferensial yaitu: 

𝑓(𝑥) = (
𝑥1. 𝑥2 + 𝑥1

𝑥1
2 + 𝑥2

)  
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Titik kesetimbangan dari sistem persamaan diatas adalah titik �̅� = (𝑥1, 𝑥2) yang 

memenuhi 𝑓(�̅�) = 0, yaitu 

𝑥1. 𝑥2 + 𝑥1 = 0  

dari persamaan pertama diperoleh 𝑥1 = 0 atau 𝑥2 = −1. 

Jika 𝑥1 = 0 maka dari persamaan kedua diperoleh, 

𝑥1
2 + 𝑥2 = 0  

02 + 𝑥2 = 0  

𝑥2 = 0  

dengan demikian didapat titik kesetimbangan 𝐸1 = (0,0). 

Sedangkan untuk kasus 𝑥2 = −1 maka persamaan kedua memberikan: 

𝑥1
2 + 𝑥2 = 0  

𝑥1
2 + (−1) = 0  

𝑥1 = 1 atau 𝑥1 = −1 

dengan demikian diperoleh titik kesetimbangan 𝐸2 = (1, −1) dan 𝐸2 = (1,1) 

(Wiggins, 2009). 
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2.7 Kestabilan Sistem 

 

 

 

Untuk mendapatkan kestabilan suatu sistem diberikan metode yang lebih mudah 

dengan menyelidiki pengaruh perubahan kecil pada syarat awal.  Jika titik (𝑥∗, 𝑦∗) 

adalah titik kesetimbangan maka diselidiki pengaruh perubahan kecil pada titik 

kesetimbangan tersebut. 

Jika titik (𝑥, 𝑦) merupakan titik di sekitar titik kesetimbangan tersebut maka 

secara matematis titik (𝑥, 𝑦) dapat dinotasikan sebagai 

(𝑥, 𝑦) = (𝑥∗ + ∆𝑥, 𝑦∗ + ∆𝑦)       (2.5) 

pendekatan fungsi 𝑓1(𝑥, 𝑦) dan 𝑓2(𝑥, 𝑦) dapat ditentukan menggunakan ekspansi 

deret Taylor sebagai berikut: 

𝑓1,2(𝑥, 𝑦) ≈ 𝑓1,2(𝑥∗, 𝑦∗) +
𝜕𝑓1,2(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑥
(𝑥 − 𝑥∗) +

𝜕𝑓1,2(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑦
(𝑦 − 𝑦∗)  

karena (𝑥∗, 𝑦∗) adalah titik kesetimbangan maka 𝑓1,2(𝑥∗, 𝑦∗) = 0.  Oleh karena 

itu, sistem 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑥, 𝑦) dan 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑓2(𝑥, 𝑦) dapat didekati sebagai sistem linier  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝜕𝑓1(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑥
∆𝑥 +

𝜕𝑓1(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑦
∆𝑦       (2.6) 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝜕𝑓2(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑥
∆𝑥 +

𝜕𝑓2(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑦
∆𝑦       (2.7) 

sistem linier diatas dapat disajikan dalam bentuk matriks 

(

𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑦

𝑑𝑡

) = (

𝜕𝑓1(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑥

𝜕𝑓1(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑦

𝜕𝑓2(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑥

𝜕𝑓2(𝑥∗,𝑦∗)

𝜕𝑦

) (
∆𝑥
∆𝑦

)  
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= 𝐽(𝑥) (
∆𝑥
∆𝑦

)        (2.8) 

matriks 𝐽(𝑥) pada sistem diatas merupakan matriks Jacobian (Khamsi, 2004). 

 

Selanjutnya, untuk menentukan kriteria kestabilan sistem dapat ditentukan 

menggunakan nilai eigen dari matriks 𝐽(𝑥).  Kriteria kestabilan dari sistem 

disajikan dalam Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Kriteria Kestabilan Berdasarkan Nilai Eigen 
Nilai Eigen Nama Kestabilan 

Real, tidak sama, bertanda sama Simpul 

Stabil asimtotis: semuanya negatif 

Tidak stabil: semuanya positif 

Real, tidak sama, berlawanan tanda Sadel Tidak stabil 

Real, sama Simpul 

Stabil asimtotis: semuanya negatif 

Tidak stabil: jika semuanya positif 

Kompleks conjugate 

Bukan imajiner murni 

Spiral 

Stabil asimtotis: bagian real negatif 

Tidak stabil: bagian real positif 

Imajiner murni Pusat Stabil 

Real 𝜆1 = 0 dan 𝜆2 ≤ 0 Pusat Stabil tapi bukan stabil asimtotis 

 

 

 

(Bellomo dan Preziosi, 1995). 
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2.8 Bilangan Reproduksi Dasar 

 

 

 

Bilangan reproduksi dasar yang dinotasikan dengan 𝑅0 merupakan parameter 

yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar potensi penyebaran penyakit 

dalam suatu populasi.  Bilangan reproduksi dasar besarnya dilihat dari titik 

kesetimbangan model.  Dalam istilah lain 𝑅0 disebut juga sebagai rata-rata 

pertumbuhan awal.  Bilangan reproduksi dasar mempunyai nilai batas satu 

sehingga jika nilai 𝑅0 kurang dari satu (𝑅0 < 1), maka satu individu yang 

terinfeksi akan menginfeksi kurang dari satu individu rentan sehingga penyakit 

kemungkinan akan hilang dari populasi.  Sebaliknya, jika 𝑅0 lebih dari satu 

(𝑅0 > 1), maka individu yang terinfeksi penyakit akan menginfeksi lebih dari 

satu individu yang rentan sehingga individu yang terinfeksi didalam populasi 

menyebar (Derouich dan Boutayeb, 2008). 

 

 

 

2.9 Metode Numerik 

 

 

 

Metode numerik disebut juga sebagai alternatif dari metode analitik.  Disebut 

demikian karena sering kali persoalan matematika sulit diselesaikan atau bahkan 

tidak dapat diselesaikan secara analitik.  Solusi yang dihasilkan dari penyelesaian 

secara numerik merupakan solusi hampiran atau pendekatan yang mendekati 

solusi eksak atau solusi sebenarnya (Triatmodjo, 2002). 
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2.10 Metode Runge-Kutta 

 

 

 

Metode Runge-Kutta merupakan metode yang memberikan ketelitian hasil yang 

lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi.  Bentuk umum dari metode 

Runge-Kutta adalah 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + Φ(𝑡𝑖, 𝑥1, ℎ)ℎ        (2.9) 

Dengan Φ(𝑡𝑖, 𝑥1, ℎ) adalah fungsi pertambahan yang merupakan kemiringan rata-

rata pada interval dan digunakan untuk mengekstrapolasi dari nilai lama 𝑥𝑖 ke 

nilai baru 𝑥𝑖+1 sepanjang interval h. 

Fungsi pertambahan dapat ditulis dalam bentuk umum, sebagai berikut: 

Φ = 𝑎1𝑘1 + 𝑎2𝑘2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑘𝑛       (2.10) 

dengan 𝑎𝑖 adalah konstanta dan 𝑘𝑖 adalah  

𝑘1 = 𝑓(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖)  

𝑘2 = 𝑓(𝑡𝑖 + 𝑝𝑖ℎ, 𝑥𝑖 + 𝑞11𝑘1ℎ)  

𝑘3 = 𝑓(𝑡𝑖 + 𝑝𝑖ℎ, 𝑥𝑖 + 𝑞21𝑘1ℎ + 𝑞22𝑘2ℎ)  

⋮         (2.11) 

𝑘𝑛 = 𝑓(𝑡𝑖 + 𝑝𝑛−𝑖ℎ, 𝑥𝑖 + 𝑞𝑛−1,1𝑘1ℎ + 𝑞𝑛−1,2𝑘2ℎ + ⋯ + 𝑞𝑛−1,𝑛−1𝑘𝑛−1ℎ)  

dengan 𝑝 dan 𝑞 adalah konstanta.  Nilai 𝑘𝑖 menunjukkan hubungan berurutan.  

Nilai 𝑘1 muncul dalam persamaan 𝑘2, yang keduanya juga muncul dalam 
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persamaan dan seterusnya.  Hubungan yang berurutan ini membuat metode 

Runge-Kutta efisien untuk hitungan komputer (Triatmodjo, 2002). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019 di 

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Lampung. 

 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dirancang dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Membuat asumsi-asumsi yang akan dilakukan. 

2. Menentukan model matematika untuk penyebaran penyakit polio SIR dengan 

memperhatikan pengaruh vaksinasi. 

3. Menentukan titik kesetimbangan dari model penyebaran penyakit polio. 

4. Menganalisis kestabilan pada titik kesetimbangan. 

5. Melakukan simulasi numerik dengan menggunakan metode Runge-Kutta. 

6. Menginterpretasikan hasil dari solusi dinamik tersebut. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model epidemi SIR untuk penyebaran penyakit polio dengan peran vaksinasi 

dinyatakan sebagai: 

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= (1 − 𝛼)𝜀 − 𝛽𝑖𝑠 − 𝜀𝑠  

𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝛽𝑖𝑠 − 𝜎𝑖 − 𝜀𝑖  

𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝜎𝑖 − 𝜀𝑟  

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝛼𝜀 − 𝜀𝑣  

2. Model tersebut memiliki dua titik kesetimbangan, yaitu  

𝐸0 = (𝑠0 = 1 − 𝛼 , 𝑖0 = 0, 𝑣0 = 𝛼) dan  

𝐸𝑒 = (𝑠𝑒 =
𝜎+𝜀

𝛽
 , 𝑖𝑒 =

𝜀(𝛽(1−𝛼)−𝜎−𝜀)

𝛽(𝜎+𝜀)
, 𝑣𝑒 = 𝛼)  

Titik kesetimbangan bebas penyakit 𝐸0 akan stabil asimtotis pada 𝑅0 < 1, 

dan titik kesetimbangan endemik 𝐸𝑒 akan stabil asimtotis pada 𝑅0 > 1. 

3. Tingkat vaksinasi yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit 

polio dinyatakan sebagai 

𝛼𝑐 = 1 −
𝜎+𝜀

𝛽
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Jika tingkat vaksinasi 𝛼 < 𝛼𝑐, penyakit tidak akan menghilang dari populasi 

sampai waktu yang tidak terbatas sedangkan untuk 𝛼 > 𝛼𝑐 , penyakit akan 

menghilang dari populasi. 

 

 

 

5.2 Saran 

 

 

 

Pada penelitian ini penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan 

mengembangkan model epidemi SIR dengan menambahkan peubah yang belum 

disebutkan pada penelitian ini, contohnya faktor imigrasi. 
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