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MODEL EPIDEMIK STOKASTIK PENYEBARAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE DI JAWA BARAT

(Stochastic Epidemic Model of Dengue Fever Spread in West Java Province)

Paian Sianturi
Dep. Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, IPB

ABSTRAK

Penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yangdisebabkan oleh virus
dengue dengan perantara nyamuk Aedes aegypti. Propinsi Jawa Barat adalah daerah
endemi demam berdarah dengan jumlah penderita DBD meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam penelitian ini akan disusun sistem peringatan dini dengan menggunakan software
berbasis fungsional. Dengan sistem ini akan didapatkan sekumpulan nilai parameter yang
merupakan batas antara endemi atau tidaknya penyakit ini.

Kata kunci: bilangan reproduksi dasar, dengue, kestabilan, peringatan dini.

ABSTRACT

Dengue fever (DF) is an infectious disease caused by dengue virus which is transmitted
by mosquito vector Aedes aegypti. It was observed that the disease is endemic within the
West Java province, as the number of morbidities increased in several years elapsed. In
this research, an early warning system was developed using a functional-based computer
software. Based on the early warning system developed, a set of parameter values was
found as threshold value whether an endemic would occur in a region or not.

Keywords: basic reproduction number, dengue fever disease, early warning system,
stability of fixed points.

PENDAHULUAN

Model matematika merupakan suatu simplifikasi fenomena. Disini, feno-

mena penyebaran penyakit menular tropis akan dimodelkan dengan mendefini-

sikan entitas-entitas beserta inter relasi antara entitas yang nenggambarkan

fenomena penyebaran penyakit tersebut. Entitas ini dianggap sebagai suatu

compartment atau wadah hipotetik yang menampung material tertentu. Inter relasi

antara entitas dinyatakan sebagai flow yang menggambarkan perpindahan individu

antar compartment. Hubungan yang hanya menggambarkan pengaruh antara

compartment, tanpa proses transmisi digambarkan berbentuk influence flow.

Untuk memodelkan fenomena alam termasuk penyebaran penyakit,

dibangun suatu diagram yang secara logis menggambarkan pola penyebaran

penyakit menular. Banyaknya individu yang rentan termasuk dalam kompartemen



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

216

dinotasikan dengan S (t), banyaknya individu terinfeksi termasuk dalam kompar-

temen I (t),dan banyaknya individu yang sembuh dari penyakit menular tersebut

termasuk dalam kompartemen R (t). Banyaknya individu yang sehat dianggap

termasuk dalam kompartemen S (t). Seiring dengan waktu, ada individu rentan

yang lahir serta proporsi tertentu mati alamiah, dan juga persentase tertentu

menjadi terinfeksi. Demikian juga dengan individu dalam kompartemen terinfeksi

(I (t)), sebagian akan mati alamiah dan persentase tertentu menjadi sembuh yakni

mengalami transisi ke kompartemen R (t). Sebagian individu sembuh mungkin

mati alamiah.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model matematika generik

tentang penyebaran penyakit menular tropis. Model tersebut akan dikalibrasi

menggunakan data sebenarnya baik data primer maupun data sekunder. Walaupun

disini, proses kalibrasi dan validasi model dilakukan untuk kasus penyakit demam

berdarah, namun prosedur yang dikembangkan disini diharapkan dapat diterapkan

dengan relatif mudah untuk kasus penyakit menular tropis lainnya, misalnya

malaria, chikungunya, dan TBC. Dalam penelitian ini juga akan dikembangkan

sistem peringatan dini untuk penyakit demam berdarah.

Secara garis besar, model penyebaran penyakit menular tropis dapat dibeda-

kan menjadi dua kategori. Kategori pertama manakala individu yang telah sembuh

masih beresiko terinfeksi lagi; dan kategori kedua bila individu sembuh menjadi

kebal terhadap penyakit tersebut. Penyakit malaria, demam berdarah, TBC, ciku-

ngunya termasuk dalam kategori pertama; dan penyakit cacar termasuk dalam

kategori kedua.

Model matematika penyebaran penyakit menular disebut model SIR

(Susceptible Infected Recovered) dan model SIRS (Susceptible Infected Recovered

Susceptible). Urutan huruf SIR menunjukkan pola transisi manakala individu

rentan (S) mungkin akan terkonversi menjadi sakit (I), dan individu sakit mungkin

akan masuk kategori sembuh (R). Dalam model SIR, individu yang telah sembuh

tidak lagi beresiko terinfeksi penyakit itu lagi. Penyakit cacar adalah contoh

penyakit yang termasuk dalam model SIR. Lihat Gambar 1. Dalam model SIR,
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individu yang sembuh masih rentan terinfeksi penyakit yang sama. Penyakit TBC

adalah suatu contoh yang termasuk dalam model SIRS. Perhatikan Gambar 1.

Gambar 1 Flow-compartment model SIR.

Total populasi N dibagi menjadi populasi rentan (S = Susceptible), populasi

terinfeksi (I = Infected), dan populasi sembuh (R = Removed).

Dalam bentuk persamaan diferensial, model SIR (diagram atas pada Gambar

1) dapat ditulis,

(1)

Di mana parameter β ialah laju transmisi (SI), α ialah laju kesembuhan (IR),

 adalah laju kelahiran dan  ialah laju kematian. Parameter-parameter tersebut

merupakan flow yang menggambarkan transmisi atau perpindahan individu dari

suatu compartment ke compartment berikutnya. (Edelstein-Keshet L. 1987),

(Brauer & Castillo-Chaves 2013).

Bilangan reproduksi dasar, dinotasikan dengan , merupakan suatu ukuran

potensi penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Bilangan reproduksi dasar

didefinisikan sebagai nilai harapan banyaknya populasi rentan yang menjadi

terinfeksi selama masa infeksi berlangsung (van den Driessche & Watmough

2008).

Kondisi yang timbul adalah:
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1. Jika , maka satu nyamuk terinfeksi akan menginfeksi kurang dari satu manusia

rentan atau satu manusia terinfeksi akan menginfeksi kurang dari satu nyamuk

rentan, sehingga penyakit DBD akan hilang dari populasi.

2. Jika , maka satu nyamuk terinfeksi akan menginfeksi lebih dari satu manusia

rentan atau satu manusia terinfeksi akan menginfeksi lebih dari satu nyamuk

rentan, sehingga penyakit DBD akan bertahan di dalam populasi.

dalam penelitian ini ditentukan dari nilai eigen tak negatif dengan modulus

terbesar the next generation matrix. Matriks ini merupakan suatu matriks yang

dikonstruksi dari sub-sub populasi yang menyebabkan infeksi saja. Untuk model

umum dengan kompartemen penyakit dan kompartemen tanpa penyakit, nilai

dapat dihitung untuk setiap kompartemen.

Misalkan diberikan sistem persamaan diferensial tak linear dan misalkan

dan adalah sub-sub populasi pada setiap kompartemen. Selanjutnya, dinotasikan

sebagai laju kenaikan infeksi pada kompartemen penyakit ke- dan sebagai laju

pergerakan penyakit, kematian dan penurunan kesembuhan dari kompartemen ke-.

Model kompartemen dapat ditulis sebagai

maka sistem persamaan diferensial tak linear dapat ditulis sebagai

dengan dan adalah matriks-matriks berukuran serta

dan ;

adalah titik tetap tanpa penyakit.

The next generation matrix untuk suatu sistem persamaan diferensial pada

titik tetap tanpa penyakit berbentuk

.

Nilai eigen taknegatif dengan modulus terbesar matriks , yaitu , yang

nantinya digunakan sebagai nilai , sehingga dapat ditulis

(van den Driessche & Watmough 2008)
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Selanjutnya untuk menentukan kriteria kestabilan lainnya adalah meng-

gunakan kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz ini digunakan ketika nilai

eigen persamaan karakteristik tidak dapat ditentukan dengan mudah. Jika

diberikan persamaan karakteristik , maka didefinisikan matriks sebagai berikut:
, , ..., , ...,

dengan syarat setiap unsur pada matriks adalah

Dengan demikian, titik tetap stabil jika dan hanya jika , untuk setiap .

Untuk dan , kriteria Routh-Hurwitz diberikan berikut ini.

.

, dan

(Edelstein-Keshet 1987)

METODE PENELITIAN

Pada tahap awal, model komputer dibangun menggunakan software

Mathematica/Maple. Lalu dengan menggunakan data lapangan, baik data primer

dan sekunder dilakukan simulasi komputer. Disini, beberapa nilai parameter yang

digunakan menggunakan data lapangan, sedangkan nilai-nilai yang tidak

diperoleh dari lapangan, dilakukan melalui asumsi-asumsi. Proses fine-tune model

akan dilakukan untuk memperoleh hasil simulasi yang maksimal sehubungan

dengan ketersediaan data serta keluaran yang diharapkan.

Sistem peringatan dini meliputi kriteria, waktu pemunculan, dan tampi-

lannya akan diimplementasikan. Demikian juga dengan tindakan yang harus

dilakukan akan tampil apabila peringatan dini muncul.

Nilai parameter yang terdapat dalam persamaan matematika di atas, harus

disesuaikan ketika diterapkan ke dalam kasus nyata (proses kalibrasi model).

Untuk tujuan ini, data lapangan untuk kasus penyakit demam berdarah dari Bogor,

dan Sukabumi. Pemilihan Bogor dan Sukabumi hanya sebagai prototype. Untuk

penerapan di daerah lain menjadi lebih mudah dilakukan.
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Model Matematika

Model SIR pada uraian berikut mengacu pada kajian Derouich et al. (2003).

Asumsi yang digunakan adalah:

1. Total populasi nyamuk dan total populasi manusia adalah konstan.

2. Populasi manusia dan nyamuk adalah populasi yang tertutup.

Dari asumsi di atas, misalkan adalah populasi manusia dan adalah

populasi nyamuk. Populasi manusia dibagi menjadi tiga subpopulasi, yaitu

manusia rentan (susceptible) , manusia terinfeksi (infected) , dan manusia sembuh

(recovered) . Populasi nyamuk dibagi menjadi dua subpopulasi, yaitu nyamuk

rentan (susceptible) dan nyamuk terinfeksi (infected) .

Manusia rentan adalah manusia yang bukan imun dan belum tertular virus

dengue. Manusia terinfeksi adalah manusia yang telah tertular virus dan dapat

menularkan virus tersebut. Manusia sembuh dianggap tidak dapat tertular lagi.

Nyamuk rentan adalah nyamuk yang belum tertular virus. Nyamuk terinfeksi

adalah nyamuk yang telah tertular virus dan dapat menularkan virus tersebut.

Secara skematis, pola penyebaran penyakit DBD dapat digambarkan dalam

diagram kompartemen berikut:

Gambar 2 Skema penyebaran penyakit DBD.

Model matematikanya dinyatakan sebagai berikut:

Populasi Manusia

(2)

Populasi Nyamuk

(3)

dengan kondisi
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dan (4)

Dengan

: total populasi manusia.

: total populasi nyamuk.

: laju kelahiran manusia.

: laju kelahiran nyamuk.

: laju kematian manusia.

: laju kematian nyamuk.

: fraksi acak manusia rentan yang terimunisasi.

: proporsi perpindahan manusia terinfeksi ke manusia sembuh.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk rentan dengan manusia terinfeksi.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk terinfeksi dengan manusia rentan.

Selanjutnya, sistem-sistem (2) dan (3) serta kondisi (4) dapat disederhanakan

dengan pemisalan , , , , dan , sehingga sistem tersebut dapat ditulis:

(5)

dengan , serta kondisi

dan (6)

Karena virus dengue membutuhkan masa inkubasi intrinsik dan ekstrinsik

sebelum menyebar (Heymann 2008), maka model SIR ini dimodifikasi menjadi

model SEIR. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan tahap exposed. Pada

tahap ini, manusia atau nyamuk rentan yang telah tertular virus menyelesaikan

masa inkubasi intrinsik atau ekstrinsik sebelum terinfeksi.

Pada model ini, populasi manusia dibagi menjadi empat subpopulasi, yaitu

manusia rentan (susceptible) , manusia terpapar (exposed) , manusia terinfeksi

(infected) , dan manusia sembuh (recovered) sedangkan populasi nyamuk dibagi

menjadi tiga subpopulasi, yaitu nyamuk rentan (susceptible) , nyamuk terpapar

(exposed) , dan nyamuk terinfeksi (infected) .

Asumsi yang digunakan ialah:

1. Total populasi nyamuk adalah konstan sedangkan total populasi manusia tidak

konstan.
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2. Populasi manusia dan nyamuk adalah populasi yang tertutup.

Penularan virus dari nyamuk ke manusia terjadi melalui gigitan pada saat virus

tersebut berada di kelenjar ludah nyamuk. Setelah itu, virus memerlukan 46

hari yang menunjukkan masa inkubasi intrinsik sebelum menimbulkan

penyakit.

Dalam masa inkubasi ini, manusia rentan dianggap telah terbuka untuk

diinfeksi virus. Dengan demikian, manusia rentan tersebut selanjutnya dike-

lompokkan ke dalam subpopulasi manusia terpapar. Ketika masa inkubasi ini,

nyamuk rentan dianggap telah terbuka untuk diinfeksi oleh virus. Nyamuk-

nyamuk tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam suatu subpopulasi

nyamuk terpapar. Secara skematis, pola penyebaran penyakit DBD dapat

digambarkan dalam diagram kompartemen berikut:

Gambar 3 Skema penyebaran penyakit DBD model SEIR.

Model SEIR dapat dinyatakan sebagai berikut:

Populasi Manusia

(7)

Populasi Nyamuk

(8)

dengan kondisi
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dan (9)

serta

: total populasi manusia.

: total populasi nyamuk.

: laju kelahiran manusia

: laju kematian nyamuk.

: laju kematian manusia secara alami.

: laju kematian manusia karena DBD.

: proporsi perpindahan manusia terpapar ke manusia terinfeksi.

: proporsi perpindahan nyamuk terpapar ke nyamuk terinfeksi.

: proporsi perpindahan manusia terinfeksi ke manusia sembuh.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk rentan dengan manusia terinfeksi.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk terinfeksi dengan manusia rentan.

Selanjutnya, sistem-sistem (7) dan (8) serta kondisi (9) dapat

disederhanakan dengan pemisalan , , , , , dan , dan juga dalam model ini dianggap

bahwa nilai , maka sistem tersebut dapat ditulis:

(10)

dengan serta kondisi

dan (11)

Sistem (10) dan kondisi (11) ini yang dibahas lebih lanjut pada tulisan ini.

Pembahasannya meliputi analisis kestabilan dan simulasi numerik untuk melihat

dinamika populasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem (10) memiliki makna secara biologi jika terjadi pada daerah ,

dengan .

Sistem (10) di atas memiliki dua jenis titik tetap, yaitu titik tetap tanpa

penyakit (disease-free equilibrium/DFE) dan titik tetap endemik. Titik tetap tanpa

penyakit merupakan titik yang memuat nilai dan , sedangkan titik tetap endemik

merupakan titik yang memuat nilai atau .

Titik tetap tanpa penyakit
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(12)

dan titik tetap endemik

(13)

dengan

,

.

Dengan menentukan the next generation matrix untuk sistem (10) pada titik tetap

tanpa penyakit, diperoleh bilangan reproduksi dasar

. (14)

Selanjutnya, dari hasil (14) di atas diperoleh juga

. (15)

Untuk menentukan kestabilan titik tetap endemik , digunakan pelinearan

pada sistem (24) di sekitar , diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut:

Nilai eigen matriks merupakan akar-akar persamaan karakteristik

Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz untuk persamaan karakteristik

berderajat 5, kondisi kestabilan sistem (10) pada titik tetap adalah

,, dan

. (16)

Karena semua parameter bernilai positif, maka bernilai positif. Koefisien dan

akan bernilai positif, nol atau negatif bergantung pada nilai .

Jika maka dan . Jika maka dan . Jika maka dan . Jadi, kondisi (16) terpenuhi

ketika .

Dengan demikian, karena kriteria Routh-Hurwitz telah ditunjukkan

terpenuhi, maka stabil ketika . Sebaliknya, jika untuk maka titik tetap endemik

menjadi tidak stabil.

Berikut ini adalah tabel kondisi kestabilan kedua titik tetap yang diperoleh.
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Tabel 1 Kondisi kestabilan titik tetap
Kondisi Titik tetap tanpa penyakit Titik tetap endemik

Stabil Tidak stabil
Tidak stabil Stabil

Simulasi

Nilai parameter

Dinamika populasi yang dianalisis adalah untuk kondisi dan . Untuk

menganalisis dinamika populasi, dilakukan perubahan laju kematian nyamuk ()

dan rata-rata gigitan nyamuk terinfeksi (). Dua parameter ini dipilih karena

dianggap berpengaruh dalam penanggulangan wabah.

Nilai yang diambil berada pada [0,01; 0.09] dengan langkah 0,01,

sedangkan nilai yang diambil pada [0,25; 0.60] dengan langkah 0.01 Nilai-nilai

parameter lain dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Definisi dan nilai parameter model SEIR dalam simulasi numerik

Parameter Notasi Nilai

 Laju kelahiran manusia per hari 2,244 × 10−5

 Peluang transmisi virus dari nyamuk terinfeksi ke manusia
per hari

0,4

 Laju kematian manusia karena DBD per hari 0,003
 Laju kematian manusia secara alami per hari 1/28 000
 Proporsi perpindahan manusia terpapar ke manusia terinfeksi
per hari

1/10

 Proporsi perpindahan nyamuk terpapar ke nyamuk terinfeksi
per hari

2,244 × 10−5

 Proporsi perpindahan manusia terinfeksi ke manusia sembuh
per hari

0,4

* Sumber: Erickson et al. (2010) dan Derouich et al. (2003)

Dalam simulasi ini akan dipilih kasus untuk Bogor Selatan. Dengan memilih

nilai maka nilai ini di atas nilai batas endemik untuk sehingga penyakit akan

hilang dari populasi seperti terlihat dalam Gambar 2. Selanjutnya jika nilai ini

diperkecil, dan melewati batas ambang, maka akan terjadi endemi seperti terlihat

dalam Gambar 3 berikut.
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Gambar 2 Solusi untuk Bogor Selatan dengan .

Gambar 3 Solusi untuk Bogor Selatan dengan .

Selanjutnya, batas endemik untuk daerah lain di kota Bogor dapat dilihat

dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Batas endemik Kota Bogor
Kota/Kabupaten Batas endemi (nilai v)
Bogor Selatan 0,0809
Bogor Timur 0,1975
Bogor Utara 0,1895
Bogor Tengah 0,0945
Bogor Barat 0,0825
Tanah Sereal 0,0999
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KESIMPULAN

Dengan menaikkan atau menurunkan parameter yang menyatakan laju

kesembuhan penyakit, dapat dihitung suatu besaran yang merupakan nilai

peringatan dini akan terjadinya endemi pada suatu daerah. Dari data-data Kota

Bogor, yang memiliki tingkat endemi terkecil adalah Bogor Selatan dan terbesar

adalah Bogor Timur.

Dengan meningkatkan laju kematian nyamuk, maka tingkat endemik

penyakit akan menurun. Tetapi jika interaksi antara penderita penyakit dengan

populasi yang rentan semakin besar maka tingkat endeminya akan meningkat.

Dengan menaikkan atau menurunkan laju kematian nyamuk dan tingkat

interaksi antara penderita dan populasi rentan, maka dapat diperoleh suatu besaran

angka yang dapat digunakan sebagai angka peringatan dini terjadinya penyakit.
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