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Abstrak—Imigrasi adalah  masuknya individu (penduduk) ke suatu negara atau kota. 

Penyakit campak, penyakit menular yang disebabkan oleh virus, masih terus 

diperhatikan. Penyebaran penyakit campak dapat direpresentasikan dengan model 

susceptible exposed infected recovered. Model tersebut berupa sistem persamaan 

diferensial order satu. Dalam model ini, masa individu terpapar virus sampai 

menunjukkan gejala klinis, diperhatikan. Terhadap negara atau kota tujuan, imigrasi 

dapat menimbulkan masalah khususnya dalam bidang kesehatan atau penyebaran 

penyakit. Model susceptible exposed infected recovered  dengan imigrasi tetap berupa 

sistem persamaan direfensial order satu. Simulasi menunjukkan imigrasi 

menyebabkan titik kesetimbangan yang semula bebas penyakit menjadi endemik.  

Kata kunci: simulasi, model susceptible exposed infected recovered, imigrasi,     

penyakit campak 

I. PENDAHULUAN 

Imigrasi adalah masuknya individu (penduduk) ke suatu negara atau kota. Pendorong individu 

melakukan imigrasi adalah agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun dengan banyaknya 

individu yang berimigrasi, masalah baru sering muncul pada kota tujuan imigrasi. Masalah tersebut 

meliputi masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam bidang sosial, masalah yang muncul misalnya 

melonjaknya jumlah penduduk dan kesenjangan sosial. Dalam bidang ekonomi, timbul masalah semakin 

tingginya angka kemiskinan. Dalam bidang kesehatan, timbul masalah penyebaran penyakit. Penyebaran 

penyakit ini terjadi akibat adanya imigran yang membawa penyakit dari negara atau kota sebelumnya 

seperti pada [1]. Referensi [2] menyebutkan bahwa penyakit campak merupakan masalah yang dihadapi 

setiap negara. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus campak golongan paramoxovirus dan dapat 

menyebar melalui kontak langsung yaitu lewat batuk atau bersin penderita. Penyakit tersebut dalam 

penyebarannya mempunyai periode laten atau masa inkubasi antara 7-12 hari. Referensi [3] menyatakan 

bhawa periode laten didefinisikan sebagai suatu masa individu yang telah tertular penyakit mulai 

menunjukkan gejala-gejala klinis (demam dan bintik merah di kulit), tetapi individu tersebut belum dapat 

menularkan penyakit. Referensi [4] menyatakan bahwa masalah penyebaran penyakit dengan 

memperhatikan masa inkubasi dapat direpresentasikan dengan model susceptible exposed infected 

recovered (SEIR). Referensi [1] menyatakan bahwa imigrasi memiliki pengaruh terhadap penyebaran 

penyakit karena imigran dapat membawa penyakit dari daerah asalnya. Dalam artikel ini, dituliskan 

bagaimana pengaruh imigrasi pada penyebaran penyakit campak via model SEIR. 

II. MODEL SEIR 

Model SEIR mengacu [4]. Pada model SEIR, individu dalam populasi dikelompokkan menjadi empat 

yaitu individu yang rentan terhadap penyakit (susceptible), individu yang telah tertular penyakit mulai 

menunjukkan gejala-gejala klinis akan tetapi individu tersebut belum dapat menularkan penyakit 

(exposed), individu yang terinfeksi penyakit serta dapat menularkan penyakit (infected), dan individu 

yang sudah sembuh atau bebas dari penyakit (recovered). Berikut asumsi yang digunakan dalam model. 

1. Populasi konstan. 

2. Hanya terdapat satu macam penyakit yang menyebar dalam populasi. 

3. Individu yang lahir dikategorikan dalam susceptible. 

4. Populasi berinteraksi secara homogen. 
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Dengan asumsi tersebut dan dimisalkan             secara berturut-turut adalah laju kontak, laju 

kesembuhan, laju kelahiran yang sama dengan laju kematian, dan laju infektivitas, menurut [4], model 

SEIR dapat dinyatakan sebagai 
  

  
      

 

 
    

  

  
   

 

 
                                                                               

  

  
          

  

  
        

Referensi [5] menyebutkan bahwa sistem dikatakan mencapai titik setimbang jika tidak ada perubahan 

pada sistem sepanjang waktu. Model (1) dikatakan setimbang jika tidak ada perubahan banyaknya 

individu susceptible, exposed, infected dan recovered. Secara matematis kondisi (1) pada saat setimbang 

dipenuhi jika 

     
 

 
     

  
 

 
                                                                                   

          

       


Penyelesaian (2) adalah titik setimbang yang dimaksud. Dari sistem (2), diperoleh dua titik 

kesetimbangan yang keduanya bebas penyakit.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Model SEIR dengan Imigrasi 

Dengan dasar model model SEIR dari [4], model SEIR dengan imigrasi diturunkan mengacu pada [1]. 

Namun di sini kematian karena penyakit diabaikan dan populasi diasumsikan konstan. Banyaknya 

individu susceptible, exposed, infected, dan recovered pada waktu t dapat dinyatakan dengan 

                dan      . Total populasi diasumsikan konstan, misal sebanyak N, sehingga      
                . Imigran diasumsikan merupakan individu yang infected dan laju imigran 

dimisalkan sebesar  . 

Model SEIR dengan imigrasi memperhatikan adanya kelahiran dan kematian dengan besarnya laju 

kelahiran diasumsikan sama dengan laju kematian yaitu sebesar  . Selain itu, model SEIR dengan 

imigrasi memiliki asumsi populasi konstan sehingga besarnya laju kematian pada masing-masing 

kelompok yang semula   berubah menjadi (    ). Selain itu, model SEIR dengan imigrasi memiliki 

asumsi populasi konstan sehingga besarnya laju kematian pada masing-masing kelompok yang semula 

pada model [1] sebesar   berubah menjadi (    ). Jika setiap individu yang lahir dikategorikan sebagai 

individu susceptible maka banyaknya individu susceptible akan bertambah sebanyak    individu. Setelah 

terjadi kontakantara individu susceptible dengan individu infected dengan laju kontak misalnya sebesar   

maka individu susceptible akan menjadi individu exposed. Jika setiap individu susceptible mempunyai 

kemungkinan yang sama untuk tertular penyakit maka sebanyak   
 

 
 individu susceptible menjadi 

individu exposed. Perubahan sesaat banyaknya individu susceptible dapat dinyatakan sebagai 
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Setelah masa inkubasi, individu exposed menjadi individu infected. Jika individu exposed terinfeksi 

dengan laju infektivitas sebesar   yaitu satu per rata-rata masa inkubasi maka sebanyak    individu 

exposed menjadi individu infected. Banyaknya individu exposed bertambah karena adanya individu 

susceptible yang telah berada pada masa inkubasi yaitu sebanyak   
 

 
 individu. Perubahan sesaat 

banyaknya individu exposed dapat dinyatakan sebagai 

  

  
   

 

 
                                                                               

Individu infected bertambah karena adanya imigrasi. Karena laju imigran yang terinfeksi dimisalkan 

sebesar  , banyaknya penambahan adalah   . Banyaknya individu infected juga bertambah karena 

adanya individu exposed yang telah terinfeksi yaitu sebanyak    individu. Individu infected yang dapat 

bertahan dan mempunyai kekebalan tubuh akan sembuh dengan laju kesembuhan misal sebesar   yaitu 

satu per rata-rata durasi infeksi. Perubahan sesaat banyaknya individu infected dapat dinyatakan sebagai 

  

  
                                                                                  

Banyaknya individu recovered bertambah karena adanya individu infected yang telah sembuh yaitu 

sebesar    individu. Perubahan sesaat banyaknya individu recovered dapat dinyatakan sebagai 

  

  
                                                                                          

Dengan demikian, dari (3), (4), (5), dan (6) secara lengkap model SEIR dengan imigrasi pada penyakit 

campak adalah 

  

  
      

 

 
        

  

  
   

 

 
                                                                         

  

  
                 

  

  
            

dengan                             dan parameter           bernilai positif. Model (7) 

merupakan sistem persamaan diferensial order satu. Pola penyebaran penyakit campak ditentukan dengan 

menyelesaian (7). 

B. Penerapan 

Pada bagian ini model SEIR dengan imigrasi diterapan pada penyebaran penyakit campak dengan data 

yang mengacu pada [6]. Dari [6], diketahui populasi sebanyak 100000 orang, laju kontak   sebesar 

0.00214, rata-rata masa inkubasi 8 hari (berarti laju infektivitas   
 

 
 ) dan rata-rata durasi infeksi 7 hari 

(sehingga laju kesembuhan   
 

 
 ), laju kelahiran   sebesar 0.00875, laju imigran   sebesar 0.00215 dan 

laju kematian       sebesar 0.0109. Berdasarkan parameter yang telah diketahui, (7) dapat disajikan 

sebagai  
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Penyelesaian (8) ditentukan dengan metode Runge-Kutta orde empat. Untuk itu, dipilih 

                                                                               

Penyelesaian (8) dengan syarat (9) menunjukkan pola penyebaran penyakit campak karena pengaruh 

imigrasi. Pola penyebaran penyakit campak 2000 hari pertama karena pengaruh imigrasi disajikan pada 

Gambar 1. 

Sebagai pembanding, pola penyebaran penyakit campak 1300 hari pertama tanpa adanya imigrasi 

tampak pada Gambar 2. Dari Gambar 1, terlihat bahwa banyaknya individu   meningkat hingga mencapai 

800053 individu pada hari ke-1171 dan kemudian mulai tetap. Berbeda dengan yang terjadi pada 

kelompok  , banyaknya individu   menurun hingga 18 individu pada hari ke-974 dan kemudian mulai 

tetap. Penurunan juga dialami pada kolompok  , banyaknya individu   yang semula 19500 mengalami 

penurunan hingga 1413 individu pada hari ke-633 dan kemudian mulai tetap. Banyaknya individu   yang 

semula 0 individu mengalami kenaikan hingga mencapai 26069 individu pada hari ke-33. Setelah hari ke-

33 banyaknya individu   mengalami penurunan hingga 18516 individu pada hari ke-1199 dan kemudian 

mulai tetap tidak berubah. 

 

Simulasi Pengaruh 

 

 

GAMBAR 1. BANYAKNYA INDIVIDU S, E, I, DAN R DALAM 1300 HARI PERTAMA 

 

 

GAMBAR 2. BANYAKNYA INDIVIDU S, E, I, DAN R TANPA ADA IMIGRASI DALAM 1400 HARI PERTAMA 

 

Mulai hari ke-1179 banyaknya individu        dan   sudah tidak lagi mengalami perubahan atau 

menurut [5] dikatakan titik kesetimbangan. Banyaknya individu   pada saat setimbang sebanyak 80053 

individu, individu   sebanyak 18, individu   sebanyak 1413 individu dan individu   sebanyak 18516 

sehingga titik (18516, 18, 1413, 18516) merupakan titik kesetimbangan. Dari titik kesetimbangan 

menunjukkan banyaknya individu   > 0 sehingga penyakit campak akan tetap ada dalam populasi tersebut 

atau bersifat endemik.  



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MT 77 

      

  

Dari Gambar 2, tampak bahwa pola penyebaran penyakit campak tanpa adanya imigrasi mirip dengan 

adanya imigrasi. Hanya saja tanpa adanya imigrasimulai hari ke-1278 menghasilkan pola penyebaran 

dengan titik kesetimbangan bebas penyakit (100000, 0, 0, 0). 

C. Simulasi  

Dengan nilai 4 parameter              tetap sama seperti dalam Penerapan, dilakukan simulasi 

menggunakan 8 variasi nilai parameter  , yaitu   = 0.00001, 0.00005, 0.00010, 0.00020, 0.00050, 

0,00100, 0.00150 dan 0.00200. Hanya banyaknya individu infected pada titik kesetimbangan yang 

diperhatikan, karena nilai tersebut yang digunakan sebagai kriteria kesetimbangan bebas penyakit atau 

endemik. Hal ini tampak dalam Tabel 1. Dari Tabel 1, tampak jelas bahwa kedlapan variasi   

menyebabkan nilai   pada titik kesetimbangan adalah tidak nol. Ini berarti bahwa imigrasi (dengan 8 

variasi nilai laju imigran tersebut) berpengaruh nyata pada titik kesetimbangan yang terjadi. Dari titik 

kesetimbangan bebas penyakit menjadi titik kesetimbangan endemik (masih ada individu yang terinfeksi 

atau berpenyakit campak). 

 

TABEL 1. DELAPAN VARIASI   DAN BANYAKNYA INDIVIDU I DALAM TITIK KESETIMBANGAN 

Nilai   Banyaknya individu I 

          

           
           
            
            
            
            
             

 

IV. SIMPULAN  

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. 

(1) Model SEIR dengan imigrasi dapat dinyatakan sebagai 

  

  
      

 

 
        

  

  
   

 

 
                                                                    

  

  
                 

  

  
            

(2) Dengan laju kelahiran sebesar 0.00875, laju kematian sebesar 0.0109, laju kontak sebesar 0.00214, 

laju infektivitas sebesar 
 

 
 dan laju kesembuhan sebesar 

 

 
, simulasi menunjukkan laju imigran 

sebesar 0.00215 menyebabkan penyebaran campak mempunyai titik kesetimbangan endemik 
(97601, 0, 142, 2257). 

(3) Simulasi menunjukkan imigrasi menyebabkan titik kesetimbangan yang semula bebas penyakit 
menjadi endemik. 
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