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Abstrak 

Virus Human Immunodeficiency (HIV) adalah virus yang menyerang sistem imun manusia. 

Virus ini menginfeksi sel-T pada manusia dan menjadikannya tempat untuk berkembangbiak. 

Untuk mengetahui dinamika virus HIV dalam sistem imun manusia digunakan model 

matematika untuk menganalisis kondisi dan eksistensinya. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah studi literature dengan alur mengkonstruksi model dengan menentukan 

persamaan diferensial non-linear, menentukan efisiensi dan titik kesetimbangan persamaan, 

kemudia menganalisis bentuk dinamika fisik dari model tersebut degan menggunakan contoh 

kasus dari penderita HIV. Dari perhitungan diperoleh nilai waktu paruh virus dan nilai 

kesetimbangan yaitu pada 𝑇𝑠 = 1.000.000; 𝐼𝑠 = 0; 𝑉𝑠 = 0 yang merupakan titk kesetimbangan 

bebas dan pada titik 𝑇𝑠 = 125.000; 𝐼𝑠 = 175.000; 𝑉𝑠 = 3.500.000 yang merupakan titik 

kesetimbangan endemik, sehingga pada titik tersebut dapat diketahui karakteristik virus. 
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I. Pendahuluan 

Sistem imun merupakan salah satu 

sistem di dalam tubuh manusia yang cukup 

kompleks dan menyangkut banyak sistem 

ogan lain seperti sistem transportasi dan 

sistem saraf. Saat membicarakan gangguan 

atau penyakit terhadap sistem imun, pikiran 

kita biasanya tertuju pada sebuah virus 

yang menyebabkan rusaknya sistem imun 

dan sampai sekarang belum ditemukan 

obatnya.  

Para peneliti telah banyak melakukan 

percobaan dengan berbagai metode untuk 

bisa menemukan  terapi yang bisa 

dilakukan terhadap subjek yang terkena 

infeksi virus HIV. Pada kesempatan ini 

akan dilakukan pemodelan sederhana 

bagaimana sebuah virus HIV bisa 
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menginfeksi sel tubuh manusia terutama di 

bagian sel T dan bagaimana dinamika dari 

sebuah virus HIV sehingga bisa bertahan 

dalam jangka waktu tahunan di dalam 

sistem imun tubuh manusia. Pemodelan ini 

dilakukan untuk memahami mekanisme 

sistem imun dan dinamika gerak dari virus 

HIV sehingga pada kesempatan mendatang 

dapat dilakukan penelitian berlanjut 

mengenai pengobatan atau penanggulangan 

terhadap objek yang terinfeksi virus HIV. 

1.1. Model Matematika 

Model matematika adalah suatu 

representasi dari suatu persamaan atau 

 sekumpulan persamaan yang 

mengungkapkan perilaku suatu sistem. 

Model matematika merupakan suatu proses 

yang  melalui tiga tahap yaitu 

perumusan model matematika,penyelesaian 

dan/atau analisis model matematika serta 

penginterpretasikan hasil ke situasi nyata
.[1]

 

Dalam implementasi penggunaan model 

matematika terutama mengenai penyebaran 

virus, dicari perilaku penyebaran penyakit 

dan eksistensinya, yaitu titik kesetimbangan 

bebas penyakit dan titik kesetimbangan 

endemic. Titik kesetimbangn bebas 

penyakit adalah suatu kondisi dimana sudah 

tidak ada lagi virus yang menyerang dalam 

sel tubuh. Titik kesetimbangan endemic 

adalah siatu kondisi dimana virus masih 

ada dalam tubuh, namun jumlahnya 

cenderung konstan. 
[8]

 

1.2.Sistem Imun 

Sistem Imun adalah sistem pertahanan 

manusia sebagai perlindungan terhadap 

infeksi dari makromolekul asing atau 

serangan organisme, termasuk virus, 

bakteri, protozoa dan parasit. Sistem 

kekebalan juga berperan dalam perlawanan 

terhadap protein tubuh dan molekul lain 

seperti yang terjadi pada autoimunitas, dan 

melawan sel yang teraberasi menjadi 

tumor.
[2] 

1.3.Karakteristik Virus HIV 

Virus ( bahasa latin yang artinya toxin 

atau racun) adalah suatu partikel sub-

mikroskopik (ukurannya berkisar antara 15-

600 nm) yang dapat menginfeksi sel dari 

suatu organisme biologis. Mengandung inti 

dari DNA / RNA
.[3]
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Gambar 1. Virus HIV 
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HIV adalah akronim dari Human 

Immunodeficiency Virus. Virus ini adalah 

jenis virus yang melemahkan sistem 

kekebalan tubuh manusia. HIV menempel 

dan merusak sel – sel darah putih tertentu 

(sel T dan CD-4). Sel T dan sel CD-4 

sangat penting dalam sistem kekebalan 

tubuh. HIV dapat tetap hidup dalam tubuh 

selama bertahun tahun dan pada akhirnya 

HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh 

sehingga tubuh tidak mampu lagi melawan 

infeksi yang ditimbulkan oleh virus 

lainnya. Selama ini pengobatan dilakukan 

hanya untuk memperlambat atau 

menghentikan proses tersbut namun belum 

bisa menyembuhkan penderita yang terkena 

virus HIV tersebut. 

Virus HIV memiliki dua jenis. Jenis 

pertama adalah HIV-1, yang merupakan 

penyebab utaman AIDS di seluruh dunia. 

AIDS adalah singkatan dari Acquired 

Immunodeficiency Syindrome. AIDS 

membuat sistem kekebalan tubuh terlalu 

lemah untuk melawan infeksi. Jenis kedua 

adalah HIV-2, yang kebanyakan ditemukan 

di daerah Afrika Barat. HIV hidup di dalam 

darah dan cairan tubuh lainnya serta sekresi 

seperti air manu, cairan vagina dan air susu 

ibu.  

Sebuah paritkel HIV memiliki ukuran 

diameter sekitar 10
-9

 meter. Seperti 

kebanyakan baktero, partikel HIV 

ukurannya terlalu kecil bial dilihat dnegan 

mikroskop biasa. Tetapi dapat dilihat 

dengan jelas menggunakan mikroskop 

elektron 

1.4.  Proses infeksi sebuah virus HIV 

terhadap sel-T manusia 
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Gambar 2. Siklus Hidup HIV 

 

Mekanisme utama infeksi HIV dimulai 

setelah virus masuk ke dalam tubuh 

pejamu. Setelah masuk ke dalam tubuh 

pejamu, HIV terutama akan menginfeksi 

CD4 limfosit, juga menginfeksi makrofag, 

sel dendritik, serta sel mikroglia. Selubung 

protein yaitu gp120 memanfaatkan antigen 

CD4 sebagai reseptor untuk perlekatan 

awal. Kemudian terjadi perubahan bentuk 

dimana gp120 membutuhkan koreseptor 

(biasanya ko-reseptor chemokine CCR5), 



sehingga memungkinkan selubung protein 

kedua yaitu gp41 untuk berinteraksi dengan 

membran sel pejamu dan memungkinkan 

HIV masuk ke dalam sel 

RNA dari HIV kemudian akan 

membentuk DNA serat ganda oleh enzim 

reverse transcriptase. Setelah DNA virus 

yang dibentuk masuk ke dalam inti sel 

pejamu dan berintegrasi dengan DNA dari 

sel pejamu akan ikut mengalami replikasi 

pada setiap terjadi proliferasi sel. Setiap 

hasil replikasi DNA ini selanjutnya akan 

menghasilkan virus baru. Kemudian virus 

baru ini akan berkembang di dalam 

membran sel 

Setelah HIV masuk ke dalam tubuh, 

rangkaian terjadinya penyakit AIDS 

dimulai. Tahap-tahap terjadinya penyakit 

AIDS meliputi infeksi primer, penyebaran 

virus ke organ limfoid, masa laten, penyakit 

klinis dan kematian. Waktu antara infeksi 

primer berkembang menjadi penyakit klinis 

sekitar 10 tahun. Diperkirakan sekitar 10 

milyar partikel HIV dihasilkan dan 

dihancurkan setiap harinya. Akhirnya 

penderita akan menderita gejala-gejala 

konstitusional dan penyakit klinis yang 

nyata seperti infeksi opportunistik atau 

kanker.
[4] 

 

 

II. Metode Penelitian 

Pada laporan tugas besar ini, metode 

yang digunakan adalah studi literature 

dengan mengacu pada buku-buku dan 

jurnal yang terkait dengan topic bahasan 

ini. adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

- Mengkaji dan mengkonstruksi 

model dinamika virus HIV pada sel 

tubuh manusia dengan beberapa 

asumsi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

- Menentukan kondisi virus dan 

keadaaan setimbang model 

dinamika virus 

- Menganalisis kesetimbangan 

dinamika virus yang diperoleh 

 

III.  Pembahasan 

3.1. Penyusunan Model  

Di dalam sel tubuh, sel yang belum 

terinfeksi, sel terinfeksi virus dan virus HIV 

yang bebas dalam plasma darah dianggap 

dalam fungsi waktu. Dalam waktu t, sel 

yang belum terinfeksi dinotasikan dengan 

T, sel yang terinfeksi I dan virus bebas V.  



 

Gambar 3. Model sederhana  dari infeksi virus 

HIV 

Pada awalnya sel yang berada dalam 

tubuh dan belum terinfeksi berjumlah 

konstan yaitu λ. Sel-sel yang tidak 

terinfeksi mempunyai rata-rata kematian sel 

tak terinfeksi sebesar d, sehingga tingkat 

kematian sel yang tidak terinfeksi pada 

suatu waktu adalah dT. 

Virus yang berada pada sel kemudian 

menggunakna sel sebagai media 

perkembangbiakan. Rata-rata virus 

menginfeksi sel pada suatu waktu adalah k 

sehingga tingkat infeksi pada suatu waktu 

dapat dirumuskan sebagai kVT. Dari 

keterangan diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah sel yang belum terinfeksi pada 

waktu t adalah: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= λ − dT − kVT ……… (1) 

Tingkat infeksi virus adalah kVT, jika 

rata-rata kematian sel terinfeksi adalah 𝛿 

maka tingkat kematian sel terinfeksi pada 

satuan eaktu adalah 𝛿𝐼. Dari keterangan 

tersebut dapat diketahui jumlah sel 

terinfeksi pada waktu t adalah: 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= kVT − 𝛿𝐼 ……… (2) 

Jika rata –rata kematian virus karean 

kekebalan sel adalah c maka tingkat 

kematian virus bebas pada suatu waktu 

dapat dinyatakan sebagai cV. Dan rata-rata 

kecepatan virus untuk berkembang biak 

adalah p maka tingkat produksi virus baru 

adalah pI, sehingga jumlah virus bebas 

pada suatu waktu dirumuskan sebagai: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= pI − 𝑐𝑉 ……… (3) 

Semua perumusan ini diberlakukan dengan 

syarat, λ, d, k, 𝛿, p, c adalah non-negatif. 

3.2. Terapi Pengobatan 

Persamaan ini digunakan dengan 

asumsi seseorang belum pernah terinfeksi 

oleh virus HIV. Untuk menganalisis efek 

pemberian obat antivirus HIV maka 

persamaan ini dapat dimodifikasi 

bergantung terhadap Reverse Transcriptase 

(RT) kemampuan untuk menghambat 

penyebaran virus HIV dalam menginfeksi 

sel dan Protease Inhibitors (PI) kemampuan 

menghasilkan partikel virus non-infeksi. 

Sehingga untuk keperluan pengobatan, 

persamaan dapat berubah menjadi: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= λ − dT −  1 − εRT  kVIT ……… (4) 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
=  1 − εRT  kVIT − 𝛿𝐼……… . (5) 



𝑑VI

𝑑𝑡
=  1 − εPI  pI − 𝑐VI ……… . (6) 

𝑑VNI

𝑑𝑡
= εPI  pI − 𝑐VNI ……… . (7) 

Dimana εPI  dan εRT   adalah efisiensi 

dari RT dan PI (ε=1 berarti efisiensi obat 

100%), VNI  adalah konsentrasi virus yang 

tidak terinfeksi dan VI  adalah konasentrasi 

dari virus terinfeksi. Sehingga, V=VNI + VI , 

dengan V adalah jumlah total virus. Jika 

100% PI efektif pada keadaan awal, maka 

peluruhan virus akan mengikuti persamaan: 

𝑉 𝑡 =

V0 exp −ct +
cV0

c−δ
 

cV0

c−δ
 exp −δt −

exp −ct  − δt exp −ct  ……. (8) 

Dengan menggunakan regresi 

persamaan diferensial non-linear dilakukan 

fitting dan digunakan estimasi terhadap 

nilai c dan 𝛿.  

 

Gambar 4. Grafik konsentrasi virus terhadap 

waktu pada kondisi tanpa mendapat terapi 

antivirus pada fase pertama 
[5]

 

 

Data ini berasal dari data pasien yang 

terinfeksi virus HIV dan belum 

mendapatkan terapi untuk tubuh sehingga 

menghasilkan antivirus. (diambil dari 

REF.(1996) American Association for the 

Advancement of Science). 

 

  

Gambar 5. Grafik konsentrasi virus terhadap 

waktu pada kondisi telah mendapat terapi 

antivirus pada fase kedua
[5]

 

 

Data ini berasal dari data pasien yang 

terinfeksi virus HIV dan sudah mendapat 

terapi sehingga tubuh dapat menghasilkan 

antivirus. (diambil dari REF.36 (1997) 

Macmillan Magazines Ltd.) 

Waktu paruh pada grafik diatas adalah 

waktu ketika jumlah virus berjumlah 

setengah dari jumlah awalnya, pada fase 

fase seperti ditunjukkan pada gambar (2). 

Pada fase pertama virus HIV yaitu ketika 

virus mulai berkembang biak di dalam sel 

tubuh, waktu paruhnya adalah 0,19 hari. 

Sedangkan untuk fase kedua yaitu ketika 



infeksi terhadp sel dimulai waktu paruhnya 

adalah 1,39 hari. 

3.3. Titik Kesetimbangan  

Selain untuk mencari waktu paruh 

mengenai penggunaan terapi pengobatan, 

dari model di atas, dicari pula nilai titik 

kesetimbangan sistem. Dalam kasus ini 

model setimbang jika memenuhi 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= λ − dT − kVT = 0 ……… . (9) 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= kVT − 𝛿𝐼 = 0 ……… (10) 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= pI − 𝑐𝑉 = 0 ……… (11) 

Sehingga diperoleh dua titik 

kesetimbangan yaitu: 

1. 𝑇𝑠 =
𝜆

𝑑
;     𝐼𝑠 = 0;    𝑉𝑠 = 0, 

kesetimbangan ini terjadi ketika virus 

belum menginfeksi sel, sehingga pada 

kesetimbangan ini sel masih dalam keadaan 

sehat.  

2. 𝑇𝑠 =
𝛿𝑐

𝑘𝑝
; 𝐼𝑠 =

𝜆𝑘𝑝−𝑑𝛿𝑐

𝛿𝑘𝑝
; 𝑉𝑠 =

𝜆𝑘𝑝 −𝑑𝛿𝑐

𝛿𝑘𝑐
 

Kesetimbangan ini terjadi ketika terdapat 

sel didalam tubuh. 

Pada kesetimbangan pertama 

merupakan kesetimbangan bebas, pada 

keseimbangan ini virus belum menginfeksi 

dan tidak berpengaruh terhadap sel imun 

manusia. pada kesetimbangan kedua, ini 

merupakan kesetimbangan endemic yaitu 

pada kondisi virus sudah menginfeksi sel 

imun dan berada pada jumlah yang stabil 

karena jumlah virus yang diproduksi sel 

sebanding dengan virus yang dibersihkan 

atau mati (P = cV) 

3.4. Kasus  

Tubuh seseorang manusia mempunyai 

pertumbuhan sebesar 100.000, sel pada 

tubuh mempunyai rata-rata kematian 

sebesar 0,1. Dalam sel tersebut terdapat 

virus HIV-1 dengan laju rata-rata virus 

menginfeksi sel adalah 2.10-7. Virus 

tersebut berkembang biak dengan laju rata-

rata 100,sedangkan rata-rata kematiannya 

adalah 0,5. Virus HIV-1 yang sudah 

berkembang berusaha mencari sel, dan 

mengakibatkan sel terinfeksi, rata-rata 

kematian sel terinfeksi adalah 5. Dari 

asumsi tersebut pada persamaan (1), (2), 

dan (3) diperoleh: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 100000 − 0.1T − 0,0000002 VT 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 0,0000002 VT − 0,5 𝐼 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 100 I − 5 𝑉 

Pada saat virus belum menyerang sel, 

keadaan virus selama 40 hari dapat 

didilustrasikan sebagai berikut: 



 

Gambar 6. Grafik nilai T, I, dan V terhadap 

waktu  ketika sel belum terinfeksi oleh virus 

HIV
[6]

 

 

Dari gambar (6) dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan sel tidak terinfeksi merupakan 

fungsi eksponensial,s edang sel terinfeksi 

dan virus konstan nol karena virus tidak 

berkembang biak sehingga tidak 

menimbulkan sel terinfeksi.  

 

 

Gambar 7. Grafik nilai T, I, dan V terhadap 

waktu pada sel yang tidak terinfeksi
[6]

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 

sel tidak terinfeksi perkembangannya mulai 

menurun pada saat t ≈ 14 dan mulai 

berkembang pada t ≈18. Saat jumlah sel 

tak terinfeksi mengalami penurunan maka 

jumlah sel terinfeksi mengalami 

peningkatan. Peningkatan seiring dengan 

peningkatan jumlah virus bebas.  

Titik kesetimbangan untuk kasus ini 

adalah pada kondisi: 

1. 𝑇𝑠 = 1.000.000; 𝐼𝑠 = 0; 𝑉𝑠 = 0 

2. 𝑇𝑠 = 125.000; 𝐼𝑠 = 175.000; 

𝑉𝑠 = 3.500.000 

 

IV. Kesimpulan 

 

Virus Human Immunodeficiency (HIV) 

adalah virus yang menyerang sistem imun 

manusia. Model matematika digunakan 

utnuk menganalisis kondisi dari dinamika 

virus HIV dalam sisitem imun manusia. 

Dari perhitungan diperoleh nilai waktu 

paruh virus pada fasa pertama adalah 0,19 

hari dan waktu parauh pada fas kedua 

adalah 1,39, ini berarti pada titik ini 

pengobatan atau pemberian terapi dapa 

mendapatkan hasil yang optimal sedangkan  

nilai kesetimbangan yaitu pada Ts =

1.000.000; Is = 0; Vs = 0 yang merupakan 

titk kesetimbangan bebas dan pada titik 

Ts = 125.000; Is = 175.000; Vs =

3.500.000 yang merupakan titik 

kesetimbangan endemic. Kondisi ini 

menunjukkan manusia yang terinfeksi virus 

mengalami kondisi yang konstan.  



Ketika virus HIV menginfeksi sel imun 

manusia belum ada pengobatan yang dapat 

menghilangkan secara keseluruhan 

keberadaan virus ini, sehingga metode yang 

digunakan sekarang adalah meminimalisir 

jumlah virus dalam aliran darah manusia 

baik itu dengan dilakukan terapi 

pengobatan antivirus atau terapi untuk 

peningkatan kekuatan sel imun, ini semua 

dilakukan untuk memperpanjang waktu 

hidup dari penderita infeksi virus HIV. 

Yang dapat kita lakukan adalah dengan 

mencegah dan menghindari penyebab virus 

HIV itu dapat berkembang.  
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