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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi merupakan suatu aspek yang penting untuk 

pengamatan dinamika populasi. Perubahan jumlah pada suatu populasi dipengaruhi 

oleh keadaan eksternal dan internal dari populasi. Keadaan eksternal dari populasi, 

yaitu imigrasi, emigrasi, pemanenan, musiman, dan pencemaran lingkungan. 

Keadaan internal dari populasi, yaitu kelahiran, kematian, dan ketahanan hidup. 

Pertumbuhan populasi dapat diamati dengan mengetahui apakah perubahan jumlah 

populasi untuk tahun berikutnya selalu meningkat, menurun atau tetap. 

Pertumbuhan populasi dapat diprediksi dengan mengamati internalnya, salah 

satunya dengan menggunakan model populasi Leslie. 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perubahan populasi dalam model 

populasi Leslie dituliskan dalam bentuk matriks yang dikenal dengan matriks 

Leslie. Matriks Leslie ditemukan oleh seorang pakar Ekologi bernama P. H Leslie 

pada tahun 1945. Populasi yang digunakan pada perhitungan dengan matriks Leslie 

adalah populasi betina dari populasi tersebut. Faktor-faktor yang digunakan pada 

perhitungan dengan matriks Leslie adalah batas hidup dari suatu betina, faktor 

tingkat kesuburan betina, dan tingkat ketahanan hidup betina. 

Model populasi Leslie ini diterapkan untuk memprediksi kambing potong di 

peternakan Universitas Padjajaran (UNPAD). Kambing potong mempunyai usia 

maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun kambing akan dipotong dan dijual.
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan nilai eigen dominan untuk memprediksi pertumbuhan 

suatu populasi menggunakan model populasi Leslie? 

2. Bagaimana aplikasi model populasi Leslie untuk memprediksi jumlah dan 

pertumbuhan populasi kambing potong betina di peternakan Universitas 

Padjajaran (UNPAD) Bandung? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

1. Mengetahui penerapan nilai eigen dominan dari matriks Leslie untuk 

memprediksi pertumbuhan suatu populasi. 

2. Mengaplikasikan model populasi Leslie untuk memprediksi jumlah dan 

pertumbuhan populasi kambing potong betina di peternakan Universitas 

Padjajaran (UNPAD) Bandung. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 4 bab, yaitu: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, serta sistematika penulisan. 
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BAB 2  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang matriks; nilai eigen dan vektor eigen; 

diagonalisasi matriks; teorema Perron-Frobenius; serta model 

populasi Leslie. 

BAB 3  PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas nilai eigen dominan matriks Leslie, 

pertumbuhan populasi Leslie, aplikasi model populasi Leslie untuk 

memprediksi pertumbuhan kambing potong. 

BAB 4  KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan atas masalah yang 

disajikan.
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