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Abstrak 

Populasi rusa totol yang ada di Kebun Istana Bogor memiliki tingkat populasi yang tinggi. Jumlah 

populasi pada tahun 2014 sebanyak 949 ekor dengan ketersediaan lahan hanya 24 hektar. Kondisi 

tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan pakan serta habitat yang ideal untuk populasi rusa totol 

yang semakin banyak. Hal ini menjadi suatu indikasi masalah terhadap sistem yang terbangun 

pada populasi Rusa totol di Kebun Istana Bogor. Hubungan ekosistem yang kurang kompleks, 

menyebabkan kebutuhan pakan serta habitat Rusa totol perlu untuk dilakukan kajian lebih 

mendalam. Sehingga pada praktikum ini topik permasalahan yang dibahas adalah jumlah populasi 

rusa totol yang tidak seimbang dengan ketersediaan pakan serta habitat yang tidak ideal 

menyebabkan populasi rusa totol menjadi tidak stabil. Manfaat praktikum ini adalah memberikan 

informasi tentang model system yang baik untuk mengatur pengelolaan populasi rusa totol 

berdasarkan jumlah ketersediaan pakan agar menciptakan kebutuhan yang ideal terhadap populasi 

rusa totol. Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah model sistem dinamik dengan 

tingkat ketelitian menggunakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan dengan tujuan 

memperoleh hasil yang baik dengan memberikan pilihan rentang tahun yang dibutuhkan untuk 

mencapai steady state. Hasil yang diperoleh dari praktikum ini adalah pengelolaan rusa totol di 

kebun istana Bogor akan mencapai steady state pada tahun 2060 dengan jumlah populasi sebanyak 

31 ekor pada lahan 24 hektar dengan ketersedian pakan 19 kg perhari.  
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Pendahuluan  

Pemodelan merupakan suatu aktifitas 

membuat model. Menurut Purnomo (2012), 

model merupakan representasi atau abstraksi 

dari sebuah objek dan situasi aktual atau 

penyederhanaan dari suatu realitas yang 

kompleks. Model terbentuk dari suatu 

hubugan timbal balik antara suatu objek yang 

saling dipengaruhi oleh suatu hubungan 

system. Kompleksitas suatu model dapat 

dilihat dari keterwakilan berbagai macam 

aspek dari realitas yang sedang dikaji.  

Hubungan tersebut terdiri atas hubungan 

langsung dan hubungan tidak langsung yang 

saling memiliki keterkaitan atau dengan kata 

lain adanya hubungan sebab akibat 

(Kuncahyo 2015). Menurut Purnomo (2012),  

dalam suatu rangkaian model tidak ada yang 

benar maupun salah karena model dilihat dari 

kegunaan dan manfaatnya.  Model sistem 

berguna untuk memprediksi suatu keluaran 

objek yang sedang diteliti. System adalah 

himpunan atau kumpulan dari komponen-

komponen yang saling berhubungan antara 

satu dengan lainnya, membentuk suatu 

wadah menjadi satu kesatuan yang utuh 

untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut 

menurut Kuncahyo (2015), analisis system 

adalah cara menggunakan fikiran secara 

sistematik. Cara berfikir system adalah 

berfikir secara menyeluruh karena suatu 

komponen ekosistem terdapat unsur yang 

mempengaruhi antara satu dengan lainnya. 



Memiliki peranan serta pemahaman pola 

yang sangat penting untuk memecahkan 

masalah yang kompleks dan dinamis. 

Purnomo (2003), mengatakan bahwa 

dinamika sistem berguna untuk 

menggambarkan pemahaman kita tentang 

sistem yang ada di alam nyata. Berfikir 

sistem adalah hal-hal yang tidak terlepas dari 

kompleksitas sistem yang dapat berubah 

seiring waktu yang dapat ditafsirkan 

berdasarkan kehidupan nyata kedalam 

simulasi model komputer sehingga berguna 

bagi pengambil kebijakan dalam 

memutuskan suatu masalah (Forrester 1999).     

Penelitian yang dilakukan oleh Duarte et 

al. (2003), menggunakan pemodelan system 

dinamik untuk mengukur  kompleksitas dari 

suatu hubungan antara spesies yang 

dibudidayakan dengan lingkungan fisik dan 

kimianya. Telaah yang diperoleh adalah 

model yang terbentuk menunjukan hasil yang 

mereproduksi berbagai fitur untuk 

memprediksi daya dukung lingkungan untuk 

kerang dan tiram. Dengan metode yang sama 

Somantri and Thahir (2016), menggunakan 

pemodelan system dinamik untuk mengukur 

ketersediaan beras atau stock beras di 

merauke dengan sub system yang digunakan 

adalah penyediaan dan permintaan. Hasil 

yang diperoleh adalah model yang dirancang 

digunakan sebagai landasan dalam 

implementasi kebijakan stock beras di 

Merauke sebagai lumbung padi dimasa yang 

akan datang. Berbagai penelitian 

menggunakan pemodelan system dinamik 

sebagai metode untuk menyelesaikan suatu 

masalah pada kajian yang diteliti. Sehingga 

dalam pelaporan pilot projek ini 

menggunakan pemodelan system dinamik 

untuk mengukur ketersediaan pakan ternak 

Rusa totol di Kebun Istana Bogor. Pada 

projek ini, ketersediaan data akan sangat 

membantu dalam proses pembuatan model 

sebagai bahan analisa dalam proses 

pemodelannya. Kuncahyo (2015), 

mengatakan bahwa pemodelan system akan 

sulit dilakukan jika kekurangan data yang 

kompleks sebagai peubah atau komponen 

yang akan dimasukan dalam model. 

Sehingga pada projek ini data yang 

digunakan berasal dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Garsetiasih and Herlina 

(2005) dan  wahyuni et al. (2014) serta data 

pendukung lainnya yang diperoleh dari 

berbagai sumber 

 

Metode  

 

Deskripsi umum praktikum. 

Praktikum ini dilaksanakan menggunakan 

data hasil penelitian di kebun Istana Bogor. 

Selain itu menggunakan berbagai macam 

literatur dari berbagai sumber. Pada 

praktikum ini data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

dilapangan meliputi jumlah populasi rusa 

totol dan kebutuhan pakan. Sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui studi literatur, 

seperti jurnal, buku dan internet. 

 

Alat dan bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

adalah tally sheet (daftar isian), dan alat tulis. 

Sedangkan alat untuk keperluan pengolahan 

data adalah software Stella 9.02, satu set 

computer/laptop, Microsoft word 2013. 

  

Prosedur kerja 

Tahapan prosedur kerja pada praktikum ini 

adalah membuat asumsi dan parameter yang 

digunakan untuk membangun model. Model 

yang terbentuk tersusun atas tahapan-tahapan 

berikut  :  

 Pembentukan formulasi model yaitu 

penentuan konsep dan komponen-

komponen penyusun model berdasarkan 

kondisi nyata serta data dan informasi 

yang diperoleh dilapangan. Komponen 

tersebut akan membentuk simulasi 

model. 



 Pembuatan model untuk menentukan 

informasi hubungan antara komponen-

komponen yang saling mempengaruhi. 

Analisis sensitivitas untuk melihat perilaku 

model jika diberikan asumsi berupa waktu 

serta komponen yang mempengaruhi.  

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Data Equation  

Data yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan Garsetiasih and Herlina (2005) dan  

wahyuni et al. (2014) serta data pendukung 

lainnya pada populasi rusa totol di kebun 

istana Bogor memberikan gambaran hasil 

modelling sistem berupa data equation 

berikut yang diperoleh dari hasil analisis data 

menggunakan software Stella 9.02. Data 

equation adalah persamaan data yang 

dibentuk oleh model.  Pada hakekatnya 

pengembangan sistem merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan dengan 

menggunakan fungsi-struktur, outcomes, 

evaluasi, dan keputusan.  Tahap-tahap pokok 

dalam pendekatan sistem ini adalah evaluasi 

kelayakan, pemodelan abstrak, disain 

implementasi, implementasi sistem, dan 

operasi sistem.  

Prosedur dari proses pengambilan 

sistem diawali dengan gugus kebutuhan yang 

harus dipenuhi untuk membentuk suatu 

sistem operasional yang mampu memenuhi 

kebutuhan. Proses-proses tersebut diikuti 

dengan suatu evaluasi untuk menentukan 

keluaran dari suatu tahapan simulasi model. 

Pendekatan model sistem 

ini memberikan gambaran populasi rusa yang 

dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan 

serta ketersediaan pakan. Model simulasi 

merupakan model yang menghitung alur 

waktu dari peubah-peubah model untuk 

seperangkat input model dan nilai dari 

indikator. Pada dinamika populasi rusa totol 

di kebun istana Bogor diperoleh dari proses-

proses yang membentuk persamaan berikut.  

 

 

DINAMIKA PAKAN RUSA TOTOL  

HijPakRusTol(t) = HijPakRusTol(t - dt) + 

(produksiHijauan - HijauanMati - 

konsumsirusa totol ) * dtINIT HijPakRusTol 

= 108 

INFLOWS: 

produksiHijauan = 

LuasProduksiRmpt*Produktivitaslahan 

OUTFLOWS: 

HijauanMati = 

persentaseHijauanMati*HijPakRusTol 

konsumsirusa totol  = KebHijRusTol 

LuasProduksiRmpt = 3 

persentaseHijauanMati = 0.875 

Produktivitaslahan = 36 

PopRusTol(t) = PopRusTol(t - dt) + 

(Pertambahan_Rusa totol  - Rusa totol 

_Mati_Sakit - Rusa totol _Mati_Alami - Rusa 

totol _Mati_berkelahi) * dtINIT PopRusTol 

= 949 

INFLOWS: 

Pertambahan_Rusa totol  = Kelahiran_Rusa 

totol  

OUTFLOWS: 

Rusa totol _Mati_Sakit = 

PopRusTol*Persentase_Mati_sakit 

Rusa totol _Mati_Alami = 

PopRusTol*Persentase_Mati_Alami 

Rusa totol _Mati_berkelahi = 

PopRusTol*Persentase_Mati_berkelahi 

KebHijRusTol = 

PopRusTol*Kebutuhan_Hijaun_PerRusa 

totol  

Kebutuhan_Hijaun_PerRusa totol  = 3 

Kelahiran_Rusa totol  = 

Persentase_Kelahiran_Rusa totol *Rusa totol 

Betina 

Persentase_Kelahiran_Rusa totol  = 

Ratio_Ketersediaan_Hijauaan_Rusa totol  

Persentase_Mati_Alami = 0.02 

Persentase_Mati_berkelahi = 0.05 

Persentase_Mati_sakit = 0.07 

Persentase_Rusa totol Betina = 0.76 

Ratio_Ketersediaan_Hijauaan_Rusa totol  = 

HijPakRusTol/KebHijRusTol 



Rusa totol Betina = 

PopRusTol*Persentase_Rusa totol Betina 

 

2. Sub Model 

Model yang terbentuk dari sistem 

dinamika populasi rusa totol terbangun atas 

dua sub model yaitu dinamika populasi rusa 

totol dan dinamika pakan rusa totol. Kedua 

dinamika tersebut dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti yang terdapat pada tabel 1.  

 Dinamika populasi rusa totol 

menginformasikan keadaan populasi 

sejak tahun 2014 hingga tahun 2060. 

Indikator-indikator yang 

memepengaruhi diantaranya populasi 

rusa totol, persentase kelahiran serta 

persentase kematian. 

 Dinamika pakan rusa totol 

menginformasikan keadaan 

ketersediaan pakan hijauan yang 

tersedia pada tahun 2014 hingga 

2060. Ketersediaan pakan 

dipengaruhi oleh beberapa indikator 

diantaranya persentase hijauan, 

produksi hijauan, dan konsumsi rusa 

totol. 

 

3. Model sistem Dinamik 

Pembuatan model pada simulasi populasi 

rusa totol di kebun istana Bogor memberikan 

gambaran yang saling mempengaruhi antara 

interaksi komponen yang satu dengan 

komponen yang lainnya.  

Kedua sub model yang terbangun 

memberikan konseptual dinamika sistem. 

Setiap sub model memberikan informasi 

yang kemudian mengeluarkan output yang 

mempengaruhi hasil.  Batasan-batasan setiap 

sub model mempunyai formula yang akan 

membangun hubungan antara sub model. Sub 

model populasi rusa memberikan gambaran 

pengaruh terhadap ketersediaan jumlah 

populasi. Apabila jumlah ketersediaan pakan 

pada sub model dinamika pakan rusa totol 

ditambah ataupun dikurangi. Populasi rusa 

membutuhkan informasi dari ketersediaan 

jumlah pakan pada sub model dinamika 

pakan. Informasi tersebut kemudian menjadi 

komponen yang memberikan output berupa 

informasi tentang jumlah populasi dan 

ketersediaan lahan yang ideal untuk populasi 

rusa di kebun istana Bogor.  Hubugan sub 

model dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Hubungan sub model dinamika populasi rusa totol dan dinamika pakan rusa totol di 

kebun istana Bogor. 

DINAMIKA POPULASI RUSA TOTOL

DINAMIKA PAKAN RUSA TOTOL



Tabel 1 Parameter, satuan, dan asumsi variabel-variabel tiap sub model penyusun model sistem 

dinamika populasi rusa totol di Kebun Istana Bogor 

 

 

 

 

 

No  Parameter (Parameter) Satuan 

(Unit) 

Asumsi (Assumption) 

1 Dinamika Populasi Rusa 

Totol  

a. Populasi Rusa totol  

b.Kebutuhan Hijauan per 

Rusa totol   

c. Kebutuhan Hijauan 

Rusa totol  

d.Persentase Kelahiran 

Rusa totol  

e. Rasio ketersediaan 

hijauan Rusa totol   

f. Kelahiran Rusa totol   

g.Rusa totol  Betina 

 

h.Persentase Rusa totol  

Betina 

i. Persentase mati alami 

 

j. Persentase mati sakit 

k.Persentase mati 

berkelahi 

 

 

Ekor  

 

Kg/ekor 

 

Kg 

 

% 

 

- 

Ekor 

Ekor 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

 

a.  Jumlah populasi rusa totol tahun 2014 

b.Kebutuhan hijauan yang dikonsumsi per 

Rusa totol   

c. Kebutuhan hijauan yang dikonsumsi 

populasi Rusa totol   

d.Jumlah persentase kelahiran Rusa totol   

 

e. Perbandingan antara kebutuhan hijauan rusa 

totol  dengan hijauan pakan rusa totol  
f. Jumlah Rusa totol  yang lahir 

g.Jumlah rusa totol  betina yang ada di Kebun 

Istana Bogor 

h. Persentase  rusa totol  betina yang ada di 

Kebun Istana Bogor 

i. Persentase rusa totol  mati alami (berumur 

tua) 

j.  Persentae rusa totol  mati karena sakit 

k.Persentase rusa totol  mati karena 

perkelahian antara rusa totol  jantan 

2 

 
Dinamika Pakan Rusa 

Totol  

a. Luas Produksi rumput 

b. Produksi Hijauan 

 

c. Produktivitas lahan 

 

d. Persentase hijauan mati 

 

e. Hijauan  rusa totol  

 

f. Konsumsi rusa totol   

 

g. Hijauan mati 

 

 

Ha 

Kg 

 

Kg/Ha 

 

% 

 

Kg 

 

Kg 

 

Kg 

 

 

a. Luas areal yang memproduksi rumput 

b.Jumlah hijauan yang diproduksi oleh lahan 

seluas 3 Ha 

c. Jumalah hijauan yang diproduksi perhektar 

lahan 

d. Persentase hijauan yang mati terinjak 

maupun kering alami 

e. Banyaknya produksi hijauan yang menjadi 

pakan rusa totol  

f. Banyaknya hijauan yang dikonsumsi rusa 

totol  

g.Banyaknya hijauan rumput yang mati 



1. Sub Model sistem dinamik Populasi 

Rusa totol  

Faktor yang mempengaruhi dinamika 

populasi rusa di kebun istana Bogor yaitu 

persentase kelahiran, persentase kematian 

serta persentase kematian. Populasi rusa totol 

di kebun istana Bogor pada tahun 2014 

sejumlah 949 ekor. Terdiri atas populasi rusa 

jantan dan rusa betina. Jumlah populasi 

jantan berjumlah 228 (0.24%) dan populasi 

betina berjumlah 721 ekor (0.76%). 

Perkembangan populasi menyebabkan 

kebutuhan akan lahan yang ideal untuk rusa 

juga harus diperhitungkan. Luas lahan yang 

ada di kebun istana Bogor seluas 24 ha.  Dari 

luas lahan tersebut sangat tidak ideal untuk di 

huni oleh 949 ekor rusa. Kondisi demikian 

menyebabkan populasi rusa yang sering sakit 

serta memiliki tubuh yang kurus. Bahkan 

mengalami kematian akibat perkelahian 

antara rusa jantan dalam mempertahankan 

areal kekuasaannya. Lahan yang sempit 

tentunya tidak sesuai untuk membuat areal 

kekuasaan untuk pejantan dalam berkeliaran 

di areal populasi. Populasi rusa totol yang ada 

dihalaman kebun istana kepresidenan 

Indonesia merupakan jenis rusa totol yang 

memiliki perkembangan yang cepat apabila 

didukung oleh faktor biofisik lingkungan dan 

ketersediaan pakan. Satwa ini termasuk 

golongan ruminansia yang mempunyai 

tingkah laku yang berbeda dengan 

ruminansia lain, yaitu ketajaman indra 

pendengaran, penciuman, serta kecepatan 

melompat dan berlari yang cukup tinggi 

(Martin et al. 2012). Model dinamika sistem 

pada populasi rusa totol dapat di modelkan 

sesuai pada gambar 2 berikut. Model tersebut 

merupakan suatu sistem yang kompleks 

untuk memberikan infformasi berupa output 

tentang populasi rusa totol. Menurut Fajri 

(2000), ukuran populasi untuk satwa akan 

mempengaruhi daya dukung lingkungan 

tempat tinggal satwa. Sehingga pemberian 

perawatan yang khusus akan diberikan 

apabila terjadi musim kemarau berupa 

penambahan stok pakan rumput dari luar. 

 

 

Gambar 2 Sub Model sistem dinamik Populasi Rusa totol 
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4. Sub model dinamika pakan rusa totol 
 Model yang terbentuk dari 

perkembangan populasi rusa totol yang ada 

di istana Bogor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya faktor usia sebagai 

kematian alami, penyakit dan perkelahian 

antar rusa totol jantan yang saling 

memperebutkan areal kekuasaan. Selain itu 

ketersediaan pakan pada tahun 2014 serta 

jumlah populasi pada tahun yang sama. 

Halaman istana sebagai habitat rusa totol 

hanya seluas 24 hektar untuk total populasi 

rusa totol 949 ekor. Dari luasan tersebut 

hanya 3 hektar yang menjadi areal 

ketersediaan pakan rumput. Kondisi ini 

tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi 

populasi rusa totol yang tidak ideal. Dari 

beberapa informasi yang diperoleh, kondisi 

ini menyebabkan rusa totol gampang 

terserang penyakit serta tubuh rusa totol yang 

kurus. Garsetiasih and Herlina (2005), 

mengemukakan bahwa daya dukung halaman 

Istana Bogor untuk menampung rusa totol 

berkisar antara 169-286 ekor atau 8-13 

ekor/ha. Penilaian ini berdasarkan pada 

produktivitas hijauan rumput yang ada 36,13 

kg/ha/hari bobot segar atau 12,94 kg/ha/hari 

bobot kering.  Hal ini menunjukkan bahwa 

populasi rusa totol telah mengalami 
peningkatan yang dapat mengkhawatirkan 

kurangnya daya dukung halaman Istana 

Bogor untuk memenuhi kebutuhan pakan 

serta covernya. Rusa dalam aktivitas makan, 

dapat memanfaatkan rumput-rumputan dan 

daun pohon yang masih muda (Syarief 1974). 

Apabila berada di padang rumput rusa 

termasuk grasser sedangkan pada areal 

semak dan hutan, rusa merupakan browser 

(Garsetiasih 1996). Sebagai satwa herbivora, 

rusa totol mengkonsumsi berbagai jenis 

rumput-rumputan, herba, dan daun-daunan 

yang jatuh atau berserakan di lantai kebun 

istana. 

 

Gambar 3 Sub model dinamika pakan Rusa totol 
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Jumlah populasi rusa totol yang 

berlebih di istana menyebabkan ketersediaan 

akan rumput berkurang. Selain itu faktor 

cuaca apabila musim kemarau akan 

mengurangi pertumbuhan rumput sebagai 

pakan utama di halaman istana bagi rusa totol 

tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Garsetiasih and Herlina (2005), bahwa 

tumbuhan bawah di halaman Istana Bogor 

didominasi oleh  Axonopus compressus 

(rumput pait), Chrysopogon aciculatus (dom-

doman), Zoysia matrella (rumput raja), 

Kyllinga monochepala (rumput teki), 

Euleusin indica (rumput jampang), dan 

Centella asiatica (antanan). Produktivitas 

hijauan rumput di halaman Istana Bogor 

adalah 36,13 kg/ha/hari bobot segar atau 

12,94 kg/ha/hari bobot kering. Populasi rusa 

totol  senantiasa mengalami fluktuasi yang 

disebabkan oleh produktivitas  hijauan yang 

dihasilkan, pola pengelolaan, baik terhadap 

populasi maupun habitatnya, dan faktor-faktor 

kesejahteraan yang menyangkut kualitas dan 

kuantitas lingkungan hidup satwa (Garsetiasih 

and Herlina 2005). Perkembangan populasi 

yang pesat membuat pihak pengelolah untuk 

mengurangi jumlah rusa totol dengan cara 

memindahkannya ke kebun binatang di 

beberapa wilayah di Indonesia.  

Kelebihan populasi tersebut, 

kemudian dapat dimodelkan secara dinamik 

dengan memperhatikan berbagai faktor yang 

berpengaruh didalamnya. Pada kasus ini, 

faktor utama yang menjadi fokus 

pembahasan adalah jumlah populasi dan 

ketersediaan pakan. Jumlah stock pada model 

yang dibentuk secara dinamik sejumlah 949 

ekor. Kemudian terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi populasi yaitu angka 

kematian. Persentase kematian alami (faktor 

usia) 2%, persentase kematian karena sakit 

7% dan persentase kematian karena 

perkelahian adalah 5%. Angka tersebut 

kemudian menghasilkan system yang 

mempengaruhi jumlah ketersediaan pakan. 

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi 

input terhadap populasi yang ideal adalah 

jumlah pertambahan kelahiran rusa totol 

setiap tahun dan persentase rusa totol betina. 

Indikator-indikator tersebut kemudian akan 

menghasilkan suatu system yang dinamik 

yang saling mempengaruhi jumlah populasi 

rusa totol dan ketersediaan pakan. 

Berdasarkan data yang diperoleh 

ketersediaan pakan rusa totol di istana 

berjumlah 108 kg. Ketersediaan pakan 

tersebut dianggap tidak ideal untuk ukuran 

populasi berjumlah 949 ekor. Hal ini 

meletarbelakangi dilakukan simulasi model 

untuk mengetahui populasi rusa totol dengan 

jumlah ketersediaan pakan yang ideal. 

Bertujuan untuk memberikan masukan 

kebijakan kepada pengelolah Satwa Rusa 

Totol di Istana agar menyesuaikan jumlah 

Rusa dengan jumlah pakan yang tersedia.  

 

5. Analisis Sensitivitas 

Setelah memasukan semua data serta 

indikator yang mempengaruhi ketersediaan 

pakan dan jumlah populasi rusa totol yang 

ideal maka hasil yang didapatkan seperti 

pada grapik berikut



  
Gambar 4 Grapik Populasi Rusa totol tahun 2014 hingga tahun 2030 

 

 
Gambar 5 Grapik  Populasi rusa totol tahun 2014 hingga tahun 2060 mencapai steady state 

 

Pada penelitian ini batasan yang diambil 

berupa persentase pakan yang tersedia 

dengan jumlah populasi yang ada. Asumsi 

pada pemodelan ini bahwa jumlah populasi 

yang dimodelkan sesuai kebutuhan pakan 

hingga tahun 2060 kedepan. Sesuai dengan 

kondisi ideal yang di kemukakan dalam 

penelitian (Garsetiasih 1996),  halaman 

Istana Bogor untuk menampung rusa totol 

berkisar antara 169-286 ekor atau 8-13 

ekor/ha dari total luas halaman 24 ha. 

Populasi tersebut mengalami perkembangan 

semakin pesat karena perbandingan atau 

rasio rusa totol jantan dan betina yang sangat 

jauh. Rusa totol betina memiliki persentase 

76% dari 949 ekor total populasi.   

Sehingga berdasarkan pemodelan diatas 

perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik 
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lagi. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah 

mengatur jumlah populasi rusa totol di 

halaman istana bogor, perbandingan rasio 

jantan dan betina harus ideal, dan 

ketersediaan pakan harus seimbang dengan 

jumlah populasi yang ada. Hal demikian 

dilakukan agar keseimbangan populasi dan 

ketersediaan pakan akan tetap stabil atau 

ideal. Populasi rusa totol yang ideal akan 

menciptakan suasana yang kondusif bagi 

kenyamanan kehidupan rusa totol 

mengurangi persaingan, serta ekosistem 

lingkungan akan tercipta dengan baik. Selain 

itu, ketersediaan pakan akan selalu tersedia 

dan angka kematian akan berkurang seiring 

jumlah populasi yang terkontrol.    

Eksperimentasi yang dilakukan kemudian 

membentuk analisis problem yang dapat 

diketahui sebagai indikator-indikator yang 

berpengaruh pada simulasi model. Hasil 

eksperimentasi akan mengarahkan pada 

kebijakan pengambilan keputusanyang 

seimbang dengan tujuan dan fungsi yang 

diinginkan. Pendekatan sistem pada 

penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah yang kompleks yang berpengaruh 

pada perilaku lingkungan atau objek 

penelitian. Pendekatan sistem yang dilakukan 

secara menyeluruh merupakan proses atau 

rangkaian penanganan masalah secara 

kompleksitas sistem. 

 

 

Tabel 1 Analisis sensitivitas 

 

Pada tahun 2014 jumlah populasi rusa 

totol di kebun istana berjumlah 949 ekor. 

Dengan melakukan analisis sensitivitas pada 

tiga asumsi diatas bahwa populasi 1, populasi 

2 dan populasi 3 dengan berturut-turut pakan 

108 kg, 300 kg dan 600 kg. Dari hasil analisis 

tersebut diperoleh data bahwa semakin 

sedikit ketersediaan pakan maka jumlah 

populasi rusa totol di kebun istana akan 

semakin berkurang. Demikian halnya 

berbanding terbalik apabila ketersediaan 

pakan diperbanyak. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa ketersediaan pakan akan 

berpengaruh terhadap populasi rusa. Pada 

Tahun 
Populasi 1  

(Pakan 108) 

Populasi 2 

 (Pakan 300) 

Populasi 3 (Pakan 

600) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

Final 

949.00 

843.50 

725.41 

623.85 

536.51 

461.40 

396.81 

341.25 

293.48 

252.39 

217.06 

186.67 

160.53 

138.06 

118.73 

102.11 

87.81 

949.00 

892.14 

767.24 

659.83 

567.45 

488.01 

419.69 

360.93 

310.40 

266.94 

229.57 

197.43 

169.79 

146.02 

125.58 

108.00 

92.88 

949.00 

968.14 

832.60 

716.04 

615.79 

529.58 

455.44 

391.68 

336.84 

289.68 

249.13 

214.25 

184.26 

158.46 

136.28 

117.20 

100.79 



asumsi ketersediaan pakan 108 kg populasi 

rusa pada tahun 2015 berjumlah 843 ekor. 

Sedangkan pada asumsi 2 dengan jumlah 

pakan 300 kg maka jumlah populasi rusa 

pada tahun 2015 adalah 892 ekor dan pada 

asumsi 3  bahwa dengan jumlah pakan 600 kg 

maka jumlah populasi berjumlah 968 ekor, 

namun pada tahun-tahun berikutnya hingga 

tahun 2030 jumlah populasi rusa semakin 

berkurang seiring jumlah ketersediaan pakan 

juga berkurang. Terlihat pada masing-masing 

asumsi berturut-turut 87 ekor, 92 ekor dan 

100 ekor . Dengan demikian bahwa perlu 

dilakukan manajemen pengelolaan pada 

populasi rusa totol di kebun istana dengan 

menyesuaikan ketersediaan pakan dengan 

jumlah populasi. Tujuannya adalah habitat 

rusa akan menjadi ideal dan tidak 

membutuhkan suplai pakan dari luar.   

 

Tabel 2 Analisis Sensitivitas  

Tahun 
Hijauan Pakan Rusa 

Totol 
Populasi Rusa totol 

Kebutuhan Pakan 

per Rusa 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

Final 

600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

949.00 

968.14 

832.60 

716.04 

615.79 

529.58 

455.44 

391.68 

336.84 

289.68 

249.13 

214.25 

184.26 

158.46 

136.28 

117.20 

100.79 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

 

Analisis sensitivitas pada tabel 2 diatas 

menggambarkan kondisi ketersediaan pakan 

hijauan rusa yang habis atau tidak 

mencukupi. Ketersediaan pakan tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan rusa sejumlah 

949 ekor. Pada tahun 2014 diasumsikan 

ketersediaan pakan 600 kg dengan kebutuhan 

pakan masing-masing rusa sejumlah 3 g/hari. 

Sehingga pada tahun-tahun berikutnya, 

ketersediaan pakan semakin berkurang yang 

kemudian mempengaruhi jumlah populasi. 

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa 

ketersediaan pakan akan sangat berpengaruh 

terhadap jumlah populasi rusa totol yang ada 

di kebun istana bogor

 

Tabel 3 Analisis Sensitivitas dengan asumsi waktu tahun 2014 – 2060.   

 Pakan populasi Kebutuhan per 

ruusa 

2014 

2015 

600.00 

0.00 

949.00 

968.14 

3.00 

3.00 



2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

Final 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.80 

17.88 

30.30 

29.46 

17.85 

7.15 

6.67 

15.49 

24.59 

25.90 

19.30 

11.66 

9.86 

14.72 

21.06 

23.10 

19.60 

14.39 

12.29 

14.74 

18.98 

21.03 

19.36 

832.60 

716.04 

615.79 

529.58 

455.44 

391.68 

336.84 

289.68 

249.13 

214.25 

184.26 

158.46 

136.28 

117.20 

100.79 

86.68 

74.54 

64.11 

55.13 

47.41 

40.78 

35.07 

30.16 

26.64 

27.44 

31.28 

34.36 

34.07 

31.11 

28.45 

28.39 

30.65 

32.92 

33.20 

31.50 

29.59 

29.18 

30.43 

32.02 

32.50 

31.60 

30.29 

29.78 

30.42 

31.49 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

 



Asumsi yang digunakan pada tabel 3 

diatas untuk mengetahui jumlah populasi 

serta ketersediaan pakan yang ideal. Akan 

terjadi steady state pada perkiraan tahun 2060 

dengan asumsi jumlah populasi rusa yang 

bisa hidup secara ideal pada lahan seluas 24 

ha adalah 31 ekor sedangkan jumlah pakan 

yang dibutuhkan adalah 19 kg. Kondisi ini 

mengasumsikan yang digunakan berdasarkan 

data yang diperoleh adalah 3kg/rusa/hari. 

 

Kesimpulan 

Pada praktikum ini menyimpulkan bahwa 

jumlah populasi ideal yang sesuai untuk 

kondisi lahan yang seluas 24 ha adalah 

31ekor dengan jumlah pakan yang tersedia 

adalah 19 kg. Populasi rusa totol sejumlah 

949 ekor dengan mengasumsikan waktu yang 

digunakan dari tahun 2014 hingga 2030, 

maka ketersedian pakan yang dibutuhkan 

tidak cukup. Pakan yang tidak cukup 

menyebabkan populasi rusa berkurang 

hingga pada tahun 2030 hanya tersisa 87 ekor 

dari kondisi awal yaitu sejumlah 949 ekor 

pada tahun 2014. Kondisi hasil pemodelan 

akan mencapai steady state pada tahun 2060. 
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