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ABSTRACT. This article examine about tumor growth model with Richard growth model 

and Gompertz model. Richard growth model is generalized growth model specially for 

tumor growth. Richard growth model have a parameter is coefficient determinant 

inflection value. This parameter examine that each growth curve organism have  different 

curve point and point of inflection then following this parameter growth model more than 

flexible for prediction tumor growth. If Richard growth model is generalized growth 

model then Gompertz model is special case from Richard growth model. Relationship 

between Richard growth model and Gompertz model in coefficient determinant inflection 

value.The smaller this coefficient then Richerd growth model closer to Gompertz model 

so it can be concluded that Gompertz model obtained from Richard growth model by 

changing the value of the coefficient determinant inflection value toward 0. 

Keywords: Curve point, point of inflektion. Richard Growth Model, Gompertz Model. 

 

ABSTRAK. Makalah ini mengkaji model pertumbuhan tumor menggunakan model 

pertumbuhan Richard dan model Gompertz. Model pertumbuhan Richard merupakan 

perumuman dari beberapa model matematika yang digunakan dalam memprediksi model 

pertumbuhan, khususnya model pertumbuhan tumor. Model pertumbuhan Richard 

memiliki sebuah parameter yaitu koefisien penentu nilai influksi. Parameter ini 

menjelaskan bahwa titik belok dan nilai influksi kurva pertumbuhan suatu organisme 

berbeda-beda sehingga melalui parameter ini, model pertumbuhan lebih fleksibel dalam 

memprediksi pertumbuhan tumor. Jika model pertumbuhan Richard merupakan 

perumuman model petumbuhan organisme maka model Gompertz merupakan kasus 

khusus dari model pertumbuhan Richard. Keterkaitan antara model pertumbuhan Richard 
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dan model Gompertz terletak pada koefisien penentu nilai influksinya. Semakin kecil 

koefisien ini, maka model pertumbuhan Richard semakin mendekati model Gompertz 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model Gompertz diperoleh dari model pertumbuhan 

Richard dengan mengubah nilai koefisien penentu nilai influksi menuju 0. 

Kata Kunci: Titik belok, nilai influksi,Model pertumbuhan Richard, Model Gompertz. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sel tumor merupakan sel normal yang hidup pada suatu makhluk hidup 

yang menjadi inangnya.Sel tersebut bermutasi menjadi sel tumor dengan 

pertumbuhan yang tidak terkendali. Pertumbuhan volume sel tumor akan terus 

berlangsung hingga menginfeksi jaringan di dekatnya dan juga menyebar ke 

jaringan yang tempatnya lebih jauh (Nussbaum, dkk, 2001). Pertumbuhan volume 

sel tumor akan terhenti ketika inang dari sel tumor mengalami kematian. Dengan 

demikian volume sel tumor akan terus menerus bertambah, namun terbatas pada 

carrying capacity (daya dukung lingkungannya). Berdasarkan asumsi tersebut 

model pertumbuhan volume sel tumor dapat diformulasikan sebagai model 

pertumbuhan logistik. 

Seiring berjalannya waktu, setidaknya terdapat sembilan model klasik 

pertumbuhan tumor diantaranya yaitu model eksponensial linier, model 

eksponensial 1, model eksponensial   , model logistik, model pertumbuhan 

Richard, model Gompertz, model dinamika carrying capacity, model Bertalanffy, 

dan model power law (Benzekry, 2014). Semua model yang ada mempunyai 

kemampuan deskriptif masing-masing sehingga untuk meningkatkan keberhasilan 

dari suatu model dalam kasus tumor tertentu diperlukan beberapa parameter yang 

sesuai (Benzekry, 2014).   

Salah satu model klasik pertumbuhan tumor yang memiliki kemampuan 

deskriptif yang baik yaitu model pertumbuhan Richard dan model Gompertz. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji model pertumbuhan volume sel tumor dengan 

menggunakan model pertumbuhan Richard dan model Gompertz beserta keterkaitannya. 

Artikel ini mengkaji perkembangan pertumbuhan sel tumor pada sebuah 

jaringan. Adapun tujuan dari penulisan artikel yaitu mengkaji model pertumbuhan 
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volume sel tumor dengan menggunakan model pertumbuhan Richard dan model 

Gompertz beserta keterkaitannya. Selanjutnya membandingkan hasil simulasi 

antara model pertumbuhan Richard dengan model Gompertz pada pertumbuhan 

volume sel tumor. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah 

yang akan dikaji. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

menurunkan model pertumbuhan Richard dan Gompertz, menentukan solusi 

analitik model pertumbuhan logistik, model pertumbuhan tumor Richard dan 

Gompertz beserta keterkaitannya, melakukan simulasi model dengan mengubah 

parameter influksi, setelah itu menganalisis solusi model pertumbuhan Richard 

dan Gompertz. 

Analisis model dilakukan dengan mengubah parameter influksi pada 

model Richard. Hasil dari simulasi tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil 

simulasi model Gompertz. Selanjutnya, diamati pengaruh perubahan nilai α pada 

grafik pertumbuhan sel tumor. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Asumsi Model 

 Sel tumor merupakan sel normal yang hidup pada suatu makhluk hidup 

yang menjadi inangnya. Sel tersebut bermutasi menjadi sel tumor dengan 

pertumbuhan yang tidak terkendali. Pertumbuhan volume sel tumor akan terus 

berlangsung hingga menginfeksi jaringan di dekatnya dan juga menyebar ke 

(jaringan) yang tempatnya lebih jauh (Nussbaum, dkk, 2001). Pertumbuhan 

volume sel tumor akan terhenti ketika inang dari sel tumor mengalami kematian. 

Dengan demikian volume sel tumor akan terus menerus bertambah, namun 

terbatas pada carrying capacity (daya dukung lingkungannya). Berdasarkan asumsi 

tersebut model pertumbuhan volume sel tumor dapat diformulasikan sebagai 

model pertumbuhan logistik  
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1
dV V

= rV -
dt K

  
  
  

 
 

  (4.1) 

dengan V merupakan volume sel tumor pada saat t, r adalah laju pertumbuhan 

intrinsik (intrinsic growth rate), K adalah carrying capacity,  dan 
dV

dt
merupakan 

laju perubahan volume tumor terhadap waktu.  Dalam hal ini diasumsikan r > 0, 

yaitu laju kelahiran sel tumor lebih besar daripada laju kematiannya dan t dengan 

satuan hari. 

Nilai saat terjadi laju maksimum dari suatu grafik disebut nilai influksi. 

Adanya nilai influksi menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tercepat terjadi pada 

saat tumor mencapai volume tertentu. Nilai influksi dari persamaan (4.1) adalah 

,
2

K
yang artinya volume sel tumor pada saat laju maksimum adalah 

2

K
V  . 

Dalam kenyataannya hal ini tidak selamanya berlaku karena laju pertumbuhan 

dari suatu organisme hidup tidak selamanya membentuk suatu kurva simetris yang 

mengakibatkan nilai influksi tidak selalu setengah dari carrying capacity sehingga 

diperlukan parameter baru untuk menjelaskan hal tersebut. Parameter ini 

menjelaskan bahwa titik belok pada kurva pertumbuhan suatu organism berbeda-

beda. Penambahan parameter baru ini bertujuan agar model tersebut menjadi lebih 

fleksibel dalam menggambarkan kurva pertumbuhan. Berdasarkan asumsi tersebut 

Richard merumuskan model sebagai berikut 

,

α
dV V

= rV 1-
dt K

  
     

 
 

(4.2) 

dengan α merupakan koefisien penentu influksi dan α > 0, sehingga model ini 

dapat mengeneralisir beberapa model pertumbuhan yang berkaitan. Solusi khusus 

dari model pertumbuhan Richard adalah  

  

0

1

0 0

α r t

V K
V

V K -V e   





 
 

(4.3) 

denganα merupakan koefisien penentu influksi. 

Model pertumbuhan Richard memiliki nilai influksi yang berbeda–beda. 

Nilai infuksi pada model ini juga berkaitan dengan nilai α. Nilai influksi dari 
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model pertumbuhan Richard adalah 
 

1

1

1
K,





 
   

yang artinya volume sel tumor 

pada saat laju maksimum adalah 
 

1

1

1
V K





 
    

. Jika α = 1 maka akan diperoleh 

model pertumbuhan logistik dengan nilai influksinya adalah 
2

K
 . 

 Menurut Zeide (1993), meskipun model pertumbuhan Richard memiliki 

kefleksibelan yang lebih baik dalam menggambarkan laju pertumbuhan namun 

model ini banyak mengalami kritikan. Kritikan ini berkaitan dengan parameter α 

yang tidak memiliki interpretasi biologi yang jelas sehingga diperlukan model 

baru yang berkaitan dengan model ini dan menggambarkan laju pertumbuhan 

volume tumor secara lebih nyata. Model Gompertz dapat menjawab permasalahan 

tersebut. Hal ini dikarenakan setiap parameter pada model Gompertz mempunyai 

interpretasi biologi yang jelas dan juga terdapat keterkaitan yang unik antara 

model pertumbuhan Richard dan model Gompertz. Jika model pertumbuhan 

Richard merupakan perumuman model petumbuhan organisme maka model 

Gompertz merupakan kasus khusus dari model pertumbuhan Richard. Model 

Gompertz khusus dibentuk untuk kasus tumor dimana pertumbuhannya sangat 

cepat sehingga laju pertumbuhan intrinsik yang ada dalam model Gompertz 

nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai laju pertumbuhan intrinsik 

yang ada pada model lainnya. Asumsi lainnya adalah pertumbuhan volume sel 

tumor mencapai nilai influksi dengan sangat cepat sehingga parameter α dapat 

diasumsikan mendekati nol. Berdasarkan kedua asumsi tersebut, nilai 1rr


  

disubstitusikan ke persamaan (4.2) sehingga diperoleh 

 
1rdV V

V 1-
dt K





  
      

. 
(4.4) 

Kemudian dengan mengasumsikan α → 0 pada persamaan (4.4), maka diperoleh  

1 ln .
dV K

rV
dt V
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Dengan demikian diperoleh model khusus dari pertumbuhan Richard dengan α → 

0 yaitu 

dV(t)

dt 1 ln .
K

rV
V

 
  

 
 

(4.5) 

Persamaan (4.5) mempunyai solusi khusus sebagai berikut 

10exp(ln ).
r tV

V K e
K


  

 

(4.6) 

Jika persamaan (4.6) diubah dalam bentuk persamaan logaritma natural, maka 

diperoleh 

10ln ln ln
r tV

V K e
K


 

 
1

0

ln ln .
r tK K

e
V V


  

Misalkan 
0

ln
K

A
V

  maka diperoleh  

1 ln .
r t K

Ae
V


  

 

(4.7) 

Selanjutnya, substitusikan persamaan (4.7) ke dalam persamaan (4.5) sehingga 

diperoleh 

1

1

r tdV
rVAe

dt


  

 

(4.8) 

Dengan demikian terlihat ada keterkaitan antara model Richard pada persamaan 

(4.5) dan model Gompertz pada persamaan (4.8). Pada umumnya model 

Gompertz hanya memiliki 3 parameter sehingga perlu dimisalkan 1r A R , 

dengan demikian diperoleh model pertumbuhan Gompertz 

dV

dt
= RV 1r t

e
 . 

(4.9)  

Jika dimisalkan V(0) =    solusi khusus dari persamaan (4.9) yaitu: 

    '

0 exp 1 .r tV t =V A e   

(4.10) 
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Selanjutnya, nilai influksi dari model Gompertz diperoleh berdasarkan persamaan 

 

1

1

1
K





 
   

 dengan α → 0, sehingga nilai influksi dari model Gompertz adalah

K

e
 . 

 

3.2  Simulasi Model 

 Diberikan tiga simulasi untuk melihat perilaku model pertumbuhan tumor 

dengan mengubah nilai α pada persamaan (4.4) yakni simulasi pertama 

menggunakan nilai parameter α ≥ 1, simulasi kedua menggunakan nilai perameter 

0 < α < 1 dan simulasi terakhir yakni menggunakan nilai parameter α→0 yaitu 

model Gompertz. Nilai awal yang digunakan dalam simulasi model V(0) = 1 dan 

untuk nilai parameter yang lain selain parameter α menggunakan nilai pada Tabel 

4.1. 

 

Tabel 4.1 nilai parameter 

Model    K r’ Α R 

Richard 1    100 10  - 

Gompertz 1    - 10 - 100
10ln

1
 

 

3.2.1  Model Pertumbuhan Richard dengan α ≥ 1  

 Pertumbuhan volume sel tumor dapat digambarkan berdasarkan model 

pertumbuhan Richard  dengan α ≥ 1. Nilai parameter α berkaitan dengan letak 

titik belok kurva maka dari itu diambil beberapa nilai α untuk melihat kurva 

pertumbuhan dari volume sel tumor. Dalam penelitian ini, diambil secara acak 

nilai parameter α yaitu α = 1, α = 3, dan α = 6. Berikut merupakan grafik model 

pertumbuhan tumor berdasarkan nilai parameter α yang ditentukan. 
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Gambar 4.1 Grafik model 

pertumbuhan Richard dengan 

 α ≥ 1 

Gambar 4.2 Grafik laju 

pertumbuhan model Richard 

dengan α ≥ 1 berdasarkan 

waktu 

 

Gambar 4.3 Grafik laju 

pertumbuhan model Richard 

dengan α ≥ 1 berdasarkan 

volume 

 

Keterangan : 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 1. 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 3. 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 6. 

  

Gambar 4.1 menunjukkan simulasi pertumbuhan volume sel tumor dengan 

mengubah nilai parameter α. Grafik tersebut menunjukkan semakin kecil nilai 

parameter α maka pertumbuhan volume sel tumor akan semakin cepat sehingga 

mengakibatkan volume sel tumor semakin cepat menuju carrying capacity. 

Setelah mencapai carrying capacity, pertumbuhan volume sel tumor akan tetap 

atau dapat dikatakan laju pertumbuhannya telah berhenti 

 Gambar 4.2 menjelaskan bahwa semakin kecil nilai α laju pertumbuhan 

volume sel tumor akan semakin besar. Nilai α = 1 mempunyai laju pertumbuhan 

terbesar diikuti juga dengan laju maksimumnya. Hal ini juga berlaku untuk 

volume sel tumor dalam mencapai laju maksimumnya, semakain kecil nilai α 

maka semakin cepat pula volume sel tumor dalam mencapai laju maksimumnya. 

Namun, berbeda halnya dengan kedekatan antara nilai influksi dan carrying 

capacity. 

Gambar 4.3 menunjukkan semakin besar α maka keberadaan nilai influksi 

semakin mendekati carrying capacity namun dengan laju maksimum yang kecil. 

Hal ini mengakibatkan grafik laju pertumbuhan semakin condong ke kanan. 

 Dari simulasi diatas untuk α ≥ 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin 

kecil nilai α maka laju pertumbuhan akan semakin cepat dan mempunyai laju 

maksimum terbesar. Hal ini juga berlaku dengan waktu terjadinya nilai influksi, 

semakin kecil α maka nilai influksi juga semakin cepat. Hal ini mengakibatkan, 

semakin kecil α letak nilai influksi juga semakin jauh dengan carrying capacity. 
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Akibatnya grafik laju pertumbuhan Richard berdasarkan volumenya akan 

condong ke kanan. 

 

3.2.2  Model Pertumbuhan Richard dengan 0 < α < 1 

 Grafik laju pertumbuhan volume sel tumor untuk model pertumbuhan 

Richard dengan α > 1 menggambarkan bahwa semakin besar α maka kurva akan 

condong kekanan. Selanjutnya, akan dilihat  pertumbuhan volume sel tumor 

dengan mengambil nilai parameter α sebesar 0 < α < 1. Nilai α yang digunakan 

diambil secara acak yaitu α = 0.5, α = 0.3, dan α = 0.09. Berikut merupakan grafik 

model pertumbuhan tumor berdasarkan nilai parameter α yang ditentukan. 

   

Gambar 4.4 Grafik model 

pertumbuhan Richard dengan   

0 < α < 1 

Gambar 4.5 Grafik laju 

pertumbuhan model Richard 

dengan 0 < α < 1 berdasarkan 

waktu 

 

Gambar 4.5 Grafik laju 

pertumbuhan model Richard 

dengan 0 < α < 1 berdasarkan 

volume 

 

Keterangan : 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 0.09. 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 0.3. 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 0.5. 

 

Gambar 4.4 menunjukkan simulasi pertumbuhan volume sel tumor dengan 

merubah nilai parameter α. Grafik tersebut menunjukkan semakin kecil nilai 

parameter α maka pertumbuhan volume sel tumor akan semakin cepat sehingga 

mengakibatkan volume sel tumor semakin cepat menuju carrying capacity. 

Setelah mencapai carrying capacity, pertumbuhan volume sel tumor akan tetap. 

Hal ini serupa dengan α ≥ 1, namun pada  gambar 4.4 pertumbuhan berlangsung 

secara cepat. Pada simulasi 0 < α < 1, volume sel tumor mencapai carrying 

capacity kurang dari sehari sedangkan untuk α ≥ 1 volume sel tumor dalam 

mencapai carrying capacity membutuhkan waktu 2 sampai 4 hari. Perbedaan 
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waktu volume sel tumor dalam mencapai carrying capacity berkaitan dengan laju 

pertumbuhannya. 

Gambar 4.5 menjelaskan hal serupa dengan gambar 4.2 namun dengan 

nilai influksi dari masing-masing grafik yang lebih besar.Gambar 4.5 juga 

menjelaskan bahwa nilai influksi terjadi lebih cepat yaitu terjadi kurang dari 

setengah hari.Hal ini mengakibatkan nilai influksi terjadi semakin jauh dengan 

carrying capacity. 

 Gambar 4.6 menjelaskan bahwa semakin kecil nilai α maka letak nilai 

influksi semakin jauh dari carrying capacity yang artinya nilai influksi terjadi 

pada awal-awal waktu. Hal ini mengakibatkan kurva laju pertumbuhan 

berdasarkan volume lebih condong ke kiri. 

Dari simulasi diatas untuk 0 < α < 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa  

semakin kecil nilai α maka laju pertumbuhan akan semakin cepat dan mempunyai 

laju maksimum terbesar. Hal ini juga berlaku dengan waktu terjadinya nilai 

influksi, semakin kecil α maka nilai influksi juga semakin cepat. Ini 

mengakibatkan, semakin kecil α letak nilai influksi juga semakin jauh dengan 

carrying capacity. Akibatnya grafik laju pertumbuhan Richard berdasarkan 

volumenya akan condong ke kiri. 

 

3.2.3 Model Gompertz 

 Model Gompertz merupakan salah satu bentuk khusus dari model 

pertumbuhan Richard dengan merubah nilai α → 0. Dalam artikel ini model 

Gompertz digunakan sebagai model pembanding untuk melihat kecocokan 

pertumbuhan volume sel tumor dengan model matematika yang ada. 

 Dalam simulasi pada bagian ini, nilai parameter yang diambil α tertinggi 

dari setiap simulasi yang telah dilakukan yaitu α = 6 dan α = 0.5. Selanjutnya, 

parameter tersebut akan dibandingkan dengan model Gompertz. Berikut 

merupakan grafik model pertumbuhan tumor berdasarkan nilai parameter pada 

Tabel 4.2. 
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Gambar 4.7 Grafik model 

pertumbuhan tumor 

Gambar 4.8 Grafik laju pertumbuhan 

volume sel tumor berdasarkan waktu 

Keterangan : 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 0.5. 

 Grafik model pertumbuhan Richard α = 6. 

 Grafik model Gompertz. 

 

Gambar 4.7 menjelaskan bahwa model Gompertz memiliki pertumbuhan 

tercepat. Untuk model pertumbuhan Richard dengan α = 6 merupakan model yang 

paling lambat. Model ini memerlukan waktu hampir 4 hari untuk mencapai 

carrying capacity. Hal tersebut selaras dengan simulasi 1 dan simulasi 2 yaitu 

semakin kecil nilai α maka pertumbuhan volume sel tumor semakin cepat. 

Selanjutnya akan dilihat laju pertumbuhan dari ketiga model tersebut.  

 Gambar 4.8 menjelaskan bahwa dalam mencapai nilai influksinya, model 

Gompertz  menjadi yang  tercepat  diikuti  oleh model pertumbuhan Richard 

dengan α = 0.5 dan α = 6.  Gambar 4.8 juga menjelaskan bahwa semakin kecil 

nilai α yaitu model Gompertz maka semakin besar juga laju maksimumnya. 

Dalam mencapai nilai influksinya pun model Gompertz menjadi yang tercepat 

sedangkan untuk model pertumbuhan Richard dengan α terbesar yaitu α = 6 

menjadi model terlama dalam mencapai nilai influksinya. 

 Berdasarkan simulasi 1, simulasi 2, dan simulasi 3 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  semakin kecil nilai α yaitu model Gompertz dengan α→0 

maka laju pertumbuhan akan semakin cepat dan mempunyai laju maksimum 

terbesar. Hal ini juga berlaku dengan waktu terjadinya nilai influksi, semakin kecil 

α maka nilai influksi juga semakin cepat. Hal ini mengakibatkan, semakin kecil α 

letak nilai influksi juga semakin jauh dengan carrying capacity. 
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4. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu 

pertumbuhan volume sel tumor dapat dimodelkan dengan menggunakan model 

pertumbuhan Richard. Model pertumbuhan Richard merupakan perumuman dari 

model pertumbuhan matematika dan model Gompertz merupakan salah satu kasus 

khusus pada model pertumbuhan Richard dengan merubah nilai 
'r

r


  dan          

α → 0.  

Simulasi pada model pertumbuhan Richard yang telah dimodifikasi 

dengan melakukan perubahan nilai r menggambarkan bahwa semakin kecil nilai α 

maka pertumbuhan volume sel tumor semakin cepat dengan laju maksimum 

terbesar.Model Gompertz merupakan bentuk lain dari model Richard dengan α → 

0. Model ini merupakan model dengan pertumbuhan volume sel tumor tercepat 

dan memiliki laju maksimum terbesar. Simulasi pada model pertumbuhan Richard 

juga menjelaskan bahwa semakin kecil nilai α maka nilai influksi akan semakin 

jauh nilainya dengan carrying capacity. 

Berikut merupakan bagan penggambaran model pertumbuhan Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Bagan Model Pertumbuhan Richard 

 

 

 

α → 0 

 

 

α → 1 
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