
PROSIDING SNIPS 2018  
 

 

86 9 – 10 Juli 2018 
 

Pemodelan Dua Dimensi Deformabilitas Sel Darah 
Merah berbasis Granular 

Ismi Yasifa1,a) dan Sparisoma Viridi1,b) 

1Laboratorium Biofisika, 
Kelompok Keilmuan Fisika Nuklir dan Biofisika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung,  
Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132 

 
a) ismi.yasifa@students.itb.ac.id  

b) dudung@fi.itb.ac.id 
 

Abstrak 

Pemodelan deformabilitas sel darah merah diperlukan untuk memahami berbagai kondisi patofisiologi 
yang berhubungan dengan sel darah merah tersebut. Simulasi deformabilitas sel darah merah yang 
kompleks dapat lebih sederhana dengan pemodelan berbasis granular. Sel darah merah tersusun dari 
partikel-partikel granular yang saling terhubung oleh pegas. Pada penelitian ini, sel darah merah 
dimodelkan berbentuk elips yang terdiri dari 50 partikel granular. Setiap partikel terhubung dengan dua 
partikel terdekat pertamanya oleh pegas stretching dan dengan dua partikel terdekat keduanya oleh pegas 
bending. Setiap partikel memiliki gaya pegas dari pegas stretching dan bending tersebut. Pada pemodelan 
ini, dilakukan variasi nilai panjang dan konstanta pegas yang menghubungkan tiap partikel. Variasi 
tersebut menentukan deformasi yang dapat terjadi, yaitu kompresi area, ekspansi area, serta perubahan 
bentuk dari sel darah merah.  

Kata-kata kunci: Deformabilitas, Granular, Pegas Bending, Pegas Stretching, Sel Darah Merah 

PENDAHULUAN 

Deformabilitas adalah kemampuan suatu benda untuk berubah bentuk saat menerima gaya eksternal dan 
kembali ke bentuk semula saat gaya eksternal tersebut dihilangkan. Deformabilitas merupakan karakteristik 
unik yang dimiliki soft matter, salah satunya yaitu sel darah merah. Sel darah merah memiliki deformabilitas 
paling baik dibandingkan sel lain dalam tubuh dan biomaterial lainnya [1]. Deformabilitas tersebut memiliki 
peranan penting dalam fungsi utama sel darah merah, yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel serta 
jaringan-jaringan dalam tubuh dan menyampaikan karbon dioksida ke paru-paru melalui sirkulasi darah. 
Sel darah merah harus mengalami deformasi yang besar selama melintas melalui pembuluh darah yang 
ukurannya lebih kecil dibandingkan diameternya. 

Deformabilitas tersebut ditentukan oleh struktur membran sel darah merah itu sendiri. Sifat membran 
sel darah merah yang memengaruhi deformabilitas dapat diklasifikasikan dalam koefisien-koefisien 
mekanik, yaitu modulus elastik dan modulus viskos [1]. Deformabilitas membran sel darah merah yang 
kompleks pun dapat disederhanakan terdiri dari tiga mode deformasi dasar, yaitu ekspansi area, shear, dan 
bend dari membran. Deformabilitas sel darah merah dapat berubah secara signifikan karena perubahan 
struktur membran oleh berbagai kondisi patofisiologi dan perubahan deformabilitas sel darah merah pun 
memengaruhi patofisiologi [2]. Penurunan sedikit dari deformabilitas sel darah merah dapat menyebabkan 
kenaikan yang signifikan pada viskositas dan hambatan alir darah pada pembuluh darah. Oleh karena itu, 
pengukuran deformabilitas sel darah merah penting dalam memahami penyakit yang berhubungan dengan 
sel darah merah. 

Berbagai metode eksperimen telah digunakan untuk mempelajari karakteristik deformabilitas sel darah 
merah pada tingkat seluler [3,4]. Namun, metode-metode eksperimen tersebut belum dapat menjelaskan 
mekanisme subseluler yang mendasari perubahan yang terjadi pada deformabilitas sel darah merah. Hal 
tersebut yang melatarbelakangi dilakukannya pemodelan deformabilitas sel darah merah. Model granular 
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digunakan pada pemodelan ini karena model ini telah banyak digunakan untuk mensimulasikan benda 
elastik pada skala subseluler [5]. Model granular pegas merupakan model yang tersusun dari partikel-
partikel yang saling terhubung oleh pegas. Pada penelitian ini, pemodelan deformabilitas sel darah merah 
dilakukan dalam dua dimensi dengan model granular pegas yang terdiri dari dua macam pegas, yaitu pegas 
stretching dan bending. Pegas stretching menghubungkan suatu partikel dengan partikel terdekat 
pertamanya, sedangkan pegas bending menghubungkan suatu partikel dengan partikel terdekat keduanya. 
Pada pemodelan ini pun dilakukan analisis variasi parameter-parameter elastik yaitu panjang dan konstanta 
pegas terhadap deformasi yang terjadi pada sel darah merah. 

 

MODEL GRANULAR PEGAS 

Pegas Stretching 

Pegas stretching merupakan pegas dengan konstanta pegas ks yang dapat meregang dari panjang 
setimbangnya seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 2. Pegas yang mengalami stretching 

 
Gaya interaksi antar partikel yang saling terhubung oleh pegas stretching tersebut dinyatakan sebagai 

 �⃗�𝑠𝑖𝑗 = −𝑘𝑠(𝑟𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗)�̂�𝑖𝑗 , (1) 
dengan i = mi, j = mi-1, mi+1, rij adalah jarak dua partikel yang berdekatan i dan j, dan lij adalah panjang 
normal pegas yang menghubungkan dua partikel berdekatan i dan j. Maka, total gaya pada suatu partikel 
yang terhubung dengan pegas stretching dinyatakan sebagai berikut. 
 �⃗�𝑠𝑖 = ∑ �⃗�𝑠𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

 (2) 

Percepatan untuk tiap partikel diperoleh dari hukum II Newton, yaitu 
 �⃗�𝑖 = 1

𝑚𝑖
�⃗�𝑠𝑖 (3) 

dengan m adalah massa partikel. Kecepatan dan posisi partikel tiap waktu ditentukan dengan menggunakan 
metode Euler sebagai berikut. 
 �⃗�(𝑡 + 𝛥𝑡) = �⃗�(𝑡) + �⃗�(𝑡)𝛥𝑡 (4) 
 𝑟(𝑡 + 𝛥𝑡) = 𝑟(𝑡) + �⃗�(𝑡)𝛥𝑡 (5) 

 

Pegas Bending 

Pegas bending merupakan pegas dengan konstanta pegas kb yang dapat pegas yang dapat menekuk dari 
sudut setimbangnya seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Pegas yang mengalami bending 

 
Setiap partikel yang saling terhubung oleh pegas bending tersebut memiliki torsi yang dinyatakan 

sebagai 
 𝜏𝑖𝑗 = −𝑘𝑏(�⃗�𝑖𝑗 − �⃗�0), (6) 
dengan i = mi-1, j = mi+1, θij adalah sudut antara dua partikel yang berdekatan i dan j, dan θ0 adalah sudut 
normal pegas antara dua partikel berdekatan i dan j. Maka, total torsi pada suatu partikel yang terhubung 
dengan pegas bending dinyatakan sebagai berikut. 
 𝜏𝑖 = ∑ 𝜏𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

 (7) 

Gaya antar partikel yang dihasilkan karena adanya torsi tersebut dinyatakan sebagai 
 �⃗�𝜏𝑖𝑗 = 1

𝑟𝑖𝑗
2 (𝜏𝑖𝑗 × 𝑟𝑖𝑗), (8) 

dengan rij adalah jarak dua partikel berdekatan i dan j. Total gaya pada suatu partikel karena torsi tersebut 
dinyatakan sebagai berikut. 
 �⃗�𝜏𝑖 = ∑ �⃗�𝜏𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

 (9) 

Percepatan angular untuk tiap partikel diperoleh dari hukum II Newton, yaitu 
 �⃗�𝑖 = 1

𝐼𝑖
𝜏𝑖 (10) 

dengan I adalah momen inersia dari partikel. Kecepatan dan posisi angular partikel tiap waktu pun 
ditentukan dengan menggunakan metode Euler sebagai berikut. 
 �⃗⃗⃗�(𝑡 + 𝛥𝑡) = �⃗⃗⃗�(𝑡) + �⃗�(𝑡)𝛥𝑡 (11) 
 �⃗�(𝑡 + 𝛥𝑡) = �⃗�(𝑡) + �⃗⃗⃗�(𝑡)𝛥𝑡 (12) 

 

SIMULASI 

Geometri Model 

Membran sel darah merah dimodelkan berbentuk elips yang terdiri dari partikel granular sebanyak 50 
yang saling terhubung oleh pegas elastik seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 3. Bentuk model sel darah merah 
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Posisi awal tiap partikel granular tersebut pada koordinat kartesian ditentukan sebagai berikut. 

 𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑅𝑥 𝑐𝑜𝑠( 𝜃𝑖) (13) 
 𝑦𝑖 = 𝑦0 + 𝑅𝑦 𝑐𝑜𝑠( 𝜃𝑖) (14) 
 𝜃𝑖 = (𝑖 − 1) 2𝜋

𝑁
 (15) 

x0 dan y0 adalah pusat koordinat, Rx dan Ry adalah jari-jari horizontal dan vertikal, dan N adalah jumlah 
partikel granular. 

 

Interaksi antar Partikel 

Tiap partikel penyusun membran sel darah merah pada pemodelan ini terhubung dengan empat partikel 
lain oleh pegas. Partikel ke-i memiliki interaksi dengan dua partikel terdekat pertamanya yaitu partikel ke-
i+1 dan partikel ke-i-1 oleh pegas stretching dan dengan dua partikel terdekat keduanya yaitu partikel ke-
i+2 dan partikel ke-i-2 oleh pegas bending. Interaksi antar partikel tersebut ditunjukkan pada gambar 
berikut. 

 
Gambar 4. Interaksi antar partikel penyusun model membran sel darah merah 

 
Gaya pegas tiap partikel dengan partikel terdekat pertamanya dihitung dengan menggunakan persamaan 

(1). Sementara itu, gaya pegas tiap partikel dengan partikel terdekat keduanya dihitung dengan 
menggunakan persamaan (8), dengan terlebih dahulu dihitung torsinya menggunakan persamaan (6). 
Penjumlahan kedua gaya tersebut untuk setiap partikel merupakan total gaya pada setiap partikel, yang 
dinyatakan sebagai berikut. 
 �⃗�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = ∑ �⃗�𝑠𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

+ ∑ �⃗�𝜏𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

 (16) 

Nilai posisi dan sudut antara partikel yang baru pun dapat ditentukan berdasarkan metode Euler, yaitu 
dengan menggunakan persamaan (5) dan (12). Pada penelitian ini, dilakukan pula variasi nilai panjang dan 
konstanta pegas yang menghubungkan tiap partikel. 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variasi panjang dan konstanta pegas yang dilakukan pada penelitian ini ditentukan pada tabel berikut. 
 

Tabel 1. Variasi panjang dan konstanta pegas 

Variasi Panjang Pegas Konstanta Pegas 

1 li = 0.9l0 ks = 3, kb = 1 

2 li = 1.3l0 ks = 5, kb = 3 

3 l1, l(N/2)+1 = 0.9l0, llain = l0 ks = 5, kb = 3 

 
Nilai parameter yang digunakan tersebut adalah data simulasi. Hal ini dilakukan untuk melihat 

deformabilitas sel darah merah berdasarkan model yang telah dibangun. 
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Hasil simulasi dengan nilai panjang dan konstanta pegas variasi pertama ditunjukkan pada gambar 
berikut. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4. Deformasi sel variasi pertama. (a) t = 0 (b) t = 16.784 (c) t = 32.935. 
 

Gambar (4) menunjukkan terjadinya kompresi area dari membran sel darah merah yang dapat kembali 
ke bentuk serta area semula setelah beberapa waktu. Kompresi area tersebut terjadi karena variasi yang 
dilakukan yaitu panjang pegasnya lebih kecil dari panjang normalnya. 

Hasil simulasi dengan nilai panjang dan konstanta pegas variasi kedua ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 5. Deformasi sel variasi kedua. (a) t = 0 (b) t = 10.962 (c) t = 21.329. 
 

Gambar (5) menunjukkan terjadinya ekspansi area dari membran sel darah merah yang dapat kembali 
ke bentuk serta area semula setelah beberapa waktu. Ekspansi area tersebut terjadi karena variasi yang 
dilakukan yaitu panjang pegasnya lebih besar dari panjang normalnya. 

Sementara itu, hasil simulasi dengan nilai panjang dan konstanta pegas variasi ketiga ditunjukkan pada 
gambar berikut. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 6. Deformasi sel variasi ketiga. (a) t = 0 (b) t = 32.01 (c) t = 89.58. 
 

Gambar (6) menunjukkan terjadinya perubahan bentuk serta perubahan area dari membran sel darah 
yang belum dapat benar-benar kembali ke bentuk serta area semula setelah beberapa waktu. Seharusnya, 
bentuk serta area membran sel darah merah tersebut kembali ke bentuk serta area seperti pada t = 0. 
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Waktu deformasi (td) merupakan waktu simulasi yang diperlukan suatu bentuk untuk kembali ke bentuk 
serta luas permukaan semula. Waktu deformasi untuk tiap variasi panjang dan konstanta pegas yang 
dilakukan pada simulasi ini ditunjukkan pula pada tabel berikut. 

Tabel 2. Waktu deformasi untuk tiap variasi  
Variasi td 

1 32.935 

2 21.329 

3 89.58 

 
Data waktu deformasi pada tabel tersebut pun menunjukkan bahwa waktu deformasi untuk variasi ketig 

cukup lama serta berbeda jauh dari waktu deformasi untuk variasi pertama dan kedua. Pada gambar (6) pun 
variasi ketiga belum dapat menunjukkan deformasi sel darah merah yang benar-benar kembali ke bentuk 
serta luas permukaan semula seperti variasi pertama dan kedua. Oleh karena itu, variasi panjang dan 
konstanta pegas ketiga menunjukkan bahwa model sel darah merah yang dibangun pada penelitian ini masih 
belum cukup untuk memodelkan deformabilitas sel darah merah yaitu dapat mengalami perubahan bentuk 
serta area yang besar dan kembali lagi ke bentuk serta area semula. Simulasi ini pun menunjukkan bahwa 
variasi panjang dan konstanta pegas menentukan perubahan bentuk yang terjadi pada membran sel darah 
merah serta waktu deformasinya. 

 

KESIMPULAN 

Pemodelan membran sel darah merah menggunakan model granular pegas yang terdiri dari pegas 
stretching dan bending masih belum cukup untuk menunjukkan deformabilitas sel darah merah yang dapat 
mengalami perubahan bentuk serta luas permukaan yang besar dan kembali lagi ke bentuk serta luas 
permukaan semula. Oleh karena itu, perlunya suatu batasan lain agar membran sel darah merah dapat 
berdeformasi dan kembali seperti semula untuk berbagai variasi parameter elastik yaitu panjang dan 
konstanta pegas yang dilakukan. Simulasi variasi panjang dan konstanta pegas menentukan perubahan 
bentuk dan waktu deformasi dari membran sel darah merah. 
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