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ABSTRACT
Urbanization is a shift in population from rural to urban areas. Many factors cause people to urbanize.
Urbanization is not only related to population, but also related to politics, socio-cultural, and economics It
is necessary to group the countries based on the urban population to understand the characteristics of each
country so that country can be carried out according to its characteristics. This reserach uses data of world
urban population year 2019 with the number of countries is 214 countries. This research, will be carried out
modeling of the world on urban population data year 2019 by using a finite mixture model. The data that can
be modeled by finite mixture modeling is the data that holds a multimodal pattern or has more than one
number of peaks on the histogram as an indication that the data has different clusters. The parameter
estimation uses the maximum likelihood estimation through the Expectation-Maximization (EM) algorithm.
The distribution of the urban population has a heavy-tailed data type characretistic. The result of parameter
estimation represent that the model has a gamma mixture distribution. The model selection process with AIC
and BIC measures indicates that the best model is a finite mixture model with two components gamma. The
first cluster has 187 countries that have an average urban population of 8,130,222 people and the second
cluster has 27 countries that have an average urban population of 97,833,200 people.
Keywords : EM algorithm, finite mixture model, urban population

INTISARI
Urbanisasi dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Banyak
faktor yang menyebabkan masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi tidak hanya berhubungan
dengan kependudukan saja, namun juga dapat berpengaruh dari sisi politik, sosial budaya, hingga ekonomi.
Perlu adanya pengelompokan negara berdasarkan populasi urban untuk mengetahui karakteristik masingmasing negara sehingga negara dapat diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Penelitian ini
menggunakan data populasi urban dunia pada tahun 2019 yaitu jumlah negara sebanyak 214 negara. Pada
penelitian ini akan dilakukan pemodelan pada data populasi urban di dunia pada tahun 2019 dengan
menggunakan model finite mixture. Data yang dapat dimodelkan dengan pemodelan finite mixture adalah
data yang memiliki pola multimodal atau memiliki lebih dari satu jumlah puncak pada histogram sebagai
indikasi data memiliki klaster yang berbeda. Estimasi parameter menggunakan estimasi maksimum likelihood
melalui algortima Expectation-Maximization (EM). Distribusi populasi urban mempunyai karakteristik data
bertipe heavy-tailed. Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa model berdistribusi gamma mixture.
Proses seleksi model dengan ukuran AIC dan BIC menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah model
finite mixture dengan dua komponen gamma.. Klaster pertama mempunyai anggota 187 negara yang
mempunyai rata-rata populasi urban sebesar 8.130.222 penduduk dan klaster kedua mempunyai anggota 27
negara yang mempunyai rata-rata populasi urban sebesar 97.833.200 penduduk.
Kata kunci : Algoritma EM , Model Finite Mixture, Populasi Urban
1.

PENDAHULUAN
Secara popular urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan.
Namun, pengertian yang lebih tepat adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (urban area) karena
perkotaan (urban area) tidak sama artinya dengan kota (city) (Tjiptoherijanto, 1999). Banyak faktor yang
menyebabkan masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi tidak hanya berhubungan dengan
kependudukan saja, namun dari sisi politik, sosial budaya, hingga ekonomi dapat berpengaruh pula.
Aglomerasi menjadi salah satu sebab karena adanya urbanisasi yang besar pada suatu daerah. Hal tersebut
akan memunculkan masalah-masalah baru pada suatu daerah di ranah industri. Perlunya pengelompokan
negara berdasarkan populasi urban untuk mengetahui karakteristik masing-masing negara sehingga dapat
memperlakukan setiap negara sesuai dengan karakteristiknya. Urbanisasi berkembang pesat di Asia dan
Afrika. Diperkirakan bahwa perkembangan urbanisasi 90% di benua tersebut (Widyaningrum, 2018). Pada
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benua Asia, urbanisasi didominasi oleh negara-negara berkembang sehingga menyebabkan kurangnya
pasokan pangan domestik (Mayasari, 2019).
Susanto dan Handajani (2020) meneliti pemodelan distribusi pendapatan rumah tangga per kapita di
Indonesia dengan model finite mixture menggunakan metode estimasi maksimum likelihood melalui
algoritma Expectation-Maximization (EM) dan menghasilkan model finite mixture lognormal dengan empat
komponen mixture. Penelitian serupa dilakukan oleh Hilda dkk (2020) mengenai penerapan algoritma
Expectation-Maximization (EM) pada pemodelan normal mixture nilai tambah produk domestik bruto di
setiap negara dan hasil penelitian tersebut adalah data dapat dimodelkan dengan model normal mixture dua
komponen.
Distribusi populasi urban mempunyai karakteristik data bertipe heavy-tailed sehingga menggunakan
distribusi probabilitas yang berkarakteristik heavy-teailed, salah satunya yaitu distribusi gamma. Distribusi
gamma merupakan salah satu distribusi variabel random kontinu (Harinaldi, 2005). Pengelompokan data
populasi urban menggunakan pemodelan finite mixture. Data yang dapat dimodelkan dengan pemodelan finite
mixture adalah data yang memiliki pola multimodal atau memiliki jumlah puncak pada histogram lebih dari
satu sebagai indikasi data memiliki klaster yang berbeda (Hilda dkk., 2020). Estimasi parameter dilakukan
menggunakan algoritma Expectation-Maximization (EM).
2.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data populasi urban di dunia pada tahun 2019 dengan jumlah 214 negara.
Data tersebut adalah data sekunder yang diambil dari The World Bank dan diakses di laman
http://worldbank.org. Pada penelitian ini dilakukan analisis klaster dengan menggunakan model based
clustering. Estimasi parameter menggunakan estimasi maksimum likelihood melalui algoritma EM.
Komponen yang terbentuk dari model finite mixture gamma berdasarkan ukuran AIC dan BIC menjadi dasar
pengelompokan negara pada data populasi urban.
Langkah-langkah pemodelan finite mixture pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi distribusi data populasi urban dengan melihat pola distribusi dan melalui uji Anderson
Darling.
2. Estimasi model finite mixture gamma dengan metode estimasi maksimum likelihood melalui algoritma
Expectation-Maximization (EM).
3. Uji bootstrap likelihood ratio statistic untuk melakukan uji signifikansi model finite mixture.
4. Menentukan banyaknya komponen mixture dengan melihat nilai AIC dan BIC yang terkecil, kemudian
menginterpretasikan hasil pengelompokannya.
Teori analisis pada penilitian ini antara lain, model finite mixture, metode estimasi maksimum likelihood
pada model mixture, uji goodness of fit, uji signifikansi model finite mixture, dan seleksi model.
2.1. Model Finite Mixture
Suatu vektor variabel random 𝑥 = [𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ]𝑇 yang bertipe diskrit atau kontinu dikatakan berasal
dari distribusi finite mixture jika memiliki fungsi kepadatan probabilitas didefinisikan dengan Persamaan
(1).
(1)

𝑓(𝑥𝑖 ) = 𝑤1 𝑓1 (𝑥1 ) + ⋯ + 𝑤𝐾 𝑓𝐾 (𝑥𝑖 )
untuk 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 dengan k adalah banyaknya komponen mixture. 𝑤 = [𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝐾 ]𝑇 adalah vektor
parameter weight dari distribusi finite mixture. Nilai-nilai dalam w harus memenuhi
0 ≤ 𝑤𝑘 ≤ 1 dan ∑𝐾
𝑘=1 𝑤𝑘 = 1. Jika 𝜃 merupakan vektor parameter dari distribusi probabilitas semua
komponen mixture, maka fungsi kepadatan mixture dinyatakan dalam Persamaan (2).
𝐾

𝑓(𝑥𝑖 ; Ψ) = 𝑤1 𝑓1 (𝑥1 ; 𝜃1 ) + 𝑤2 𝑓2 (𝑥2 ; 𝜃2 ) + ⋯ + 𝑤𝐾 𝑓𝐾 (𝑥𝑖 ; 𝜃𝐾 ) = ∑ 𝑤𝑘 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )
dengan Ψ = [𝑤, 𝜃]𝑇 , 𝜃 = [𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝐾 ]𝑇 (Frühwirth-Schnatter, 2006).

(2)

𝑘=1

2.2. Metode Estimasi Maksimum Likelihood
Metode estimasi maksimum likelihood dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model dalam
model mixture. Jika diberikan observasi xi , i = 1, …, n yang saling independen dan Ψ = [w, 𝜃 ]T maka fungsi
likelihood dari model finite mixture didefinisikan dengan Persamaan (3).
𝑛

𝐾

𝐿(𝛹) = ∏ [∑ 𝑤𝑘 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )]
𝑖=1

𝑘=1
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Untuk mengestimasi parameter model finite mixture pada pendekatan metode estimasi maksimum
̂ adalah penyelesaian dari Persamaan (4).
likelihood, penduga maksimum likelihood Ψ
𝜕𝑙𝑛𝐿(𝛹)
=0
𝜕(𝛹)
dengan
𝑛

𝐾

𝐿(𝛹) = 𝑙𝑛𝐿(𝛹) = ∑ 𝑙𝑛 [∑ 𝑤𝑘 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )]
𝑖=1

(4)

𝑘=1

merupakan fungsi log-likehood observasi (McLachlan & Pell, 2000). Dalam penyelesaian persamaan (4)
tersebut tidak mudah dilakukan secara analitik maupun pendekatan numerik sehingga diperlukan algoritma
EM. Algoritma EM dikemukakan pertama kali oleh Dempster, dkk. (1997).
2.3. Algoritma Expectation Maximization (EM)
Pada konsep EM menganggap bahwa 𝑥𝑖 adalah data yang tidak lengkap 𝑧𝑖 adalah bagian dari pelengkap
data yang tidak terobservasi. Jika 𝑥𝑖 masuk dalam komponen mixture k maka, nilai 𝑧𝑖𝑘 = 1 dan jika 𝑥𝑖 tidak
masuk dalam komponen mixture k maka, nilai 𝑧𝑖𝑘 = 0. Fungsi log likehood untuk data lengkap diberikan oleh
Persamaan (5).
𝑛

𝐾

(5)

𝑙𝑛𝐿(Ψ) = ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘 [ln 𝑤𝑘 + ln 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )]
𝑖=1 𝑘=1

Algoritma EM berjalan mengikuti dua tahap yaitu tahap expectation (E) dan tahap maximization (M)
Dempster, dkk. (1997). Dimisalkan nilai awal Ψ (0) maka algoritma EM untuk estimasi model finite mixture
adalah sebagai berikut,
1) Tahap Expectation (E)
Tahap expectation dihitung nilai harapan fungsi log-likehood untuk data lengkap pada saat iterasi ke-s
adalah sebagai berikut
𝑄(Ψ; Ψ (𝑘) ) = 𝐸(𝑙𝑛𝐿(Ψ)|𝑥𝑖 , Ψ (𝑠) )
𝑛

𝐾

(𝑠)

(𝑠)

= ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘 (𝑠) {ln(𝑤𝑘 ) + ln (𝑓𝑘 (𝑥𝑖 |𝜃𝑘 )}
𝑖=1 𝑘=1

Penduga 𝑧𝑖𝑘 (𝑠) yang merupakan probabilitas observasi dari 𝑥𝑖 dihitung melalui Persamaan (6).
(𝑠)
(𝑠)
𝑤𝑘 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 |𝜃𝑘 )
𝑧𝑖𝑘 (𝑠) =
(𝑠)
(𝑠)
∑𝐾
𝑘=1 𝑤𝑘 (𝑓𝑘 (𝑥𝑖 |𝜃𝑘 )
2) Tahap Maximization (M)
Parameter bobot 𝑤𝑘 pada iterasi ke-(s+1) diduga dengan Persamaan (7)
(𝑠)
∑𝑛𝑖=1 𝑧̂𝑖𝑘
(𝑠+1)
𝑤
̂𝑘
=
𝑛
(𝑠+1)
Diperkirakan parameter 𝜃̂𝑖
merupakan penyelesaian dari Persamaan (8).
𝑛

(6)

(7)

𝐾

𝜕
{∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘 (𝑠) ln 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 |𝜃𝑘 )} = 0
𝜕𝜃
𝑖=1 𝑘=1

Algoritma EM akan diterapkan pada estimasi parameter dari tiga model finite mixture yaitu model finite
mixture lognormal, model finite mixture gamma, dan model finite mixture Weibull.
Pada estimasi model finite mixture lognormal, 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 ) merupakan distribusi lognormal,
𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )~𝐿𝑜𝑔𝑛(𝜇𝑘 , 𝜎𝑘2 ),
1
1 𝑙𝑛𝑥𝑖 − 𝜇𝑘 2
𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜇𝑘 , 𝜎𝑘2 ) =
[− (
) ]
𝜎𝑘
𝑥𝑖 𝜎𝑘 √2𝜋 2
dengan 𝜃𝑘 = [𝜇𝑘 , 𝜎𝑘2 ]𝑇 , 𝜇𝑘 > 0, dan 𝜎𝑘 > 0. Sedangkan pada estimasi model finite mixture gamma, 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )
merupakan distribusi gamma, 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )~𝐺𝑎𝑚(𝛼𝑘 , 𝛽𝑘 ),
−1 𝛼 −1
𝛼
𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝛼𝑘 , 𝛽𝑘 ) = 𝛽𝑘 𝑘 (Γ(𝛼𝑘 )) 𝑥𝑖 𝑘 𝑒 −𝛽𝑘 𝑥𝑖
dengan 𝜃𝑘 = [𝛼𝑘 , 𝛽𝑘 ]𝑇 , 𝛼𝑘 > 0, dan 𝛽𝑘 > 0. Sementara pada estimasi model finite mixture Weibull, 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )
merupakan distribusiWeibull, 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 )~𝑊𝑒𝑖(𝛿𝑘 , 𝜆𝑘 ),
𝛿𝑘 𝑥𝑖 𝛿𝑘−1
𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃𝑘 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝛿𝑘 , 𝜆𝑘 ) = ( )
𝑒𝑥𝑝(−𝑥𝑖 /𝜆𝑘 )𝛿𝑘
𝜆𝑘 𝜆𝑘
dengan 𝜃𝑘 = [𝛿𝑘 , 𝜆𝑘 ]𝑇 , 𝛿𝑘 ≥ 0, dan 𝜆𝑘 ≥ 0
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2.4. Uji Goodness of Fit
Uji goodness of fit dilakukan dengan uji Anderson Darling untuk mengidentifikasi data berdistribusi
univariat multimodal Uji Anderson Darling memiliki langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan uji hipotesis
𝐻0 : pola data mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu
𝐻1 : pola data tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu
2. Menentukan tingkat signifikansi α
3. Menghitung statistik uji dengan Persamaan (9).
𝑛
1
𝐴𝐷 = −𝑛 − ∑[2𝑖 − 1][𝑙𝑛(𝐹(𝑥𝑖 )) + 𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑥𝑛+1−𝑖 ))]
(9)
𝑛
𝑖=1

4.

Modifikasi dari metode Anderson Darling menggunakan rumus Persamaan (10) dan Persamaan (11).
0,75 2,25
𝐴∗ = 𝐴 (1 +
+ 2 )
𝑛
𝑛
dan
𝑏𝛼 𝑑𝛼
𝑐𝛼 = 𝑎𝛼 (1 − − 2 )
𝑛 𝑛
𝑎𝛼 , 𝑏𝛼 , 𝑑𝛼 ditunjukkan dalam tabel kritis Anderson Darling
Menentukan daerah kritis
𝐻0 ditolak apabila A* > 𝑐𝛼 atau nilai 𝑝 < 𝛼.

2.5. Uji Signifikansi Model Finite Mixture
Dilakukan uji signifikansi model finite mixture berbasis uji bootstrap likelihood ratio statistics untuk
melihat pemodelan data yang sesuai pada model finite mixture (Feng dan McCulloch, 1996). Uji bootstrap
likelihood ratio statistics memiliki hipotesis yaitu,
𝐻0 : 𝐾 = 𝐾0 (model finite mixture memiliki K0 komponen mixture)
𝐻1 : 𝐾 = 𝐾1 = 𝐾0 + 1 (model finite mixture memiliki komponen mixture dari banyaknya komponen
mixture dalam hipotesis null ditambahkan satu komponen)
𝐻0 akan ditolak jika nilai 𝑝 < 𝛼, sedangkan nilai 𝑝 diperoleh dengan menggunakan rumus Persamaan (12),
(13) dan (14).
𝐵

𝑝=

1
(𝑏)
∑ 𝐼( 𝐼𝑟𝑠1 > 𝐼𝑟𝑠0 )
𝐵

(10)
(11)

(12)

𝑏=1

̂ ) − ℓ(𝜓
̂ ))
𝐼𝑟𝑠0 = −2 (ℓ(𝜓
0
1

(13)

̂ ; 𝑥∗ ) − ℓ(𝜓
̂ ; 𝑥∗ ))
𝐼𝑟𝑠1 = −2 (ℓ(𝜓
0
1

(14)
(1)

(𝐵)

dan B adalah banyaknya proses bootstrap yang dilakukan untuk membentuk vektor 𝐼𝑟𝑠1 , … , 𝐼𝑟𝑠1

2.6. Seleksi Model
Seleksi model dilakukan untuk mengetahui banyaknya komponen mixture yang sesuai berdasarkan
metode berbasis kriteria informasi yaitu Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information
Criteria (BIC). Perhitungan AIC menggunakan Persamaan (15), sedangkan BIC menggunakan Persamaan (15)
(16).
(16)
𝐴𝐼𝐶 = −2 ln 𝐿(𝜓̂) + 2𝑝
𝐵𝐼𝐶 = −2 ln 𝐿(𝜓̂) + 𝑝 ln (𝑛)
̂
dengan 𝐿(𝜓) adalah fungsi likelihood dari penduga maksimum likelihood 𝜓̂ dan 𝑝 adalah banyaknya
parameter dalam model finite mixture serta n adalah banyaknya data.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Identifikasi Pola Data Populasi Urban
Diberikan observasi 𝒙𝒊 sebagai populasi urban di dunia tahun 2019. Dilakukan identifikasi pola
distribusi data pada data populasi urban di dunia tahun 2019 untuk melihat adanya pola multimodal.
Identifikasi pola data dilakukan melalui plot kernel histrogram pada Gambar 1. dan uji goodness of fit.
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Populasi Urban

Gambar 1. Plot Kernel Histrogram Populasi Urban di Dunia
Gambar 1 menunjukkan bahwa grafik memiliki beberapa puncak distribusi atau bersifat multimodal.
Data populasi urban memiliki karakteristik heavy tailed dan bernilai positif, maka distribusi yang sesuai
adalah distribusi lognormal, distribusi gamma, atau distribusi Weibull. Selanjutnya, untuk melihat terpenuhi
atau tidak pola multimodal dilakukan uji signifikansi goodness of fit.
Uji signifikansi goodness of fit menggunakan uji Anderson Darling yang memiliki hipotesis sebagai
berikut :
𝐻0 : pola data mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu
𝐻1 : pola data tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu
Tabel 1. Hasil Uji Anderson Darling
Distribusi Probabilitas pada H0
AD
Nilai 𝒑
lognormal
2,938
<0,005
gamma
4,828
<0,005
Weibull
0,974
0,015
Catatan : tingkat signifikansi α = 0,05

Kesimpulan
H0 ditolak
H0 ditolak
H0 ditolak

Tabel 1 menunjukkan bahwa data pada semua distribusi memiliki nilai 𝑝 < 0,05 yang berarti pola data
tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu. Selanjutnya, akan dilakukan uji signifikansi berbasis
boostrap likelihood ratio statistics untuk melihat lebih lanjut distribusi yang cocok untuk distribusi finite
mixture.
3.2. Uji Signifikansi Model
Uji signifikansi model berbasis boostrap likelihood ratio statistics dilakukan untuk mengetahui sesuai
atau tidaknya data jika dimodelkan dengan finite mixture. Hipotesis null pada uji boostrap likelihood ratio
statistics adalah bahwa model finite mixture memiliki K0 komponen mixture, sedangkan hipotesis alternative
pada uji boostrap likelihood ratio statistics adalah bahwa model finite mixture memiliki komponen mixture
dari banyaknya komponen mixture dalam hipotesis null ditambahkan satu komponen. Berikut hipotesis dari
uji boostrap likelihood ratio statistic :
𝐻0 : 𝐾 = 𝐾0 (model finite mixture memiliki K0 komponen mixture)
𝐻1 : 𝐾 = 𝐾1 = 𝐾0 + 1 (model finite mixture memiliki komponen mixture dari banyaknya komponen
mixture dalam hipotesis null ditambahkan satu komponen)
Pengujian dilakukan untuk setiap model finite mixture lognormal, gamma, dan Weibull. Hasil dari uji
boostrap likelihood ratio statistic ditunjukkan pada Tabel 2 Jika nilai 𝑝 < 𝛼 maka, data sesuai untuk
dimodelkan dengan model finite mixture dengan komponen mixture yang berdistribusi lognormal, gamma,
maupun Weibull. Namun, pada prosesnya hasil dari uji boostrap likelihood ratio statistic distribusi lognormal
tidak memberikan hasil perhitungan, maka yang digunakan hanya distribusi gamma dan Weibull.
Tabel 2. Hasil Uji Boostrap Likelihood Ratio Statistic
Distribusi Komponen Mixture
Keputusan
Kesimpulan
Nilai 𝒑
lognormal
NaN
H0 diterima
Tunggal
gamma
0,00
H0 ditolak
Mixture
Weibull
0,15
H0 diterima
Tunggal
Catatan : tingkat signifikansi α = 0,05
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Tabel 2 mengetahui bahwa yang memenuhi signifikansi adalah distribusi gamma, sehingga data populasi
urban di dunia tahun 2019 lebih sesuai dimodelkan dengan model finite mixture yaitu komponen mixture
berdistribusi gamma.
3.3. Seleksi Model
Dilakukan seleksi model melalui ukuran AIC dan BIC untuk mengetahui banyaknya komponen mixture
yang sesuai untuk model. Hasil perhitungan AIC dan BIC untuk setiap komponen dituliskan dalam Tabel 3.
Banyaknya komponen mixture yang dihitung hanya sampai dua komponen saja karena komponen yang lebih
dari dua tidak memberikan hasil perhitungan.
Tabel 3. Nilai AIC dan BIC dari Estimasi Model Finite Mixture
Distribusi
Banyak Komponen
AIC
BIC
gamma
2
7269,7239522
7286,5538323
Tabel 3 menunjukkan bahwa estimasi model finite mixture yang sesuai untuk data populasi urban di
dunia tahun 2019 adalah model finite mixture gamma dengan dua komponen. Kedua komponen
menggambarkan dua klaster berdasarkan jumlah populasi urban di masing-masing negara. Hasil komputasi
estimasi model finite mixture diberikan oleh Persamaan (17).
𝑓(𝑥𝑖 |Ψ) = 𝑤
̂1 𝐺𝑎𝑚(𝛼̂1 , 𝛽̂1 ) + 𝑤
̂2 𝐺𝑎𝑚(𝛼̂2 , 𝛽̂2 )
(17)
dengan parameter bobot 𝑤
̂1 = 0,869 dan 𝑤
̂2 = 0,131. Parameter-parameter dari distribusi gamma pada
komponen pertama yaitu 𝛼̂1 = 0,419 dan 𝛽̂1 = 0,0000001, sedangkan parameter-parameter dari distribusi
gamma pada komponen kedua yaitu 𝛼̂2 = 0,385 dan 𝛽̂2 = 0,0000000039. Masing-masing komponen memiliki
mean dan standar deviasi yaitu pada komponen pertama 𝜇1 = 8.130.222 dan 𝜎1 = 12.559.640, sedangkan pada
komponen kedua 𝜇2 = 97.833.200 dan 𝜎2 = 157.669.200
Berdasarkan model finite mixture yang didapat dan memperhatikan parameter dari setiap komponen,
maka diketahui deskripsi dari masing-masing klaster populasi urban di dunia. Klaster pertama mempunyai
anggota 187 negara yang mempunyai rata-rata populasi urban sebesar 8.130.222 penduduk dan klaster kedua
mempunyai anggota 27 negara yang mempunyai rata-rata populasi urban sebesar 97.833.200 penduduk.
Klaster pertama didominasi oleh negara-negara yang mempunyai wilayah kecil seperti San Marino, Monako,
dan Grenada sedangkan klaster kedua didominasi oleh negara yang mempunyai populasi penduduk tinggi
seperti China, India, dan Indonesia serta negara yang mempelopori perekonomian dan teknologi dunia seperti
Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.
3.4. KESIMPULAN
Data populasi urban di dunia tahun 2019 memiliki pola distribusi multimodal dan heavy-tailed sehingga
lebih tepat dimodelkan dengan distribusi finite mixture. Estimasi model melalui metode EM menunjukka
bahwa model finite mixture dengan komponen mixture yang berdistribusi gamma. Proses seleksi model
dengan ukuran AIC dan BIC menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah model finite mixture gamma
dengan dua komponen. Kedua komponen menggambarkan dua klaster berdasarkan jumlah populasi urban di
masing-masing negara. Klaster pertama mempunyai anggota 187 negara yang mempunyai rata-rata populasi
urban sebesar 8.130.222 penduduk dan klaster kedua mempunyai anggota 27 negara yang mempunyai ratarata populasi urban sebesar 97.833.200 penduduk. Klaster pertama didominasi oleh negara-negara yang
mempunyai wilayah kecil seperti San Marino, Monako, dan Grenada sedangkan klaster kedua didominasi
oleh negara yang mempunyai populasi penduduk tinggi seperti China, India, dan Indonesia serta negara yang
mempelopori perekonomian dan teknologi dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.
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