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MODEL PERTUMBUHAN POPULASI DENGAN STRUKTUR UMUR
ROSIANA, S.R. PUDJAPRASETYA⇤
Abstract. The Leslie model is a mathematical model that can be used to determine population growth with age
distributions over time. Leslie model consider the di↵erences in level of fertility and survival of population in each age
group. This paper discusses Leslie model with modification on the last age class. Parameters of fertility and survival
in Leslie matrix is crucial in determining population distribution. Here we discuss a direct scenario to determine these
parameters using the probability survival table. The Leslie matrix is then used to predict population distribution in
following years. Furthermore, we also modify the Leslie model to account for logistics and migration factors. This later
model gives a better prediction of the United States population.
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Abstrak. Model Leslie merupakan suatu model matematika yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi dari waktu ke waktu dalam bentuk distribusi umur. Model Leslie memperhitungkan perbedaan tingkat kesuburan dan
kebertahanan hidup populasi di tiap kelompok umur. Paper ini akan membahas model Leslie dengan modifikasi kelas umur
terakhir tidak seragam. Parameter-parameter kesuburan dan kebertahanan hidup individu pada matriks Leslie ini sangat
menentukan distribusi populasi. Sehingga di sini dibahas pula skenario untuk menentukan parameter-parameter tersebut
menggunakan tabel peluang kebertahanan hidup. Selanjutnya matriks Leslie yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi
distribusi penduduk di tahun-tahun berikutnya. Akan dibahas pula modifikasi model Leslie dengan faktor logistik / daya
dukung lingkungan dan faktor migrasi. Prediksi pertumbuhan penduduk Amerika Serikat dengan memperhitungkan efek
logistik dan migrasi memberikan prediksi yang lebih baik.
Kata kunci. Dinamika populasi, struktur umur, faktor logistik

1. Pendahuluan. Model Leslie merupakan model pertumbuhan populasi. Keunggulan model ini
adalah memperhitungkan perbedaan tingkat kesuburan dan tingkat kebertahanan hidup populasi dengan
kelompok umur yang berbeda. Hasil prediksi model ini berupa distribusi populasi untuk tiap kelompok
umur di waktu-waktu mendatang. Parameter-parameter penting pada model ini adalah tingkat kesuburan dan kebertahanan hidup populasi di tiap kelompok umur. Semakin banyak kelompok umur yang
digunakan, maka semakin banyak pula parameter-parameter yang harus ditetapkan. Dalam penerapan
model Leslie ini tentu harus ada kompromi yang tepat dalam menentukan banyaknya kelompok umur
yang akan digunakan. Hal ini juga bergantung pada karakteristik populasi yang akan dikaji. Cukup
banyak literatur yang membahas mengenai model Leslie untuk berbagai populasi hewan, beberapa diantaranya, [1], [10], [11], [12]. Selain itu, [2], [4], [6], [7], [8] mengaitkan pertumbuhan distribusi populasi
dengan optimal harvesting. Pada paper ini model Leslie dengan atau tanpa faktor logistik digunakan
untuk memprediksi populasi penduduk AS menggunakan data penduduk 1966, yang mana hasilnya
sesuai dengan data sensus tahun 2010. Fokusnya adalah pada skenario penentuan parameter-parameter
model Leslie menggunakan tabel peluang kebertahanan hidup dan data penduduk. Dibandingkan dengan literatur [3, 6], pendekatan yang disajikan pada paper ini lebih langsung. Skenario prediksi struktur
umur populasi ini siap untuk diterapkan bagi penduduk di tempat lain bila tersedia data kelahiran dan
kematian di tiap kelompok umur.
Uraian pada paper ini difokuskan pada model Leslie untuk distribusi populasi penduduk. Diawali
dengan uraian singkat mengenai model Leslie standar. Dilanjutkan dengan Section 2 yang membahas
mengenai penentuan banyaknya kelompok umur yang sebaiknya digunakan. Khusus untuk populasi penduduk, rentang umur pada kelas terakhir bisa lebih lama, sehingga matriks Leslie standar mengalami
perubahan. Uraian pada Section 3 difokuskan pada skenario penentuan parameter kesuburan dan kebertahanan hidup tiap kelompok umur menggunakan tabel peluang kebertahanan hidup dan data penduduk
Amerika (yang meliputi banyaknya penduduk, kelahiran dan kematian di tiap kelompok umur). Data
ini dipilih sebagai contoh, mengingat data tersebut dapat diperoleh melalui internet [13]. Selanjutnya
parameter-parameter model Leslie ditentukan menggunakan data penduduk 1966. Prediksi distribusi
penduduk Amerika di tahun 2010 saat dibandingkan dengan data sensus terdapat perbedaan sekitar
2%, dengan demikian berarti prediksi sudah cukup baik. Pada Section 4 model dimodifikasi dengan
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