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ABSTRAK

Dalam tulisan ini akan dibahas proses simulasi dan cara kerja AlgoritmaMarkov Chain
Monte Carlo(MCMC). Algoritma Markov Chain Monte Carloadalah suatu kelas algoritma
untuk melakukan sampling dari distribusi probabilitas dengan membangun rantai Markov pada
suatu distribusi tertentu yangstasioner. Algoritma MCMC yang akan dibahas adalah Algorit-
maMetropolis-Hastingsdan AlgoritmaGibbs Sampling. AlgoritmaMetropolis-Hastingsmeru-
pakan algoritma untuk membangkitkan barisan sampel menggunakan mekanisme penerimaan
dan penolakan (accept-reject) dari suatu distribusi probabilitas yang sulit untuk dilakukan pe-
narikan sampel. AlgoritmaGibbs Samplingdapat dianggap sebagai kasus khusus dari Algorit-
maMetropolis-Hastingsyang memerlukan semua distribusi bersyarat dari distribusi target yang
bisa diambil sampelnya secara tepat. Sebagai aplikasi dari AlgoritmaMetropolis-Hastingsdan
Algoritma Gibbs Samplingdalam simulasi, dibuat program komputer menggunakan perangkat
lunak R-Statistik.

Kata Kunci : Rantai Markov, MetodeMonte Carlo, Simulasi, AlgoritmaMarkov Chain Monte
Carlo, AlgoritmaMetropolis-Hastings, AlgoritmaGibbs Sampling, R-Statistik.
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1 PENDAHULUAN

Salah satu kegunaan dari teori rantai Markov ergodik adalahMarkov Chain Monte Carlo
atau MCMC. Misalkan akan dilakukan simulasi dari suatu probabilitasπ (atau disebut juga
densitas target) permasalahan muncul karena simulasi secara langsung tidak mungkin dilakukan
atauinfeasible dikarenakan dimensiπ yang tinggi. Maka MCMC membantu menyelesaikan
masalah ini, Permasalahan semacam ini seringkali muncul dalam berbagai macam aplikasi sains
contohnya pada bidang statistika, komputer sains, dan fisika statistik.

Markov Chain Monte Carlomemberikan solusi secara tidak langsung pada permasala-
han yang didasarkan pada observasi dengan membangun sebuah rantai Markov ergodik dan
π sebagai ukuran probabilitasstasioner. Ini lebih efektif dibandingkan melakukan simulasi
secara langsung padaπ (Robert & Rosenthal,2003). Salah satu Algoritma MCMC adalah Al-
goritmaMetropolis-Hastingsyang menggunakan sebarang rantai Markov dan juga mekanisme
penerimaan dan penolakan (accept-reject), untuk memastikan bahwaπ stasionerpada proses
akhir.

Algoritma Metropolis-Hastingsmenggunakan mekanisme penerimaan dan penolakan
(accept-reject) untuk membangkitkan barisan sampel dari suatu distribusi, yang sulit untuk
dilakukan penarikan sampel. Barisan ini digunakan dalam MCMC untuk mengaproksimasi
suatu distribusi dengan histogram, atau menghitung integral (seperti nilai harapan). Algorit-
maMetropolis-Hastingsdapat menarik sampel dari distribusi probabilitasπ(x) apapun dengan
syarat bahwa densitas dapat dihitung padax (wikipedia,2007). Algoritma ini pada awalnya
diperkenalkan oleh Metropolis dan rekan-rekannya dalam bidang fisika statistik pada tahun
1953, dan digeneralisasikan oleh Hastings (1970). Algoritma ini dan variasinya digunakan
pula pada aplikasi berbagai bidang seperti: pengolahan citra, aplikasi finansial, ekonometrik,
stochastic volatility process, model mixture, model hirarki dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini penulis akan membahas cara kerja
algoritma MCMC yaitu algoritmaMetropolis-Hastingsdan algoritmaGibbs sampling(sebagai
kasus khusus algoritmaMetropolis-Hastings), serta membuat sebuah perangkat lunak sebagai
aplikasi dari kedua algoritma tersebut.

2 KAJIAN TEORI

2.1 Rantai Markov

Definisi 2.1 (Rantai Markov) Proses stokastik{Xn, n = 0, 1, . . .} adalah rantai Markov jika
memenuhi syarat Markov, yaitu:

P{Xn+1 = j|Xn = i,Xn−1 = in−1, . . . , X1 = i1, X0 = i0} = P (Xn+1 = j|Xn = i) = Pij

Definisi 2.2 RantaiX dikatakan homogen jika

P (Xn+1 = j|Xn = i) = P (X1 = j|X0 = i)

untuk semuan, i, j di N. Matriks transisiP = (Pij) adalah matriks|S| × |S| probabilitas
transisi

Pij = P (Xn+1 = j|Xn = i)
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Definisi 2.3 (Periode, Periodik, dan Aperiodik) Suatustatei disebut memiliki perioded jika
Pn

ii = 0 untuk semuan yang tidak habis dibagid, dand adalah bilangan bulat terbesar yang
memenuhi sifat ini. Dengan kata lain, suatustatei disebut memiliki perioded jika d adalah
persekutuan pembagi terbesar(the greatest common divisor(gcd))bagin sehinggaPn

ii > 0. Su-
atustatedengan periode sama dengan satu disebutaperiodik, sedangkanstatedengan periode
≥ 2 disebutperiodik .

Definisi 2.4 (Positive recurrentdan Null recurrent) Suatustatedisebut berulang positif(Pos-
itive Recurrent)jika statetersebut adalah berulang(recurrent)serta berlaku: jika proses dimulai
dari statei maka nilai harapan dari waktu sampai proses tersebut kembali kestatei adalah bi-
langan hingga(finite). state recurrentyang tidakpositive recurrentdisebutnull recurrent.

Definisi 2.5 (Rantai Markov Tak-tereduksi) Rantai Markov dikatakan tak-tereduksi jika hanya
terdapat satu kelasstate, yaitu jika semuastateberhubungan satu dengan yang lainnya.

Definisi 2.6 (Ergodik) Rantai Markov denganstate positive recurrentdan aperiodik disebut
ergodik.

Teorema 2.7 Untuk rantai Markov ergodik (positive reccurent, aperiodik, dan tak tereduksi)
lim

n→∞P
(n)
ij ada dan nilainya tidak tergantung darii

πj = lim
n→∞P

(n)
ij , j ≥ 0

πj adalah solusi unik non negatif dari

πj =
∞∑

j=0

πiPij , j ≥ 0 dan
∞∑

j=0

πj = 1 (1)

Teorema 2.8 Andaikan bahwaM = {Xn}∞n=−∞ adalah rantai Markov dengan matriks tran-
sisiP, π adalah distribusistasionertunggal, dan untuk semuan, Xn didistribusikan sebagai
π. M adalah reversibel jika dan hanya jika

πiPij = πjPji untuk semuai, j ∈ S (2)

keadaan ini sering disebut kondisi setimbang yang terperinci (detailed balanced condition)

2.2 Monte Carlo

Algoritma Monte Carlo adalah metodeMonte Carlonumerik yang digunakan untuk
menemukan solusi problem matematis (yang dapat terdiri dari banyak variabel) yang susah
dipecahkan, misalnya dengan kalkulus integral, atau metode numerik lainnya.

Pada tahun 1951Von Neumannmemberikan suatu metode untuk membangkitkan sam-

pel dari sebuah densitasf = (
1
K

)f1 hanya diketahuif1 jika ada suatu densitash sedemikian

sehingga (adalah mungkin untuk membangkitkan sampel darih dan)

f1(x) ≤ Mh(x) ∀x

Algoritma diberikan di bawah ini dikenal sebagairejection sampling
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1) Bangkitkan sampel acak dari distribusi dengan densitash. Misal y

2) Terimay sebagai sampel dengan probabilitas

[
f1(y)

Mh(y)

]

3) Jika langkah ke 2 tidak berhasil kembali ke langkah 1.

3 PEMBAHASAN

3.1 Algoritma Metropolis-Hastings

Algoritma M-H bisa ditulis sebagai berikut: Dimulai dengan sebarangX0, pada setiap
iterasin = 1, . . . , N

1) Ambil sampelj ∼ qij

Q = {qij}
2) BangkitkanU ∼ U (0, 1) dimanaU distribusi seragam pada(0, 1)

3) Dengan probabilitas

αij = min

{
1,

πjqji

πiqij

}

atur

Xn+1 =

{
j, jika U ≤ αij

percobaan baru, selainnya.

3.1.1 Simulasi AlgoritmaMetropolis-Hastings

Contoh 3.1 Lakukan pengambilan sampel dari distribusi normalN (0, 1) dengan menggu-
nakan Algoritma Metropolis-Hastings

1) Definisikan kandidatQ untuk setiap iterasin, bangkitkan kandidat sampelY ∼ U {Xn −
a,Xn + a}, dimanaa > 0 adalah konstan. Dan test rasio (TR)

TR :=
π(Y )q(Xn|Y )
π(Xn)q(Y |Xn)

= exp
1
2
[X2

n − Y 2]

2) terima / tolak (accept / reject): probabilitas penerimaan (acceptance probability) yang diten-
tukan dengan formulaMetropolis-Hastings

α(Xn|Y ) = min
{
1, TR

}

jika TR ≥ 1, aturXn+1 = Y , jika TR < 1, aturXn+1 = Y dengan probabilitas TR; atur
Xn+1 = Xn dengan probabilitas 1-TR.

Gambar 1 dan 2 menunjukkan histogram dari sampling dengan Algoritma M-H
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Gambar 1:Histogram hasil simulasiN (0, 1), dengan N=10000 dan a=0.1
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Gambar 2:Histogram hasil simulasiN (0, 1), dengan N=10000 dan a=1

3.2 Algoritma Gibbs sampling

Gibbs Samplingbisa diterapkan apabila distribusi probabilitas bersama(joint proba-
bility distribution) tidak diketahui secara eksplisit, tetapi distribusi bersyarat(conditional dis-
tribution) dari tiap-tiap variabel diketahui. AlgoritmaGibbs samplingbisa dituliskan sebagai
berikut:

1) Tentukan nilai awalx0 =
(
x

(0)
1 , . . . , x

(0)
p

)

2) Ulangi langkah untukj = 1, 2, . . . , M

BangkitkanX(j+1)
1 darif1

(
x1|x(j)

2 , x
(j)
3 , . . . , x

(j)
p

)

BangkitkanX(j+1)
2 darif2

(
x2|x(j+1)

1 , x
(j)
3 , . . . , x

(j)
p

)
...

BangkitkanX(j+1)
p darifp

(
xp|x(j+1)

1 , . . . , x
(j+1)
p−1

)

3) Kembalikan nilai{x1, x2, . . . , xM}
densitasf1, f2, . . . , fp disebut distribusi bersyarat penuh, dan densitas yang digunakan untuk
simulasi. Walaupun dalam dimensi tinggi semua simulasi adalah univariate. Dalamgibbs sam-
pling tidak ada mekanisme penerimaan dan penolakan semua sampel hasil simulasi diterima.
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3.2.1 Simulasi AlgoritmaGibbs sampling

SimulasiGibbs samplingpada distribusi bivariate normal
Distribusi bivariate normal adalah kasus dari distribusi multivariate dimana dimensi dari bi-
variate adalah 2, dan variabelx dany berhubungan dengan adanya parameter korelasiρ, Akan
digunakan densitas standar bivariate normal dimana rataan dan variansi darix dany adalah 0
dan 1, diasumsikanρ diketahui (misal 0.9). fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi bivari-
ate normal adalah:

f(x, y|ρ) =
1

2π
√

1− ρ2
exp

{
− x2 − 2ρxy + y2

2(1− ρ2)

}
(3)

untuk melakukanGibbs samplingdari x dan y, harus ditentukan distribusi bersyarat untuk
kedua variabel tersebut, yaituf(x|y) danf(y|x) Gibbs samplingtidak memerlukan konstanta
normal. Untuk distribusi bersyaratf(x|y) penjabarannya adalah sebagai berikut:

f(x|y) ∝ exp

{
− x2 − x(2ρy)

2(1− ρ2)

}
exp

{
− y2

2(1− ρ2)

}

f(x|y) ∝ exp

{
− (x2 − x(2ρy) + (ρy)2 − (ρy)2)

2(1− ρ2)

}

f(x|y) ∝ exp

{
− (x− ρy)2 − (ρy)2

2(1− ρ2)

}

f(x|y) ∝ exp

{
− (x− ρy)2

2(1− ρ2)

}

Dengan cara yang sama didapat distribusi bersyaratf(y|x)

f(y|x) ∝ exp

{
− (y − ρx)2

2(1− ρ2)

}

setelah didapatkan distribusi bersyaratf(x|y) danf(y|x), dapat dilihat bahwaf(x|y) adalah
menyebarN (ρy,

√
(1− ρ2)), danf(y|x) adalah menyebarN (ρx,

√
(1− ρ2)). Sehingga da-

pat dibuat program untuk melakukan simulasiGibbs samplingpada distribusi bivariate normal,
berikut adalah kode program dengan menggunakan R-Statistik.

# Gibbs sampling untuk kasus bivariate normal...
# Gibbs sampling dengan n=banyaknya iterasi dan rho=parameter korelasi

gibbs<-function(n, rho) {
#Alokasi matriks
mat <- matrix(ncol = 2, nrow = n)
#nilai awal
x <- 0
y <- 0
mat[1, ] <- c(x, y)
#Loop
for (i in 2:n) {

#Komponen x
x <- rnorm(1, rho * y, sqrt(1 - rhoˆ2))
#Komponen y
y <- rnorm(1, rho * x, sqrt(1 - rhoˆ2))
#Matriks hasil simulasi
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mat[i, ] <- c(x, y)
}
mat

} #Cara Pemanggilan
bvn<-gibbs(10000,0.98)
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Gambar 3:Hasil simulasi Gibbs sampling pada distribusi bivariate Normal

4 KESIMPULAN

Algoritma Metropolis-Hastingsberguna untuk membangkitkan barisan sampel dari su-
atu distribusi probabilitas yang sulit untuk dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan
mekanisme penerimaan dan penolakan. Barisan ini dapat digunakan untuk mengaproksimasi
distribusi dengan histogram, atau untuk menghitung integral. AlgoritmaMetropolis-Hastings
dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Algoritma Metropolis yang sebenarnyaqij = qji

b) Gerak AcakMetropolis-Hastings: q(i, j) = q(j − i)

c) Independen sampling:q(i, j) = q(j) independen darii

Gibbs Samplingadalah kasus khusus dari algoritmaMetropolis-Hastingsdengan proba-
bilitas penerimaan(α) selalu satu, berguna untuk membangkitkan barisan sampel dari distribusi
probabilitas bersama dua atau lebih variabel acak. Barisan tersebut bertujuan untuk meng-
aproksimasi distribusi bersama dengan sebuah histogram atau menghitung ekspektasi.Gibbs
Samplingmemerlukan distribusi bersyarat(conditional distribution)dari tiap-tiap variabel. Pa-
daGibbs Samplingsemua simulasi adalah univariate dan semua sampel hasil simulasi diterima.

Kedua algoritma yang telah dibahas merupakan algoritmaMarkov chain Monte Carlo
yang termasuk dalam bagian algoritma aproksimasi yang menggunakan teknik simulasi meng-
gunakan bantuan komputer.
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