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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Analisis faktor konfirmatori atau Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

merupakan teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menguji suatu model 

pengukuran. CFA digunakan dalam studi konfirmatori di mana peneliti telah 

memiliki pengetahuan tentang model suatu teori atau analisis eksploratori, yang 

bertujuan untuk menghasilkan model analisis faktor konfirmatori yang lebih 

akurat dengan sejumlah konstruk laten. Dengan CFA, dilakukan pengujian untuk 

mengetahui seberapa baik suatu indikator merepresentasikan konstruk laten yang 

tidak dapat diukur secara langsung. Penelitian di bidang ilmu perilaku, 

pendidikan, kedokteran dan sosial banyak menggunakan CFA untuk 

mengidentifikasi konstruk dan memodelkan hubungan antara konstruk laten 

dengan variabel teramati atau indikator (Harrington, 2009; Hair dkk, 2010; Lee, 

2007).  

Pengujian suatu model pengukuran CFA dilakukan melalui estimasi 

parameter model. Metode estimasi yang paling sering dipakai adalah metode 

Maximum Likelihood Estimation (MLE). Ada 3 asumsi untuk metode MLE, yaitu: 

1) ukuran sampel yang besar; 2) indikator berskala kontinyu; dan 3) indikator 

terdistribusi normal multivariat. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi maka 

akan timbul masalah, misalnya estimate yang tidak akurat. Oleh karena itu, MLE 

sebaiknya tidak digunakan apabila asumsinya tidak terpenuhi (Harrington, 2009). 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis MODEL PENGUKURAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT 
PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI BAYESIAN 

CHRISTINE



2 
 

 

Sebagai alternatif bila menghadapi masalah asumsi dalam metode MLE adalah 

dengan menggunakan metode estimasi Bayesian. 

Metode estimasi Bayesian memiliki kelebihan dapat digunakan pada 

ukuran sampel yang kecil, tidak bergantung pada asumsi normalitas parameter 

model dan memanfaatkan informasi prior yang penting tentang masalah yang 

diteliti (yang diterjemahkan menjadi distribusi prior) (Schoot dkk, 2013, 

Najafabadi, 2011). Analisis CFA dengan pendekatan Bayesian telah dilakukan 

oleh Najafabadi (2011) dalam penelitiannya tentang Precision Agriculture (PA). 

Peneliti lainnya yang mengaplikasikan Bayesian CFA adalah  Susiani (2013) 

dalam penelitiannya tentang penentuan indikator kemiskinan berdasarkan dimensi 

kualitas kesehatan dan kualitas ekonomi di Kabupaten Jombang.  

Penelitian di bidang kesehatan juga banyak menggunakan model 

pengukuran yang melibatkan variabel laten. Salah satu model pengukuran yang 

digunakan oleh pemerintah adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

(IPKM). IPKM adalah model pengukuran unidimensional dengan sekumpulan 

indikator kesehatan yang dapat menggambarkan masalah kesehatan serta 

keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). 

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) mulai disusun pada 

tahun 2010 dengan menggunakan 24 indikator yang datanya bersumber dari 

survei tahun 2007 dan 2008. Indeks ini kemudian disebut IPKM 2007. IPKM 

2007 dianggap memiliki keterbatasan indikator penting sehingga dikembangkan 

menjadi IPKM 2013 yang menggunakan 30 indikator (Kemenkes RI, 2014).  
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Indikator dalam IPKM 2013 dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu 

kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, 

penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Hasil 

penilaian faktor atau sub indeks ini dapat memberikan gambaran status kesehatan 

berdasarkan kelompok di tiap kabupaten/kota sehingga dapat membantu 

pemerintah guna penyusunan prioritas masalah dalam program pembangunan 

kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). 

 

1.2. Kajian Masalah 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kelebihan analisis CFA 

dengan metode estimasi Bayesian adalah fleksibilitas dalam ukuran sampel, di 

mana CFA Bayesian dapat digunakan pada ukuran sampel yang kecil. Kelebihan 

ini menjadi solusi bagi peneliti yang terkendala masalah ukuran sampel ketika 

menggunakan metode MLE di mana ukuran sampel yang direkomendasikan 

adalah 200 (Hair dkk, 2010).  

Susiani (2013) melakukan penelitian tentang penentuan indikator 

kemiskinan berdasarkan dimensi kualitas kesehatan dan kualitas ekonomi di 

Kabupaten Jombang. Dengan unit analisis kecamatan, diperoleh sebanyak 21 

kecamatan. Setelah dilakukan analisis CFA dengan menggunakan estimasi MLE, 

diperoleh hasil di mana semua variabel indikator tidak signifikan secara statistik 

sehingga tidak dapat mengukur variabel latennya. Hal ini sejalan pula dengan 

hasil studi simulasi yang dilakukan oleh Lee dan Song (2004) yang 

menyimpulkan bahwa metode MLE tidak disarankan untuk ukuran sampel kecil 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis MODEL PENGUKURAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT 
PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI BAYESIAN 

CHRISTINE



4 
 

 

(Harrington, 2009). Dengan ukuran sampel yang kecil, hasil yang signifikan 

seringkali sulit unutk diperoleh (Brown, 2014). 

Kemampuan metode estimasi Bayesian dalam hal flesksibilitas ukuran 

sampel memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis CFA pada model 

pengukuran pembangunan kesehatan masyarakat kabupaten/kota dalam suatu 

provinsi. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan CFA pada 

pengukuran pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang 

terdiri atas 11 kabupaten/kota.  

Sebagaimana hasil perhitungan IPKM 2013 yang dipublikasikan oleh 

Kementerian Kesehatan, hanya 3 dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah 

mengalami kenaikan peringkat secara nasional sedangkan 7 kabupaten/kota 

mengalami penurunan peringkat. Selain itu, tidak ada kabupaten/kota yang 

mengalam kenaikan yang bermakna. Sedangkan 1 kabupaten lainnya adalah 

kabupaten baru sehingga tidak dapat dibandingkan IPKM-nya (Kemenkes RI, 

2014). Untuk mengetahui kontribusi setiap indikator dalam model pengukuran 

pembangunan kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah 

serta gambarannya di setiap kabupaten/kota, dengan kondisi ukuran data yang 

kecil, maka peneliti menggunakan analisis CFA dengan pendekatan Bayesian.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. 
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1. Bagaimana model pengukuran pembangunan kesehatan masyarakat dengan 

menggunakan Bayesian CFA? 

2. Berapa skor faktor pembangunan kesehatan masyarakat kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan hasil analisis Bayesian 

CFA? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Menganalisis model Bayesian CFA pembangunan kesehatan masyarakat 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.  

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Menentukan model Bayesian CFA pembangunan kesehatan masyarakat. 

2. Menghitung skor faktor pembangunan kesehatan masyarakat kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan hasil analisis Bayesian 

CFA. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai metode 

statistik Bayesian CFA dalam model pengukuran pembangunan kesehatan 

masyarakat pada tingkat provinsi di Indonesia yang dapat diimplementasikan di 

tingkat kabupaten/kota. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Hasil analisis dan kesimpulan dapat dijadikan rekomendasi bagi 

pemerintah daerah dalam menentukan prioritas masalah kesehatan dan 

perencanaan program pembangunan kesehatan. 
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