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ABSTRAK 

Utami, I.W. 2018. Identifikasi Indikator Kesehatan di Indonesia Berdasarkan 

Analisis Faktor. Tugas Akhir, Jurusan Matematika Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Nur Karomah 

Dwidayati, M.Si. 

Kata kunci: Indikator Kesehatan, Analisis Faktor. 

Indikator kesehatan merupakan variabel yang digunakan sebagai patokan untuk 

mengetahui kondisi dan perubahan di bidang kesehatan. Dalam indikator 

kesehatan terdapat tiga belas variabel diantaranya (1) persentase penduduk yang 

mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu (2) persentase persalinan 

ditolong tenaga kesehatan (3) persentase balita yang pernah mendapat imunisasi 

BCG (4) persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT (5) persentase 

balita yang pernah mendapat imunisasi Polio (6) persentase balita yang pernah 

mendapat imunisasi Campak (7) rata – rata lama (bulan) anak 2 - 4 tahun 

mendapat ASI (8) rata – rata anak 2 – 4 tahun yang disusui dengan makanan 

tambahan (bulan) (9) rata – rata anak 2 – 4 tahun yang disusui tanpa makanan 

tambahan (bulan) (10) persentase penduduk yang mengobati diri sendiri (11) 

persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional (12) persentase 

penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu (13) persentase penduduk yang 

rawat inap setahun terakhir. Dari ketiga belas variabel tersebut masih bisa di 

kelompokkan atau disederhanakan menjadi faktor – faktor baru yang terdiri dari 

gabungan beberapa variabel. Pemilihan metode analisis faktor digunakan  untuk 

meringkas atau mereduksi beberapa variabel yang terdapat pada indikator 

kesehatan.  Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan prosedur 

analisis faktor, mengetahui faktor – faktor yang terbentuk dari variabel indikator 

kesehatan setelah dilakukan analisis faktor, dan mengetahui variabel yang 

signifikan berasarkan metode analisis faktor. Berdasarkan hasil penelitian, 

prosedur analisis faktor terdiri dari beberapa tahap yaitu, pengujian variabel 

dengan menggunakan metode KMO Bartlett’s Test of sphericity serta pengukuran 

MSA (Measure of Sampling Adequacy), proses pemfaktoran, proses rotasi, dan 

proses validasi. Setelah dilakukan pengujian variabel didapat nilai KMO dan 

MSA > 0,5 yang berarti semua variabel layak untuk dilakukan uji lanjut. Setelah 

dlakukan analisis faktor, terdapat tiga faktor yang terbentuk dengan nilai masing – 

masing faktor (5,609), (4,494), (1,246). Ketigabelas variabel dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa faktor baru yaitu Keluhan dan Imunisasi, 

Persalinan dan Penanganan Anak Usia Dini, dan Pengobatan Tradisional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara 

variabel – variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel – 

variabel baru yang lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan 

menunjukkan yang mana di antara variabel – variabel semula itu yang 

merupakan faktor-faktor persekutuan (Suryanto, 1988:234).  

 Asumsi mendasar yang harus digarisbawahi dalam analisis faktor 

adalah variabel – variabel yang dianalisis memiliki keterkaitan atau saling 

berhubungan. Analisis faktor merupakan salah satu bagian dari analisis 

multivariat yang bertujuan untuk meringkas atau mereduksi variabel amatan 

secara keseluruhan menjadi beberapa kumpulan variabel atau dimensi baru. 

Kumpulan dari beberapa variabel dinamai faktor, di mana faktor tersebut 

tetap mencerminkan variabel – variabel aslinya. 

Dalam penerapannya, metode analisis faktor dapat digunakan dalam 

berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Kesehatan adalah kondisi 

dinamik keadaan kesempurnaan jasmani, mental dan sosial dan bukan 

semata – mata bebas dari rasa sakit, cedera dan kelemahan saja, yang 

memungkinkan setiap orang mampu mencapai derajat kesehatan yang 
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optimal secara sosial dan ekonomi. Masalah kesehatan tidak hanya ditandai 

dengan keberadaan penyakit, tetapi gangguan kesehatan yang ditandai 

dengan adanya perasaan terganggu fisik, mental maupun spiritual. Beberapa 

masalah kesehatan lainnya terangkum pada indikator kesehatan. Dalam 

indikator kesehatan terdapat beberapa variabel yang masih bisa di 

kelompokkan atau disederhanakan menjadi faktor – faktor baru yang terdiri 

dari gabungan beberapa variabel. Oleh karena itu metode analisis faktor 

dipilih untuk meringkas atau mereduksi beberapa variabel yang terdapat 

pada indikator kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana prosedur analisis faktor ? 

2. Berapa faktor yang terbentuk dari variabel indikator kesehatan setelah 

dilakukan analisis faktor ? 

3. Variabel apa saja yang signifikan berdasarkan metode analisis faktor ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menjelaskan prosedur analisis faktor. 

2. Mengetahui faktor – faktor yang terbentuk dari variabel indikator 

kesehatan setelah dilakukan analisis faktor. 
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3. Mengetahui variabel yang signifikan berdasarkan metode analisis 

faktor. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu atau 

menambah ilmu pengetahuan tentang metode analisis faktor dan 

penerapannya di berbagai bidang khususnya pada penelitian ini di 

bidang kesehatan. 

2. Bagi Jurusan Matematika 

Adapun manfaat bagi Jurusan Matematika adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan 

yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan 

bagi mahasiswa. 

3. Bagi Kementrian Kesehatan   

Penggunaan metode analisis faktor terhadap indikator kesehatan 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukkan untuk 

memudahkan pembentukkan variabel pada data indikator kesehatan.  

1.4 Pembatasan Masalah 

Data yang diolah terbatas pada informasi hasil pengamatan dari BPS 

Pusat, yaitu data indikator kesehatan di indonesia periode tahun 1995 - 

2017. Dalam hal ini dianalisis 13 variabel dalam indikator kesehatan. Dari 
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data yang di publikasikan oleh BPS, diambil data dari tahun 2010 sampai 

dengan 2017. Adapun data dari tahun 1995 sampai tahun 2009 tidak 

dicantumkan karena pada penelitian ini hanya diidentifikasi beberapa data 

pada tahun yang berurutan dan memiliki kelengkapan data didalamnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Untuk mengetahui apa saja yang terkandung dalam laporan ini, maka 

dibuat sistematika laporan Tugas Akhir. 

Bagian pengantar berisi halaman judul, halaman pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, halaman prakata, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.  

Kemudian halaman utama laporan yang berisi beberapa bab dan sub-bab. 

BAB I PENDAHULUAN menyajikan gagasan pokok yang paling yang 

paling sedikit terdiri atas lima bagian: (1) latar belakang, (2) rumusan 

masalah, (3) batasan masalah, (4) tujuan dan manfaat penelitian, (5) 

sistematika penulisan. Kelima gagasan tersebut ditulis dalam bentuk sub-

bab. BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi kajian teori dan hasil – hasil 

penelitian terdahulu yang menjadi kerangka pikir penyelesaian masalah 

penelitian yang disajikan ke dalam beberapa sub-bab. BAB III METODE 

PENELITIAN menyajikan gagasan pokok yang paling sedikit terdri atas: 

ruang lingkup penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 

analisis data dan alur penelitian. Gagasan – gagasan tersebut dapat disajikan 

dalam bentuk beberapa sub-bab. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan dam rangka 



  5 

 

 
 

menjawab permasalahan penelitian. Bab ini dapat terdiri dari beberapa sub-

bab hasil penelitian dan sub-bab pembahasan. 

BAB V PENUTUP berisi simpulan dan saran. Kedua isi tersebut masing – 

asing dapat dijadikan menjadi dua sub-bab, yaitu simpan dan saran. Untuk 

bagian akhir penelitian berisi daftar pustaka dan lampiran – lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Matriks  

Matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan 

(Anton, 1985:25). Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan 

elemen dalam matriks. Jika A adalah sebuah matriks, maka  menyatakan 

elemen yang terdapat di dalam baris 𝑖 dan kolom 𝑗 dari A. Jadi, matriks A 

yang mempunyai 𝑚 baris dan 𝑛 kolom berukuran 𝑚x𝑛 dan dapat ditulis 

sebagai berikut. 

        (2.1) 

Pada sub bab ini akan dibahas hal – hal yang berkaitan dengan matriks, antara 

lain matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, matriks simetris, 

transpose matriks, matriks ortogonal dan inversi matriks. 

2.1.1 Matriks Persegi 

Sebuah matriks A dengan 𝑛 baris dan 𝑛 kolom, maka matriks 

tersebut merupakan matriks persegi berorde 𝑛 (Susanta, 1994:34). Elemen 

– elemen  disebut sebagai diagonal utama dari A. 
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        (2.2) 

2.1.2 Matriks Diagonal 

Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan semua 

unsurnya yang tidak terletak pada diagonal utama adalah nol (Anton, 

2004:74). Matriks diagonal  dapat ditulis sebagai berikut. 

 

        (2.3) 

2.1.3 Matriks Identitas 

Suatu matriks bujur sangkar berordo 𝑛x𝑛 dikatakan matriks 

identitas apabila elemen diagonalnya bernilai 1 dan elemen lainnya 

bernilai 0 (Santosa, 2009:25). Matriks berordo 𝑛 × 𝑛 disimbolkan dengan 

. 

 dst        (2.4) 

2.1.4 Transpose Matriks 

Apabila matriks A berukuran , maka transpose matriks A 

(disimbolkan dengan  ) adalah matriks berukuran  yang didapat 

dari matriks A dengan mempertukarkan baris menjadi kolom dan kolom 
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menjadi baris (Susanta, 1994:35). Bila disimbolkan akan berbentuk  

 

     (2.5) 

2.1.5 Matriks Simetris 

Matriks simetris adalah matriks persegi A, dengan = 𝑨. 

2.1.6 Matriks Ortogonal 

Matriks persegi A berorde  dikatakan ortogonal jika  

         (2.6) 

 

2.1.7 Invers Matriks 

Jika A adalah matriks berukuran nxn, maka invers matriks A 

adalah matriks yang berukuran  yang disimbolkan dengan  

dengan sifat bahwa (Susanta, 1994:38): 

         (2.7) 

2.1.8 Nilai Eigen dan Vektor Eigen 

Misal A adalah sebuah matriks 𝑛 × 𝑛 dikatakan mempunyai nilai 

eigen λ apabila memenuhi persamaan: 

         (2.8) 



  9 

 

 

Jika sebuah vektor yang tak nol (𝑥 ≠ 0) di dalam di mana 𝑨𝒙 = λ𝒙, 

maka 𝒙 dinamakan vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan 

nilai eigen λ (Anton,1991:277). 

2.1.9 Matriks Data Multivariat 

Sebuah matriks adalah susunan segi empat siku-siku dengan 

bilangan-bilangan yang dinamakan entri matriks. Entri matriks sering 

dinotasikan dengan  yang berarti nilai tertentu di variabel ke-𝑖 yang 

diamati pada item ke-𝑗. Dalam analisis multivariat digunakan sejumlah 𝑝 

variabel yang merupakan karakteristik dari objek yang diteliti, dengan 

nilai 𝑝 ≥ 1. Sedang jumlah observasi atau objek yang diteliti sebanyak 𝑛. 

Secara umum data analisis multivariat dapat digambarkan dalam bentuk 

(Johnson, 2007). 

objek – 1       objek – 2    ...     objek –       ...      objek -   

variabel – 1              ...                  ...   

variabel – 1              ...                  ...   

        ...        ...   ...     ...     ...         ...   ... 

variabel – j               ...                  ...   

        ...        ...   ...     ...     ...         ...   ... 

variabel – p              ...                  ...   
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atau dapat ditulis dalam bentuk berikut : 

        (2.9) 

 dengan, 

   : data objek ke-  pada variabel ke-  

   : banyak objek 

   : banyak variabel 

2.2 Analisis Faktor 

2.2.1 Definisi Analisis Faktor 

Analisis multivariat adalah teknik-teknik analisis statistika yang 

memperlakukan sekelompok variabel yang saling berkorelasi sebagai satu 

sistem, dengan memperhitungkan korelasi antar variabel-variabel tersebut 

(Suryanto, 1988:1). Analisis Multifariat merupakan perluasan dari analisis 

univariat atau bivariat. Analisis multivariat adalah analisis multi variabel 

dalam satu atau lebih hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua 

teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran 

pada individu atau objek (Santoso, 2014: 7). Analisis multivariat berasal 

dari kata multi dan variate, dua kata ini dapat diartikan analisis lebih dari 

dua variabel. Analisis multivariat merupakan salah satu analisis statistika 

yang berkaitan dengan analisis banyak variabel (Widarjono, 2015: 1). 
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Menurut Hair, sebagaimana dikutip oleh Sarwono (2013: 1), Analisis 

Multivariat mengacu pada semua teknik statistik yang secara bersamaan 

menganalisis beberapa pengukuran terhadap individual atau objek dalam 

suatu riset. Analisis multivariat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode 

dependensi (ketergantungan) dan metode interdependensi (saling 

ketergantungan).  

1. Metode Dependensi  

Metode Dependensi digunakan jika persoalan pokok yang hendak 

dipecahkan adalah tentang hubungan antara dua kelompok variabel, di 

mana kelompok yang satu adalah variabel-variabel bebas sedangkan 

yang kedua adalah variabel-variabel tak bebas. Analisis statistik yang 

termasuk dalam metode dependensi adalah analisis regresi, analisis 

varians, analisis korelasi kanonis, analisis diskriminan dan analisis 

logit.  

2. Metode Interdependensi  

Metode Interdependensi digunakan apabila diantara variabel yang 

diukur tidak dibedakan antara variabel bebas dan variabel tak bebas, 

sehingga persoalan pokoknya adalah tentang saling ketergantungan. 

Salah satu analisis yang termasuk dalam metode interdependensi 

adalah analisis faktor, dimana tidak ada pembagian variabel menjadi 

variabel bebas (independen) dan variabel tak bebas (dependen).  

Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang 

saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan 
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tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa 

variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari pada 

variabel yang diteliti. Hal ini berarti, analisis faktor dapat juga 

menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian (Suliyanto, 

2005). Analisis faktor bertujuan untuk meringkas sejumlah variabel ke 

dalam kelompok yang lebih kecil. Pengujian ini dilakukan dengan 

memasukkan semua variabel yang ada, kemudian pada variabel–variabel 

tersebut dikenakan sejumlah pengujian (Hendikawati, 2011: 28). Secara 

umum analisis faktor bertujuan untuk mereduksi data dan 

menginterpretasikannya sebagai suatu variabel baru yang berupa variabel 

bentukan (Karyanus Daely, 2013). 

Pada analisis faktor, variabel – variabel dalam jumlah besar 

dikelompokkan dalam sejumlah faktor yang mempunyai sifat dan 

karakteristik yang hampir sama, sehingga lebih mempermudah 

pengolahan.  

Berdasarkan tujuannya analisis faktor dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori 

(Dillon dan Goldstein, 1984:439). 

1. Analisis Faktor Eksploratori  

Pada Analisis Faktor Eksploratori tidak dilakukan hipotesis yang 

bersifat teoritis, sehingga kesimpulan pengelompokan pada faktor – 

faktor akan dibuat berdasarkan apa yang nanti diperoleh dalam 

analisis. Pada analisis ini masing-masing variabel awal diperbolehkan 
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mempunyai nilai factor loading pada beberapa faktor, dan setelah nilai 

diperoleh akan dibuat keputusan pada faktor mana variabel akan 

dimasukkan. 

2. Analisis Faktor Konfirmatori  

Analisis Faktor Konfirmatori mempunyai informasi yang bersifat 

teoritis tentang struktur yang mendasari data dan diharapkan akan 

dihasilkan faktor yang sesuai dengan hipotesis tersebut sehingga 

sering dilakukan perulangan analisis, jika hasil pengujian model 

ternyata tidak sesuai dengan apa yang dihipotesiskan. Analisis faktor 

konfirmatori melakukan pengelompokan pada sebuah variabel hanya 

berdasarkan variabel - variabel awal tertentu.  

2.2.2 Kegunaan Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan dalam situasi sebagai berikut: 

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (underlying 

dimensions) atau faktor yang menjelaskan korelasi antara satu set 

variabel. 

2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak 

bekorelasi (independen) yang lebih sedikit jumlahnya untuk 

menggantikan suatu set variabel yang saling berkorelasi di dalam 

analisis multivariat. 

3. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari 

suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk digunakan di 

dalam analisis multivariat (Supranto, 2010). 
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2.2.3 Asumsi pada Analisis Faktor 

Prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi – asumsi terkait 

dengan korelasi (Santoso, 2002:58-59): 

1. Besarnya korelasi atau korelasi antar-variabel independen harus cukup 

kuat, misal di atas 0,5. 

2. Besar korelasi parsial, korelasi antara dua variabel dengan menganggap 

tetap variabel yang lain, justru lebih kecil. Pada SPSS, deteksi terhadap 

korelasi parsial diberikan lewat pilihan ANTI-IMAGE 

CORRELATION. 

3. Pengujian seluruh matriks korelasi (korelasi antar variabel) yang diukur 

dengan besaran BARTLETT TEST OF SPHERICITY atau 

MEASURES SAMPLING ADEQUACY (MSA). Pada pengujian ini 

diharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit 

variabel. 

2.2.4 Model Matematik dalam Analisis Faktor 

Dilihat dari segi matematis, analisis faktor hampir sama dengan regresi 

linear berganda, di mana setiap variabel dinyatakan sebagai suatu 

kombinasi linier dari faktor yang mendasari (underlying factors). Jumlah 

(amount) varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan variabel 

lainnya tercakup dalam analisis yang disebut Community. Kovariansi antar 

variabel yang diuraikan, dinyatakan dalam suatu comon factors yang 

sedikit jumlahnya ditambah dengan faktor yang unik untuk setiap variasi. 
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Apabila variabel – variabel tersebut dibakukan (standardized), model 

faktor dapat ditulis sebagai berikut : 

   (2.10) 

Dimana : 

  =  Variabel ke-i yang dibakukan (rata-rata nol, standar     

          deviasinya satu ) 

 =  Koefisien regresi parsial yang dibakukan untuk variabel i  

         pada Common factor ke-j 

   =  Common factor ke-j 

   =  Koefisien regresi parsial yang dibakukan untuk  

           variabel i pada faktor unik ke-i (unique factors) 

   =  Faktor unik ke-i (unique factors) 

   =  Banyaknya Common factor 

2.2.5 Tahapan Analisis Faktor 

2.2.5.1 Menentukan variabel  

Pemilihan variabel-variabel observasi berdasarkan korelasi di antara 

variabel. Variabel dengan korelasi yang kuat akan masuk dalam analisis 

faktor dan variabel dengan korelasi yang lemah akan dikeluarkan dari 

analisis faktor. Jika sebuah atau lebih variabel mempunyai korelasi yang 

lemah terhadap variabel lain maka tidak akan terjadi pengelompokan. 

Dengan kata lain, yang menjadi fokus dalam analisis ini adalah ukuran 

korelasi antar variabel-variabel awal karena tujuan analisis ini sendiri 
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adalah untuk mengidentifikasi hubungan dalam sekumpulan variabel awal 

tersebut.  

2.2.5.2 Uji Korelasi dan Kelayakan Suatu Variabel 

a. Uji Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) 

Uji Bartlett dalam analisis faktor digunakan untuk menguji korelasi 

antar variabel. Hipotesis dan kriteria pengujian pada Uji Bartlett 

sebagai berikut. 

a. Hipotesis  

H0 = Antar variabel tidak memiliki korelasi 

H1 = Antar variabel memiliki korelasi dan sampel memadai untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

b. Kriteria uji signifikansi  

H0 diterima apabila nilai sig >  = (0,05) 

Uji Bartlett pada SPSS akan menghasilkan nilai KMO (Kaiser-

Mayer-Olkin) dan nilai signifikansi. Apabila nilai Bartlett hitung > 

Bartlett tabel (0,5) atau nilai Sig <  = (0,05) maka menunjukkan 

nilai korelasi yang tinggi antar variabel sehingga proses dapat 

dilanjutkan. 

b. Uji MSA (Measure of Sampling Adequancy) 

Uji MSA adalah uji yang digunakan untuk mengukur homogenitas 

antar variabel dan dilakukan penyaringan antar variabel sehingga 

hanya variabel yang memenuhi syarat yang dapat di proses lebih 

lanjut di mana  nilai MSA yang memenuhi berada antara 0,5 – 1,0.  
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Dengan kriteria sebagai berikut. 

 MSA = 1 variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan 

oleh variabel lain. 

 MSA = 0,5 variabel dapat diprediksi dan bisa dianalisis lebih 

lanjut  

 MSA < 0,5 variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 

dianalisis lebih lanjut serta dikeluarkan dari variabel lainnya. 

Hipotesis dan kriteria pengujian pada Uji MSA sebagai berikut. 

a.  Hipotesis  

H0 = variabel tidak layak dan tidak dapat diproses lebih lanjut. 

H1 = variabel layak dan dapat diproses lebih lanjut. 

b. Kriteria uji signifikansi 

H0 diterima apabila nilai sig >  = (0,05) 

Nilai MSA pada SPSS akan ditunjukkan pada baris Anti Image 

Correlation  dengan tanda “a” yang membentuk diagonal. Apabila 

pada nilai MSA ditemukan nilai kurang dari 0,5 maka variabel 

tersebut harus dikeluarkan atau direduksi dari penelitian dan 

pengujian diulang sampai nilai MSA memenuhi kriteria. 

2.2.5.3 Proses Pemfaktoran atau Ekstraksi 

Proses pemfaktoran adalah proses pemisahan variabel – variabel 

yang memenuhi korelasi dari nilai MSA, di mana suatu variabel dikatakan 

berkorelasi jika nilai MSA > 0,5. Pada proses pemfaktoran, variabel – 
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variabel akan diekstrak menjadi satu atau lebih faktor yang telah lolos 

pada uji variabel sebelumnya. Metode yang digunakan untuk melakukan 

proses ekstraksi adalah metode Principal Component Analysis.  

Metode Principal Component Analysis adalah adalah teknik yang 

digunakan untuk menyederhanakan suatu data, dengan cara 

mentransformasi data secara linier sehingga terbentuk sistem 

koordinat baru dengan varians maksimum. Metode ini dapat digunakan 

untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data 

tersebut secara signifikan.  

Secara sederhana, sebuah variabel akan mengelompok ke suatu 

faktor (yang terdiri atas variabel – variabel yang lainnya pula) jika variabel 

tersebut berkorelasi dengan sejumlah variabel lain yang ‘masuk’ dalam 

kelompok aktor tertentu (Santoso, 2002:60). 

2.2.5.4 Proses Rotasi Faktor 

Tujuan utama proses rotasi adalah tercapainya kesederhanaan 

terhadap faktor dan meningkatnya kemampuan interpretasinya. Dua 

metode rotasi dalam analisis faktor yang terus dikembangkan oleh banyak 

peneliti adalah metode rotasi ortogonal dan metode rotasi oblique.  

1. Rotasi ortogonal merupakan rotasi yang dilakukan dengan 

mempertahankan sumbu secara tegak lurus satu dengan yang lainnya. 

Dengan melakukan rotasi ini, maka setiap faktor independen terhadap 

faktor lain karena sumbunya saling tegak lurus. Rotasi ortogonal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_koordinat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_koordinat
https://id.wikipedia.org/wiki/Varians
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digunakan bila analisis bertujuan untuk mereduksi jumlah variabel 

tanpa mempertimbangkan seberapa berartinya faktor yang diekstraksi.  

Dalam metode rotasi ortogonal dikenal beberapa pengukuran analitik, 

diantaranya metode quartimax, varimax dan equimax.  

a. Metode rotasi quartimax, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah 

menyederhanakan baris sebuah matriks faktor. Nilai factor loading 

dirotasi sehingga sebuah variabel akan mempunyai factor loading 

tinggi pada salah satu faktor, dan pada faktor-faktor yang lain 

dibuat sekecil mungkin. Pemusatan metode rotasi ini adalah 

penyederhanaan struktur pada baris matriksnya. Metode ini tidak 

banyak dikembangkan oleh para peneliti karena tidak berhasil 

digunakan untuk mendapatkan struktur yang sederhana. Pada 

akhirnya metode ini akan membuat sebuah faktor yang terlalu 

umum dan tujuan rotasi tidak akan dicapai.  

b. Metode varimax memfokuskan analisisnya pada penyederhanaan 

kolom matriks faktor. Penyederhanaan secara maksimum dapat 

terjadi apabila hanya ada nilai 0 dan 1 dalam sebuah kolom. Pada 

metode ini terjadi kecenderungan menghasilkan beberapa nilai 

factor loading yang tinggi (mendekati -1 atau +1) dan beberapa 

nilai factor loading mendekati 0 pada masing-masing kolom 

matriks. Logika interpretasi akan lebih mudah ketika korelasi 

antara faktor dan variabel bernilai +1 atau -1 karena hal ini 

mengindikasikan adanya asosiasi yang sempurna yang sifatnya 
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positif atau negatif. Nilai 0 mengindikasikan adanya asosiasi yang 

sangat kurang. Teknik varimax mencoba menghasilkan nilai factor 

loading yang besar atau faktor lainnya sekecil mungkin. Struktur 

yang dihasilkan ini jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan 

metode quartimax. Selain itu, metode varimax ini dapat 

membedakan faktor dengan lebih jelas.  

c. Metode equimax merupakan gabungan antara metode kuartimax 

dan varimax. Fokus dari metode ini adalah dengan 

menyederhanakan baris atau kolom matriks faktor. Namun pada 

perkembangannya metode ini tidak diterima secara meluas atau 

jarang digunakan. Dari penjelasan diatas, maka yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode varimax. 

2. Rotasi  oblique tidak mempertahankan sumbu tegak lurus lagi. Dengan 

rotasi ini maka korelasi antar faktor masih diperhitungkan karena 

sumbu faktor tidak saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Rotasi 

oblique digunakan untuk memperoleh jumlah faktor yang secara 

teoritis cukup berarti. Pada penelitian ini akan difokuskan pada 

penggunaan metode rotasi ortogonal.  

2.2.5.5 Proses Validasi Faktor 

Tahapan terakhir dalam analisis faktor adalah pengujian terhadap 

kestabilan analisis. Pengujian ini biasa disebut sebagai validasi hasil 

pemfaktoran. Proses validasi ada berbagai macam cara, namun yang 

paling praktis digunakan adalah dengan menguji kestabilan faktor yang 
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telah terbentuk. Untuk mengetahui kestabilan tersebut, sampel yang ada 

akan dipecah (split) menjadi dua bagian, kemudian setiap bagian akan 

diuji dengan analisis faktor, persis seperti yang telah dilakukan 

sebelumnya. Kemudian masing – masing hasil diperbandingkan, dengan 

ketentuan, jika sebuah faktor stabil, maka hasil – hasil yang ada relatif 

tidak jauh berbeda, baik jumlah faktor atau angka – angkanya (Santoso, 

2002:94). Dengan demikian hasil analisis faktor dapat digeneralisasikan 

pada populasinya. 

2.3 Indikator Kesehatan 

2.3.1 Pengertian Indikator Kesehatan 

Menurut WHO (2002), Indikator adalah variabel yang membantu 

untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung.  

Dari beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa indikator 

merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan 

atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap 

perubahan – perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Secara ilmiah dikatakan bahwa indikator harus valid, objektif, 

sensitif dan spesifik (Wijono D, 2006). Indikator yang valid secara nyata 

mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, artinya indikator yang 

digunakan benar – benar dapat dipakai untuk mengukur aspek – aspek 

yang akan dinilai. Objektif artinya hasil pengukurannya akan sama bila 

dilakukan oleh orang lain dalam keadaan yang sama. Sensitif atau peka 

artinya dapat secara tajam membedakan atau melihat adanya perubahan 
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suatu keadaan atau fenomena. Spesifik artinya merefleksikan perubahan 

dalam situasi yang berkaitan, atau dapat dikatakan bahwa indikator yang 

digunakan dapat memberikan gambaran perubahan ukuran yang jelas. 

Indikator didefinisikan sebagi variabel yang dapat digunakan untuk 

membantu mengukur perubahan atau dengan kata lain, suatu variabel yang 

digunakan sebagai patokan untuk mengetahui adanya perubahan (Wijono 

D, 2006). Indikator kesehatan merupakan variabel yang digunakan sebagai 

patokan untuk mengetahui kondisi dan perubahan di bidang kesehatan. 

Secara umum, indikator kesehatan meupakan langkah – langkah ringkasan 

yang menangkap informasi yang relevan tentang atribut kesehatan yang 

berbeda dimensi, dan kerja sistem kesehatan (WHO, 2002:26). 

2.3.2 Manfaat Indikator Kesehatan 

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya lingkungan masyarakat, sosial ekonomi dan budaya, perilaku 

sehat dari masyarakat, jumlah dan kualitas pelayanan kesehatan serta 

faktor keturunan. Dengan demikian untuk mencapai derajat kesehatan 

faktor – faktor yang mempengaruhi tersebut harus dapat dikendalikan 

dengan baik. Untuk itu dilakukan pengukuran – pengukuran dengan 

indikator kesehatan dan dilakukan pengumpulan data atau angka statistik 

yang diperlukan. Menurut Wijono D (2006) manfaat yang diperoleh 

dengan adanya indikator dan statistik adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya perubahan hasil pelaksanaan (output) 

program dan dampak yang terjadi. 
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2. Untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan program. 

3. Untuk menilai hasil dari program dan manfaat program sebagai 

patokan atau dasar bagi penelitian secara obyektif. 

4. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program. 

5. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mebuat kebijakan 

perencanaan. 

6. Untuk membandingkan keberhasilan. 

7. Untuk menyusun atau memperbaiki perencanaan program. 

8. Untuk keperluan penelitian (Evaluative Research) atau 

Comperative Research. 

9. Untuk mengetahui adanya masalah kesehatan dan sebab – 

sebabnya atau dengan kata lain untuk mengetahui adanya 

penyimpanganyang terjadi. 

2.3.3 Kegunaan Indikator Kesehatan 

Indikator kesehatan dan indikator yang berhubungan dengan 

kesehatan sering digunakan dalam berbagai kombinasi, khususnya 

digunakan untuk mengukur efektivitas dan dampak pembangunan 

nasional. Berbagai indikator tersebut dapat ditempatkan dalam kelompok – 

kelompok yang menyangkut kebijaksanaan kesehatan, kebijaksanaan 

sosial ekonomi, penyediaan layanan kesehatan atau status kesehatan. 

Indikator untuk kebijakan kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan 

pada dasarnya berguna untuk mengukur efektivitas, sedang indikator 
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untuk sosial ekonomi untuk mengukur dampak program kebijakan 

(Wijono D, 1999). 

2.3.4 Indikator Kesehatan yang Digunakan 

Berdasarkan data di BPS Pusat, beberapa indikator kesehatan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan 

yang lalu. 

2. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan dan 

tenaga medis). 

3. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG  

4. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT 

5. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio 

6. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Campak 

7. Rata – rata lama (bulan) anak 2-4 tahun mendapat ASI 

8. Rata – rata anak 2-4 tahun yang disusui dengan makanan tambahan 

(bulan) 

9. Rata – rata anak 2-4 tahun yang disusui tanpa makanan tambahan 

(bulan) 

10. Persentase penduduk yang mengobati sendiri 

11. Persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional 

12. Persentase penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu 

13. Persentase penduduk yang rawat inap setahun terakhir. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis faktor 

dalam bentuk tugas akhir. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Muntaha (2011) menunjukkan bahwa analisis faktor yang mempengaruhi 

pengunjung datang ke taman wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo 

menghasilkan 3 faktor. yaitu faktor alam, faktor pengelola wisata dan faktor 

pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa analisis faktor dipercaya untuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi pengunjung datang ke taman 

wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo. 

Penelitian selanjutnya Sari (2010) menunjukkan bahwa analisis faktor 

indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang 

mempengaruhi laju inflasi Kota Semarang tahun 2009 dengan menggunakan 

SPSS 16.0 menghasilkan 1 faktor. Penelitian selanjutnya Aisyah (2016) 

menunjukkan bahwa analisis faktor pola pengeluaran per rumah tangga di 

Indonesia tahun 2012 dengan menggunakan SPSS dan NCSS menghasilkan 

3 faktor dan hasil penelitian Aghnia (2017) menghasilkan 1 faktor dengan 

semua variabel mempengaruhi laju inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

analisis faktor dapat dipercaya untuk menganalisis permasalahan analisis 

faktor di berbagai bidang. Sehingga dalam penelitian ini analisis yang 

digunakan adalah analisis faktor. Indeks Harga Konsumen merupakan 

indikator untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas perekonomian suatu 

negara. Maka Indeks Harga Konsumen pasti memiliki faktor yang 

mempengaruhinya. Sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan 
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penelitian mengenai faktor-faktor Indeks Harga Konsumen di Indonesia 

(Nasional). Untuk mengetahui seberapa besar faktor Indeks Harga 

Konsumen yang mempengaruhi Laju Inflasi. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Analisis statistika dapat dikelompokan berdasarkan jumlah variabel 

yang urinalisis, diantaranya analisis univariat, bivariat dan multivariat. 

Analisis univariat adalah analisis statistika yang hanya melibatkan satu 

variabel. Analisis bivariat adalah analisis statistika yang melibatkan dua 

variabel sedangkan analisis multivariat adalah analisis yang melibatkan 

lebih dari dua variabel.  

Pada penelitian ini digunakan metode analisis faktor. Analisis faktor 

adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel – variabel, 

dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel – variabel baru, yang 

lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan yang menunjukkan 

yang mana di antara variabel-variabel semula tersebut yang merupakan 

faktor-faktor persekutuan (Suryanto, 1988:234). Dalam analisis faktor, 

variabel-variabel dalam jumlah besar dikelompokan dalam sejumlah faktor 

yang mempunyai sifat dan karakteristik yang hampir sama, sehingga lebih 

mempermudah pengolahan. Pengelompokan dilakukan dengan mengukur 

korelasi sekumpulan variabel dan selanjutnya menempatkan variabel – 

variabel yang berkorelasi tinggi dalam satu faktor, dan variabel-variabel lain 
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yang mempunyai korelasi relatif lebih rendah ditempatkan pada faktor yang 

lain. Dari keterangan di atas dapat dilihat kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari hasil pengolahan data dan interpretasi hasil yang didapatkan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Proses atau prosedur yang digunakan pada analisis faktor meliputi 

hal – hali berikut. 

a. Menguji variabel – variabel yang telah ditentukan, dengan 

metode Bartlett Test of sphericity serta pengukuran MSA 

(Measure of Sampling Adequacy) kemudian dilakukan 

penyaringan terhadap sejumlah variabel, hingga didapat 

variabel – variabel yang memenuhi syarat untuk dianalisis. 

b. Setelah sejumlah variabel yang memenuhi syarat didapat, 

kegiatan berlanjut ke proses inti yaitu pemfaktoran. Proses 

ini akan mengekstrak satu atau lebih faktor dari variabel – 

variabel yang memenuhi syarat pada uji variabel 

sebelumnya. 

c. Setelah satu atau lebih faktor terbentuk, dengan sebuah faktor 

terdiri dari beberapa variabel, selanjutnya dilakukan proses 

rotasi faktor yang bertujuan untuk memperjelas posisi sebuah 

variabel yang akan dimasukkan pada satu atau beberapa 

faktor. 
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d. Proses akhir dari analisis faktor yaitu validasi faktor. Validasi 

dilakukan dengan cara membagi sampel awal menjadi dua 

bagian, lalu mengulang proses analisis faktor kemudian  

membandingkan hasil faktor sampel satu dengan sampel dua. 

Jika hasil tidak banyak perbedaan, bisa dikatakan faktor yang 

terbentuk telah valid. 

2. Berdasarkan tabel 4.4 Hasil Ekstraksi Pemfaktoran (Total Variance 

Explained) terdapat tiga faktor yang terbentuk. Ketiga faktor tersebut 

dapat dilihat dengan nilai yang dihasilkan pada tabel total yang 

memiliki nilai diatas 1,0. Nilai tersebut terdiri dari: 

1. 5,609 

2. 4,494 

3. 1,246 

3.  Berdasarkan tabel 4.1 Nilai KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity 

dan tabel 4.2 Nilai Anti-Image Correlation dari Uji MSA, ketiga 

belas variabel telah memenuhi nilai signifikansi yaitu nilai KMO 

Bartlett’s Test of Sphericity > taraf signifikansi yaitu sebesar 0,72 > 

0,5. Dan nilai Anti-Image dari ketiga belas variabel dapat dilihat 

pada tabel 5.1 
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Tabel 5.1 Nilai Anti-Image 

Variabel  Nilai Anti Image  

1 0,715 

2 0,707 

3 0,850 

4 0,724 

5 0,768 

6 0,877 

7 0,702 

8 0,672 

9 0,623 

10 0,713 

11 0,545 

12 0,841 

13 0,662 

 

Dari ketiga belas variabel padat tabel 5.1, dapat diketahui bahwa 

semua variabel memenuhi nilai signifikansi (0,5). Sehingga semua 

variabel layak untuk diuji lebih lanjut.  

5.2 Saran 

1. Dengan menerapkan metode analisis faktor, dinas kesehatan dapat 

mengelompokkan ketiga belas variabel yang terdapat pada Indikator 

Kesehatan menjadi tiga faktor baru yang masih mencakup ruang 

lingkup ketiga belas variabel yang ada. 

2. Setelah dilakukan analisis faktor, alangkah baiknya jika data tersebut 

dilakukan uji lanjut seperti uji Regresi.  
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