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ABSTRACT 

 

 

THE NORMALITY IN CONFIRMATORY FACTOR 

ANALYSIS (CFA) MODEL BY DIAGONALLY 

WEIGHTED LEAST SQUARE (DWLS) ESTIMATION 

METHOD FOR ORDINAL DATA 

 

By 

LINDA ANGGRAINI 

 

SEM is one of technique analysis multivariate which is combining between path 

analysis and factor analysis. In SEM, Confirmatory Analysis Factor (CFA) is used 

for doing exam to a model. Diagonally Weighted Least Square (DWLS) method is 

estimation that consistent. This research aim to evaluate the normality and covariant 

matrix estimation from data ordinal which unknown the spread from in sampel 50, 

100, and 150 that used DWLS. In finding the normality by using DWLS method in 

sampel 50, 100, and 150 used by using Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, 

dan Ryan-Joiner test. To finish the problem on analysis of the data which form 

ordinal scale is used Structural Equation Modelling (SEM) or Lisrel. According to 

the result of researchcould be found that for sampel 50, 100, and 150 the spread of 

the data is normal and the best test use Kolmogorov-Smirnov test. 

 

Kata kunci : Structural Equation Modelling (SEM), Diagonally Weighted Least 

Square (DWLS), and Normality 

 



ABSTRAK 

 

 

KENORMALAN DALAM MODEL CFA (CONFIRMATORY 

FACTOR ANALYSIS) DENGAN METODE ESTIMASI 

DWLS (DIAGONALLY WEIGHTED LEAST SQUARE) 

PADA DATA ORDINAL 

 

Oleh  

LINDA ANGGRAINI 

 

SEM merupakan salah satu teknik analisis peubah ganda yang menggabungkan 

antara analisis jalur dan analisis faktor. Dalam SEM menggunakan faktor analisis 

konfirmatori untuk melakukan pengujian dalam suatu model. Metode Diagonally 

Weighted Least Square (DWLS) adalah penduga yang konsisten. Penelitian ini 

bertujuan menguji kenormalan dan melakukan pendugaan matriks kovarian dari data 

ordinal yang tidak diketahui bentuk sebarannya pada sampel 50, 100, dan 150 

dengan menggunakan metode DWLS. Untuk melihat kenormalan dengan metode 

DWLS pada ukuran sampel 50, 100, dan 150 dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Ryan-Joiner. Untuk menyelesaikan 

masalah pada analisis data yang berbentuk skala ordinal digunakan Structural 

Equation Modelling (SEM) atau Lisrel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 

untuk ukuran sampel 50, 100, dan 150 data menyebar normal dan pengujian terbaik 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

 

Kata kunci : Structural Equation Modelling (SEM), Diagonally Weighted Least 

Square (DWLS), dan Normalitas 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Dalam suatu penelitian, peneliti sering kali dihadapkan pada permasalahan yang 

melibatkan dua atau lebih variabel dimana variabel-variabel tersebut melibatkan 

faktor yang dapat diukur secara langsung (observable factor) yang disebut variabel 

indikator dan melibatkan faktor yang tidak dapat diukur secara langsung 

(unobservable factor) yang disebut variabel laten. Variabel laten dapat diukur melalui 

peubah indikator dan variabel indikator memiliki pengaruh terhadap variabel laten 

untuk mengindikasi variabel laten tersebut. Peubah bebas dan peubah tak bebas 

dikenal dengan istilah eksogen dan endogen. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Model 

pengukuran memodelkan hubungan antara variabel laten dengan variabel-variabel 

teramati. Variabel laten yang dapat diamati secara langsung misalnya seperti 

pendapatan, jenis kelamin, jumlah penduduk dan peubah laten yang tidak dapat 

diamati secara langsung misalnya motivasi, kecerdasan, kinerja. 

Model persamaan struktural (Structural Equation Modelling, SEM) merupakan suatu 

teknik analisis multivariate generasi kedua yang menggabungkan antara analisis 
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faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan 

mengestimasi secara simultan variabel-variabel indikator, baik variabel eksogen 

maupun endogen yang sekaligus melibatkan variabel-variabel latennya. Sebuah 

variabel laten adalah sebuah konsep yang dihipotesiskan atau yang teramati dan 

hanya dapat didekati melalui variabel-variabel teramati. Sementara itu, variabel 

teramati adalah variabel yang nilainya dapat diperoleh dari responden melalui 

berbagai metode pengumpulan data (Wijanto, 2008) 

Penelitian ini akan menggunakan data berskala ordinal. Variabel ordinal adalah suatu 

variabel kategori yang dapat ditata berdasarkan suatu hubungan penataan atau urutan 

dan memiliki peringkatan. Biasanya sering dijumpai jenis data pengamatan berupa 

data kualitatif karena data dikumpulkan melalui quisoner dengan skala ordinal. 

Variabel ordinal tidak mempunyai satuan pengukuran, biasanya variabel ordinal 

diberi skor atau kode berupa angka artinya mempunyai urutan dari negatif sampai 

positif. Pada umumnya analisis peubah ganda atau analisis regresi tidak dapat 

digunakan untuk menganalisis data bervariabel ordinal. Penelitian ini menjelaskan 

tentang penggunaan data berskala ordinal dengan metode statistika model analisis 

faktor konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis, CFA).  
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji metode pendugaan kuadrat terkecil terboboti diagonal (Diagonally 

Weighted Least Square, DWLS) pada beberapa ukuran sampel dalam model CFA 

untuk data ordinal. 

2. Mengetahui kenormalan pada model analisis faktor konfimatori (Confirmatory 

Factor Analysis, CFA) menggunakan metode DWLS untuk data ordinal dengan 

sampel tertentu. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang Linear Structure Relationship (LISREL) yang 

terdapat dalam Structural Equation Modelling (SEM) pada pembaca. 

2. Memberikan penegtahuan tentang kenormalan dalam Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) menggunakan Diagonally Weighted Least Square (DWLS). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Analisis Multivariat 

 

 

Dalam penelitian, tidak jarang data dikumpulkan dari sejumlah unit objek dan di 

setiap objek tidak hanya satu, tetapi banyak peubah yang diukur. Statistik 

multivariate dapat membantu peneliti ketika dihadapkan sejumlah data yang besar 

dan berhubungan dalam sebuah unit percobaan. Dalam multivariate bukan hanya 

Y banyak tetapi juga saling berkolerasi dan diselesaikan secara bersama (Susetyo, 

2003) 

Secara umum dalam n buah pengamatan dilakukan pengukuran p buah 

karakteristik (peubah atau variabel, dengan x1, x2, x3,….., xp) 

Suatu matriks acak                 berderajat p dikatakan berdistribusi 

normal multivariat dengan vektor nilai tengah   dan matriks kovarian   

dituliskan :  

                                     (2.1) 

Misalkan             variabel acak dari distribusi normal multivariat dengan 

vektor nilai tengah   dan matriks kovarian   , penduga    diberikan oleh : 
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]                   (2.2) 

dengan : 

   
 

 
    

 
      

           

 
          (2.3) 

sedangkan penduga    diberikan oleh : 

 ̂   
 

   
   (         )          

 
           .  (2.4) 

Konsep kovarian dirangkum dalam suatu matriks yang memuat varian dan 

kovarian sebagai berikut : 

    

[
 
 
 

                             
                               

    
                               ]

 
 
 

  [

          

          

    
          

]   

(Sartono, 2003). (2.5) 

 

 

2.2 Dalil Limit Pusat 

 

 

Dalil limit pusat menyatakan bahwa: 

1. Apabila populasi berdistribusi tidak normal, sebaran dari rata-rata sampel 

akan mendekati sebuah sebaran normal bila besaran sampel cukup besar, 

biasanya 30 atau lebih. 

2. Bila sampel acak berukuran n ditarik dari suatu populasi yang besar atau tak 

hingga dengan niali tengah µ dan ragam σ
2
 maka nilai tengah sampel z (µ dari 

  ) akan menyebar mendekati sebaran normal dengan nilai tengah µ dari 
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      dan simpangan baku σ dari    = σ/√ . Dengan demikian z =    -

µ)(σ/√ ) merupakan suatu nilai bagi peubah acak normal baku z.  

Dari dalil tersebut berarti apapun sebaran dari data yang ada, jika n cukup besar 

maka rataan dari data tersebut akan menyebar normal (µ,σ
2
) (Mangkuatmodjo, 

2004). 

 

2.3 Kenormalan 

 

 

Asumsi-asumsi yang dilakukan untuk melihat kenormalan yaitu: 

Rata-rata : E (ųi) = 0 

Varians : E (ų
2

i) = σ
2
 

Asumsi-asumsi ini secara ringkas bisa dinyatakan sebagai : 

ųi    N (0, σ
2
) 

 

dimana  berarti “didistribusikan sebagai” dan N berarti “distribusi normal” 

unsur dalam tanda kurung menyatakan dua parameter distribusi normal yaitu rata-

rata dan varians.  Dua variabel yang didistribusikan secara normal kovarians atau 

korelasi nol berarti dua variabel tadi bebas. Jadi, dengan asumsi kenormalan 

berarti bahwa ui dan uj tidak hanya berkolerasi tetapi juga didistribusikan secara 

bebas. Sebaran normal adalah distribusi yang relative sederhana yang hanya 

meibatkan dua parameter (rata-rata dan varians). Distribusi ini sangat dikenal dan 

sifat-sifat teoritisnya telah dipelajari secara luas dalam statistic matematik 

(gujarati, 1978) 
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Sebaran normal dapat dipandang sebagai model atau dasar bagi teori statistika 

modern. Pada abad ke-18 para peneliti melihat adanya keteraturan galat 

pengukuran (errors of measurement) yang polanya dapat dihampiri oleh suatu 

kurva kontinu yang disebut sebagai kurva normal tentang galat dan mengikuti 

hukum-hukum peluang. Distribusi normal adalah suatu model matematik yang 

didefinisikann frekuensi relative skor x tertentu pada suatu distribusi normal. 

Definisi tersebut mengatakan bahwa frekuensi relative skor x bergantung kepada 

dua parameter (µ dan σ) dan dua konstanta (4,14 dan bilangan dasar system 

logaritma asli e = 2,7183). Dalam rumus tersebut, x adalah satu-satunya 

komponen yang bersifat acak (berubah-ubah nilainya) manakala nilai rata-rata dan 

simpangan baku distribusi normal telah ditentukan. 

  
 

 √  
   

   

 
                          (2.6) 

Keterangan : 

Y = kordinat pada grafik 

X = skor yang diperoleh 

µ = rata-rata populasi 

σ = simpangan baku populasi (3,14) 

e = 2,1783  

Sebaran normal memegang peranan yang sangat penting dalam statisitik 

inferensia yaitu sebagai model distribusi peluang (probability distribution) 

(Furqon, 1997) 

Uji sebaran normal adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi 

normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametik (statistic infernsal). Pada 

penelitian ini menggunakan perangkat lunak Minitab 16 dalam menguji 
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kenormalan yaitu uji normalitas Anderson-darling, Ryan-Jooine, dan 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

2.4 Model Persamaan Struktural (SEM) 

 

 

Model persamaan struktural atau Structure Equation Model (SEM) memainkan 

berbagai peranan penting, antara lain sebagai system persamaan simultan, analisis 

kausal linear, analisis lintasan (path analysis), analysis covariance structure, dan 

model persamaan struktural. Meskipun demikian ada beberapa hal yang 

membedakan SEM dengan analisis regresi biasa maupun teknik multivariat yang 

lain, karena SEM membutuhkan lebih dari sekedar perangkat statistik yang 

didasarkan atas regresi biasa dan analisis varian. SEM terdiri dari 2 bagian yaitu 

model variabel laten dan model variabel pengukuran (Wijanto, 2008).  

Penggunaan variabel – variabel laten pada regresi berganda menimbulkan 

kesalahan-kesalahan pengukuran (measurement errors) yang berperngaruh pada 

estimasi parameter dari sudut biased-unbiased dan besar kecilnya varian. Masalah 

kesalahan pengukuran ini diatasi oleh SEM melalui persamaan – persamaan yang 

ada pada model pengukuran. Parameter – parameter dari persamaan pada model 

pengukuran SEM merupakan “muatan faktor” atau  factor loadings dari variabel 

yang laten terhadap indikator – indikator atau variabel-variabel teramati yang 

tekait (Gujarati, 1995).  

SEM  merupakan gabungan dari dua metode statistik yang terpisah yaitu analisis 

faktor (factor analysis) yang dikembangkan di ilmu psikologi dan psikometri dan 

model persamaan simultan (simultaneous equation modeling) yang dikembangkan 

di ekonometrika (Ghozali, 2005). 
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Perbedaan paling jelas antara SEM dengan teknik multivariat lainnya adalah 

hubungan yang terpisah penggunaan untuk masing-masing set variabel dependen. 

Dalam istilah sederhana, SEM memperkirakan serangkaian terpisah, namun saling 

tergantung, persamaan regresi secara bersamaan dengan menetapkan model 

struktur yang digunakan oleh program statstik (Hair, et. al., 2007). 

Dalam bentuk umum persamaan struktural didefinisikan sebagai berikut :  

Misalkan vektor acak                  dan                  berturut-

turut adalah variabel laten endogen dan variabel laten eksogen membentuk 

persamaan simultan dengan sistem hubungan persamaan linear  

                      (2.7) 

Dimana   adalah vektor intersep,   dan   adalah matrik koefisien dan   

              adalah vektor galat dalam persamaan struktural. Elemen   

menghadirkan pengaruh variabel   dalam variabel   lainnya, dan elemen   

menghadirkan pengaruh langsung variabel   dalam variabel  . Diasumsikan 

bahwa   tidak berkorelasi dengan   dan     adalah nonsingular (Joreskog, 

2000).  

Bentuk Persamaan 2.7 dapat diuraikan menjadi : 

                              

                 

                 

                                                        (2.8) 
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Dari vektor 2.8 diperoleh: 

Vektor acak   dan   tidak diukur secara langsung tetapi melalui indikatornya 

yaitu variabel                   dan                   yang diukur, 

dengan model pengukuran dinyatakan sebagai berikut : 

          

         

  tidak berkorelasi dengan  ,   tidak berkorelasi dengan  , dan  ,  ,   tidak saling 

berkorelasi dan mempunyai nilai tengah nol. Sedangkan    dan    adalah matrik 

koefisien yang merupakan pengaruh variabel   dan   terhadap variabel indikator 

y dan x. 

Misalkan   adalah vektor nilai tengah            matrik kovarian pada   dan  , 

          matrik kovarian   dan  . Bentuk persamaan (2.2) dan asumsinya 

mengikuti vektor nilai tengah    dan matrik kovarian     pada            

adalah : 

    [             
                                

] 

    [
                

                              
]                     (2.9) 

dimana           

Dari persamaan 2.9 diperoleh: 

Vektor nilai tengah    dan dinyatakan: 

    [
    
    

]                                                                                  (2.10) 

dengan nilai tengah   adalah 
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Dan nilai tengah   adalah 

      (                ) 

                            

                  (                ) 

                                                                                  (2.11) 

Dari persamaan 2.11 diperoleh matriks varian kovarian    dinyatakan sebagai 

berikut : 

   [
      

      
]                                                                           (2.12) 

Dari persamaan 2.12 diperoleh  unsur-unsurnya dinyatakan sebagai berikut : 

               adalah kovarian diantara   

    adalah kovarian diantara   dinyatakan : 

                                                ] 

                                                  ]           

                                                                          

               ]            

                                                           

 ]           

                             

                                                                                   (2.13) 
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    adalah kovarian diantara   dan   dinyatakan : 

                                 ] 

                                         ] 

                                                             

                                           ] 

                                

                                                                                                                    (2.14) 

 

    adalah kovarian diantara   dan   dinyatakan : 

                                 ] 

                                  ]            

                                                               

                                     ]           

                                    

                                                                                                                (2.15) 

Variabel acak           dengan vektor nilai tengah   dan   dinyatakan 

sebagai berikut : 

  (
    

    
) 

  (
      

      
) 

Dari masing-masing elemen pada vektor nilai tengah dinyatakan sebagai berikut: 

      (         ) 

  (  )   (    )       
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                                                                        (2.16) 

 

                 

                    

                 

                                                                                   (2.17) 

Dari persamaan 2.16 dan 2.17  diperoleh sebagai berikut : 

  [
                

                        
]                                                             (2.18) 

Selanjutnya dari persamaan 2.18 diperoleh elemen pada matrik varian kovarian 

adalah sebagai berikut : 

    adalah kovarian diantara y dinyatakan : 

                [(        )(        )] 

                          [(     )        (       )   (      )   (    )

  (     )]   

                          (     )      (       )                  (      )

       (    )        (     ) 

                 
                    

                   
                                                       (2.19) 
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    adalah kovarian diantara y dan x dinyatakan : 

                 [(         )           ] 

                           [(     )  (       )  (    )  (       )  (         )

 (      )                       ] 

                          (     )      (       )      (    )      (       )

     (         )      (      )                        

            

                         
            

              
                                                                       (2.20) 

 

 

    adalah kovarian diantara y dan x dinyatakan : 

                  [           (         )] 

                      [(     )  (       )         (      )  (         )

          (    )  (      )       ] 

                          (     )      (      )                 (      )

     (       )                  (    )      (     )

           

                        
            

             
                                                                  (2.21) 
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    adalah kovarian diantara y dan x dinyatakan : 

                                       ] 

                                                                    

        ] 

                                                                         

                            

                                       
                    

                             
                                                                              (2.22) 

Sehingga dari persamaan 2.19, 2.20, dan 2.21 matriks varian kovarian yang 

didapat sebagai berikut : 

  [
                    

               
     

             
                          

            
]                   (2.23) 

 

2.4.1 Variabel-variabel dalam SEM 

 

 

Terdapat dua variabel dalam SEM, yaitu : 

 

a. Variabel Laten 

Variabel laten merupakan konsep abstrak, sebagai contoh : perilaku orang, 

sikap, perasaan , dan motivasi. Variabel laten ini hanya dapat diamati secara 

tidak sempurna melalui efeknya terhadap variabel teramati.  Terdapat dua jenis 

variabel laten , yaitu variabel laten endogen dan variabel laten eksogen. 

Variabel eksogen muncul sebgai variabel bebas dalam model. Sedangkan 

variabel endogen merupakan variabel terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model. Variabel laten eksogen dinotasikan dengan   (ksi) 

dan variabel laten endogen dinotasikan dengan   (etha) (Wijayanto, 2007). 
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(a)                                                              (b) 

Gambar 1. (a) Variabel laten eksogen dan (b) variabel laten endogen 

 

b. Variabel Indikator 

Variabel teramati atau terukur adalah variabel yang dapat diamati atau dapat 

diukur secara empiris dan sering disebut indikator. Variabel teramati 

merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Variabel teramati yang 

berkaitan atau merupakan efek dari variabel laten eksogen ( ) diberi notasi 

matematik dengan label X, sedangkan yang berkaitan dengan variabel laten 

endogen ( ) diberi label Y. Simbol diagram lintasan dari variabel teramati 

adalah bujur sangkar (Wijanto, 2008). 

 

 

Gambar 2. Variabel indikator 

 

 

2.4.2 Model – Model dalam SEM 

 

a. Model Struktural  

 

Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel laten. Hubungan ini umumnya linear. Parameter yang 

menunjukkan regresi variabel laten endogen pada variabel laten eksogen diberi 

label dengan huruf Yunani  , sedangkan untuk regresi variabel laten endogen 

Eksogen 

(𝜉) 

Endogen 

(𝜂 ) 

X Y 
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pada variabel laten endogen diberi label dengam huruf Yunani   . (Wijanto, 

2008). 

 

b. Model Pengukuran  

 

Dalam model ini , setiap variabel laten dimodelkan sebagai sebuah faktor yang 

mendasari variabel-variabel teramati yang terkait. Muatan – muatan faktor 

yang menghubungkan variabel laten dengan variabel-variabel teramati diberi 

label dengan huruf  Yunani   . Model pengukuran yang paling umum dalam 

aplikasi SEM adalah model pengukuran kon-generik (congeneric measurement 

model), dimana setiap ukuran atau variabel teramati hanya berhubungan 

dengan satu variabel laten, dan semua kovariasi diantara variabel-variabel 

teramati adalah sebagai akibat dari hubungan antara variabel teramati dan 

variabel laten (Wijanto, 2008). 

 

2.4.3 Tahapan-tahapan dalam prosedur SEM 

 

 

Prosedur Structural Equation Modeling (SEM)  secara umum akan mengandung 

tahap-tahap sebagai berikut  : 

1. Spesifikasi Model (Model Specification) 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural, 

sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan 

suatu teori atau penelitian sebelumnya.  
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2. Identifikasi  (Identification) 

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan 

kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya.  

 

3. Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis.  

 

4. Uji Kecocokan (testing fit) 

Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan data. 

Beberapa criteria ukuran kecocokan atau Goodness of fit dapat digunakan 

untuk melaksanakan langkah ini.  

 

 

5. Respesifikasi (Respecification) 

Tahap ini berkaitan dengan respesifikasi model berdasarkan atas hasil uji 

kecocokan tahap sebelumnya.  

(Wijanto, 2008). 

 

2.5 Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) 

Analisis Konfirmatori merupakan salah satu dari dua pendekatan utama di dalam 

analisis factor yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah model 

pengukuran yang dibangun sesuai dengan yang dihipotesiskan. Model CFA 
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adalah metode dengan model dibentuk dahulu, jumlah peubah laten ditentukan 

terlebih dahulu, pengaruh suatu peubah laten terhadap peubah teramati ditentukan 

terlebih dahulu, beberapa efek langsung peubah laten terhadap peubah teramati 

ditetapkan sama dengan nol atau suatu konstanta, kesalahn pengukuran boleh 

berkolerasi, kovarian-kovarian peubah laten dapat diestimasi atau ditetapkan pada 

nilai tertentu, serta memiliki identifikasi parameter. Dalam Analisis Faktor 

Konfirmatori, peubah laten dianggap sebagai peubah penyebab (oeubah bebas) 

yang mendasari peubah-peubah indicator (Wijanto, 2008). 

 

2.6 Metode Pendugaan 

 

 

Tahapan ini ditujukan untuk memperoleh estimasi dari setiap parameter yang 

dispesifikasikan dalam model yang membentuk matrix ∑(θ) sedemikian rupa 

sehingga nilai parameter menjadi sedekat mungkin dengan nilai yang ada dalam 

matrik S (matrik kovarian sample dari variabel teramati). Matriks kovarian sampel 

S digunakan untuk mewakili ∑ (matrik kovarian populasi) karena matrik kovarian 

populasi tidak diketahui. Berdasarkan hipotesis nol, diusahakan agar selisih S 

dengan ∑(θ) mendekati atau sama dengan nol. Hal ini dapat dilaksanakan dengan 

meminimumkan suatu fungsi F(S, ∑(θ)) melalui iterasi. 

Estimasi terhadap model dapat dilakukan menggunakan salah satu metode 

estimasi yang tersedia. Metode-metode pendugaan yang dapat digunakan dalam 

MPS adalah Instrumental Variabel (IV), metode kuadrat terkecil dua tingkat (Two 

Stage Least Square, 2SLS), metode kuadrat terkecil tanpa pembobot (Unweighted 

Least Square, ULS), metode kuadrat terkecil umum (Generalized Least Square, 

GLS), maximum likelihood (ML), metode kuadrat terkecil terboboti (Weighted 
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Least Square, WLS) dan metode kuadrat terkecil terboboti diagonal (Diagonally 

Weighted Least Square, DWLS).  

 

2.6.1 Metode Diagonally Weighted Least Square (DWLS) 

 

 

Metode Diagonally Weighted Least Square (DWLS) atau metode kuadrat terkecil 

terboboti diagonal diperoleh dengan mengimplementasikan atau menggunakan 

diagonal bobot matrik W dari penduga WLS dengan meminimumkan fungsi : 

FDWLS = (s – σ)
T
 diag (W)

-1
(s – σ)                                                                        

(2.24) 

Secara umum metode DWLS dapat dirubah rancanagn yang salah satu dari bobot 

matriks W dengan menggunakan INWGT = data set, karena elemen diagonal 

Wii,kk pada bobot matriks W adalah intrepetasi varian asimtotik pada kovarian dan 

korelasi dan elemen diagonalnya postif. 

Dimana s
T 

adalah vektor yang memuat unsur-unsur segitiga bawah serta diagonal 

matriks kovarian S sebagai penduga parameter. Sedangkan σ
T 

adalah vektor yang 

memuat unsur-unsur segitiga bawah serta diagonal matriks koragam ∑ model 

yang diduga. Matriks S dan σ merupakan matriks simetris dan definit positif. W
-1 

 

adalah invers dari matriks pembobot W bagi matriks galat yang meruapakan 

matriks varian asimtotik yang emplemenya dituliskan Wii,kk (Joreskog, 1996). 

Metode DWLS adalah penduga yang konsisten. Menurut Joreskog dan Sorbom 

(1998) DWLS dapat menjadi kurang stabil apabila dipakai untuk model yang 

besar dan sampel yang kecil. Kelemahan metode ini adalah jumlah variabel dalam 

model harus sedikit (kurang dari 20 variabel). 
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Bahkan beberapa penelitian simulasi menganjurkan penggunaan ukuran sampel 

sebesar 5000 agar metode DWLS ini dapat menghasilkan estimasi menggunakan 

DWLS lebih besar dibandingkan dengan metode ML. 

Dalam hal asumsi ragam galat homogeny tidak depenuhi, salah satu metode 

alternative yang dapt dicoba adalh metode kuadrat terkcil terboboti diagonal 

(Diagonally Weighted Least Square, DWLS).  

Untuk memperoleh penduga kuadrat terkecil terboboti dari β, mula-mula model 

regresi dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

Y = Xβ + ε                            (2.25) 

Dimana 

E(ε) = 0, Var(ε) = Vσ
2 

dan ε                   
                  

Misalkan Bahwa 

   
 

 

   ε , sehingga E(   = 0 

Akan ditunjukan bahwa  E(     = Var (   = I σ
2 

 

 

Bukti : 

Var(   = (     = E( 
 

 

   ε   
 

 

   ), karena  ( 
 

 

     =  
 

 

    

    =  
 

 

           
 

 

    

    =  
 

 

    
 

  
   

 

  
  
 σ

2 
  

 
 

    

    =  
 

 

    
 

  
   

 
 

     
 

  
  
 σ

2 

    = I σ
2
                        (2.26) 
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Jadi, jika kita menggandakan persamaan Y = Xβ + ε dengan  
 

 

   kita akan 

memperoleh sebuah model baru 

 
 

 
       

 
 
        

 
 
     

atau 

Z = Qβ +   

Dari persamaan Z = Qβ +   diperoleh bentuk persamaan  

     Qβ 

Dengan jumlah kuadrat sisanya adalah 

                ε 

       = (Y – Xβ*) diag     (Y – Xβ*) 

       = Y’   Y + β*’X’    Xβ - 2β*’X’    y                  (2.27) 

Karena β*’X’    Y adalah suatu scalar, bentuk itu sama dengan transposenya 

Y’   Xβ*. Untuk memperoleh penduga sehingga jumlah kuadrat sisa sekecil 

mungkin, kita diferensialkan     terhadap β*, maka kita peroleh persamaan 

sebagai berikut : 

    

  
 = 2X’    β* - 2X’   Y                                         

(2.28) 

Dan 

    

  
 = 2X’   X 

dengan mengambil  
    

  
 = 0 maka kita peroleh persamaan normal 

X’    β* = X’   Y 
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Dengan solusi penduga 

β* = (X’   X)
-1 

X’   Y 

β* adalah penduga tak bias dari β, dengan E(ε) = 0 

 

2.7 Konsep Dasar Matriks 

2.7.1 Matriks 

Sebuah  matriks adalah jajaran empat persegi panjang dari bilangan – bilangan . 

Bilangan – bilangan dalam jajaran tersebut disebut entri dari matriks (Anton dan 

Rorres, 2004 ).  

 

2.7.2 Transpos Matriks 

Jika A adalah sebarang matriks m x n, maka transpose dari A dinyatakan oleh A
T 

 

dan didefinisikan dengan matriks n x m yang didapatkan dengan mempertukarkan 

baris – baris dan kolom – kolom dari A, sehingga kolom pertama dari A
T
 adalah 

baris pertama dari A, kolom kedua dari A
T
 adalah baris kedua dari A , dan 

seterusnya (Anton dan Rorres, 2004).  

2.7.3 Matriks Indentitas 

Jika R adalah bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A, n x n, maka tredapat 

dua kemungkinan, yaitu R memiliki satu baris bilangan nol atau R merupakan 

matriks identitas In (Anton dan Rorres, 2004). 
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2.7.4 Matriks Simetris 

Sebuah matriks A berukuran n x n dikatakan sminetrik jika A’ = A (Mattjik dan 

Sumertajaya, 2011).  

 

2.7.5 Matriks Elementer 

Suatu matriks n x n disebut matriks elementer jika matriks tersebut dapat 

diperoleh dar matriks identitas In n x n dengan melakukan operasi baris elementer 

tunggal (Anton dan Rorres, 2004). 

 

2.7.6 Rank Matriks 

Dimensi ruang baris dan ruang kolom matriks A  dinamakan rank A dan 

dinyatakan dengan rank (A) (Anton dan Rorres, 2004). 

 

2.7.7 Matriks Non Singular 

Sebuah matriks A berukuran n x n dikatakan non singular jika semua baris atau 

kolomnya bebas linear, atau A non singular r(A) = n (Anton dan Rorres, 2004).  

 

2.7.8 Invers Matriks 

Invers matriks A adalah merupakan matriks kebalikan dari A, hal tersebut dapat 

dinyatakan dengan simbol A
-1

 . Adapun formulasi invers dinyatakan sebagai 

berikut : 

     
 

| |
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Dimana : 

| | = determinan A 

       = adjoint A =  transpose dari matriks kofaktor  

 Invers matriks A adalah merupakan kebalikan dari matriks A-nya , maka hasil 

perkalian antara matriks A dengan inversnya akan menghasilkan Identitas (I).  

              

Dimana : 

    : Invers Matriks 

A     : Matriks A 

I       : Matriks Identitas  

(Anton dan Rorres, 2004). 

 

2.7.9 Determinan Matriks  

 

Determinan dari matriks A berukuran nxn adalah perkalian dari semua akar ciri A, 

          dan dinotasikan | |, sehingga : 

| |            

Jadi | | = 0 jika dan hanya jika paling tidak ada satu akar cirri yang 0, yaitu 

terjadi jika dan hanya jika A singular (Anton dan Rorres, 2004). 

 

2.8 Indeks Kesesuaian Model 

Setelah melakukan estimasi yang menghasilkan nilai parameter, perlu dilakukan 

pemeriksaan tingkat kecocokan. Pada tahap ini kita akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan dengan model, validitas dan reliabilitas model 
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pengukuran, dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural.  Ukuran 

kesesuaian model lainnya yaitu: 

a. Chi-square (  ) 

Chi-square (  ) digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara 

matrik kovarian sampel dengan matrik kovarian model . Statistik     

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H0 :     θ  

H1 :      θ  

Sedangkan derajat kecocokan    dirumuskan sebagai berikut : 

         [   (θ̂)]  

Statistik tersebut mendekati distribusi khi-kuadrat dengan derajat bebas : 

df = 
            

 
    

Dimana  [   (θ̂)]   nilai minimum dari fungsi F untuk model yang di 

hipotesiskan.   adalah matriks kovarian populasi diduga dari   sampel dan 

  θ  matriks kovarian dugaan diduga dari model. p dan q adalah jumlah 

variable y dan x, sedangkan t adalah jumlah parameter yang diduga oleh 

model. Nilai    yang diharapkan adalah nilai yang kecil relative terhadap 

derajat bebasnya, atau P-value lebih besar dari 0,05 sehingga H0 tidak ditolak 

maka model baik. 
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b. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

Indeks ini pertama kali diusulkan ole Teiger dan Lind yang merupakan salah 

satu indeks yang informatif dalam SEM. Rumus perhitungan RMSEA adalah 

sebagai berikut : 

       √
 ̂ 

  
 

dimana  ̂        ̂   
  

    
       

RMSEA mengukur penyimpangan nilai parameter suatu model dengan matriks 

kovarian populasi.  

RMSEA ≤ 0.05 menunjukkan close fit 

0.05 < RMSEA ≤ 0.08 menunjukkan good fit 

0.08 < RMSEA ≤ 0.1   menunjukkan mediocre (marginal) fit  

0.1   < RMSEA       menunjukkan poor fit 

(Wijanto, 2008 ) .  

 

c. GFI (Goodness of Fit Index) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut, karena pada 

dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan tidak ada 

model sama sekali       . Rumus dari GFI adalah sebagai berikut : 

       
 ̂

  
 

 

dimana : 

 ̂   : Nilai minimum dari F untuk model yang dihipotesiskan  

    : Nilai minimum dari F, ketika tidak ada model yang dihipotesiskan . 
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GFI memiliki nilai yang berkisar antara 0 dan 1. Nilai GFI semakin mendekati 

1, maka menunjukkan kecocokan model. 

0.9  ≤ GFI          menunjukkan good fit 

0.80 ≤ GFI < 0.9 menunjukkan mediocre (marginal) fit 

(Wijanto, 2008) .  

 

 

d. Adjusted Goodness of fit (AGFI) 

AGFI adalah pengembangan dari GFI yang disesuaian dengan rasio derajat 

bebasdari null model dengan derajat bebas untuk dari model yang diestimasi. 

AGFI dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

         
   
   

         

              
 

   
         

Dimana : 

     : derajat bebasdari null model = p 

P : jumlah varian dan kovarian dari variabel teramati 

     : derajat bebasdari model yang diestimasi   

 AGFI nilainya berkisar antara 0 sampai 1, dimana nilai AGFI       

menunjukkan kecocokan model yang baik atau good fit (Wijanto,2008) .  
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e. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

Berbeda dengan AGFI yang memodifikasi GFI berdasarkan derajat bebas, 

PGFI berdasarkan parsimoni dari model yang diestimasi. Rumus PGFI adalah 

: 

      
   
   

      

Semakin tinggi nilai AGFI dan PGFI suatu model, maka semakin baik model 

tersebut. Tingkat signifikansi yang dianjurkan adalah PGFI      

(Wijanto,2008)  

 

2.9 Pengukuran data 

Data diklasifikasikan berdasarkan beberapa tingkatan pengukuran. Ada empat 

jenis pengukuran berdasarkan tingkat pengukuran (level of measurement) 

terhadap data, antara lain : 

 

2.9.1    Data Nominal 

 

 

Data nominal memiliki sifat antara lain : 

1. Kategori data direpresentasikan dengan label atau nama. 

2. Ketika label diberi kode numeric, kategori data tidak berarti mempunyai 

urutan logis. 

Contoh : Jenis Kelamin.yang diklasifikasikan dapat diurutkan atau diberi 

perangkat. 
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2.9.2 Data Ordinal 

Data ordinal memiliki sifat antara lain : 

1. Klasifikasi data ditampilkan menggunakan sekumpulan label atau nama 

(tinggi, menengah, rendah) yang mampunyai nilai relatif. 

2. Karena bersifat relatif, data yang diklasifikasikan dapat diurutkan atau diberi 

perangkat. 

Contoh : Sikap seseorang, jenjang pendidikan, rating acara televisi. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

 

3.2 Data Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mnggunakan perangkat lunak LISREL 8.80. Data 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil simulasi melalui 

pembangkitan dari komputer data berdistribusi normal peubah ganda dengan nilai 

tengah µ dan matrik kovarian ∑ untuk berbagai ukuran sampel 50, 100, 150. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan model awal yang akan dipakai untuk melakukan pengujian dengan 

cara membangkitkan data menggunakan progam Lisrel. 

2. Kemudian mengimport data ke program LISREL 8.80 dengan ukuran sampel 

50, 100 dan 150 dengan asumsi normal multivariat untuk membuat model 

persamaan struktural. 
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3. Melakukan pendugaan pada model persamaan struktural menggunakan metode 

DWLS dan diperoleh Path Diagram. 

4. Menentukan kualitas model dengan melihat uji kesesuaian model menggunakan 

AGFI, GFI, RMSEA,PGFI, dan χ
2
. 

5. Data awal yang dibangkitkan kemudian dieksport ke progam  Minitab 16 untuk 

diolah mencari kenormalan. 

6. Membuat grafik kenormalan pada masing-masing sampel menggunakan uji 

Anderson-Darling, Ryan-Joiner dan Kolmogorof-Smirnov dengan Minitab 16. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Model yang akan dikaji sesuai dengan model Confirmatory Factor Analysis 

(CFA)  pada Gambar 3 dibentuk dari 9 variable indikator eksogen X1, X2,  X3,  X4,  

X5,  X6,  X7,  X8,  X9, dan 2 dua variabel laten endogen      , dan 1 variabel laten 

eksogen   dan 5 variabel indikator endogen                dengan galad 

pengukuran ε1, ε2, ε3, ε4, ε5, ε6, ε7, ε8, ε9,  dan δ1, δ2, δ3, δ4, δ5. 
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Gambar 3. Model CFA (Confirmatory Factor Analysis) 

 

 

 



V. KESIMPULAN 

 

 

1. Dari beberapa indeks kecocokan yang digunakan dapat dikatakan bahwa 

pada metode DWLS semakin besar ukuran sampel maka model yang 

dihasilkan baik dan konsisten untuk ukuran sampel 50,100,dan 150. 

2. Dari uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov, Ryan-Joiner, dan Anderson 

Darling bahwa data untuk 50, 100,dan 150 data menyebar normal. 
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