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Abstract— Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 
(IPKM) merupakan kumpulan indikator kesehatan yang 
dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk 
menggambarkan masalah kesehatan suatu daerah. 
Indikator-indikator terpilih dalam IPKM juga menjadi 
acuan dalam perencanaan program pembangunan 
kesehatan. Model IPKM 2013 mengelompokkan 30 
indikator terpilih menjadi 7 (tujuh) kelompok indikator 
kesehatan yang kemudian dihitung nilai sub indeks 
masing-masing. Structural Equation Modeling-Partial 
Least Square (SEM-PLS) merupakan salah satu teknik 
analisis statistika yang mengkombinasikan multiple 
regression analysis dan factor anlysis untuk mengestimasi 
beberapa persamaan secara simultan dengan pendekatan 
bootstrap. Hasil penelitian dengan menggunakan SEM-
PLS menunjukkan tiga dari enam indikator pada 
variabel kesehatan balita yang signifikan, dua dari tiga 
indikator pada variabel kesehatan reproduksi yang 
signifikan, empat dari lima indikator pada variabel 
pelayanan kesehatan yang signifikan, dua dari empat 
indikator pada variabel perilaku kesehatan yang signi-
fikan, tiga dari enam indikator pada variabel penyakit 
tidak menular signifikan, seluruh indikator pada 
variabel penyakit menular dan pada variabel kesehatan 
lingkungan signifikan. Pada analisis selanjutnya yang 
hanya digunakan indkator yang signifikan dan menun-
jukkan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap 
variabel IPKM. Hasil estimasi dengan boostrap untuk uji 
hipotesis juga menunjukkan bahwa variabel kesehatan 
balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, 
perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit 
menular dan kesehatan lingkungan berpe-ngaruh 
terhadap IPKM. 
  
Keywords— Indikator Kesehatan, IPKM, Structural 
Equation Modeling-Partial Least Square  

I. PENDAHULUAN 

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 
(IPKM) adalah kumpulan indikator kesehatan yang 
dapat mudah dan langsung diukur untuk menggambar-
kan masalah kesehatan yang berkaitan dengan Umur 
Harapan Hidup. IPKM merupakan indikator komposit 
yang dapat menggambarkan kemajuan pembangunan 
kesehatan yang dirumuskan dari 24 indikator 
kesehatan. IPKM disusun oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian 
Kesehatan RI. IPKM didasarkan pada data Riset 
Kesehhatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas), dan Survei Potensi Desa (Podes). 
Sejak tahun 2010 IPKM telah dicapai oleh Kementrian 
Kesehatan. IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut 
dari komponen kesehatan pada IPM. Kemudian 
dilakukan pengembangan model IPKM 2013 dengan 
menggunakan 30 indikator yang dapat digunakan 
sebagai rumus standar untuk IPKM yang akan datang 
(Tim Penyusun IPKM, 2014). Selain itu untuk menen-
tukan peringkat provinsi dan kabupaten/kota dalam 
keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat, 
IPKM juga dapat dimanfaatkan sebagai advokasi ke 
pemerintah sehingga sumber daya dan program 
kesehatan diprioritaskan serta sebagai salah satu 
kriteria penentuan alokasi dana bantuan kesehatan 
pusat ke daerah (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 
Selanjutnya IPKM 2013 dapat dibagi menjadi 7 sub-
indeks yaitu: kesehatan balita, kesehatan reproduksi, 
pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit 
tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan 
lingkungan.  

Berdasarkan pada pengembangan model IPKM 
2013, diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur yang 
terdiri dari 38 Kabupaten/Kota telah mengalami 
penurunan peringkat (Tim Penyusun IPKM, 2014). 
Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis untuk 
mengetahui hubungan antara indikator dengan variabel  
yang mempengaruhi terhadap IPKM di Jawa Timur, 
sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan untuk 
meningkatkan IPKM sebagai usaha perbaikan kualitas 
kesehatan masyarakat dalam meningkatkan deajat 
kesehatan di masa yang akan datang. Penelitian 
tentang IPKM diantaranya dilakukan oleh Pramono, 
dkk (2012), dalam penelitiannya yang berjudul 
Pemetaan Determinan Angka Kematian Bayi di Jawa 
Timur Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat menyimpulkan bahwa persen-
tase balita dengan status gizi kurus-sangat kurus, 
persentase balita yang imunisasi lengkap, persentase 
jarak ke faskes terdekat kurang dari 1 km berpengaruh 
signifikan terhadap AKB. Octavanny, dkk (2017) 
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dengan menggunakan Pendekatan Regresi Semipara-
metrik Spline menyimpulkan bahwa angka kematian 
bayi, kepadatan penduduk, persentase rumah tangga 
berperilaku hidup bersih dan sehat, dan persentase 
rumah sehat bepengaruh signifikan terhadap IPKM. 

Structural Equation Modeling-Partial Least 
Square (SEM-PLS) merupakan salah satu klasifikasi 
dari metode Structural Equation Modeling (SEM). 
Analisis SEM merupakan metode gabungan dari 
analisis regresi, analisis faktor, dan analisis jalur. SEM 
adalah salah satu teknik multivariat yang akan 
menunjukkan bagaimana cara merepresentasikan suatu 
seri atau deret hubungan kausal (causal relationship) 
dalam suatu diagram jalur (path diagram). Analisis 
SEM dilakukan dengan tiga macam kegiatan secara 
serentak, yaitu pengecekan validitas dan reliabilitas 
instrument (analisis faktor konfirmatori), pengujian 
model hubungan antar variabel (analisis jalur) dan 
kegiatan untuk mendapatkan suatu model yang cocok 
untuk prediksi (berkaitan dengan analisis regresi atau 
analisis model struktural) (Sugiyono, 2013). SEM 
sebagai metode analisis multivariate telah banyak 
digunakan dalam penelitian empiris pada beberapa 
tahun terakhir, SEM memungkinkan peneliti untuk 
menguji model kompleks dengan menyuguhkan solusi 
yang utuh dengan mengestimasi hubungan yang rumit 
antar variabel. Metode SEM dapat diklasifikasikan 
dengan covariance-based SEM (CB-SEM) dan 
component-based SEM atau Partial Least Square 
(SEM-PLS).  

Ghozali (2014:10) menjelaskan bahwa PLS 
adalah metode analisis yang bersifat soft modeling 
karena tidak mendasarkan pada asumsi data harus 
dengan skala pengukuran, distribusi data (distribution 
free) dan jumlah sampel tertentu yang berarti jumlah 
sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Berdasarkan 
uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan 30 
indikator kesehatan yang membentuk 7 sub-indeks 
untuk memodelkan IPKM di Jawa Timur pada tahun 
2013, sebagai kajian untuk mengetahui karakteristik 
kualitas kesehatan masyarakat dalam meningkatkan 
derajat kesehatan di Kabupaten/Kota Jawa Timur. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Adapun tinjauan pustaka yang mendukung 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
A. Structural Equation Modeling-Partial Least 

Square (SEM-PLS)  
Partial Least Square (PLS) dikembangkan pertama 

kali oleh Wold sebagai metode umum untuk 
mengestimasi path model yang menggunakan konstruk 
laten dengan multiple indikator. Pada tahun 1966 
Herman Wold mempresentasikan dua prosedur iterative 
menggunakan metode estimasi least square untuk 
single dan multikomponen model (Ghazali, 2008). Pada 
dasarnya, Wold membangun PLS untuk menguji teori 
yang lemah dan masalah pada asumsi normalitas 
distribusi data (Jogiyanto, 2009).  

Tujuan PLS adalah memprediksi pengaruh variabel 
X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritikal di 

antara kedua variabel. PLS adalah metode regresi yang 
dapat digunakan untuk identifikasi faktor yang 
merupakan kombinasi variabel X sebagai penjelas dan 
variabel Y sebagai respon (Talbot, 1997 dalam 
Jogiyanto, 2009).  

Dalam menggunakan metode PLS ini, ada beberapa 
langkah-langkah yaitu: 
1. Merancang Model Struktural (Inner model) 

Inner Model (inner relation, structural odel, dan 
substantive theory) menggabarkan hubungan antar 
variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model 
struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square 
untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test 
untuk predictive relevance, dan uji t serta signifikansi 
dari koefesien parameter jalur struktural. Perubahan 
nilai R2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh 
variabel laten independen tertentu terhadap variabel 
laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 
substantif (Ghozali, 2014:42). Hasil R2 sebesar 0,67; 
0,33; dan 0,19 mengindikasikan bahwa model “baik” , 
“moderat”, dan “lemah” (Chin, 1998). Persamaan inner 
model adalah: 

� = �� + �� + �              (1) 

Keterangan: 

�   = matriks konstruk laten endogen 

�   = koefesien matriks variabel endogen 

�   = matriks konstruk laten eksogen 

�   = koefesien matriks variabel eksogen 

�   = inner model residual matriks 

Di samping melihat nilai R-square, model PLS 
juga dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif 
relevansi oleh model dan juga estimasi parameternya. 
Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memilki 
predictive relevance, sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 
0  menunjukkan model kurang memiliki predictive 
relevance (Chin, 1998). Perhitungan Q-square 
dilakukan dengan rumus: 

�� = 1 − �1 − ��
���1 − ��

�� … … �1 − ��
��   (2) 

Dimana ��
�, ��

�, .... , ��
� adalah R square 

variabel endogen. 
Besaran Q2 memiliki nilai dengan rentang 0 < Q2 < 

1, dimana semakin mendekati 1 berarti semakin baik. 
Besaran Q2 ini setara dengan koefesien determinasi 
total pada analisis jalur (path analysis). 
2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian dengan PLS dimulai dengan pengujian 
model pengukuran untuk menguji validitas konstruk 
dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan 
untuk mengukur kemampuan instrumen penelitian apa 
yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006 
dalam Hartono dan Abdillah, 2014:58). Uji validitas 
konstruk dalam PLS dilaksanakan melalui uji 
convergent validity, discriminant validity dan average 
extracted (AVE). Uji reliabiltas digunakan untuk 
mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur 
konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur 
konsistensi responden dalam menjawab instrumen. 
Instrumen dikatakan andal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 
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waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam PLS dapat 
menggunakan metode composite reliability dan 
cronbach’s alpha (Hartono dan Abdillah, 2014:62). 

Convergent validity dari model pengukuran dengan 
model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi 
antara item score/component score dengan construct 
score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif 
dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan 
kontruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk 
penelitian tahap awal dari pengembangan skala 
pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap 
cukup (Chin, 1997 dalam Hartono dan Abdillah, 
2014:61). 

Discriminant validity dari model pengukuran 
dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross 
loading pengukuran dengan konstruk. Kontruk laten 
memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik 
daripada ukuran blok lainnya apabila korelasi konstruk 
dengan item pengukuran lebih besar daripada korelasi 
dengan konstruk lainnya. Persamaan outer model 
(Ghozali, 2014:37) adalah: 

� = ��� + ��                                                (3) 

� = ��� + ��                                               (4) 

Keterangan: 

x dan y = matriks variabel manifes independen 

dan dependen 

� dan � = matriks konstruk laten independen dan 

dependen 

� = matriks koefesien (matriks loading) 

� = matriks outer model residu 

Metode lain untuk menilai discriminant validity 
adalah membandingkan nilai square root of average 
variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan 
korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika 
nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada 
nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya 
dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 
descriminant validity yang baik. Pengukuran ini dapat 
digunakan untuk mengukur reliabilitas component 
score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif 
dibandingkan dengan ukuran composite reliability. 
Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 
(Fornnel dan Lacker, 1981 dalam Ghozali, 2014:40). 
Rumus perhitungan AVE adalah: 

��� =
Σ��

�

Σ��
�Σ���� (��)

                                      (5) 

Keterangan: 

λ�            = faktor loading 

��� (��)  = 1-��
� 

Composite reliability mengukur nilai 
sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dan lebih 
baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu 
konstruk (Salisbury et al., 2002 dalam Hartono dan 
Abdillah, 2014:62). Cronbach’s alpha mengukur batas 
bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb 
nilai alpha atau composite reliability harus lebih besar 

dari 0,7, meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hair 
et al., 2006 Hartono dan Abdillah, 2014:62). Rumus 
perhitungan composite reliability (Ghozali, 2014:40) 
adalah: 

�� =
(Σλ�)�

(Σλ�)��Σ���� (��)
                                                   (6) 

 

3. Evaluasi Goodness Of Fit 
1. Outer Model Refleksif 

Untuk model penelitian yang menggunakan outer 
model refleksif dievaluasi berdasarkan convergent, 
discriminant validity, composite realibility. Nilai 
convergent dilihat dari nilai loading, nilai tersebut 
dianggap cukup antara 0.5 sampai 0.6 untuk jumlah 
variabel laten antara 3 sampai 7. Nilai discriminant 
validity dilihat berdasarkan nilai AVE, nilai AVE 
tersebut > 0.5. nilai composite reliability yang masih 
dapat diterima adalah ≥  0.7. 
2. Outer Model Formatif 

Goodness of Sedangkan untuk model penelitian 
yang menggunakan outer model formatif dievaluasi 
berdasarkan pada substantive content-nya yaitu dengan 
melihat signifikansi dan weight. 
3. Goodness of fit inner model 

Diukur menggunakan Q-square predictive 
relevance. 

Rumus Q-square: 
�� = 1 − �1 − ��

���1 − ��
�� … … �1 − ��

��            

Dimana ��
�, ��

�, .... , ��
� adalah R-square 

variabel endogen dalam model. Interpretasi �� sama 
dengan koefesien dterminasi total dalam analisis jalur 
(mirip dengan R2 pada regresi). 
4. Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis statistik untuk outer model 
��: �� = 0  
��: �� ≠ 0  

2. Hipotesis statistik untuk inner model: variabel 
eksogen terhadap endogen: 
��: �� = 0 
��: �� ≠ 0  

3. Hipotesis statistik untuk inner model: variabel 
endogen terhadap endogen: 
��: �� = 0 
��: �� ≠ 0  

4. Statistik uji: t-test; p-value ≤ 0,05 (alpha 5%); 
signifikan 

5. Outer model signifikan: indikator bersifat 
valid 

6. Inner model signifikan: terdapat pengaruh 
signifikan 

7. PLS tidak mengansumsikan data berdistribusi 
normal: menggunakan teknik resampling 
dengan metode bootstrap. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Sumber Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

data sekunder yaitu data IPKM 2013 yang diperoleh 
dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 
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Potensi Desa (Podees) 2011. Data yang digunakan 
berjumlah 38 kabupaten/kota yang terdapat di provinsi 
jawa timur. Adapun variabel yang digunakan dalam 
penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 

 
 

Variabel  Indikator Variabel 
Kesehatan Balita X1 

X2 

 

X3 

X4 

X5 

X6 

Balita gizi buruk dan 
kurang 
Balita sangat pendek dan 
pendek 
Balita gemuk 
Penimbangan balita 
Kunjungan neonatal 
Imunasi lengkap 

Kesehatan 
Reproduksi 

X7 

X8 

X9 

Penggunaan alat 
kontrasepsi 
Pemeriksaan kehamilan 
Kurang energi kronik 

Pelayanan 
Kesehatan 

X10 

X11 

 
X12 

X13 

X14 

 

Persalinan oleh nakes di 
faskes 
Kecukupan jumlah dokter 
per kecamatan 
Kecukupan jumlah 
posyandu 
Kecukupan jumlah bidan 
Kepemilikan jaminan 
pelayanan kesehatan 

Perilaku Kesehatan X15 

X16 

X17 

X18 

X19 

Merokok  
Cuci tangan dengan 
benar 
Buang air besar di 
jamban 
Aktivitas fisik cukup 
Menggosok gigi dengan 
benar 

Penyakit Tidak 
Menular 

X20 

X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

Hipertensi  
Cedera  
Diabetes melitus 
Gangguan mental 
Obesitas sentral 
Penyakit gigi dan mulut 
 

Penyakit Menular X26 

X27 

X28 

Pneumonia 
Diare balita 
ISPA balita 

Kesehatan 
Lingkungan 

X29 

X30 
Akses sanitasi 
Akses air bersih 

IPKM Y1 2013 
 
Adapun langka-langkah dalam penelitian ini adalah 

sebagai beikut: 
1. Mengkonstruksi diagram jalur 
2. Mengkonstruksi diagram jalur ke sistem persamaan  
3. Merancang model pengukuran (outer model) 
4. Merancang model strukural (inner model) 
5. Mengestimasi parameter: koefesien jalur, loading, 

dan weight 
6. Melakukan evaluasi Goodness of fit 
7. Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstrapping) 

8. Menarik kesimpulan  

IV. ANALISI DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Model Fit SEM-PLS 

Analisis model persamaan Structural Equation 
Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS). 
1. Konstruks Diagram Jalur 

 
 
 
2. Convergent Validity 

Convergent validity dari model pengukuran dengan 
mode reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi 
antara item score/component score dengan construct 
score. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi 
lebih dari 0,70. Namun untuk penelitian tahap awal dari 
pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 
sampai 0,60 dianggap cukup. 

 
 

Indikator Kes.Bal Indikator Per.Kes 

X1 0.859 X15 -0.845 

X2 0.693 X16 0.232 

X3 -0.175 X17 0.929 

X4 -0.83 X18 -0.833 

X5 -0.766 X19 0.532 
X6 0.586 Indikator PTM 
Indikator Kes.Rep X20 -0.228 

X7 0.811 X21 0.678 

X8 0.85 X22 -0.383 
X9 -0.241 X23 0.712 

Indikator Pel.Kes X24 -0.213 

X10 0.759 X25 0.726 

X11 0.826 Indikator PM 

X12 0.551 X26 0.808 

X13 -0.447 X27 0.812 

X14 0.663 X28 0.709 

    Indikator Kes.Ling 

    X29 0.934 

    X30 0.82 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa terdapat 11 
indikator di setiap variabel laten yang memiliki nilai 
loading yang < 0.7 dan tidak terdapat diantara nilai 
loading 0.5 sampai 0.6 diantaranya pada variabel 
kesehatan balita yaitu indikator X3, X4, dan X5, pada 
variabel kesehatan reproduksi yaitu indikator X9, pada 
variabel pelayanan kesehatan yaitu indikator X13, pada 
variabel perilaku kesehatan yaitu indikator X15, X16  

Gambar 1. Diagram Jalur Kerangka Konseptual  

Tabel  2. Hasil Pengujian Convergent Validity 

 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel  
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dan X18, dan pada variabel penyakit tidak menular 
yaitu indikator X20, X22 dan X24. Untuk mengoreksi 
variabel yang tidak valid tersebut agar memenuhi 
kriteria yang telah ditentukan, maka indikator yang 
tidak valid tersebut harus dikeluarkan dari model atau 
tidak diikutsertakan pada uji selanjutnya dengan tujuan 
agar dapat menaikkan skor pengukuran (outer loading) 
masing-masing item dan skor composite reliability. 
Karena ketidakvalidan beberapa item tersebut, 
selanjutnya dilakukan kembali uji validitas indikator 
pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan didapatkan 
hasil pada tabel 3. 

Berdasarkan pada tabel 3 diketahui bahwa masing-
masing indikator di setiap variabel laten memiliki 
tingkat validitas dan signifikansi yang baik karena 
memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0.7, 
diantara 0.5 sampai 0.6 dan t statistics > 1,96.  

 

 
Variabel 

laten 

dan 

Indikator 

Original 

sample 

estimate 

Mean  
of sub 
samples 

Standard 
deviation 

T- 
Statistic 

IPKM     

IPKM 1.000 1.000 1.000  
Kes.Balita     
X1 0.929 0.931 0.006 144.960 
X2 0.833 0.837 0.018 45.193 
X6 0.542 0.512 0.101 5.389 
Kes.Repro
duksi 

    

X7 0.845 0.840 0.021 39.174 
X8 0.853 0.851 0.019 45.789 
Pel.Keseh
atan 

    

X10 0.767 0.767 0.020 37.663 
X11 0.828 0.834 0.021 40.272 
X12 0.507 0.496 0.060 8.478 
X14 0.677 0.678 0.058 11.758 
Per.Keseh
atan 

    

X17 0.964 0.964 0.008 120.561 
X19 0.672 0.673 0.060 11.180 
P.Tidak 
Menular 

    

X21 0.830 0.820 0.024 34.479 
X23 0.846 0.849 0.016 53.861 
X25 0.904 0.904 0.007 124.845 
P.Menular     
X26 0.808 0.812 0.022 36.413 
X27 0.812 0.814 0.021 38.092 
X28 0.709 0.703 0.054 13.036 
Kes.Lingk
ungan 

    

X29 0.934 0.933 0.005 183.082 
X30 0.820 0.816 0.024 33.525 

 
 
 
 
3. Discriminant Validity 

Dalam menilai discriminant validity dapat dilaku-
kan dengan membandingkan nilai square root of 
average variance extracted (AVE) setiap konstruk 
dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. 

Nilai discriminant validity yang baik apabila memiliki 
nilai square root of average variance extracted (AVE) 
yang lebih besar dari 0.5. Hasil pengujian dapat dilihat 
pada tabel 4. 

 

Variabel AVE Akar AVE 

Kes.Balita ( 1 ) 0.617 0.785 

Kes.Reproduksi ( 2 ) 0.721 0.849 

Pel.Kesehatan( 3 ) 0.497 0.705 

Per.Kesehatan( 4 ) 0.691 0.831 

P. Tidak Menular( 5 ) 0.741 0.861 

P. Menular( 6 ) 0.605 0.778 

Kes.Lingkungan( 7 ) 0.772 0.879 

IPKM ( 1 ) 1.000 1.000 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai akar 
AVE lebih besar dari 0.5 dan nilai akar VE lebih tinggi 
dari korelasi variabel laten. Hal ini berarti 
menunjukkan bahwa pengujian discriminant validity 
dengan akar AVE seluruh variabel dikatakan baik. 
 
4. Composite Reliability 

Composite reliability mengukur nilai sesung-
guhnya reliabilitas suatu konstruk dan lebih baik dalam 
mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. 
Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai 
reliabilitas suatu konstruk. Composite reliability harus 
lebih besar dari 0,7, meskipun nilai 0,6 masih dapat 
diterima. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5. 

 
 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Kes.Balita ( 1 ) 0.822 

Kes.Reproduksi ( 2 ) 0.838 

Pel.Kesehatan( 3 ) 0.793 

Per.Kesehatan( 4 ) 0.812 

P. Tidak Menular( 5 ) 0.895 

P. Menular( 6 ) 0.812 

Kes.Lingkungan( 7 ) 0.871 

IPKM ( 1 ) 1.000 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa seluruh 
variabel laten memiliki nilai composite reliability yang 
lebih besar dari 0.7. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai 
reliabilitas yang baik.  

Variabel laten eksogen yang mempengaruhi 
variabel laten endogen IPKM yaitu variabel kesehatan  
balita yang direpresentasikan oleh indikator balita gizi 
buruk dan kurang (X1), balita sangat pendek dan 

Tabel 3.  Hasil Signifikansi Convergent Validity melalui Bootstrap 
250 

Tabel 4. Hasil Pengujian Average VarianceExtracted (AVE) 

Tabel 5. Hasil Pengujian Composite Reliability 
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pendek (X2), dan imunisasi lengkap (X6),  variabel 
kesehatan reproduksi yang direpresentasikan oleh 
indikator penggunaan alat kontrasepsi (X7) dan 
pemeriksaan kehamilan (X8), variabel pelayanan 
kesehatan yang direpresentasikan oleh indikator 
persalinan oleh nakes di faskes (X10), kecukupan 
jumlah dokter per kecamatan (X11), kecukupan jumlah 
posyandu (X12) dan kepemilikan jaminan pelayanan 
kesehatan (X14), variabel perilaku kesehatan yang 
direpresentasikan oleh indikator buang air besar di 
jamban (X17) dan menggosok gigi dengan benar (X19), 
variabel penyakit tidak menular yang direpresentasikan 
oleh indikator cedera (X21), gangguan mental (X23) dan 
penyakit gigi dan mulut (X25), variabel penyakit 
menular yang direpresentasikan oleh indikator 
pneumonia (X26), diare balita (X27) dan ISPA balita 
(X28) dan variabel kesehatan lingkungan yang 
direpresentasikan oleh indikator akses sanitasi (X29) 
dan akses air bersih (X30). Hal ini dapat ditunjukkan 
dengan nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-
tabel sebesar 2.0244 (α=5%, df=38). Sehingga 
dihasilkan model struktural yaitu:  
���� = �.��� ���.��� +  �.������.��� +
�.������.��� + �.������.��� − �.������−
�.����� + �.������.����.  
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6.  

 

 

Hubungan 
original 
sample 
estimate 

mean of 
subsamples 

Standard 
deviation 

T-
Statistic 

Kes.Balita -> 
IPKM 

0.091 0.096 0.021 4.339 

Kes.Reproduksi 
-> IPKM 

0.224 0.225 0.025 8.847 

Pel.Kesehatan -
> IPKM 

0.432 0.431 0.026 16.613 

Per.kesehatan -
> IPKM 

0.052 0.059 0.019 2.748 

PTM -> IPKM -0.184 -0.178 0.010 17.961 
PM -> IPKM -0.120 -0.122 0.014 8.553 
Kes.Lingkungan 
-> IPKM 

0.329 0.323 0.018 18.025 

 
5. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Model Struktural 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan 
R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-
square test untuk predictive relevance, dan uji t serta 
signifikansi dari koefesien parameter jalur struktural. 
Hasil R2 sebesar 0,67; 0,33; dan 0,19 mengindikasikan 
bahwa model “baik” , “moderat”, dan “lemah” . Di 
samping melihat nilai R-square, model PLS juga 
dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi 
oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-
square > 0 menunjukkan model memilki predictive 
relevance, sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 0  
menunjukkan model kurang memiliki predictive 
relevance. Besaran Q2 memiliki nilai dengan rentang 0 
< Q2 < 1, dimana semakin mendekati 1 berarti semakin 
baik. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 

 

 

Variabel R – Square 

IPKM 0.976 

 
Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai R-square 

sebesar 0.976 untuk variabel IPKM. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel IPKM dipengaruhi oleh 
kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan 
kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, 
penyakit menular, dan kesehatan lingkungan sebesar 
97.6% dan sisanya sebesar 2.4% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Selain 
dengan melihat nilai R-square model juga dapat 
dievaluasi dengan melihat nilai Q-square predictive 
relevance. Nilai Q-square dapat dihitung melalui 
perhitungan sebagai berikut: 
Q2 = 1-(1-(R-square)2 
Q2 IPKM = 1-(1-0.9762) = 0.953 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan 
diperoleh nilai Q-square sebesar 0.953, sehingga  dapat 
dijelaskan bahwa variabel laten yang digunakan dalam 
model merupakan variabel laten yang memiliki 
relevensi prediksi yang baik yaitu sebesar 95,3%.  
 

V. PENUTUP 

1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa model fit dari structural 
equation modeling-partial least square terhadap IPKM 
2013 di provinsi Jawa Timur didapatkan hasil bahwa 
tiga dari enam indikator pada variabel kesehatan balita 
dengan koefesien jalur sebesar 0,091 yang signifikan 
antara lain balita gizi buruk dan kurang (X1), balita 
sangat pendek dan pendek (X2), dan imunisasi lengkap 
(X6). Terdapat dua dari tiga indikator pada variabel 
kesehatan reproduksi dengan koefesien jalur sebesar 
0,224 yang signifikan antara lain penggunaan alat 
kontrasepsi (X7) dan pemeriksaan kehamilan (X8). 
Terdapat empat dari lima indikator pada variabel 
pelayanan kesehatan dengan koefesien jalur sebesar 
0,432 yang signifikan antara lain persalinan oleh nakes 
di faskes (X10), kecukupan jumlah dokter per 
kecamatan (X11), kecukupan jumlah posyandu (X12) 
dan kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan (X14). 
Terdapat dua dari empat indikator pada variabel 
perilaku kesehatan dengan koefesien jalur sebesar 
0,052 yang signifikan antara lain buang air besar di 
jamban (X17) dan menggosok gigi dengan benar (X19). 
Terdapat tiga dari enam indikator pada variabel 
penyakit tidak menular berpengaruh negatif dan 
signifikan dengan koefesien jalur sebesar 0,184 antara 
lain cedera (X21), gangguan mental (X23) dan penyakit 
gigi dan mulut (X25). Terdapat seluruh indikator pada 
variabel penyakit menular dengan koefesien jalur 
sebesar 0,120 antara lain pneumonia (X26), diare balita 
(X27) dan ISPA balita (X28) yang berpengaruh negatif 
dan signifikan serta pada variabel kesehatan lingkungan 

Tabel 6. Hasil Signifikansi Inner Model Melalui Bootstrap 250 

Tabel 7. Nilai R-Square 
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dengan koefesien jalur sebesar 0,329 seluruh indikator 
signifikan antara lain akses sanitasi (X29) dan akses air 
bersih (X30). Pada sampai analisis selanjutnya variabel 
yang signifikan diperoleh variabel kesehatan balita, 
kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku 
kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular 
dan kesehatan lingkungan berpengaruh terhadap IPKM. 
Nilai R-square untuk variabel IPKM sebesar 97.6% dan 
Q-square sebesar 0.953. Dengan demikian model yang 
dihasilkan sudah baik. 

 

2. Saran 
Setelah dapat disimpulkan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan, adapun saran untuk penelitian 
selanjutnya sebaiknya perlu memperhatikan jumlah 
sampel yang akan digunakan agar memperoleh model 
yang lebih sesuai. Selain itu untuk variabel perlu 
adanya pemilihan terhadap indikator yang digunakan. 
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