
 

STUCTURAL EQUATION MODEL 

Teknik SEM memungkinkan seorang peneliti menguji beberapa variabel dependen 

sekaligus dengan beberapa variabel independen. Model Persamaan Struktural ( SEM ) adalah 

 sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian 

hubungan yang relatif rumit secara simultan. Hubungan yang rumit itu dapat dibangun antara satu 

atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independent. Masing-masing 

variabel dependen dan independent dapat berbentuk factor ( atau konstruk, yang dibangun dari 

beberapa variabel indicator ). Tentu saja variabel-variabel itu dapat berbentuk sebuah variabel 

tunggal yang diobservasi atau yang diukur langsung dalam proses sebuah penelitian. 

Nama-nama Structural Equation Model : 

1. Causal Modelling, 

2. Causal Analysis, 

3. Simultaneous Equation Modelling, 

4. Path Analysis, 

5. Confirmatory Factor Analysis, 

6. Covariance Structure Analysis,  

7. Covariance Structure Modeling,  

8. Analysis of Covariance Structures, dan  

9. Latent variable Structural Equation Modeling  

Keuntungan SEM 

o Dapat menguji hipothesis model hubungan yang kompleks. Model dapat menguji banyak 

kombinasi  efek langsung, efek tidak  langsung, mediating, dan moderating. 

o Mengutamakan Pertimbangan riset teoritis . 

o Dapat digunakan untuk memecahkan masalah multi-collinearitas 

o Koreksi untuk kesalahan pengukuran (measurement error ) dan menetapkan content 

validity dari indikator. 

o Menyediakan hasil perkiraan yang akurat, estimasi parameter populasi yang tidak bias. 

o Ditampilkan oleh suatu bahasa grafis yang mempertimbangkan suatu metoda 

menyenangkan untuk mempresentasikan hubungan. 

Kerugian SEM 



o Memperlukan sample besar.  

o Berfokus pada kesesuaian model , bukan hubungan antara dua variabel. 

o Menetapkan suatu model dapat merupakan suatu proses yang kompleks , dan  

o perangkat lunak bukanlah " dapat digunakan secara mudah". Apalagi, notasi mungkin 

bermacam-macam dari suatu program ke program lain. 

o SEM tidaklah mudah untuk dipahami seperti pendekatan pada riset  tradisional. 

SEM dapat digunakan baik untuk membuat analisis regresi, analisis factor, dan terutama 

kombinasi analisis factor dan analisis regresi. SEM merupakan generasi kedua teknik analisis 

multivariate yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks 

untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. 

SEM menguji secara bersama-sama : 

1. Model Structural : Hubungan antara konstruk independent dan dependen 

2. Model Measurement : Hubungan antara indicator dengan konstruk 

 Konstruk / Variabel Laten : Variabel yang tidak bisa diukur secara langsung dan 

memerlukan beberapa indicator sebagai proksi 

 Variabel Manifest : Indikator-indikator yang dapat diukur 

 Variabel e atau d (error) : menggambarkan measurement error dari variabel 

terobservasi yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel laten 

Contoh : 

Mengukur hubungan kepribadian dan kemampuan berinteraksi. Namun keduanya tidak 

dapat langsung diukur sehingga menggunakan beberapa indicator. 

Kepribadian diukur dengan rasa persahabatan dan keramahtamahan 

Kemampuan Berinteraksi diukur dengan diterima oleh masyarakat dan tingkat kebersamaan 

masing-masing indicator diukur dengan skala Likert ( 1-5 ) 



 

 

Konvesi SEM  

Beberapa konvensi yang berlaku dalam diagram SEM adalah : 

Variabel Terukur ( Measured Variable ) : 

Variabel ini disebut juga observed variables, indicator variables atau manifest variables, 

digambarkan dalam bentuk segi empat atau bujur sangkar. Variabel terukur adalah yang datanya 

harus dicari melalui penelitian lapangan misalnya melalui survey. 

Variabel Eksogen dan Endogen 

Variabel eksogen adalah variabel yang tidak dituju oleh satu atau beberapa anak panah. 

Variabel endogen adalah variabel yang dituju oleh satu atau beberapa anak panah. 

Faktor :  

Factor adalah sebuah variabel bentukan, yang dibentuk melalui indicator-indikator yang 

diamati dalam dunia nyata. Dapat juga disebut variabel laten, atau konstruk, unobserved variable. 

Digambarkan dalam bentuk diagram lingkar atau oval atau elips. 

Garis dengan satu anak panah 

Menunjukkan hubungan antara dua variabel, dimana variabel yang dituju anak panah 

merupakan variabel dependen ( menunjukkan regresi ). 

Garis dengan dua anak panah 

Digunakan untuk menggambarkan kovarians dan korelasi antara dua buah variabel. 

 

 

Contoh : 

Kepribadian Kemampuan 
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SEM 

cocok digunakan untuk : 

1. Mengkonfirmasi unidimensionalitas dari berbagai indicator untuk sebuah 

konstruk/konsep/factor. 

2. Menguji kesesuaian/ketepatan sebuah model berdasarkan data empiris yang diteliti. 

3. Menguji kesesuaian model sekaligus hubungan kausalitas antar factor yang 

dibangun/diamati dalam model tersebut. 

TAHAP-TAHAP SEM 

1. Konseptualisasi Model 

Pengembangan hipotesis berdasarkan teori sebagai dasar dalam menghubungkan variabel 

laten dengan variabel laten lainnya. 

2. Penyusunan Diagram Alur 

Memudahkan dalam memvisualisasikan hipotesis yang diajukan. 

3. Spesifikasi Model 

Menggambarkan sifat dan jumlah parameter yang diestimasi. 

4. Identifikasi Model 
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Informasi yang diperoleh dari data diuji untuk menentukan apakah cukup untuk 

mengestimasi parameter dalam model. Disini didapatkan seluruh nilai parameter, bila tidak 

maka perlu modifikasi model. 

5. Estimasi Parameter 

Uji signifikansi dilakukan dengan menentukan apakah parameter yang dihasilkan secara 

signifikan berbeda dari nol.  

6. Penilaian Model Fit 

Model dikatakan fit bila kovarians matrik suatu model adalah sama dengan kovarians 

matrik data. 

7. Modifikasi Model 

Apakah perlu modifikasi model atas hasil tahap keenam. 

8. Validasi Silang Model 

Menguji fit atau tidaknya model terhadap suatu data baru. Penting bila terdapat modifikasi. 

Konseptualisasi Model : 

1. Hubungan yang dihipotesiskan antar variabel laten harus ditentukan. 

Variabel Endogeneous : variabel dependen ( namun juga bisa menjadi variabel eksogen 

bagi variabel endogen lainnya ). 

Juga terdapat error terms yang mempengaruhinya. 

2. Pengukuran model dan menghubungkannya dengan operasionalisasi variabel laten. 

Indicator reflektif dipengaruhi variabel laten, indicator formatif mempengaruhi variabel 

laten. 

Indicator untuk menilai Model Fit : 

1. Chi Square dan Probabilitas 

Nilai Chi Square 0 menunjukkan model memiliki fit yang sempurna. 

Probabilitas Chi Square diharapkan tidak signifikan. Nilai probabilitas yang tidak 

signifikan ( > 0,05 ) adalah yang diharapkan. 

2. Goodness of Fit Indices 

Nilai GFI berkisar antara 0-1. Nilai yang labih besar dari 0,9 menunjukkan fit 

suatu model yang baik.  

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

Model yang fit adalah yang memiliki nilai AGFI 0,9. 



4. Root Mean Square Error of Aproximation ( RMSEA ) 

Nilai RMSEA yang kurang dari 0,05 mengindikasikan model yang fit, berkisar 

antara 0,08 memiliki fit yang cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,1 memiliki 

model fit sangat jelek. Dengan interval keyakinan yang juga kecil.  Model fit jika 

Pvalue for test of close fit ( RMSEA < 0,05 ) harus lebih besar dari 0,5.  

5. Expected Cross Validation Index 

Model fit jika nilai ECVI lebih rendah daripada saturated model dan 

independence model. 

6. Akaike’s Information Criterion ( AIC ) dan ( CAIC ) 

Suatu model dikatakan fit jika nilai AIC dan CAIC lebih kecil daripada AIC 

dan CAIC model Saturated dan Independence. 

7. Fit Index 

Normed Fit Index ( NFI ) dan Comparatif Fit Index ( CFI ) bernilai antara 0 dan 

1. Suatu model dikatakan fit jika nilai NFI dan CFI lebih besar dari 0,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATH ANALYSIS (ANALISIS JALUR) 

 Analisis Path merupakan teknik statistic yang digunakan untuk menguji hubungan kausal 

antara dua atau lebih variabel. Analisis Path didasarkan pada system persamaan linear yang 

pertama kali dikembangkan Wright tahun 1930an. Analisis Path memungkinkan pengujian dengan 

menggunakan variabel mediating / intervening / perantara. 

Contoh : 



 

Model pada gambar di atas dapat diekspresikan kedalam pernyataan : 

 X3 = X1 X2 

 Y1 = X3 X1 

 Y2 = X3 X2 

Persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 X3 dipengaruhi oleh X1 dan X2 

 Y1 dipengaruhi oleh X3 dan X1 

 Y2 dipengaruhi oleh X3 dan X2 

Dalam menyiapkan analisis jalur dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: 

1.     Pengembangan Model Berbasis Teori 

Langkah pertama adalah pencarian atau pengembangan sebuah model yang memiliki 

justifikasi teoretis yang kuat, kemudian divalidasi secara empirik. Seorang peneliti harus 

melakukan telaah pustaka yang mendalam dan relevan untuk dapat memberikan justifikasi 

terhadap model yang dikembangkannya. 

Dengan demikian output yang dihasilkan langkah ini adalah : 

 Dukungan teori yang cukup untuk semua hypothesis yang dihasilkan 

 Rumusan hypothesis penelitian 

2.     Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) 

 Path Diagram akan mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas 

yang ingin diujinya. Atas dasar model teoritis pada langkah pertama, sebuah path diagram 

dapat dikembangkan. 

Contoh : 

 STUDI MENGENAI DETERMINAN KINERJA PEMASARAN 
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Konstruk-konstruk yang dibangun pada diagram alur di atas adalah : 

1. Konstruk Eksogen (Exogenous Constructs) 

 Dikenal juga sebagai source variables atau independent variables yang tidak 

diprediksi oleh variabel lain dalam model. Dalam contoh terdapat 3 kostruk eksogen yaitu 

Efektivitas manajemen pelanggan, Derajad intensitas promosi, dan Derajad orientasi pasar. 

Konstruk ini diawali dari garis dengan 1 anak panah. 

2. Konstruk Endogen (Endogenous Constructs) 

 Adalah factor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Dalam 

contoh, konstruk endogen adalah Pertumbuhan Pelanggan, Volume Penjualan, dan 

Profitabilitas Pemasaran. 

 

 

3.    Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan 

Setelah model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam sebuah diagram, peneliti 

mulai melakukan konversi spesifikasi model dalam rangkaian persamaan. 

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error 

PL = β1 EMP + Z1 

VP = β2 PL + β3 EMP + β4 DIP + β5 DOP + Z2 
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PP = β6 VP + Z3 

4.    Memilih Matriks Input dan Estimasi Model Kovarians atau Korelasi 

Analisis ini juga menggunakan matriks kovarians dan matriks korelasi untuk melakukan 

estimasi parameter. Matriks kovarian umumnya banyak digunakan dalam penelitian  yang 

direkomendasikan Baumgartner dan Homburg (1996), sebab standar error yang dilaporkan 

umumnya kurang akurat bila menggunakan matriks korelasi. Hair (1996) juga menyarankan 

untuk menggunakan matriks varians/kovarians. 

5.    Uji Asumsi Model 

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran sample  

  Ukuran sample memegang peranan penting dalam estimasi dan interpretasi 

hasil-hasil SEM. Dengan menggunakan pendekatan Tabachnick dan Fidell (1998), 

ukuran smpel yang dibutuhkan adalah antara 10-25 kali jumlah variabel independen 

yang digunakan. 

2. Normalitas Data 

 Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka analisis tidak dapat dilanjutkan, sehingga 

dibutuhkan proses untuk menormalisir data. 

3. Outlier 

 Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariate maupun multivariate yaitu yang muncul karena kombinasi karakteristik 

unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi 

lainnya. Bila terdapat alas an yang kuat untuk mengeluarkannya, barulah outlier itu 

dikeluarkan. 

4. Multikolinearitas Variabel Independen  Eksogen 

 Penelitian dapat melihat bahwa bila korelasi antar variabel independen 

eksogennya tinggi, maka model yang dikembangkan perlu dipertimbangkan lagi. 

6.     Estimasi Model 

Pengujian hipothesis dilakukan seperti umumnya pengujian dalam SEM yaitu : 

Analisis atas Kesesuaian Model ( Goodness of Fit ) yaitu menguji hipotesis nol yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarian data sampel dengan  

matriks kovarian populasi yang diestimasi. 



Goodness of fit Index Cut off Value 

Χ2 Chi Square 

Significance Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

CMIN/DF 

TLI 

CFI 

Diharapkan kecil 

≥ 0.05 

≤ 0.08 

≥ 0.90 

≥ 0.90 

≤ 2.00 

≥ 0.95 

≥ 0.95 

 

Analisis atas koefisien jalur (path coefficients) dianalisis melalui signifikansi besaran 

regression weight dari model. Pengujian ini juga menunjukkan besaran dari efek 

menyeluruh, efek langsung, serta efek tidak langsung dari satu variabel ke variabel lainnya. 

7.     Interpretasi dan Modifikasi Model 

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model dan memodifikasi model bagi 

model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah diestimasi, 

residualnya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual 

harus bersifat simetrik ( Tabachnick dan Fidell, 1997 ). 

 

 

 

PENGENALAN PROGRAM AMOS (Analysis of MOment Structures) 

Suatu paket program SEM, oleh karena menggunakan grafis maka pemakaiannya  lebih mudah 

dan ramah  sehingga, menjadi  populer sebagai suatu yang lebih mudah cara menetapkan model 

struktural. 

Setelah menginstall software AMOS klik icon AMOS Graphics, maka akan muncul 

 



                        

Tampak di tengah window adalah area berbentuk segi empat yang menggambarkan selembar 

kertas yang nanti akan digunakan untuk menggambar model structural secara grafik. Selain itu 

terdapat menu File, Edit, View, Diagram, Analyze, Tools, Plugins, dan Help. Amos juga 

menampilkan Tool Box window untuk menggambar operasi permodelan. 

Data File 

Amos dapat membaca file yang dibuat dari berbagai format database seperti SPSS, Excel, Foxpro, 

Lotus, MS Access dan Text. 

 

 

 

 

 

REGRESI BERGANDA 

Program AMOS dapat juga digunakan untuk menganalisis regresi berganda. Dengan persamaan  

Y = a + b2X1 + b2X 2+…….+ bnXn + µi 

Dimana a adalah konstanta, sedangkan b adalah koefisisen regresi, Y merupakan variabel 

dependen (endogen), X merupakan variabel independen (eksogen).  

 

Aplikasi menggunakan program AMOS: 



Menggunakan data Crossec yang berasal dari jawaban terhadap Survey Karakteristik Keuangan 

Konsumen yang dilakukan oleh Board of Governors The Federal Reserve System USA pada tahun 

1963 dan 1964 (Mirer, 1990 dalam Ghozali, 2008). Data tersebut berisi 100 pengamatan pada 12 

variabel. Pengamatan dilakukan terhadap keluarga dengan umur kepala keluarga antara 25-54 

tahun.  

Misalkan kita akan menganalisis persamaan regresi yang menyatakan bahwa Income dipengaruhi 

oleh Earns (gaji kepala keluarga), Wealth (kekayaan keluarga), dan Saving (tabungan keluarga) 

secara matematis dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut : 

Income = a +  b1Earns + b2Wealth + b3Saving + µ 

 

Langkah analisis dengan SEM : 

1. Menggambar model persamaan regresi dalam layar AMOS dengan cara 

a. Klik program Amos Graphic 

b. Pada layar kosong gambarkan model persamaan regresi  

c. Berikut hasil gambar graphic model persamaan regresi 

 

 

 

Keterangan : 

 Terdapat tiga variabel eksogen yaitu Earns, Wealth, dan Saving, serta satu variabel endogen 

Income. 



 Antar variabel eksogen harus dikovariankan (dihubungkan) 

 Setiap variabel endogen harus diberi nilai residual 

2. Membaca data Crossec.xls 

o Klik File lalu Data file 

o Pilih File name, lalu cari dimana data crossec disimpan 

o Berikut tampilan data telah terbaca dengan jumlah N=100. 

 

 

Klik OK 

3. Menentukan metode estimasi dan output 

 Pilih View lalu Analyzed Properties 

 Pilih metode estimasi Maximum Likelihood (ML) dan pilih Estimate Means and 

Intercept 

 Pilih output lalu pilih 

 Minimization history 

 Standardized estimate 

 Squared multiple corellation 

 Test of normality and outlier 

 Tutup window dengan mengklik tanda silang merah pada pojok kanan 

4. Run model dengan perintah  



 Pilih analyze lalu calculate estimate 

 Beri nama file pekerjaan kita 

 Klik panah berwarna merahuntuk memperoleh hasil analisis 

Berikut hasil analisisnya 

 

 

Hasil output secara detail dapat dillihat dengan cara : 

Pilih View lalu Text Output 

Berikut tampilan outputnya 

 



 

 

 

 

 Analysis Summary berisi keterangan tentang tanggal dan waktu data diolah serta nama file 

 Notes for group berisi keterangan bahwa model berbentuk recursive berarti model hanya satu 

arah bukan model resiprokal atau saling mempengaruhi (non recursive). Jumlah sampel 100. 

 Variable Summary berisi keterangan model memiliki satu variabel endogen dan tiga variabel 

eksogen. 

 Assessment of normality merupakan output untuk menguji apakah data kita normal secara 

multivariate sebagai syarat asumsi yang harus dipenuhi dengan Maximum Likelihood. 

 Mahalanobis Distance mengukur apakah data kita ada yang outlier yaitu mendeteksi apakah 

skor observasi ada yang jauh berbeda dengan skor centroid untuk 100 kasus. 

 Notes for Model memberikan keterangan hasil perhitungan chi squared. 

 Estimates pada regression weight memberikan besarnya nilai koefisien regresi unstandardized 

dan standardized  

 

Model persamaan yang dihasilkan adalah : 

Income = 2.546 + 0.831 Earns + 0.065 Wealth + 0.002 Saving 

 

Bandingkan dengan menggunakan program SPSS. 

 


