
                                                                                                                       ISBN : 978.602.361.002.0 
 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UMS  2015 764 
 

PENERAPAN ANALISIS REGRESI GANDA UNTUK MENGIDENTIFIKASI 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERASOSIASI TERHADAP CAPAIAN IPM 

 
APPLICATION OF MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS TO IDENTIFY 

FACTORS ASSOCIATEDTOTHE ACCHIEVEMENT OFHDI 
 

Ikrar Pramudya dan Siti Khoiriyah 
Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud; Mahasiswa Statistika IPB 

ikrarpramudya@yahoo.com.sg; ria.stk47@gmail.com 

 
ABSTRAK. Kajian ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi 
dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
bersumber dari Survai Sosial Ekonomi Nasional (2009-2011), Potensi Desa 2009, dan Indeks 
Pembangunan Manusia tahun 2010 yang direkapitulasi pada tingkat kabupaten/kota oleh Tim dari 
Badan Pusat Statistik. Terdapat 76 variabel penjelas yang diasosiasikan terhadap capaian Indeks 
Pembangunan Manusia. Data dianalisis dengan menerapkan teknik analisis regresi ganda. Hasilnya 
adalah model hubungan linear terbaik yang menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat 
ditentukan oleh tiga variabel penjelas (faktor): (X1) penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat 
membaca dan menulis aksara latin, (X73) anggota rumah tangga yang tidak/belum pernah bersekolah, 
dan (X74) anggota rumah tangga yang tidak bersekolah lagi. Hal itu ditunjukkan oleh nilai R2 yang 
cukup tinggi serta nilai Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC) 
yang cukup kecil. Dengan kata lain, capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat diprediksi oleh 
ketiga faktor tersebut secara bersama. 
Kata Kunci: analisis factor; indeks pembangunan manusia; regresi ganda 
 
ABSTRACT.This study was conducted in order to identify factors associated with achievement of the 
Human Development Index. The data used are secondary data obtained from the National 
Socioeconomic Survey (2009-2011), Village Potential 2009, and the Human Development Index in 
2010, which recapitulated the district/city level by a team from the Central Bureau of Statistics. There 
are 76 explanatory variables associated to the achievement of the Human Development Index. Data 
were analyzed by applying a multiple regression analysis techniques. The result is a model that 
describes the linear relationship that the Human Development Index can be determined by three 
explanatory variables (factors): (X1) the population aged 15 years and over who can not read and write 
the Latin alphabet, (X73) household members who do not/have not never went to school, and (X74) 
household members who are not in school anymore. This is indicated by the R2 value is high enough 
and the value of the Akaike Information Criterion (AIC) and Bayesian Information Criterion (BIC) is 
quite small. In other words, the achievements of the Human Development Index can be predicted by 
these three factors simultaneously. 
Keywords:factor analysis;human development index;multipleregression 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Angka indeks pembangunan manusia (IPM) memberikan gambaran 

komprehensiftentang tingkat capaian indeks pembangunan manusia sebagai dampak dari 
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai 
IPM suatu negara atau daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia suatu negara 
atau daerah tersebut semakin baik.Ukuran IPM diwakili oleh tiga parameter yang terdiri atas: 
angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan dayabeli. 
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Peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2010 mengalami 
kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan penilaian The United Nations 
Development Programme (UNDP) Indonesia menduduki peringkat 108 yang berarti naik 3 
peringkat dari tahun sebelumnya[1]. Peningkatan peringkat IPM Indonesia tersebut 
sebenarnya bukan informasi yang akurat mengingatmetode yang digunakan pada tahun 2010 
berbeda dengan tahun 2009. 

Pencapaian komponen IPM yang berasal dari unsur pendidikan ditentukan oleh angka 
melek aksara dan angka rata-rata lama sekolah. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa 
angka rata-rata lama sekolah Indonesia terus stagnan dalam tiga tahun terakhir. Data UNPD 
menyebutkan, tingkat ekspektasi rata-rata lama sekolah Indonesia tetap berada pada tingkat 
12,9 pada 2010, 2011, dan 2012. Artinya, penduduk Indonesia memiliki rata-rata lama 
sekolah selama 12,9 tahun atau hanya mencapai sekolah menengah pertama. Oleh karena 
itu,pemerintah Indonesia harus lebih inovatifdalam berupaya melakukan percepatan 
peningkatan angka rata-rata lama sekolah agarcapaian IPM juga dapat meningkat dengan 
cepat. 

Angka buta aksara (ABA) adalah persentase penduduk yang buta aksara terhadap 
seluruh penduduk di suatu daerah. Angka buta aksara dapat digunakan untuk mengetahui 
banyaknya penduduk yang buta aksara di suatu daerah. Semakin rendah angka buta aksara 
berarti semakin baik mutu penduduk di suatu daerah dan semakin tinggi angka buta aksara 
maka semakin buruk pula kualitas penduduk daerah tersebut. Terdapat tiga kriteria 
penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta 
pengetahuan dasar[2]. 

Angka buta aksara di Indonesia tercatat masih 8,3 juta jiwa pada akhir tahun 2010. 
Pemerintah terus berusaha keras agar angka buta aksara di Indonesia semakin berkurang dan 
menjadi negara dengan angka buta aksara yang relatif kecil. Salah satu wujud usaha 
pemerintah dalam rangka meminimalisir angka buta aksara  adalah dengan melakukan 
pembinaan terhadap masyarakat yang sebelumnya buta aksara menjadi melek aksara dan 
memiliki kemampuan dasar. Pembekalan kemampuan dasar kepada masyarakat akan terus 
diupayakan agar masyarakat lebih berdaya untuk membangun lingkungan, masyarakat, 
bangsa, dan negara secara berkelanjutan. Bentuk upaya pemerintah menuntaskan angka buta 
aksara lainnya adalah dengan membuat buku atau buletin, mendirikan taman bacaan 
masyarakat, dan menggandeng organisasi mitra seperti PKK, Aisyiyah, Kowani, Dharma 
Wanita, dan Muslimat NU[2]. 

Pada kajian ini dilakukan analisis regresi ganda antara 75 jenis data pendidikan sebagai 
variabel bebas atau variabel penjelas terhadap IPM tahun 2010 untuk memperoleh gambaran 
yang selengkap-lengkapnya tentang faktor-faktor yang berasosiasi dengan capaian IPM. 
Teknik analisis regresi ganda dipilih sebagai alat analisis dengan pertimbangan teknik 
tersebut sudah cukup dikenal oleh banyak peneliti tetapi dalam penerapannya seringkali 
kurang cermat dan kurang akurat. Oleh karena itu, pada kajian ini juga dibahas hal-hal yang 
perlu diperiksa dan diperhatikan pada saat menganalisis data agar diperoleh hasil analisis 
yang akurat. Selanjutnya, berdasarkan faktor-faktor yang signifikan berasosiasi terhadap 
capaian IPM, dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan program pembangunan pendidikan 
yang tepat dan realistis untuk mendorong capaian IPM yang lebih baik. 

Secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa kajian ini mengangkat topik faktor-faktor apa 
saja yang berasosiasi terhadap capaian indeks pembangunan manusia dan model hubungan 
linear seperti apa yang dapat menggambarkan pola hubungan antara indeks pembangunan 
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manusia dengan faktor-faktornya?Sejalan dengan topik kajian, dapat dinyatakan bahwa 
kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi dengan capaian 
IPM dan memperoleh model hubungan linear yang signifikan antara IPMdengan faktor-
faktornya. 
 

2. METODE PENELITIAN 
 
Kajian Pustaka 

Sejalan dengan topik dan tujuan kajian, pada penelitian ini kajian pustaka dimaknai 
dengan studi literatur tentang metode statistik, khususnya tentang teknik analisis regresi 
ganda dan teknik analisis lainnya yang relevan yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berasosiasi terhadap IPM dan meneliti pola hubungan yang signifikan 
antara IPM dengan faktor-faktornya bukan pada pembuktian ada tidaknya hubungan sebab 
akibat. Oleh karena itu, titik berat tinjauan pustaka diletakkan pada pencarian teknik analisis 
yang dapat menjamin akurasi hasil analisis. 

Regresi bertatar merupakan teknik pemilihan peubah yang melibatkan dua jenis 
proses:forward selectiondanbackward elimination. Teknik ini dilakukan melalui beberapa 
tahapan. Masing-masing tahap akan memutuskan peubahpenjelas terbaik yang dapat 
dimasukkan ke model. Peubah penjelas ditentukan berdasarkan hasil uji-F.Peubahpenjelas 
ditambahkan ke dalam model selama nilai-p lebih kecil dari taraf nyata α (biasanya 0,05). 
Jika peubahpenjelas dengan nilai-p lebih besar dari taraf nyata α akan dihilangkan dari 
model. Proses ini dilakukan terus menerus hingga tidak ada lagi peubah penjelas yang 
memenuhi kriteria untuk ditambahkan atau dihilangkan. 

Model regresi bertatar adalah : 

 
Hipotesis yang digunakan dalam regresi bertatar adalah: 

H0 :  
H1 :  

Analisis faktor merupakan salah satu analisis statistika peubah ganda. Perhatian utama 
analisis faktor adalah menemukan hubungan internal antar segugus peubah acak[3]. Kegunaan 
analisis faktoradalah untuk meneliti keterkaitan peubah-peubah dalam satu set data dan 
menyederhanakan deskripsi dari suatu set data (peubah) yang banyak dan saling 
berkorelasi[4]. 

Dua faktor (faktor bersama dan faktor khusus) dianggap kurang memadai untuk 
menerangkan fenomena secara umum. Oleh karena itu, secara alamiah beberapa faktor 
bersama dan satu faktor khusus dimasukkan dalam model yang dikenal dengan model faktor. 
Analisis faktor yang dilakukan adalah untuk menentukan faktor-faktor bersama sehingga 
korelasi di antara unsur vektor terangkum menjadi beberapa kelompok faktor. Model faktor 
tersebut menggunakan asumsi: , , , dan . 

Terdapat dua metode pendugaan non-iteratif, yaitu metode komponen utama dan 
metode faktor utama. Metode komponen utama merupakan metode paling sederhana di 
dalam analisis faktor sedangkan metode faktor utama didasarkan pada penggunaan metode 
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komponen utama terhadap matriks korelasi semu. Matriks korelasi semu adalah matriks yang 
diperoleh dengan mengganti unsur diagonal dengan komunalitas.  

Selain itu perlu diperiksa kecukupan data dari data yang akan dianalisis faktor. 
Kecukupan data dapat diidentifikasi melalui nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Nilai kedua ukuran tersebut bisa dihitung dengan bantuan 
software SPSS dan SAS. Kecukupan data ditetapkan berdasarkan suatu teori yang 
menyatakan bahwa sekelompok data dikatakan memenuhi asumsi kecukupan data bila nilai 
MSA>0,5 dan KMO >0,5. 

Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah semua data yang telah terambil telah 
cukup untuk difaktorkan. Hipotesis dari KMO adalah sebagai berikut: 
Hipotesis  

H0 : Jumlah data cukup untuk difaktorkan  
H1  : Jumlah data tidak cukup untuk difaktorkan 

Statistik uji : 

KMO = 
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dengan i = 1, 2, 3, ..., p dan  j = 1, 2, ..., p, rij = koefisien korelasi antara peubah i dan j, serta 
aij = koefisien korelasi parsial antara peubah i dan j. 
Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jumlah data telah cukup untuk difaktorkan. Nilai MSA dapat dilihat dari output SPSS pada 
Anti ImageMatrices. Jika nilai MSA lebih besar dari 0,5 maka dapat dilakukan analisis 
faktor. 

Uji Bartlett bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antarpeubah dalam 
kasus multivariat. Jika peubah X1, X2,…,Xp  bersifat saling bebas, maka matriks korelasi 
antar peubah sama dengan matriks identitas. Untuk menguji kebebasan antar peubah, uji 
Bartlett menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : ρ = I (Matriks korelasi adalah matriks identitas) 
H1 : ρ ≠ I (Matriks korelasi bukan matriks identitas) 

Statistik Uji : 
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dengan kr adalah rata-rata elemen diagonal pada kolom atau baris ke k dari matrik R (matrik 
korelasi) dan r adalah rata-rata keseluruhan dari elemen diagonal.  
Peubah-peubah saling berkorelasi, hal itu berarti terdapat hubungan antarpeubah. Jika H0 
ditolak maka analisis multivariat layak untuk digunakan terutama metode analisis komponen 
utama dan analisis faktor.  

Hasil pendugaan dari kedua metode di atas masih sangat sulit untuk diinterpretasi. 
Untuk memudahkan interpretasi, hasil dugaan dirotasi sampai didapat struktur yang 
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sederhana. Rotasi faktor ini merupakan transformasi orthogonal dari factor loadings. Setelah 
dirotasi, diharapkan terbentuk suatu pola sehingga setiap peubah memiliki nilai l yang tinggi 
pada salah satu faktor dan nilai yang rendah pada faktor lainnya atau sebaliknya sehingga 
peubah-peubah tersebut dengan mudah dapat dikelompokan berdasarkan faktor-faktor yang 
ada. Beberapa jenis transformasi yang digunakan adalah orthomax, varimax, oblique, dan 
lain-lain. 

Persamaan regresi klasik berganda adalah persamaan regresi dengan satu peubah 
dependen (Y) dengan lebih dari satu peubah independen (X1, X2, …, Xp). Hubungan antara 
peubah-peubah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk model:  

 
dengan  merupakan konstanta dan  merupakan koefisien regresi peubah independen ke-
p. Bila dituliskan dalam bentuk matriks, bentuknya adalah . Asumsi-asumsi  yang 
mendasari model regresi adalah: 

1.  memiliki ragam homogen atau disebut juga tidak ada masalah heteroskedastisitas  
2.  dan   tidak berkorelasi, i≠j, sehingga cov( ,   ) = 0. 
3.  merupakan peubah acak normal, dengan nilai tengah nol dan ragam 2. Dengan 

kata lain, . 
Nilai dugaan bagi  diperoleh dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil, yaitu 
dengan meminimumkan  sehingga nilai dugaan bagi  yaitu: [3], [5]. 
Regresi kekar digunakan jika terjadi sisaan tidak normal, terdapat pencilan, dan terdapat titik 
data yang mempengaruhi hasil regresi. Pada output MINITAB kondisi ini ditandai oleh 
unusual observation dengan nilai sisaan yang diikuti huruf R. 

Pencilan adalah pengamatan yang nilai mutlak sisaannya jauh lebih besar daripada 
sisaan-sisaan lainnya. Pencilan adalah data yang tidak mengikuti pola umum dalam model 
regresi yang dihasilkan atau tidak mengikuti pola data secara keseluruhan[5]. Pencilan terletak 
pada tiga atau empat simpangan baku atau lebih jauh lagi dari rata-rata sisaannya. Jika 
terdapat pencilan pada data hasil pengamatan, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah 
menghilangkan atau membuang data pencilan secara langsung terlebih dahulu sebelum 
dilakukan analisis lanjutan. Data pencilan dapat dibuang jika data itu diperoleh dari kesalahan 
teknis peneliti seperti kesalahan mencatat pengamatan atau kesalahan ketika menyiapkan 
peralatan. 

Pencilan yang timbul dari kombinasi keadaan yang tidak biasa yang sangat penting dan 
tidak bisa diberikan oleh data lainnya, maka pencilan itu tidak dapat dibuang begitu saja. 
Perlu digunakan suatu metode analisis khusus yang dapat mengatasi masalah pencilan 
sebagai analisis lanjutan seperti pembentukan model regresi. Suatu data dapat diduga dan 
dinyatakan sebagai pencilan melalui visualisasi plot sisaan atau secara eksak berdasarkan 
perhitungan dengan metode diagnosis sisaan yang digunakan. Berbagai metode itu, antara 
lain adalah:studentized residual (t-residual), DFITS, dan cook’s distance. 

Penduga M merupakan metode regresi kekar yang sering digunakan. Pendugaan 
parameter menggunakan metode ini disebut juga Iteratively Reweighted Least Squares 
(IRLS). Metode ini menggunakan fungsi Huber. Terdapat lebih dari satu bentuk fungsi 
Huber. Salah satunya adalah sebagai berikut: 
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. 

Salah satu cara untuk menentukan model regresi terbaik adalah dengan metode 
Akaike’s Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC)atau sering 
disebut Schwarz BayesianInformation Criterion (SBIC)[6]. Kedua metode tersebut 
mempunyai kelebihan dibandingkan dengan menggunakan metode koefisien determinasi (R2) 
yang banyak digunakan selama ini. Kelebihan AIC dan BIC terutama adalah pada pemilihan 
model regresi terbaik untuk tujuan peramalan (forecasting). Dalam arti, model dapat 
menjelaskan kecocokan model dengan data yang ada (in-sample forecasting) dan nilai yang 
terjadi di masa yang akan datang (out of sample forecasting). 

Adapun kelemahan metode R2, diantaranya adalah: (1) metode R2 hanya digunakan 
untuk peramalan in sample(prediksi model bisa sedekat mungkin dengan data yang ada), (2) 
tidak ada jaminan bahwa dengan metode R2 mampu meramalkan  nilai di masa mendatang 
(out of sample) dengan baik, (3) metode R2 harus digunakan dengan syarat peubah  
responharus sama, (4) nilai R2tidak pernah menurun, jika terus ditambahkan peubah penjelas 
di dalam model walaupun peubah penjelas tersebut kurang atau tidak relevan[6]. Oleh karena, 
itu pemilihan model terbaik dalam penelitian ini menggunakan metode AIC dan BIC.  

Metode AIC dan BIC adalah metode yang dapat digunakan untuk memilih model 
regresi terbaik yang ditemukan oleh Akaike dan Schwarz[7]. Kedua metode tersebut 
didasarkan pada metode maximum likelihood estimation (MLE). Untuk menghitung nilai AIC 
dan BIC digunakan rumus sebagai berikut: 

 dan  

dengan k adalah jumlah parameter yang diduga dalam model regresi dan n adalah jumlah 
observasi, e = 2,718, dan u = sisaan (residual). Persamaan tersebut dapat juga ditulis sebagai 
berikut: 

 dan . 

Menurut metode AIC dan BIC, model regresi terbaik adalah model regresi yang mempunyai 
nilai AIC dan BIC terkecil[6]. 
 
Kerangka Berpikir 

Banyak variabel data, khususnya yang terkait dengan ruang lingkup permasalahan 
pendidikan, tersedia di BPS. Demikian pula halnya dengan keberadaan variabel data yang 
relevan dengan topik kajian ini, variabel data tersebut juga cukup banyak tersedia di 
BPS.Akan tetapi, kekayaan data tersebut masih belum didayagunakan secara optimal untuk 
mendukung proses pengambilan kebijakan pendidikan. Dengan kata lain,data yang tersedia 
perlu dianalisis dengan harapan hasilnya dapat didayagunakan sebagai bahan rujukan dalam 
pengambilan kebijakan pendidikan. Mengingat kondisi tersebut dipandang perlu untuk 
melakukan kajian yang bersifat eksploratifyang sejalan dengan tujuankajian. 

Untuk memfokuskan hasil kajian, arah kajian didorong ke pencarian hubungan linear 
yang dapat dibangun dari faktor-faktor yang berasosiasi dengan capaian IPM. Mengingat hal 
itu, kajian ini tidak ditekankan pada pencarian hubungan sebab akibat yang dibangun dari dan 
antar variabel penelitian tetapi diarahkan pada pencarian model linear yang tepat dan akurat 
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yang menggambarkan pola hubungan IPM dan faktor-faktornya. Kerangka berpikir tersebut 
secara skematik tersaji pada Gambar 1.  

Pada kajian ini hendak diteliti variabel mana saja dari 75 variabel bebas yang 
adaberasosiasi dengan capaian IPM? Dengan kata lain, melalui kajian ini akan diteliti 
variabel mana saja dari 75 variabel bebas yang ada dapat menjadi variabel penjelas dari 
capaian IPM. Ketujuh puluh lima variabel bebas tersebut adalah (X1) tidak dapat membaca 
dan menulis aksara latin, (X2) tidak dapat membaca dan menulis aksara arab, (X3) tidak dapat 
membaca dan menulis aksara lainnya, (X4 ) jumlah desa urban, (X5) jumlah desa rural, (X6) 
desa berbatasan dengan laut, (X7) desa tidak berbatasan dengan laut, (X8) persentase anggota 
rumah tangga berumur 17 tahun ke atas yang menjadi anggota partai politik, (X9) jumlah 
anggota keluarga (orang) laki-laki, (X10) jumlah anggota keluarga (orang) laki-laki, (X11) 
persentase anggota rumah tangga yang membeli surat kabar, (X12) persentase anggota rumah 
tangga yang membeli tabloid/majalah, (X13) persentase anggota rumah tangga yang 
memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), (X14) persentase pernah mengakses 
internet dalam 3 bulan terakhir, (X15) laki-laki yang melakukan kegiatan sekolah selama 
seminggu terakhir, (X16) laki-laki yang tidak melakukan kegiatan sekolah selama seminggu 
terakhir, (X17) perempuan yang melakukan kegiatan sekolah selama seminggu terakhir, (X18) 
perempuan yang tidak melakukan kegiatan sekolah selama seminggu terakhir, (X19) laki-laki 
yang melakukan kegiatan bekerja selama seminggu terakhir, (X20) laki-laki yang tidak 
melakukan kegiatan bekerja selama seminggu terakhir, (X21) perempuan yang melakukan 
kegiatan bekerja selama seminggu terakhir, (X22) perempuan yang tidak melakukan kegiatan 
bekerja selama seminggu terakhir, (X23) laki-laki yang melakukan kegiatan mengurus rumah 
tangga selama seminggu terakhir, (X24) laki-laki yang tidak melakukan kegiatan mengurus 
rumah tangga selama seminggu terakhir, (X25) perempuan yang melakukan kegiatan 
mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir, (X26) perempuan yang tidak melakukan 
kegiatan mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir, (X27) jenis lapangan pekerjaan 
pertanian tanaman padi dan palawija, (X28) jenis lapangan pekerjaan hortikultura, (X29) jenis 
lapangan pekerjaan perkebunan, (X30) perikanan, (X31) peternakan, (X32) kehutanan dan 
pertanian lainnya, (X33) pertambangan dan penggalian, (X34) industri pengolahan, (X35) listrik 
dan gas, (X36) konstruksi/ bangunan, (X37) perdagangan, (X38) hotel dan rumah makan, (X39) 
transportasi dan pergudangan, (X40) informasi dan komunikasi, (X41) keuangan dan asuransi, 
(X42) jasa pendidikan, (X43) jasa kesehatan, (X44) jasa kemasyarakatan, pemerintahan, dan 
perorangan, (X45) jenis lapangan pekerjaan lainnya, (X46) penduduk miskin (ribu orang), 
(X47) garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan), (X48) ya, pernah atau sedang ikut pra sekolah (%), 
(X49) Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu (%), (X50) PAUD-TAAM, PAUD-PAK, 
PAUD-BIA, TKQ, dan PAUD lembaga lainnya (%), (X51) TK/BA/RA/Kelompok 
Bermain/Taman Penitipan Anak (%), (X52) termasuk tamat SDLB, MI, dan Paket A, (X53) 
termasuk tamat SMPLB, MTs, dan Paket B, (X54) termasuk tamat SMLB, dan MA, (X55) 
termasuk tamat Paket C, (X56) termasuk sedang sekolah SDLB, MI, dan Paket A, (X57) 
termasuk sedang sekolah SMPLB, MTs, dan Paket B, (X58) termasuk sedang sekolah SMLB, 
MA, dan Paket C, (X59) persentase desa dengan kegiatan keaksaraan fungsional 3 tahun 
terakhir (%), (X60) persentase desa dengan keberadaan kegiatan pendidikan paket A/B/C 
setahun terakhir (%), (X61) persentase desa dengan keberadaan TBM (%), (X62) pernah 
membaca surat kabar selama seminggu terakhir, (X63) pernah membaca majalah/tabloid 
selama seminggu terakhir, (X64) pernah membaca buku cerita selama seminggu terakhir, 
(X65) pernah membaca buku pelajaran sekolah selama seminggu terakhir, (X66) pernah 
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membaca buku pengetahuan selama seminggu terakhir, (X67) pernah/sedang mengikuti 
Keaksaraan Fungsional (dalam bentuk pemberantasan buta aksara) selama setahun terakhir, 
(X68) pernah/sedang mengikuti Keaksaraan Fungsional (dalam bentuk keterampilan) selama 
setahun terakhir, (X69) memiliki Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA), (X70) mengikuti 
jalur pendidikan paket A setara SD, (X71) mengikuti jalur pendidikan paket B setara SMP, 
(X72) mengikuti jalur pendidikan paket C setara SMA, (X73) jumlah anggota rumah tangga 
yang tidak/belum pernah bersekolah, (X74) jumlah anggota rumah tangga yang tidak 
bersekolah lagi, dan (X75 ) tingkat kepadatan penduduk. 
 

Gambar 1.Variabel Bebas, Variabel Penjelas, dan Variabel Respon 
 

X1

…
X75

IPM

Variabel Bebas Variabel Respon

Xi1
…
Xij

Variabel Penjelas

 
 

Tahapan Analisis 
Data yang di analisis adalah data sekunder hasil tabulasi yang bersumber dari 

dataSusenas (2009-2011), Podes 2009, dan IPM tahun 2010 yang tersedia di BPS. Unit 
analisis pada kajian ini adalah data rekap (agregat) pada tingkatkabupaten/kota (497 
kabupaten/kota) dengan jumlah variabel data sebanyak 76 jenis. Data rekap tersebut diolah 
oleh Tim dari BPS atas permintaan PDSP.Dalam kajian ini yang dipandang sebagai peubah 
respon (Y) adalah IPM tahun 2010 sedangkan yang dipandang sebagai calon peubah penjelas 
atau peubah bebas (X) adalah 75variabel data sebagaimana tersebut pada uraian subbab 
kerangka berpikir. 

Sejalan dengan hasil kajian pustaka, secara garis besar tahapananalisis yang dilakukan 
mencakup langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis statistika deskriptif terhadap data IPM tahun 2010; 
2. Melakukan pemilihan terhadap variabel bebas yang tersedia sehingga diperoleh 

peubah penjelas yang signifikan terhadap IPM tahun 2010 berdasarkan prosedur 
regresi bertatar; 

3. Melakukan analisis faktor terhadap peubah-peubah penjelas yang terpilih 
berdasarkan prosedur regresi bertatar untuk mendapatkan peubah-peubah yang 
diduga memiliki keterkaitan satu satu sama lain sehingga keterkaitan tersebut dapat 
dijelaskan dan dipetakan pada faktor yang tepat; 

4. Melakukan uji asumsi regresi ganda klasik terhadap faktor-faktor yang terbentuk; 
5. Melaksanakan proses uji regresi kekar bila ternyata asumsi regresi ganda klasik tidak 

terpenuhi, khususnya bila terdapat data pencilan. Melalui proses tersebut akan terjadi 
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proses koreksi terhadap model regresi yang diperoleh sebelumnya sehingga diperoleh 
model yang lebih terjamin akurasinya; 

6. Melakukan pemilihan model terbaik dari hasil analisis regresi kekar berdasarkan 
kriteria Akaike information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion 
(BIC). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Indeks pembangunan manusia tiap kabupaten/kota di Indonesia cukup beragam. Hal 

ituterlihat dari nilai koefisien keragaman yang cukup besar sebagaimana tertuang pada Tabel 
1, yaitu 5,3%. Capaian IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakartasebesar 79,520 
sedangkan capaian IPM terendah dimiliki oleh Kota Nduga sebesar 48,020. Nilai rata-rata 
indeks pembangunan manusia Indonesia adalah sebesar 70,668. 

 
Tabel 1. Nilai Statistik IPM 

 
Statistik IPM 

Rerata 70,668 

SE Rerata 0,238 

Koefisien Keragaman 5,300 

Minimum 48,020 

Median 71,170 

Maksimum 79,520 

 
Hasil analisis regresi bertatar menunjukkan bahwa terdapat empat belas 

peubahpenjelas yang signifikan berasosiasi terhadap capaian IPM 2010, yaitu: X1, X14, X32,  
X53, X58, X74, X59, X65, X45, X70, X3, X6, X73, dan X69dengan taraf signifikansi α = 5%. Nilai 
R2 dari empat belas peubah penjelas tersebut sebesar 85,04%. 

Setelah analisis faktor diterapkan pada peubah penjelas yang terpilih melalui proses 
analisis regresi bertatardiperoleh nilai KMO untuk empat belas peubah penjelas sebesar 
0,729. Hal itu menunjukan bahwa jumlah data yang ada telah cukup untuk difaktorkan tetapi 
hasil anti image matrices menunjukkan X59 memiliki nilai MSA sebesar 0,312 sehingga 
harus dikeluarkan dari analisis. Proses pengujian KMO dan MSA terus berulang hingga 
semua peubah memenuhi kriteria KMO>0,5 dan MSA>0,5.Nilai KMO untuk tiga belas 
peubah penjelas adalah sebesar 0,762. Artinya, jumlah data telah cukup untuk difaktorkan. 
Hasil anti image matrices menunjukkan X6 memiliki nilai MSA sebesar 0,489 sehingga X6 
harus dikeluarkan dari analisis. Nilai KMO untuk dua belas peubah penjelas (setelah X59 dan 
X6dikeluarkan) adalah sebesar 0,769. Artinya, jumlah data telah cukup untuk difaktorkan. 
Hasil anti image matrices menunjukkan nilai MSA untuk semua peubah penjelas lebih besar 
dari 0,5. 

Tahapan berikutnya setelah asumsi KMO dan MSA terpenuhi adalah pengecekan nilai 
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komunalitas untuk dua belas peubah yang tersisa. Nilai komunalitas X32, X45, X65, dan X69 
kurangdari 0,5 sehingga keempat peubah penjelas tersebut tidak dapat dimasukkan dalam 
analisis. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian asumsi KMO, MSA, dan 
pengecekan nilai komunalitas dari masing-masing peubah terdapat delapan peubah yang 
memenuhi kriteria untuk dilakukan analisis faktor. Delapan peubah itu adalah peubah X1 , 
X3, X14, X53, X58, X70,  X73,  dan X74 . Untuk mengekstraksi faktor dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu berdasarkan akar ciri atau dengan melihat scree plot-nya. Adapun, untuk 
penentuan banyaknya faktor digunakan akar ciri dengan mengambil akar ciri yang lebih besar 
dari satu[8]. 

Berdasarkankriteria akar ciri yanglebih besar  dari1, ternyata terangkum tiga faktor  
utama dengan persentasekumulatifkeragaman yang cukup besar. Ketiga faktor 
tersebut d i p a n d a n g  sudah cukupmewakilikeragaman peubah–peubah asal. 
Proporsikeragamandatayangdijelaskantiapkomponensetelahdilakukanrotasilebihmeratadaripa
dasebelumdilakukanrotasi.Proporsi keragaman data yang lebih meratasetelahdilakukan rotasi 
komponen matriks menunjukkan keseragaman data awalyang dijelaskan oleh masing-masing 
faktor menjadimaksimum. 

 
Tabel 2.Proporsi Keragaman Faktor 

 

Faktor  Akar Ciri Keragaman yang Dapat Dijelaskan (%) Proporsi Kumulatif (%) 

Pertama 3,885 48,567 48,567 

Kedua 1,437 17,958 66,525 

Ketiga 1,043 13,039 79,564 
* setelah dilakukan rotasi komponen matriks 

 
Seperti pada pembahasan sebelumnya, untuk menentukan banyaknya faktor yang 

terbentuk dapat dilihat dari nilai akar ciri yang lebih dari satu. Ada tiga komponen yang 
memiliki akar ciri lebih besar dari satu sehingga terangkum sebanyak tiga faktor 
utama.Berdasarkan hasil rotasi komponen matriks, delapan peubah terbagi menjadi tiga 
faktor utama, yaitu Faktor-1 terdiri atas(X1) tidak dapat membaca dan menulis aksara latin,  
(X73) jumlah anggota rumah tangga yang tidak/belum pernah bersekolah,  dan (X74) 
jumlah anggota rumah tangga yang tidak bersekolah lagi; Faktor-2 terdiri atas(X14) persentase 
pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, (X53) Termasuk Tamat SMPLB, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Paket B, dan (X58) termasuk Sedang Sekolah SMLB, Madrasah Aliyah, dan 
Paket C; Faktor-3 terdiri atas(X3) tidak dapat membaca dan menulis aksara lainnya dan (X70) 
mengikuti jalur pendidikan paket A setara SD.Keragaman total yang dapat dijelaskan oleh 
ketiga faktor utama adalah 79,564% dari keragaman peubah asal.  

Pemodelan menggunakan model regresi klasik untuk Faktor-1 dan Faktor-
2memperlihatkan bahwa pola hubungan tersebut nyata ada pada taraf α = 5%. Uji asumsi 
yang dilakukan pada model regresi klasik adalah uji kehomogenan sisaan dan kenormalan 
sisaan. Nilai-p pada uji Glesjer untuk asumsi kehomogenan sisaan Faktor-1 dan Faktor-2 
secara berurutan adalah sebesar 0,000 dan 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05 sehingga H0 
ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa asumsi kehomogenan ragam dilanggar. 
Selanjutnya,nilai-p untuk Faktor-3 adalah sebesar 0,101 yang lebih besar dari α = 0,05 
sehingga asumsi kehomogenan ragam terpenuhi. Selanjutnya, Uji asumsi kenormalan sisaan 
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dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Nilai-p tiap faktor secara 
berurutan adalah sebesar 0,020, kurang dari 0,010, dan kurang dari 0,010. Hal itu 
menunjukkan bahwa nilai-p lebih kecil dari α = 5% sehingga H0 dapat ditolak. Artinya, 
sisaan tidak dapat dianggap menyebar normal. Asumsi kenormalan sisaan dilanggar juga 
terlihat pada plot kenormalan masing-masing faktor pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 
4. 

 
Gambar 2. Plot Kenormalan Sisaan MKT Faktor-1 
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Gambar 3. Plot Kenormalan Sisaan MKTFaktor 2 
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Gambar 4. Plot Kenormalan Sisaan MKT Faktor-3 
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Selanjutnya, untuk ketiga faktor utama tersebut, modelnya dibuat dengan nilai IPM 

2010 sebagai peubah respon dan komponen masing-masing faktor sebagai peubah penjelas. 
Pada bahasan sebelumnya telah diketahui bahwa asumsi kehomogenan dan kenormalan 
sisaan tidak terpenuhi.Oleh sebab itu, penggunaan regresi metode kuadrat terkecil tidak 
sesuai untuk kasus ini. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 
pencilan adalah dengan menerapkan analisis regresi kekar. Pada kajian ini digunakan regresi 
kekar penduga-M. Pendugaan parameter menggunakan metode ini disebut juga Iteratively 
Reweighted Least Squares (IRLS). Metode ini menggunakan fungsi Huber. Berikut ini adalah 
model regresi kekar untuk masing-masing faktor: 

 (Model Faktor-1); 
(Model Faktor-2);  

(Model Faktor-3). 
Sekedar informasi, proses perhitungan penduga regresi kekar menggunakan macro minitab. 

 
Tabel 3.Koefisien Determinasi (R2) untuk Setiap Model 

 
Model  R2 

Pertama 42,86% 

Kedua 46,77% 

Ketiga 2,88% 

 
 

Tabe4. Nilai AIC dan BIC untuk Setiap Model 
 

Model AIC BIC 
Pertama 422,3025 441,2390 
Kedua 637,6094 655,8669 
Ketiga 529,1942 543,3168 



                                                                                                                       ISBN : 978.602.361.002.0 
 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UMS  2015 776 
 

 
Sesuai dengan perolehan nilai AIC, BIC, dan R2, model terbaik yang dapat 

menerangkan hubungan antara variabel penjelas dan variabel respon adalah model yang 
dibentuk oleh komponenFaktor-1 dengan pertimbangannila i R2-nya cukup tinggi serta nilai 
AIC dan BIC-nya kecil. 

 
 

4. SIMPULAN 
 

Secara keseluruhan penerapan analisis regresi ganda untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang berasosiasi dengan capaian IPM memberikan hasil yang memuaskan. Hal itu 
ditunjukkan dengan telah direduksinya 75 variabel bebas menjadi tiga variabel penjelas yang 
berasosiasi dengan capaian IPM. Dengan demikian, permasalahan faktor-faktor yang terkait 
dengan capaian IPM telah dapat disederhanakan. Adapun, model linear terbaik yang 
menjelaskan pola hubungan antara variabel penjelas dengan IPM adalah persamaan 

 dengan (X1) tidak dapat 
membaca dan menulis aksara latin,  (X73) jumlah anggota rumah tangga yang tidak/belum 
pernah bersekolah,  (X74) jumlah anggota rumah tangga yang tidak bersekolah lagi, dan ( ) 
IPM. Persamaan tersebut dengan sendirinya dapat digunakan untuk mengestimasi capaian 
IPM, khususnya bila ada kebutuhan informasi cepat yang terkait dengan capaian IPM. 

Ketiga variabel penjelas merupakan variabel yang capaiannya sangat tergantung pada 
keberhasilan program pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, temuan ini penting artinya 
untuk ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih mendalam dan detail sehingga hasilnya dapat 
dijadikan rujukan untuk penyusunan program pembangunan pendidikan yang lebih 
berkontribusi pada peningkatan IPM. 
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