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Aplikasi SEM Untuk Penelitian Keuangan  

 Seorang peneliti ingin menguji variable-variabel apa saja yang mempengaruhi Cyclically 

Adjusted Price Earning Ratio (CAPE) pada industry manufaktur dan Food and Beverage di 

sebuah Negara. Secara teori di dapat bahwa variable long interest rate, real dividend, real price 

dan real earning adalah variable-variabel yang mempengaruhi CAPE. Berdasarkan teori-teori 

tersebut maka peneliti ingin menguji hipotesis berikut: 

 

H1. Real price memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H2. Real dividend memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H3. Real earning memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H4. Long interest rate memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H5. Jenis industry memiliki pengaruh terhadap CAPE. 

 Berikut ini akan dibahas langkah-langkah dalam menguji  ke 6 Hipotesa tersebut. 

 

Langkah Pertama: Menggambar model structural 

 



Pada kasus ini berdasarkan konseptual model yang ingin diuji maka bentuk dari model 

structural adalah seperti yang digambarkan. Model terdiri dari empat variable independen dan 

satu variable dependen. Pada kasus ini semua variable adalah observed variable.  

 

Langkah kedua : memasukkan data 

 

Pilih data yang akan anda gunakan dari folder penyimpanan. Pada kasus ini buka “data 

keuangan SEM”.Setelah data diinputkan kedalam software maka langkah berikutnya adalah 

memasukkan data kedalam model 



 

 

Langkah ketiga: Menentukan output yang dibutuhkan 

 Untuk menentukan output yang dibutuhkan maka klik “analysis properties”. Setelah di 

klik maka akan muncul windows baru, pada tab di atas buka “output”. Maka akan muncul layar 

seperti yang Nampak. Pilih output yang dibutuhkan: standardized estimate, indirect direct and 

total effects, correlation, critical ratios for differences, test for normality and outlier. Jika sudah 

close layar tersebut.  



 

 

Langkah Keempat: Melakukan estimasi  

 Untuk melakukan estimasi maka klik tombol “calculate estimates”. Setelah di klik maka 

akan diminta untuk melakukan “saving”. Save data dan beri nama. Jika sudah maka akan 

muncul hasil perhitungan. 

 



 

 

Langkah Kelima: Membaca hasil estimasi 

 Setelah melakukan estimasi maka langkah berikutnya adalah membaca output. Untuk 

memunculkan output maka dapat diklik tombol view output 

 

 

Klik ini untuk melakukan 

estimasi 

Klik untuk membuka 

output 



Membaca Hasil Penelitian 

 Membaca hasil penelitian dapat dilihat dari table regression weights. Tabel di bawah ini 

menjelaskan pengaruh dari Long interest rate, real price, real dividend dan real earnings 

terhadap CAPE. Kolom “Estimate” menunjukkan besarnya koefisien jalur. Tanda positive 

bermakna pengaruh positif sedangkan tanda negative bermakna pengaruh negative. Kolom 

“SE” menunjukkan nilai “Standard Error”. Kolom “CR” menunjukkan nilai critical ratio. Nilai 

Critical Ratio sama dengan nilai t-statistik pada pendugaan hipotesa. Untuk kolom “P” 

merupakan nilai probabilitas. 

 Pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai Estimate dan C.R. Adapun hipotesa yang diuji 

adalah sebagai berikut: 

H1. Real price memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H2. Real dividend memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H3. Real earning memiliki pengaruh terhadap CAPE 

H4. Long interest rate memiliki pengaruh terhadap CAPE 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CyclicallyadjustedPERCAPE <--- LongInterestRateGS10 .887 .058 15.182 *** par_1 

CyclicallyadjustedPERCAPE <--- RealPrice .012 .001 22.708 *** par_2 

CyclicallyadjustedPERCAPE <--- RealDividend -.258 .024 -10.708 *** par_3 

CyclicallyadjustedPERCAPE <--- RealEarnings .015 .004 3.730 *** par_4 

 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa : 

1. Long interest rate memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PACE (Estimate = 

0.887; CR = 15.182). Hipotesis 1 diterima 

2. Real dividend memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAPE (Estimate = -

0.258; CR = -10.708). Hipotesis 2 diterima 

3. Real earning memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAPE (Estimate = 0.015; 

C.R. = 3.730) 



4. Real price memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAPE (Estimate = 0.012; CR 

= 22.708) 

Hipotesis 5 menguji apakah ada pengaruh dari industry terhadap CAPE. Dikarenakan pada 

penelitian ini industry dibagi menjadi industry manufaktur dan Food and Beverage, maka 

metode yang digunakan adalah multi-group comparison.  

Penggujian Multi Group Comparison 

 Pengujian multigroup comparison dilakukan dengan cara memecah model utama 

menjadi kelompok-kelompok. Untuk membuat kelompok double klik “Group number 1” maka 

akan muncul jendela “Manage Groups” seperti pada gambar. 

  

Untuk grup number 1 ganti nama dengan Overall. Setelah di ganti overall maka klik 

“New”. Setelah d klik “New” Maka akan muncul “Group number 2”. Ganti nama group 2 dengan 

manufaktur. Setelah diganti maka klik new dan ganti dengan FnB.  

 

 



 

Jika sudah muncul tiga kotak maka langkah berikutnya adalah memasukkan data ke masing-

masing kelompok . 

 

Akan ada 3 grup pada kotak 

ini. 

Klik untuk memasukkan data 



 Klik “Select Data File(s) untuk mengeluarkan kota dialog seperti gambar di atas. Setelah 

keluar maka masukkan data satu satu sesuai dengan grup nya. Jika data sudah di masukkan 

maka akan muncul seperti ini. Jika sudah maka klik close. 

 

Setelah data di masukkan kedalam model berikutnya adalah melakukan estimasi seperti cara di 

atas.  

 

 

 

 

 

 

 



Aplikasi SEM Untuk Penelitian Survey 

Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap Z yang dimediasi 

oleh variabel Y. Untuk mengetahui hubungan ketiga variabel tersebut peneliti melakukan 

survey terhadap 200 responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari 15 item 

pernyataan dimana 15 item pernyataan tersebut mewakili 15 indikator dan 3 konstruk/variabel. 

Dalam rangka menguji hubungan sebab akibat tersebut maka dirumuskan lah 4 hipotesa. Ke 

empat Hipotesa tersebut adalah: 

H1 : X memiliki pengaruh terhadap Z 

H2 : X memiliki pengarih terhadap Y 

H3 : Y memiliki pengaruh terhadap Z 

H4 : Y me mediasi pengaruh Y terhadap Z 

 

Untuk menguji hipotesa tersebut terlebih dahulu dilakukan pengujian confirmatory factor 

analysis (CFA). Adapun langkah-langkah analisa CFA adalah sebagai berikut: 

1. Menggambar model covariance 

 
 



2. Melakukan estimasi model CFA 

 
 

Pada estimasi model CFA yang pertama kali diperhatikan adalah nilai fitness dari model. 

Nilai Goodness of Fit index dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 33 309,395 87 ,000 3,556 

Saturated model 120 ,000 0 
  

Independence model 15 2110,404 105 ,000 20,099 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,029 ,839 ,777 ,608 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,295 ,200 ,086 ,175 

 



Baseline Comparisons 

Model 
NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,853 ,823 ,890 ,866 ,889 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,113 ,100 ,127 ,000 

Independence model ,310 ,298 ,321 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 375,395 381,166 484,240 517,240 

Saturated model 240,000 260,984 635,798 755,798 

Independence model 2140,404 2143,027 2189,879 2204,879 

 

Dari tabel tersebut beberapa indikator goodness of fit model yang sering digunakan adalah: 

1. Chi-square    : kecil 

2. Chi-square/df   : <2 

3. RMR    : Kecil 

4. GFI    : > 0.90 

5. AGFI    : >0,90 

6. NFI    : >0.90  

7. TLI    : >0.90 

8. CFI    : >0.90 

9. RMSEA    : <0.08 

10. AIC    : Kecil 

Berdasarkan hasil di atas tampak bahwa model yang dibangun tidak fit. Oleh karena itu perlu 

dilakukan modifikasi model. Banyak para ahli menyampaikan bahwa melakukan modifikasi 

model tidak bisa hanya berdasarkan pertimbangan statitik. Tetapi juga berdasarkan 

pertimbangan teoritis. 



Untuk melakukan modifikasi model, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat kepada 

halaman “Modification Indices”. Pada halaman Modification indices terdapat dua hal yang bisa 

kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan modifikasi dengan mengkovariankan item item 

dan yang kedua adalah dengan menghapus item.  

Sebelum melakukan modifikasi model perlu dilakukan dahulu evaluasi terhadap permasalahan 

konvergen validity, discriminant validity dan reliability. 

Evaluasi konvergen validity dilihat dari nilai Faktor Loading. Nilai Faktor yang disyaratkan adalah 

lebih dari 0.6. FL di bawah 0.6 mengakibatkan harus dihapusnya item tersebut. 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

X14 <--- X ,775 

X13 <--- X ,636 

X12 <--- X ,818 

X11 <--- X ,727 

Y15 <--- Y ,807 

Y14 <--- Y ,837 

Y13 <--- Y ,728 

Y12 <--- Y ,748 

Y11 <--- Y ,522 

Z5 <--- Z ,759 

Z4 <--- Z ,749 

Z3 <--- Z ,692 

Z2 <--- Z ,811 

Z1 <--- Z ,862 

Z6 <--- Z ,785 

 

Terlihat dari tabel tersebut bahwa item Y11 memiliki FL kurang dari 0.6 oleh karena itu item 

tersebut harus di hapus dari model. Setelah di hapus nya Y11 tidak ada lagi item yang memiliki 

FL kurang dari 0.6 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

X14 <--- X ,773 

X13 <--- X ,633 

X12 <--- X ,822 



   
Estimate 

X11 <--- X ,727 

Y15 <--- Y ,810 

Y14 <--- Y ,837 

Y13 <--- Y ,729 

Y12 <--- Y ,753 

Z5 <--- Z ,758 

Z4 <--- Z ,748 

Z3 <--- Z ,691 

Z2 <--- Z ,812 

Z1 <--- Z ,862 

Z6 <--- Z ,784 

  

Pengujian Discriminant validity dilihat dari korelasi antar konstruk. Sebuah model yang baik 

seharus nya tidak memiliki discriminant validity antar konstruk. 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

X <--> Y ,918 

X <--> Z ,850 

Y <--> Z ,923 

  

Dari analisa korelasi tampak bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara X dengan Y dan Y 

dengan Z. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan discriminant validity.  

Construct reliability dihitung dengan rumus : 

         Construct Reliability=
(Σstd loading)2

(Σstd loading)2+ Σεj
 

 

Dari perhitungan rumus tersebut didapatkan ConReliability  X = 0.829, ConsReliability Y = 0.863 

dan ConReliability Z = 0.901. Dari ketiga nilai construct reliability tersebut tampak bahwa semua 

nilai berada di atas 0.7. Hal ini berarti tidak ada permasalahalan construct reliability.  

Setelah melakukan evaluasi terhadap measurement, maka langkah berikutnya adalah melihat 

index ketepatan model.  

 



Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 31 279,469 74 ,000 3,777 

Saturated model 105 ,000 0 
  

Independence model 14 2022,840 91 ,000 22,229 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,029 ,844 ,779 ,595 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,308 ,202 ,079 ,175 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,862 ,830 ,895 ,869 ,894 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,118 ,104 ,133 ,000 

Independence model ,327 ,314 ,339 ,000 



AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 341,469 346,523 443,717 474,717 

Saturated model 210,000 227,120 556,323 661,323 

Independence model 2050,840 2053,122 2097,016 2111,016 

 

Berdasarkan indeks ketepatan model dapat disimpulkan bahwa model belum robust. Oleh 

karena itu perlu dilakukan modifikasi model. Seperti telah dijabarkan sebelumnya modifikasi 

model dapat dilakukan dengan mengkovariankan item dan atau menghapus item. Pada contoh 

ini modifikasi model dilakukan dengan mengkovariankan item e12 dan e13 serta menghapus 

Z2. Setelah dilakukan modifikasi tampak bahwa model menunjukkan ketepatan model yang 

cukup baik.  

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 30 144,289 61 ,000 2,365 

Saturated model 91 ,000 0 
  

Independence model 13 1786,834 78 ,000 22,908 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,022 ,904 ,857 ,606 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,303 ,216 ,086 ,185 

 



Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,919 ,897 ,952 ,938 ,951 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,083 ,065 ,100 ,001 

Independence model ,332 ,319 ,345 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 204,289 208,829 303,238 333,238 

Saturated model 182,000 195,773 482,147 573,147 

Independence model 1812,834 1814,801 1855,712 1868,712 

 

 

 

 

 

 

 



Pengujian Model Struktural 

 Langkah pertama dalam menguji model struktural adalah dengan menggambarkan 

model struktural tersebut. Gambar model struktural harus sama dengan model terakhir pada 

CFA yang sudah robust.  

 

Setelag mennggambar model struktural dan memilih output-output yang dikehendaki maka 

berikutnya adalah melakukan estimasi.  

Hasil dari estimasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Y <--- X 1,269 ,117 10,835 *** par_12 

Z <--- X -,044 ,352 -,124 ,901 par_13 

Z <--- Y 1,271 ,274 4,642 *** par_14 

X14 <--- X 1,000 
    



   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X13 <--- X 1,040 ,117 8,904 *** par_1 

X12 <--- X 1,239 ,103 11,975 *** par_2 

X11 <--- X ,871 ,083 10,502 *** par_3 

Y15 <--- Y 1,000 
    

Y14 <--- Y 1,232 ,088 13,926 *** par_4 

Y13 <--- Y ,815 ,072 11,379 *** par_5 

Y12 <--- Y ,783 ,066 11,839 *** par_6 

Z5 <--- Z 1,000 
    

Z4 <--- Z ,649 ,065 10,041 *** par_7 

Z3 <--- Z ,619 ,069 8,986 *** par_8 

Z1 <--- Z ,868 ,067 12,916 *** par_9 

Z6 <--- Z ,797 ,076 10,537 *** par_10 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa X tidak memiliki pengaruh terhadap Z (C.R = -0.124), X 

memiliki pengaruh positif terhadap Y (Cr = 10.835; Estimate = 1.269) dan Y memiliki pengaruh 

terhadap Z (Cr = 4.642; Estimate = 1.271). Sehingga dengan hasil ini dapat dilihat bahwa H1 

ditolak, H2 dan H3 diterima. Untuk pengujian H4 dilakukan dengan melakukan pendekatan 

Kenny dan Baron dan dihitung dengan rumus Sobel.  

 

  

 


