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ABSTRACT 

 

The welfare of the elderly in Indonesia is ranked 74 out of 96 countries studied with 

an index score of 36.6. This index can be said that the welfare of the elderly in 

Indonesia is still very lacking, so the government must pay special attention to the 

elderly population so that the elderly population can remain in a prosperous 

condition. Some of these variables gender, marital status, type of area, presence of 

travel, ownership of health insurance, ownership of savings, use of cellphones, 

whether or not they are victims of crime, having health complaints are affected of 

contributing to welfare in Pekanbaru City. The data used is the Riau Province BPS 

data of 2009 in the form of cross section data. Then, the analysis is carried out using 

binary logistic regression in order to obtain modeling for the welfare of the elderly 

in Pekanbaru City. The study shows that the factors that influence the welfare level 

of the elderly are age, gender, type of area, marital status, ownership of savings, use 

of cellphones, health complaints, crime victims and ownership of health insurance.  

Furthermore the variables that has a tendency on welfare are age , gender, use of 

cellphones and ownership of savings. 

 

Keywords: Binary logistic regression analysis, welfare, elderly population, elderly 

welfare 

ABSTRAK 

Kesejahteraan penduduk lanjut usia Indonesia menduduki peringkat ke 74 dari 96 

negara yang diteliti dengan nilai indeks sebesar 36,6. Nilai indeks bermakna bahwa 

kesejahteraan (lansia) di Indonesia masih sangat kurang, sehingga pemerintah harus 

memberikan perhatian khusus pada penduduk lansia agar mereka bisa tetap berada 

pada kondisi yang sejahtera. Beberapa variabel meliputi jenis  kelamin, status 

perkawinan, tipe daerah, adanya berpergian, kepemilikan jaminan kesehatan, 

kepemilikan tabungan, penggunaan handphone, pernah atau tidak menjadi korban 

kejahatan, memiliki keluhan kesehatan diduga memberikan kontribusi terhadap 

kesejahteraan lansia di Kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data BPS 
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Provinsi Riau tahun 2009 berupa data cross section. Selanjutnya analisis dilakukan 

menggunakan regresi logistik biner untuk pemodelan untuk kesejahteraan lansia di 

Kota Pekanbaru. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan lansia adalah umur jenis kelamin, tipe daerah, status 

perkawinan, kepemilikan tabungan, penggunaan handphone, keluhan kesehatan, 

korban kejahatan, dan kepemilikan jaminan kesehatan. Selanjutnya variabel yang 

memiliki kecenderungan dalam kesejahteraan adalah umur, jenis kelamin, 

penggunaan handphone dan kepemilikan tabungan. 

 

Kata Kunci: Analisis regresi logistik biner, kesejahteraan, penduduk lansia, 

kesejahteraan lansia 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Population ageing atau penuaan populasi merupakan peningkatan proporsi jumlah 

penduduk lanjut usia (lansia) di suatu wilayah atau negara. Fenomena population 

ageing ini merupakan salah satu dari sekian banyak hasil dari perubahan kondisi 

demografis yang didorong oleh perubahan pembangunan ekonomi dan sosial (Ju & 

Jones. 1989). Indonesia adalah salah satu  negara yang mulai mengalami  perubahan 

struktur kependudukan muda menjadi negara dengan struktur kependudukan tua 

(BPS. 2015). Beberapa tantangan terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk 

lansia yang harus dihadapi tersebut berhubungan dengan sistem perawatan 

kesehatan, dana pensiun, dan kesejahteraan lansia (Bloom et al. 2011). 

Salah satu tantangan yang saat ini harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia  

adalah masalah kesejahteraan lansia (Kemenkes. 2017). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Help Age International (2015), indeks kesejahteraan lansia 

Indonesia menduduki peringkat ke 74 dari 96 negara yang diteliti dengan nilai 

sebesar 36,6. Indeks ini relatif rendah sehingga perlu perhatian khusus pada 

penduduk lansia agar mereka tetap berada pada kondisi yang sejahtera. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik, penduduk lansia di Provinsi Riau menempati posisi 

ke-4 terbawah dari 34 provinsi di Indonesia dan penduduk terbanyak di Provinsi 

Riau sendiri berada di Kota Pekanbaru dengan persentase 16,7% pada tahun 2018.  

Penelitian sebelumnya mengenai regresi logistik biner pernah dilakukan oleh 

Tanaya & Yasa (2015) membahas pengaruh variabel variabel terhadap 

kesejahteraan lansia di Desa Dangin Puri Kauh menggunakan metode regresi 

logistik biner. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tentang kesejahteraan 

lansia disebutkan bahwa kesejahteraan lansia merupakan keadaan dimana semua 

aspek kehidupan berjalan seimbang sehingga penduduk lansia dapat terus 

mempertahankan kehidupan yang sejahtera dengan tercukupinya semua kebutuhan 

hidupnya baik secara fisik, mental dan ekonomi (Masud et al., 2006). 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat variabel yang mempengaruhi 

kesejahteraan lansia di Kota Pekanbaru tahun 2019 berdasarkan regresi logistik 

biner dengan mengambil beberapa variabel yaitu jenis kelamin, keluhan kesehatan, 

kepemilikan jaminan kesehatan, kepemilikan tabungan, penggunaan handphone, 

korban kejahatan, status perkawinan, dan tipe daerah. 
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2.  REGRESI LOGISTIK BINER 

 

Regresi logistik biner adalah regresi dengan variabel dependen berbentuk 

dua kategori yaitu sukses dan gagal sehingga bisa juga diartikan dengan sejahtera 

dan tidak sejahtera, dengan 𝑃(𝑌 = 1) = 𝜋(𝑥𝑖) menyatakan probabilitas sukses 

atau disebut sejahtera dan 𝑃 = (𝑌 = 0) = (1 − 𝜋(𝑥𝑖)) menyatakan probabilitas 

gagal atau disebut tidak sejahtera (Hosmer Jr et al. 2000). Model regresi logistik 

biner dapat ditulis: 

 

 Estimasi parameter dalam regresi logistik biner dilakukan dengan metode 

maksimum likelihood.  𝑥𝑖 dan 𝑦𝑖 adalah variabel pasangan pengamatan variabel 

respon dan prediktor yang kemudian diasumsikan bahwa setiap pasangan 

pengamatan saling independen dengan pasangan pengamatan lainnya. 

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖𝑗 − ∑ 𝑥𝑖𝑗�̂�

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

(𝑥𝑖) = 0, 𝑗 = 0,1,2, ⋯ , 𝑝. 
(2) 

Untuk mendapatkan nilai taksiran 𝛽 pada persamaan (1) diperoleh dari turunan 

pertama fungsi 𝐿(𝛽)  

𝐿(𝛽) = ∑ [∑ 𝑦𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]

𝑝

𝑗=0

𝛽𝑗 − ∑ 𝑙𝑛

𝑛

𝑖=1

[1 + 𝑒𝑥𝑝 (∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑝

𝑗=0

)]. 

 Gunakan metode iterasi Newton-Raphson, dengan menggunakan persamaan (3) 

berikut: 

 

𝛽(𝑡+1) = 𝛽(𝑡) − (𝐻(𝛽)(𝑡))
−1

𝑔(𝛽(𝑡)), 𝑡 = 0,1,2, ⋯ 

dengan 𝑔𝑇 = (
∂𝐿(𝛽)

𝜕𝛽0
,

∂𝐿(𝛽)

𝜕𝛽1
, ⋯ ,

∂𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑝
), dan 𝐻 merupakan matriks Hessian. Iterasi 

akan berhenti ketika ‖𝛽(𝑡+1) − 𝛽(𝑡)‖ ≤ 𝜀, dimana 𝜀 merupakan bilangan yang 

sangat kecil (Agresti, 2002). 

 Uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter 𝑝 terhadap   

variabel   respon   secara  keseluruhan (Hosmer Jr et al. 2000). Hipotesis yang 

digunakan: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0, 

𝐻1: paling sedikit ada satu 𝛽𝑖 ≠ 0,  

dengan 𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝑝 dan 𝑝 adalah banyaknya parameter. 

 

 

 

𝑔(𝑥𝑖)  = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑙𝑥𝑖𝑙. (1) 

(3) 
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Statistik uji yang digunakan adalah: 

𝐺 = −2𝑙𝑛
(

𝑛1
𝑛

)
𝑛1

(
𝑛0
𝑛

)
𝑛0

∑ �̂�𝑖
𝑦𝑖(1−�̂�𝑖)(1−𝑦𝑖)𝑛

𝑖

. 

Statistik uji tersebut mengikuti distribusi Chi-Squared sehingga 𝐻0 ditolak 

jika 𝐺 > 𝜒2
(𝑣,𝑎) dengan 𝑣 adalah degrees of freedom banyaknya prediktor. 

Kontribusi untuk derajat bebas pada uji likelihood adalah sebesar 𝑘 − 𝑙 (Hosmer Jr 

et al. 2000). 

Hasil pengujian secara individual menunjukkan kelayakan suatu variabel 

preditor untuk masuk ke dalam model. Dobson (2002) memberikan contoh model 

logistik dengan fungsi logit, hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0 ∶  𝛽𝑗 = 0 , 

𝐻1 ∶  𝛽𝑗 ≠ 0 dengan 𝑗 = 1,2,3, ⋯ , 𝑝. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik Uji Wald yaitu:  

𝑊 =
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
, 

dengan �̂�𝑗 adalah nilai koefisien dengan variabel prediktor ke-i, dan 𝑆𝐸(�̂�𝑗) adalah 

standar error. Statistik uji tersebut mengikuti distribusi Chi-Squared sehingga 𝐻0 

ditolak jika 𝑊 >  𝜒2
(𝑣,𝑎)  dengan 𝑣 adalah degrees of freedom banyaknya prediktor. 

Untuk menginterpretasikan koefisien parameter ini digunakan nilai odds 

ratio. Nilai odds yang dihasilkan dengan 𝑥 = 1 didefinisikan 
𝜋(1)

[1−𝜋(1)]
. Demikian 

pula, nilai odds yang dihasilkan dengan 𝑥 = 0 adalah  
𝜋(0)

[1−𝜋(0)]
. Odds ratio 

dinotasikan dengan symbol OR, yang didefenisikan sebagai odds ratio untuk 𝑥 =
1 dan 𝑥 = 0 pada rumus sebagai berikut: 

𝑂𝑅 =
𝜋(1)/[1 − 𝜋(1)

𝜋(0)/[1 − 𝜋(0)
            

 Odds rasio adalah ukuran asosiasi yang dapat diartikan secara luas terutama 

untuk masalah epidemologi. Pada persamaan 6 odds rasio merupakan rata rata 

kecenderungan variabel respon bernilai tertentu jika 𝑥 = 1 dibandingkan dengan 

𝑥 = 0 (Hosmer Jr et al. 2000). 

 Uji Hosmer-Lemeshow adalah uji kesesuaian untuk model regresi logistik. 

Uji kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif model yang 

telah mengandung variabel tersebut telah berada pada model yang benar (Hosmer 

Jr et al. 2000). Hipotesisnya sebagai berikut: 

𝐻0 ∶ Model fit (tidak adanya perbedaan antara model yang terbentuk dengan 

observasi), 

𝐻1 ∶ Model tidak fit (adanya perbedaan antara model yang terbentuk yang tidak 

cukup sesuai untuk menggambarkan observasi). 

Statistik uji dari Hosmer-Lemeshow Test adalah: 

 (4) 

(5) 

(6) 
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�̂� = ∑
(𝑜𝑘 − 𝑛𝑘�̅�𝑘)2

𝑛𝑘�̅�𝑘(1 − �̅�𝑘)

𝑔

𝑘

. 

Statistik uji C mengikuti distribusi 𝜒2 dengan derajat bebas 𝑔 − 2, dengan g 

merupakan jumlah grup (kombinasi kategori dalam model serentak). Oleh karena 

itu, pada tingkat signifikansi 𝛼 yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan adalah: 

1. Jika nilai �̂� > 𝜒2
(𝑔−1,𝛼)

 atau 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼, maka tolak 𝐻0. 

2. Jika nilai �̂� ≤ 𝜒2
(𝑔−1,𝛼)

 atau 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≥ 𝛼, maka gagal tolak 𝐻1. 

Jika diperoleh keputusan tidak tolak 𝐻0, maka dapat diartikan bahwa model 

yang terbentuk cukup mampu menjelaskan data yang diklasifikasikan dengan benar 

(Agresti, 2002). Ukuran yang dipakai adalah Apparent Error Rate (APER). Nilai 

APER menyatakan nilai proporsi sampel yang diklasifikasikan tidak tepat oleh 

fungsi klasifikasi. Perhitungan nilai APER dapat dituliskan sebagai berikut:  

𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
𝑥100% 

Ketepatan klasifikasi yang dihitung dari selisih 100% − 𝐴𝑃𝐸𝑅 dengan melihat 

tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Ketepatan klasifikasi model 

Hasil observasi Prediksi  

 Positive = class 0 Negative = class 1 

Positive = class 0 True Positive (TP) False negative (FP)  

Negative = class 1 False negative (FN) True negative (TN) 

 
Pemilihan model terbaik berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC). 

AIC adalah metode yang dapat digunakan untuk memilih model regresi terbaik 

yang ditemukan oleh Akaike dan Schwarz (Grasa, 1989). Menurut metode AIC, 

model regresi terbaik adalah model regresi yang mempunyai nilai AIC terkecil, 

untuk menghitung nilai AIC digunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑒
2𝑘
𝑛

∑ 𝑢𝑖
2̂𝑛

𝑖=1

𝑛
, 

 
dengan k merupakan jumlah parameter yang diestimasikan dalam model regresi, n 

merupakan jumlah observasi dengan e sebesar 2,718 dan u adalah residual. 

  

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik biner yang bertujuan 

untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan pada 

penduduk lansia. Kesejahteraan lansia dikategorikan menjadi dua kategori yaitu 

sejahtera dan tidak sejahtera. Berikut ini langkah dalam menentukan tingkat 

kesejahteraan lansia di Kota Pekanbaru: 

a.  Variabel terikat dan variabel bebas yang dikategorikan. 

(7) 

(8) 

(9) 
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b. Melakukan uji secara simultan yang digunakan untuk melihat hubungan 

signifikansi dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (𝑦). Hipotesis statistik yang digunakan pada uji simultan, yaitu: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 (secara simultan variabel bebas tidak ada 

memberikan pengaruh kepada kesejahteraan lansia), 

𝐻1: minimal terdapat satu 𝛽𝑗 ≠ 0; 𝑗 = 1,2, … , 𝑘 (minimal terdapat satu variabel 

bebas yang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan lansia). 

Jika 𝐻0 ditolak maka harus ada minimal satu variabel bebas yang 

mempengaruhi kesejahteraan lansia. 

c. Melakukan uji secara parsial (jika hipotesis uji simultan ditolak 𝐻0). Pengujian 

ini dilakukan untuk melihat variabel mana saja yang signifikan dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan pada uji parsial, 

yaitu: 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0; 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (tidak terdapat pengaruh antara variabel independen 

ke-j terhadap kesejahteraan lansia), 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0; 𝑗 = 1,2, … , 𝑘 (terdapat pengaruh antara variabel independen ke-𝑗 

terhadap kesejahteraan lansia). 

Jika tolak 𝐻0 maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel penjelas ke-

𝑗 terhadap variabel respon. 

d. Melakukan uji kesesuaian model (goodness of fit test), untuk mengetahui 

apakah model yang digunakan telah sesuai dalam menjelaskan keterlibaran 

dalam kesejahteraan lansia. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝐻0 ∶ model sudah fit terhadap data, 

𝐻1 ∶ model yang tidak fit atau tidak sesuai terhadap data. 

Jika tolak 𝐻0 maka model yang terbentuk telah sesuai dan bisa menjelaskan 

kesejahteraan lansia 

e. Melakukan penghitungan nilai odds ratio yang digunakan untuk menetahui 

kejadian antara satu kategori dengan kategori lainnya. Terdapat dua 

kemungkinan untuk hasil yang didapatkan, yaitu saat 𝑥 = 0 dan 𝑥 = 1. Nilai 

odds ratio dinyatakan dalam bentuk seperti persamaan (6). 

f. Membentuk model logit sebagai berikut: 

�̂�(𝐷) = 𝛽0̂ + 𝛽1̂𝐷_𝐽𝐾 + 𝛽2̂𝐷_𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝛽3̂𝐷_𝐾𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛_𝐾𝑒𝑗𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 +

𝛽4̂𝐷_𝐾𝑒𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛_𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 + 𝛽5̂𝐷_𝐽𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛_𝐾𝑒𝑠 +

𝛽6̂𝐷_𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 + 𝛽7̂𝐷_𝐵𝑒𝑙𝑢𝑚_𝑘𝑎𝑤𝑖𝑛 + 𝛽8̂𝐷_𝐾𝑎𝑤𝑖𝑛 +

𝛽9̂𝐷_𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔_𝐻𝑃  

g. Melakukan interpretasi pada nilai rasio kecenderungan atau probabilitas. 

Penggunaan rasio kecenderungan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar kecenderungan setiap variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel tidak bebas. 

h. Membuat kesimpulan dan saran terhadap tingkat kesejahteraan lansia di Kota 

Pekanbaru. 
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4. KLASIFIKASI PENDUDUK LANSIA DI KOTA PEKANBARU 

BERDASARKAN PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK BINER 

 Berdasarkan hasil pengolahan data row Susenas tahun 2019, diperoleh 

gambaran umum tentang karakteristik penduduk lansia di Kota Pekanbaru dengan 

variabel yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan lansia di Kota Pekanbaru, 

variabel yang mempengaruhi dapat dilihat dari Tabel 2. 

Tabel 2. Persentase lansia dan indikatornya 

No Variabel Kategori Persentase 
(1) (2) (3) (4) 

1 Jenis kelamin 
LK 63,92 

PR 36,08 

2 Tipe daerah 
Kota 100 

Pedesaan 0 

3 Korban kejahatan 
Menjadi korban 2,53 

Tidak menjadi korban 97,47 

4 Keluhan kesehatan 
Memiliki keluhan 38,61 

Tidak memiliki keluhan 61,39 

5 Kepemilikan jamkes 
Memiliki jamkes 85,44 

Tidak memiliki jamkes 14,56 

6 Penggunaan handphone 
Menggunakan 82,91 

Tidak menggunakan 17,09 

7 Kepemilikan tabungan 
Memiliki 44,94 

Tidak memiliki 55,06 

8 Status perkawinan 
Kawin 54,43 

Pernah kawin     44,30 

  Belum kawin   1,27 

Hasil uji serentak uji 𝐺2 sebesar 15,62192780. Jika hasil uji 𝐺2 dibandingkan 

dengan nilai 𝜒2 tabel dimana 𝜒2
(0.95,7) sebesar 14,0671 maka 𝐻0 ditolak, yang 

artinya terdapat satu atau lebih variabel prediktor yang signifikan terhadap model. 

Pengujian signifikansi secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel yang signifikan dari hasil uji serentak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap model yang dibentuk dan pengujian ini dilakukan sampai semua 

variabel signifikan terhdap model. Berikut ini merupakan tabel hasil uji secara 

parsial: 

Tabel 3. Taksiran hasil pengolahan model logit 1 

Variabel Std.error p-value 

Intercept 0,9584 0,2322 

Jenis kelamin 0,6644 0,2511 

Status perkawinan 0,3117 0,7245 

Penggunaan handphone 0,4927 0,0698 

Kepemilikan tabungan 0,3735 0,0516 

Korban kejahatan 1,1994 0,3003 

Keluhan kesehatan 0,3468 0,3360 

Kepemilikan jaminan kesehatan 0,5032 0,8302 
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Berdasarkan hasil pengujian logit 1 didapat nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 masing masing 

variabel. Untuk variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, korban kejahatan, 

keluhan kesehatan, dan kepemilikan jaminan kesehatan memiliki 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒   besar 

dari 𝛼 maka 𝐻0 tidak ditolak sehingga dilakukan pengujian kembali dengan 

mengeluarkan nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 tertinggi, dimana nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 tertinggi dimiliki 

oleh variabel kepemilikan jaminan kesehatan.  

 Tabel 4. Taksiran hasil pengolahan model logit 2 

 Berdasarkan hasil pengujian logit 2 didapat nilai 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 masing 

masing variabel, untuk variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, korban 

kejahatan dan keluhan kesehatan memiliki 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆   besar dari 𝜶 maka gagal 

tolak 𝑯𝟎 sehingga harus dilakukan pengujian kembali dengan mengeluarkan nilai 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 tertinggi, dimana nilai 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 tertinggi dimiliki oleh variabel status 

perkawinan. 

Tabel 5. Taksiran hasil pengolahan model logit 3 

Berdasarkan hasil pengujian logit 3 didapat nilai p-value masing masing 

variabel, untuk variabel umur, korban kejahatan dan keluhan kesehatan memiliki  

p-value besar dari 𝛼 maka gagal tolak 𝐻0 sehingga harus dilakukan pengujian 

Kembali dengan mengeluarkan nilai p-value tertinggi, dimana nilai p-value 

tertinggi dimiliki oleh variabel keluhan kesehatan. 

Tabel 6. Taksiran hasil pengolahan model logit 4 

Variabel Std.error p-value 

Intercept 0,8702 0,1571 

Jenis kelamin 0,6641 0,2489 

Status perkawinan 0,3114 0,7186 

Penggunaan handphone 0,4902 0,0713 

Kepemilikan tabungan 0,3668 0,0523 

Korban kejahatan 1,1969 0,2947 

Keluhan kesehatan 0,3467 0,3374 

Variabel Std.error p-value 

Intercept 0,5158 0,0576 

Jenis Kelamin 0,3872 0,0131 

Penggunaan handphone 0,4893 0,0742 

Kepemilikan tabungan 0,3650 0,0469 

Korban kejahatan 1,1970 0,2879 

Keluhan kesehatan 0,3464 0,3297 

Variabel Std.error p-value 

Intercept 0,4955 0,623 

Jenis kelamin 0,3854 0,013 

Penggunaan handphone 0,4878 0,067 

Kepemilikan tabungan 0,3638 0,049 

Korban kejahatan 1,1821 0,281 
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 Berdasarkan hasil pengujian logit 4 didapat nilai p-value masing masing 

variabel, untuk variabel umur dan keluhan kesehatan memiliki p-value besar dari 𝛼 

maka gagal tolak 𝐻0 sehingga harus dilakukan pengujian Kembali dengan 

mengeluarkan nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 tertinggi, dimana nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 tertinggi dimiliki 

oleh variabel kerban kejahatan 

Tabel 7.  Taksiran hasil pengolahan model logit 5 

Hasil pengujian logit 5 didapat nilai p-value masing masing variabel, untuk 

variabel umur  memiliki p-value besar dari 𝛼 maka gagal tolak 𝐻0 sehingga harus 

dilakukan pengujian kembali dengan mengeluarkan nilai p-value tertinggi, dimana 

nilai p-value tertinggi dimiliki oleh variabel penggunaan handphone. 

 Tabel 8. Taksiran hasil pengolahan model logit 6 

Hasil pengujian logit 6 didapat nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 masing masing variabel, 

semua variabel diatas memiliki nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼(0.05) yang artinya tolak 𝐻𝑜, 

sehingga semua variabel sudah signifikan terhadap model. 

Pemilihan model terbaik berdasarkan nilai Akaike Information Criterion 

(AIC). Seperti pada persamaan (9). Adapun nilai AIC untuk setiap model adalah: 

Tabel 9. Nilai AIC logit model 1 sampai logit 6 

No Model logit AIC 

1 Model logit 1 215,4429 

2 Model logit 2 213,4632 

3 Model logit 3 211,5203 

4 Model logit 4 210,6222 

5 Model logit 5 209,7213 

6 Model logit 6 210,4454 

Tabel 9 menunjukkan hasil AIC dari setiap model dimana model regresi 

terbaik adalah model dengan AIC terkecil yang berarti model 5 merupakan model 

AIC terbaik dengan nilai AIC sebesar 209,7213.  

Berdasarkan model 5 diperoleh nilai 𝑐ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 5,9897 dan 𝑐ℎ𝑖 −
𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 tabel sebesar 15,50731 dengan demikian nilai 𝑐ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 < 𝑐ℎ𝑖 −
𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 tabel sehingga model dinyatakan sesuai atau tidak ada perbedaan antara 

hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi. 

Variabel Std.error p-value 

Intercept 0,4946 0,0175 

Jenis kelamin 0,3842 0,0118 

Penggunaan handphone 0,4872 0,0585 

Kepemilikan tabungan 0,3619 0,0525 

Variabel Std.error p-value 

Intercept 0,2782 0,1278 

Jenis kelamin 0,3642 0,0264 

Kepemilikan tabungan 0,3494 0,0138 
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Persentase ketepatan klasifikasi adalah rasio antara jumlah observasi-

observasi yang diklasifikasikan secara tepat oleh model dengan jumlah seluruh 

observasi. Tabel 10  merupakan hasil ketepatan klasifikasi model yang didapat. 

Tabel 10. Hasil uji ketepatan klasifikasi model 

Y 

Prediksi 

Total Tidak 

Sejahtera 
Sejahtera 

Tidak 

Sejahtera 32 37 69 

Sejahtera 19 69 88 

Total 51 106 64,33% 

Tabel 10 menunjukkan bahwa penduduk lansia yang tidak sejahtera 

diklasifikasikan tepat sebesar 32 orang, sedangkan 37 orang penduduk lansia  

diklasifikasikan tidak tepat. Sebanyak 69 orang sejahtera diklasifikasikan tepat, 

sedangkan 19 orang tidak tepat diklasifikasikan sejahtera. Model dapat 

mengklasifikasikan secara tepat sebesar 64,33%. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penduduk lansia yang persentase kesejahteraan lebih tinggi adalah 

penduduk lansia berjenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, tinggal daerah 

perkotaan, menggunakan handphone, memiliki tabungan, tidak pernah 

menjadi korban kejahatan, tidak mengalami keluhan kesehatan, dan 

memiliki jaminan kesehatan. 

2. Variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan 

penduduk lansia di Kota Pekanbaru adalah jenis kelamin, penggunaan 

handphone dan kepemilikan tabungan. 

3. Dari model yang telah terpilih model dapat mengklasifikasikan secara tepat 

sebesar 64,33%. 
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