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Variabel dan Construct 

Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat 
diberi berbagai macam nilai 

Variabel merupakan penghubung antara contruct 
yang abstract dengan fenomena yang nyata. 

Variabel merupakan proxy atau representasi dari 
construct yang dapat diukur dengan berbagai 
macam nilai. 

Nilai variabel tergantung pada construct yang 
diwakilinya.  

Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut 
yang menggunakan ukuran atau skala dalam 
suatu kisaran nilai. 



Variabel Introduction 

Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik atau 
keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, 
atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, 
banyaknya atau kategorinya.  

Contoh; Ada 10 orang kepada mereka ditanya 
tentang usia berapa usia saat ini. Jawaban masing-
masing orang ternyata berbeda-beda maka ini 
disebut variabel. 

Variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada 
beberapa subjek baik barang, orang, atau kasus. 
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Abstrak   

Realitas   

Teori 
  

Fenomena    
Subyek/Obyek  

Penelitian 
  

Variabel -   
Variabel   

Construct 

Proksi Pengukuran 

Gambaran Sistematik 

Ilmiah 



Pada umumnya variabel ada dua yaitu 

variabel kuantitatif (yang dapat disebut 

dengan angka) dan variabel kualitatif 

(dalam bentuk kategoris).  

Variabel kategoris adalah variabel yang 

karakteristik tidak mungkin dalam 

bentuk angka misalnya agama yang 

dianut, islam,kristen dll.  
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Tipe Variabel Penelitian 

Dilihat Dari: 

1. Fungsi variabel 

2. Skala Nilai variabel 

3. Perlakukan Terhadap variabel 
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Variabel dilihat dari fungsinya: 

Variabel independen 

Variabel dependen. 

Variabel moderating 

Variabel Intervening. 
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VARIABEL 

BEBAS 

VARIABEL 

TERIKAT 

VARIABEL 

ANTARA 



Jenis-jenis variabel berdasarkan fungsi 

- Variabel tergantung (dependent 

variable) 

- Variabel bebas (independent variable) 

- Variabel penengah (moderating 

variable) 

- Variabel sela/antara (intervening 

variable) 

 



Variabel Dependen 

Variabel yang dalam penelitian tersebut 

nilainya tergantung pada variabel lainnya. 

Jumlah Gaji 

Pendidikan 

Prestasi Kerja 

Dll.  

Variabel dependen 



Variabel Independent 

Variabel yang dalam penelitian tersebut  

nilainya tidak tergantung pada  

nilai variabel lain 

Volume  

Penjualan 

Harga  

barang  

Besarnya  

keuntungan Variabel independen 



Variabel Moderating 

Variabel yang di samping variabel bebas (dalam    

penelitian tersebut) yang nilainya berpengaruh  

pula secara signifikan terhadap nilai variabel 

tergantung 

Keinginan  

mempelajari 

sesuatu  

yang baru 

Kualitas 

Pelatihan  

Kebutuhan  

untuk berkembang 
Dengan syarat ada : 

Variabel bebas 

Variabel tergantung 

Variabel Moderating 



Core job  

characteristics 

Critical  

Psychological  

states 

 

Outcomes 

 

Skill variety 

Task identity 

Task significance 

Autonomy  

Feedback  

 

1.Experienced 

meaningfulness 

of the work 

2.Experienced 

responsibility for  

outcome of  

the work 

3. Knowledge  

of the actual  

results  of the  

work activities 

 

Low absenteeism 

and turn over 

High satisfaction 

with the work 

High quality 

work performance 

High internal 

work motivation 

Employee growth need 

strength 

 

Source :“Work Design”,  

J.R Hackman and 

G.R Oldham, 1980. 



Variabel Intervening 

Variabel yang terletak di antara variabel bebas  

dan tergantung, yang secara konseptual  

digunakan sebagai penjelas terjadinya hubungan  

di antara variabel bebas dan tergantung 

Keragaman 

tenaga kerja 

Efektivitas  

Organisasi Mengapa? 
Sinergi  

Kreativitas 

Variabel bebas Variabel tergantung 

Variabel Intervening 



Variabel bebas, tergantung, sela, dan 

penengah 

Keragaman 

tenaga kerja 

Efektivitas  

Organisasi 
Mengapa? 

Sinergi  

Kreativitas 
Variabel bebas 

Variabel tergantung 

Variabel sela/antara 
Keakhlian 

manajerial 

Variabel penengah 



andrihelmi.wordpress.com 

Variabel dilihat dari Skala 

Nilainya 
Variabel kontinu yaitu variabel yang 

memiliki kumpulan nilai yang teratur 

dalam kisaran tertentu. Misal Tinggi-

sedang, satu sampai dengan 7 

Variabel Kategoris yaitu variabel yang 

memiliki nilai berdasarkan kaegori 

tertentu (skala nominal) Contoh: 

Sikap:Baik-buruk,  
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Dilihat Dari Perlakuannya 

Variabel aktif yaitu variabel-variabel 

yang dimanipulasi untuk keperluan 

penelitian eksperimen. 

Variabel atribut yaitu variabel yang tidak 

dapat dimanipulasi untuk keperluan 

riset, contoh: Intelegensi, sikap,jenis 

kelamin dsb. 
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PENGUKURAN VARIABEL 

Pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran 

dalam penelitian. Tujuan pengukuran variabel ini baru pada tahap 

menjawab pertanyaan "bagaimana cara untuk mengukur variabel 

tersebut"? Selanjutnya muncul pertanyaan lanjutan; "apa yang diukur" 

atau "bagaimana cara merubah konsep, dan "apa alat ukurnya". 

Mengukur adalah sebuah proses kuantifikasi, karena itu setiap kegiatan 

pengukuran berkaitan dengan jumlah, dimensi atau taraf dari sesuatu 

obyek/gejala yang diukur. Hasil dari pengukuran itu biasanya 

dilambangkan dalam bentuk bilangan. 

Posedur pengukuran variabel dimulai dari pembuatan definisi 

operasional konsep variabel. Kerlinger mengungkapkan, bahwa definisi 

operasional itu melekatkan arti pada suatu konsep variabel dengan cara 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur suatu konsep variabel itu. Atau dengan ungkapan lain, definisi 

operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur 

suatu variabel atau memanipulasaikannya. Suatu contoh definisi 

operasional yang sederhana (kasar) dari konsep ‘inteligensi’ adalah skor 

yan dicapai pada tes intelegensi X. 



SKALA PENGUKURAN 

JENIS SKALA PENGUKURAN: 

1. Skala Nominal 

2. Skala Ordinal 

3. Skala Interval 

4. Skala Rasio 

andrihelmi.wordpress.com 



Skala Nominal 

•Adalah skala yang memungkinkan peneliti 

mengelompokkan subyek kedalam katagori atau 

kelompok. 

Misal gender responden dapat dikelompokkan dalam 2 

katagori : Pria dan wanita. Skala gender dapat 

dinyatakan dalam angka :  Pria = 1 dan Wanita = 2. 

Skala Nominal bersifat mutualy exlusive dan masing-

masing anggota himpunan tersebut tidak ada 

perbedaan nilai.  
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Skala Ordinal 

Skala Ordinal tidak hanya menyatakan katagori tapi 

juga menyatakan peringkat katagori tersebut. 

Skala Ordinal menjawab atas suatu pertanyaan, 

responden diminta untuk memberikan urutan 

alternatif jawaban yang paling sesuai.  

Misal rangking jawaban yang dibuat berdasarkan 

preferensi Responden :  

1. Senang sekali, 2. Senang, 3. Kurang senang, 4. 

Kurang senang sekali.  

  ( beda antara dua titik tidak dapat diukur). 
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Skala Interval 

Skala Interval memungkinkan mengukur beda 

antara dua titik dalam skala, menghitung 

means dan standar deviasi data. 

Contoh :  

Jarak waktu jam.08.00 – 10.00 adalah sama 

dengan jarak waktu 16.00 – 18.00. Tetapi kita 

tidak dapat menyatakan bahwa jam.16.00 

dua kali  lebih lambat dibandingkan 

jam.08.00. 
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Skala Rasio 

Skala Rasio merupakan kedudukan data 

yang tertinggi, dimana memiliki nilai nol 

yang orisinal. 

Misal : Jika aset perusahaan A sebanyak 

Rp. 10 Milyar dan aset perusahaan B 

sebanyak Rp. 5 Milyar, maka rasio A & 

B adalah 2 : 1. 
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Bentuk-bentuk Data 

 1. Deret waktu (Times Series) 

Pengamatan data misal harga saham berdasarkan 

perkembangan dari waktu kewaktu, misal perkembangan harga 

saham dari hari kehari berikutnya.. 

2. Lintas sektor (Cross section) 

Data untuk suatu kelompok (group) misal data-data industri 

garmen pada tahun tertentu saja. 

3. Gabungan keduanya (Pool) 

Data-data untuk industri garmen yang diambil dari tahun 2001 

sampai dengan tahun 2007. 
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