
VARIABEL

Fenomena ekonomi yang diukur disebut variabel. Secara
teoritis, variabel adalah gejala yang nilainya bervariasi.

Contoh: Pendapatan, Usia, Jumlah Penduduk, dll.

Pembagian variabel:

- Berdasarkan sifat

- Berdasarkan hubungan antar variabel

- Cara pengukuran

- Prioritas hubungan antar indikator dengan variabel
laten



Jenis variabel berdasarkan sifat

1. Variabel Dikotomis (Variabel Diskrit)

Variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang
saling berlawanan. Disebut diskrit karena hanya
memiliki suatu nilai tertentu.

Contoh : variabel gender

Laki – laki : 1

Perempuan : 2



2. Variabel Kontinu

Variabel yang dapat mempunyai nilai dalam satu
interval tertentu yang memungkinkan untuk muncul
suatu nilai yang tidak selalu bulat.

Contoh : variabel berat badan

Berat badan si A : 50 kg.

Berat badan si B : 68,2 kg



Jenis variabel berdasar hubungan antar variabel :

1. Variabel Independent

Variabel Independent adalah variabel yang
mempengaruhi atau penyebab besar kecilnya nilai
variabel yang lain (variabel prediktor).

Contoh :

Pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi.

Inovasi merupakan variabel independent.



2. Variabel Dependent

Variabel Dependent adalah variabel yang variasinya
dipengaruhi oleh variabel independent (variabel
kriteria).

Contoh :

Pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi.

Kinerja organisasi merupakan variabel dependent.



3. Variabel Moderator

Variabel Moderator adalah variabel yang memperkuat
atau memperlemah antara variabel independent
dengan variabel dependent.

Contoh :

Pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi.

Tetapi hubungan antara inovasi dengan kinerja
organisasi ditentukan juga oleh intensitas persaingan.

Intensitas persaingan disebut variabel moderator.



4. Variabel Intervening

Variabel Intervening merupakan variabel antara yang
dipengaruhi oleh variabel bebas tetapi mempengaruh
variabel tergantung.

Contoh :

Pengaruh inovasi terhadap keunggulan bersaing dan
keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja
organisasi.

Keunggulan bersaing merupakan variabel intervening.
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LoyalitasKualitas  
Pelayanan

Kepuasan 
Pelanggan

Contoh Analisis hubungan antar variabel  yang mempunyai 
variabel intervening
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Contoh Analisis hubungan antar variabel  dengan variabel 
moderasi



Jenis variabel berdasarkan cara pengukuran :

1. Variabel Observed

Variabel yang diukur secara langsung berdasarkan nilai
skala yang ditunjukkan oleh alat ukur.

Contoh : panjang jalan, luas bangunan, pendapatan
keluarga.

2. Variabel Unobserved (Variabel laten)

Variabel yang diukur melalui indikator yang digunakan
untuk menggambarkan variabel tersebut.

Contoh: loyalitas pelanggan, kepuasan kerja, komitmen, dll.



Jenis variabel berdasarkan prioritas hubungan indikator
dengan variabel laten.

1. Variabel Reflektif

Dalam model penelitian reflektif, indikator dipandang
sebagai variabel yang dipengaruhi oleh varibel laten.

x1

x2

x3

kepuasan



Oleh karena itu, angka dalam indikator reflektif harus
menunjukkan inter-corelation agar dapat diterima sebagai
pengukuran.



2. Variabel Formatif

Dalam model penelitian formatif, indikator dipandang
sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten.

Oleh karena itu, angka dalam indikator formatif, tidak harus
menunjukkan pola inter-corelation agar dapat diterima
sebagai pengukuran.

pendidikan

umur

Jenis kelamin

demografi




