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PENGERTIAN VARIABEL 

PENELITIAN
 Hatch & Farhady, (1981): variabel didefinisikan sebagai atribut

seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu
orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang
lain.

 Karlinger (1973): variabel adalah konstruk atau sifat yang akan
dipelajari.

 Kidder (1981): variabel adalah suatu kualitas (qualities) dimana
peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya.

 Sugiyono (2009:38): variabel penelitian pada dasarnya adalah
segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh onformasi tentang
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

 Contoh variabel penelitian: struktur organisasi,
kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan
mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan, kebijakan , budaya
organisasi dll.



MACAM-MACAM VARIABEL
1) Variabel Independen (variabel stimulus/ prediktor/antecendent/

eksogen/bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono,
2009: 39).

2) Variabel dependen (variabel output/kriteria/ konsekuen/endogen/ terikat)
adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya
variabel bebas.

3) Variabel moderator (variabel independen kedua), adalah variabel yang
mempengaruhi (memperkuat/ memperlemah) hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen.

4) Variabel intervening (variabel penyela/antara), adalah variabel yang secara
teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati
atau diukur.Trucman (1988) dalam Sugiyono (2009: 41).

5) Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan
sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

6) Variabel luar (epsilon (ε)) adalah variabel yang secara teoritis
mempengaruhi variabel dependen/endogen akan tetapi tidak diteliti
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