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Introduction

§ Variabel-variabel penelitian sebenarnya merupakan 
kumpulan konsep mengenai fenomena yang diteliti.

§ Pada umumnya, karena rumusan variabel masih bersifat 
konseptual, maka maknanya masih sangat abstrak 
walaupun mungkin secara intuitif sudah dapat dipahami 
maksudnya.

§ Sering sifat empiris atau peristiwa yang direpresentasi 
oleh konsep tidak dapat secara langsung diobservasi. 
Sebagai contoh konsep persepsi, nilai, sikap, kekuasaan 
dan lainnya tidak dapat diobservasi secara langsung. 
Melalui definisi operasional konsep memberikan 
refrensi empiris



Introduction

§ Dalam pelaksanaan penelitian, batasan atau definisi 
suatu variabel tidak dapat dibiarkan memiliki makna 
ganda, atau tidak menunjukkan indikator yang jelas.

§ Hal ini disebabkan data mengenai variabel yang 
bersangkutan akan diambil lewat suatu prosedur 
pengukuran.

§ Pengukuran yang valid hanya dapat dilakukan terhadap 
atribut yang sudah didefinisikan secara tegas dan 
operasional.

§ Variabel yang masih berupa konsep teoritis, belum 
dapat diukur.



MENYUSUN 
DEFINISI 

OPERASIONA
L VARIABEL

§Variabel harus didefinisikan secara
operasional agar lebih mudah dicari
hubungannya antara satu variable
dengan lainnya dan pengukurannya.

§Tanpa operasionalisasi variable,
peneliti akan mengalami kesulitan
dalam menentukan pengukuran
hubungan antar variable yang masih
bersifat konseptual.



Operasionalisa
si variable 
bermanfaat 

untuk:

1) mengidentifikasi criteria yang
dapat diobservasi yang sedang
didefinisikan;

2) menunjukkan bahwa suatu konsep
atau objek mungkin mempunyai
lebih dari satu definisi
operasional;

3) mengetahui bahwa definisi
operasional bersifat unik dalam
situasi dimana definisi tersebut
harus digunakan.



Definisi 
Operasional 

§ Definisi operasional ialah suatu definisi yang
didasarkan pada karakteristik yang dapat
diobservasi dari apa yang sedang
didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep
yang berupa konstruk dengan kata-kata yang
menggambarkan perilaku atau gejala yang
dapat diamati dan yang dapat diuji dan
ditentukan kebenarannya oleh orang lain”

§ Definisi operasional adalah pengertian suatu
variabel yang dirumuskan berdasarkan
karakteristik-karakteristik variabel tersebut
yang dapat diamati (observable) atau dapat
diukur (measurable) dan bersifat spesifik
(tidak berinterpretasi ganda)



Cara-Cara 
Menyusun 
Definisi 

Operasional

§ Definisi operasional Tipe A dapat disusun
didasarkan pada operasi yang harus
dilakukan, sehingga menyebabkan gejala
atau keadaan yang didefinisikan menjadi
nyata atau dapat terjadi.

§ Dengan menggunakan prosedur tertentu
peneliti dapat membuat gejala menjadi
nyata.

§ Contoh: “Konflik” didefinisikan sebagai
keadaan yang dihasilkan dengan
menempatkan dua orang atau lebih pada
situasi dimana masing-masing orang
mempunyai tujuan yang sama, tetapi
hanya satu orang yang akan dapat
mencapainya.



Cara-Cara 
Menyusun 
Definisi 

Operasional

§Definisi operasional Tipe B dapat
disusun didasarkan pada bagaimana
obyek tertentu yang didefinisikan
dapat dioperasionalisasikan, yaitu
berupa apa yang dilakukannya atau apa
yang menyusun karaktersitik-
karakteristik dinamisnya.

§ Contoh: “Orang pandai” dapat
didefinisikan sebagai seorang yang
mendapatkan nilai-nilai tinggi di
sekolahnya.



Cara-Cara 
Menyusun 
Definisi 

Operasional

§Definisi operasional Tipe C dapat
disusun didasarkan pada
penampakan seperti apa obyek atau
gejala yang didefinisikan tersebut,
yaitu apa saja yang menyusun
karaktersitik-karaktersitik
statisnya.

§Contoh: “Orang pandai” dapat
didefinisikan sebagai orang yang
mempunyai ingatan kuat, menguasai
beberapa bahasa asing, kemampuan
berpikir baik, sistematis dan
mempunyai kemampuan menghitung
secara cepat.



Definisi
Operasional harus

mengandung
Kriteria Keunikan

§ Dalam menyusun definisi operasional, definisi
tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi
seperangkat criteria unik yang dapat diamati.

§ Semakin unik suatu definisi operasional,
maka semakin bermanfaat. Karena definisi
tersebut akan banyak memberikan informasi
kepada peneliti, dan semakin menghilangkan
obyek-obyek atau pernyataan lain yang
muncul dalam mendifinisikan sesuatu hal yang
tidak kita inginkan tercakup dalam definisi
tersebut secara tidak sengaja dan dapat
meningkatkan adanya kemungkinan makna
variable dapat direplikasi/ganda



Contoh….

§Jika anda memiliki rumusan
masalah “Adakah pengaruh tingkat
Hunian Kamar terhadap Pendapatan
Hotel X”

§Variabel Tingkat Hunian Kamar
adalah……. (jelaskan apa yang anda
maksud secara teory maupun
praktis dilapangan)

§Variabel Pendapatan Hotel X
adalah…… (jelaskan apa yang anda
maksud dengan pendapatan,
pendapatan apa sajakah..? Harus
jelas dan praktis)



Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

Citra Merek
(Variabel X )

Simamora
(2004: 55)

1. Citra Pembuat
(Corporate Image)

a. Popularitas
b. Kredibilitas
c. Jaringan perusahaan

Ordinal 
1
2
3

2. Citra Pemakai
(Access 
Convenience)

a. Pemakai itu sendiri
b. Gaya hidup
c. Kepribadian
d. Status sosial

Ordinal 
4
5
6
7

3. Citra Produk
(Product Image)

a. Atribut produk
b. Manfaat bagi konsumen
c. Manfaat bagi pengguna
d. Jaminan 

Ordinal 

8
9
10
11

Keputusan 
Pembelian

(Variabel Y ) 

Alma 
(2013: 101) 

..... Dst ........ dst Ordinal 

1
2
3
4

dst

Contoh Operasionalisasi Variabel
Data Primer



Variabel Dimensi Indikator Skala 

Loan to Deposit 
Ratio

(Variabel X)

(Dendawijaya, 
2005: 116)  

Ukuran seberapa jauh
kemampuan bank dalam
membiayai kembali penarikan
dana yang dilakukan deposan
dengan mengandalkan kredit
yang diberikan sebagai
sumber likuiditasnya

!"#$%& '()*+, -%./ 0+1)(+2%.
0%.% 3+&%2 '),+/% X 100%

Rasio 

Return On 
Investment 
(Variabel Y)

(Syamsuddin 
(2007: 63) 

Pengukuran kemampuan
perusahaan secara
keseluruhan di dalam
menghasilkan keuntungan
dengan jumlah keseluruhan
aktiva yang tersedia di
dalam perusahaan. Semakin
tinggi rasio ini, maka akan
semakin baik keadaan suatu
perusahaan

4%(.+./ 56,)( 7%8
79,%$ 52,+:% X 100%

Rasio

Contoh Operasionalisasi Variabel
Data Sekunder



Menyusun & 
Mengevaluasi 

Definisi 
Operasional

ØBayangkan diri anda sebagai orang lain, kemudian
baca kembali definisi operasional yang anda telah
susun, perhatikan :

1) Apakah mungkin akan terdapat perbedaan
interpretasi bagi saya sebagai orang lain?

2) Apakah ada informasi lain yang bisa memperjelas
dan mengurangi bias pemahaman? (ukuran,
tempat, hasil yang diharapkan)

3) Apakah mungkin akan ada pertanyaan yang timbul
dari pernyataan ini yang meminta penjelasan
tambahan?

4) Apakah definisi operasional ini terlalu lengkap
sehingga memberikan efek balik yaitu
membingungkan?



Menyusun & 
Mengevaluasi 

Definisi 
Operasional

ØAjaklah lebih dari satu rekan anda untuk
menyusun definisi operasional bersama-sama
untuk mengurangi dominasi pendapat anda sendiri.

Ø Ajaklah lebih dari satu rekan anda (disarankan
yang tidak ikut menyusun definisi operasional)
untuk membaca definisi operasional, kemudian
konfirmasikan apakah dia mendapatkan maksud
yang sama seperti yang Anda maksudkan.


