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•  teori 
•  variabel  
•  model empiris 



teori merupakan kumpulan konsep, propo 
sisi, dan variabel yang berkaitan satu sama 
lain secara sistematis dan telah digenerali- 
sasikan, sehingga dapat menjelaskan dan 
memprediksi suatu fenomena tertentu. 

fenomena adalah segala yang dapat ditang- 
kap oleh indera (fakta atau gejala), dan da- 
pat dibuktikan secara ilmiah. 



riset empiris melibatkan teori, hipotesis dan 
Fakta (fenomena) 

Teori, penjelasan logis 
dan hasil-hasil 

penelitian terdahulu 

hipotesis fenomena 

menjelaskan dan 
memprediksi digunakan untuk 

membangun 
hipotesis 

diuji dengan fakta 

mengkonfirmasi teori atau 
menemukan teori baru 



konsep adalah sejumlah penger 
tian atau karakteristik yang dikait- 
kan dengan fenomena (peristiwa, 
obyek, kondisi, dan perilaku ter - 
tentu). 



proposisi adalah pernyataan 
yang berkaitan dengan hubung 
an antara konsep-konsep yang 
ada dan pernyataan dari hubu- 
ngan universal antara kejadian-
kejadian yang memiliki karak - 
teristik tertentu. 



konsep 

proposisi 

teori 

observasi terhadap obyek dan (realita) 

gambar hubungan observasi dan tingkat abstraksi 

pembentukan teori adalah sebuah 
proses peningkatan abstraksi 



formulasi teori merupakan upaya 
untuk mengintegrasikan semua 
informasi secara logis sehingga 
alasan atas masalah yang diteliti 
dapat dikonseptualisasikan dan 
diuji.  



Uma Sekaran (2006), menyebut- 
kan bahwa, untuk merangkum 
sekaligus memperjelas suatu 
teori yang sifatnya kompleks 
untuk menjadi bagian-bagian 
yang lebih detail, perlu proses 
penguraian. 



deskripsi teori 
uraian sistematis tentang teori dan 
hasil penelitian yang relevan deng- 
an veriabel yang diteliti. 
•  pendefinisian variabel 
•  uraian yang lengkap dan men- 
  dalam dari berbagai referensi, 
  sehingga lingkup kedudukan 
  dan prediksi terhadap hubung- 
  an antar variabel menjadi lebih 
  jelas dan terarah. 



variabel adalah konsep diberi berbagai  
macam nilai. 
•   nilai dapat berbeda pada waktu yang  
     berbeda untuk obyek yang sama,  
•   nilai dapat berbeda pada waktu yang  
     sama untuk obyek  yang berbeda   



jenis-jenis variabel: 
 
1. variabel independen dan 
2. variabel dependen. 
3. variabel moderating 
4. variabel intervening 
5. variabel kontrol 



variabel independen 
variabel ini sering disebut sebagai: 
•   variabel stimulus,  
•   prediktor atau  
•   variabel bebas  

yang merupakan variabel yang mempenga-
ruhi atau yang menjadi sebab berubahnya 
atau timbulnya variabel dependen 



variabel dependen 
variabel ini sering disebut sebagai  
•  variabel output,  
•  kriteria atau  
•  variabel terikat,  

yang merupakan variabel yang dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel independen. 



variabel moderating/ 
moderator/moderasi 
variabel ini merupakan variabel yang 
mempengaruhi hubungan langsung 
antara variabel independen dengan 
variabel dependen (memperkuat atau 
memperlemah) .   



variabel intervening / antara 
variabel ini merupakan variabel yang 
mempengaruhi hubungan langsung 
antara variabel independen dengan 
variabel dependen menjadi hubungan 
yang tidak langsung. 



variabel kontrol  
variabel ini merupakan variabel yang di-
kendalikan atau dibuat konstan sehing-
ga pengaruh variabel independen terha-
dap dependen tidak dipengaruhi oleh 
faktor luar yang tidak diteliti. 



variabel 
independen 

model empiris/kerangka konseptual 

1. paradigma sederhana 

variabel 
dependen 

X Y 

keterangan: 
 X = stock split 
 Y = harga saham 

Y = a + aX + e 



2. paradigma ganda dengan dua 
    atau lebih variabel independen 

X1 

X2 

Y 

keterangan: 
 X1 = laba akuntansi 
 X2 = arus kas 
 Y  = kebijakan dividen 

Y = a + a1X1 + a2X2 + e 



3. paradigma ganda dengan dua 
    atau lebih variabel dependen 

X 

Y1 

Y2 

keterangan: 
 X  = tingkat pendidikan 
 Y1 = wawasan 
 Y2 = keberhasilan usaha 

Y1 + Y2 = a + aX + e 



4. paradigma ganda dengan dua 
    variabel independen dan dua 
    variabel dependen 

X2 

Y1 

Y2 

keterangan: 
 X1 = laba akuntansi 
 X2 = arus kas 
 Y1 = laba akuntansi mendatang 
 Y2 = arus kas mendatang 

X1 

Y1 = a + a1X1 + a2X2 + e1 

Y2 = a + b1X1 + b2X2 + e2 



variabel 
independen 

variabel 
dependen 

variabel 
moderating 

5. paradigma moderating 

X1 

X2 

Y 



keterangan: 
 X1 = motivasi belajar 
 X2 = sikap dosen 
 Y   = hasil belajar 

Y = a + a1X1 + a2X2 + a3X1X2 + e 



variabel 
independen 

variabel 
dependen 

variabel 
intervening 

6. paradigma intervening / jalur 

X1 

Y Z 

X2 



keterangan: 
 X1 = laba akuntansi 
 X2 = arus kas operasi 
 Z   = kebijakan dividen 
 Y   = harga saham 

Z = a + a1X1 + a2X2 + e1 

Y = b + b1X1 + b2X2 + Z + e2 




