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BAB II
TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi 

dan acuan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti dan Judul 
Penelitian

Variabel dan 
Metode Analisis Hasil Penelitian

1.

Mesak Iek
Judul Penelitian:
“Analisis Dampak 
Pembangunan Jalan Terhadap 
Pertumbuhan Usaha Ekonomi 
Rakyat Di Pedalaman May Brat 
Provinsi Papua Barat (Studi 
Kasus Di Distrik Ayamaru, 
Aitinyo Dan Aifat”).

Variabel 
independent 
penelitian terdiri dari 
pembangunan jalan, 
variabel dependent 
meliputi manfaat 
ekonomi dan sosial.

Metode penelitian ini 
menggunakan 
penelitian kualitatif 
dengan alat analisis 
deskriptif.

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pembangunan jalan 
berdampak postif dan 
signifikan terhadap 
perubahan pendapatan 
usaha ekonomi 
masyarakat serta 
berdampak sosial lebih 
besar daripada dampak 
ekonomi.

2.

Dharma Tintri E. Sudarsono 
Judul Penelitian:
“Pengaruh Pembangunan Jalan 
Terowongan Di Jalan Raya 
Pasar Minggu Terhadap Tingkat 
Pendapatan Usaha Dagang Di 
Sekitarnya”.

Variabel yang 
digunakan adalah 
variabel perubahan 
pendapatan 
masyarakat sebelum 
dan ketika 
pembangunan 
terowongan terhadap 
pendapatan 
pedagang di 
sekitarnya.

Metode penelitian 

Hasil analisis 
menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan 
yang signifikan rata-
rata pendpatan bersih 
per bulan sebelum dan 
ketika pembangunan 
terowongan.
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yang digunakan 
adalah metode 
deskriptif kualitatif 
dan deskriptif 
verifikatif.

3.

Fendi Permana Widjaja
Rovila El Maghviroh
(Juli 2011)
Judul Penelitian :
“Analisis Perbedaan Kualitas 
Laba Dan Nilai Perusahaan
Sebelum Dan Sesudah Adanya 
Komite Audit Pada
Bank-Bank Go Public Di 
Indonesia”

Variabel yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
kualitas atau 
besarnya laba 
perusahaan sebelum 
dan sesudah adanya 
komite audit pada 
bank-bank publik di 
Indonesia.

Metode penelitian 
yang digunakan 
adalah deskriptif 
kuantitatif. Alat uji 
beda yang digunakan 
dalam
penelitian ini adalah
paired sample t-test,
dan wilcoxon signed 
rank test.
Pada penelitian ini 
akan dibandingkan
kualitas laba dan 
nilai perusahaan 
sebelum
dan sesudah adanya 
komite audit tiap
tahunnya.

Hasil dari penelitian ini 
menyatakan bahwa 
tidak
terdapat perbedaan 
kualitas laba sebelum
dan sesudah adanya 
komite audit pada 
bankbank
go public di Indonesia 
dan tidak
terdapat perbedaan nilai 
perusahaan sebelum
dan sesudah adanya 
komite audit pada 
bankbank
go public di Indonesia.

4.

Dwinita Aryani (2011)
Judul Penelitian :
“Efek Pendapatan Pedagang 
Tradisional Dari Ramainya 
Kemunculan Minimarket Di 
Kota Malang”

Variabel yang 
digunakan adalah 
Pendapatan 
Pedagang 
Tradisional sebelum 
dan sesudah 

Dari hasil penelitian 
disimpulkan bahwa 
66% responden 
pedagang menyatakan 
keberadaan minimarket 
berpengaruh terhadap 
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ramainya 
minimarket.
Metode penelitian 
yang digunakan 
adalah deskriptif 
kualitatif, dan untuk 
mendukung dalam 
melihat pengaruh 
keberadaan 
minimarket terhadap 
jumlah pendapatan 
di pasar tradisional 
digunakan analisis 
kuantitatif yaitu 
menggunakan uji 
beda (uji t) dengan α 
= 0,05.

penurunan 
pendapatannya. Dari 
hasil uji beda 
membuktikan bahwa 
terdapat perbedaan rata-
rata pendapatan para 
pedagang di pasar 
tradisional sebelum 
dengan sesudah 
munculnya minimarket. 
Beberapa hal yang 
dapat mempengaruhi 
lesunya pasar 
tradisional antara lain 
munculnya keberadaan 
minimarket, pesaing 
lain seperti pedagang 
sayur keliling/mlijo dan 
toko pracangan, kondisi 
pasar tradisional yang 
kurang baik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian 

terdahulu adalah lokasi penelitian serta variabel penelitian yang 

digunakan. Lokasi penelitian saat ini adalah infrasruktur jalan di Jalur 

Lingkar Barat Kabupaten Malang, dengan aspek penelitian terbatas pada 

aspek ekonomi dengan variabel pendapatan sebelum dan sesudah 

membuka usaha di Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang.
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B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Infrastruktur

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa “infrastuktur 

memiliki sefat ekstenalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, 

pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas 

positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh 

berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat 

meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”. 

Menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan “wujud 

dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari inverstasi yang 

dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi 

jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan”. Menurut Grigg 

dalam Kodoatie (2003:32), bahwa “sistem infrastruktur dapat 

didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, 

peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang 

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi 

masyarakat”. 

Merujuk pada konsep dan definisi infrastruktur di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-

fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah 

sebagai pelayanan publik (sebagai akibat mekanisme pasar tidak 

bekerja) untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun 

sosial suatu masyarakat.
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2. Infrastruktur Jalan

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa “jalan 

merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas 

permukaan air”.

Menurut Rinaldi Mirsa (2011:54), mengatakan bahwa “dalam 

suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang 

sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang 

ada sebelumnya”. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) 

menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori dan jalan kabel. 

Sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 

2004, peran jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana 

transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, 

sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, 

serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; jalan 



11

sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta jalan yang 

merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan 

dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dari kajian teori singkat mengenai pentingnya pembangunan 

infrastruktur jalan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan 

infrastruktur jalan yang layak dapat berpengaruh besar terhadap 

perubahan pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat 

suatu daerah. Suatu daerah yang dahulunya terpencil dan terbelakang 

akan dapat lebih mandiri dan aktif kegiatan ekonominya, bahkan akan 

dapat dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat dari daerah lain yang 

mana akan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial budaya 

masyarakat daerah tersebut.

Infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten 

Malang berupa Jalur Lingkar Barat yang awalnya ditujukan sebagai 

solusi pemecah beban lalulintas di ibukota kabupaten, rupanya seiring 

dengan perkembangannya juga memberikan efek samping positif 

terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal yang berada di 

sekitar Jalur Lintas Barat tersebut. Dengan ramainya pengguna Jalur 

Lintas Barat Kabupaten Malang ini, maka akan semakin banyak juga 

para pengguna Jalibar yang membutuhkan beberapa kebutuhan di 

sepanjang perjalanan, seperti kebutuhan rumah makan dan rest area, 
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pos pengisian bahan bakar (SPBU), bengkel dan toko kelontong atau 

minimarket.

Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna Jalibar 

inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk membuka 

kegiatan ekonomi baru di sepanjang dan seputaran Jalibar Kabupaten 

Malang, dengan banyaknya masyarakat yang membuka rumah makan, 

bengkel, toko dan minimarket bahkan SPBU. Melihat peluang dan 

geliat ekonomi baru di kawasan sekitar Jalibar itu, pemerintah juga 

melihat adanya peluang positif untuk membantu mendorong 

perekonomian lokal. Pemerintah kini tengah membangun perumahan 

PNS yang berada di salah satu sisi Jalibar Kabupaten Malang, serta 

membangun dua taman di Jalibar tersebut. Dengan dukungan 

pembangunan dari pemerintah ini, diharapkan peran Jalibar 

Kabupaten Malang yang telah berhasil sebagai solusi pemecah beban 

lalulintas dapat berlanjut sebagai infrastruktur pendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Teori Pendapatan

Pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya 

penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat 

dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. 

Reksoprayitno (2004:79), mendefinisikan pendapatan sebagai total 

penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:185), pendapatan 

adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan dalam Kamus 

Manajemen (2003:230), pendapatan adalah uang yang diterima oleh 

perorangan, perusahaan dan organisasi lain, dalam bentuk upah, gaji, 

sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebagai 

jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk 

jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi 

yang telah disumbangkan. Pendapatan pedagang adalah penerimaan 

dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau 

kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

C. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang 

dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan 

menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak 

pembangunan Jalur Lingkar Barat Kabupaten Malang terhadap 

perekonomian masyarakat lokal, dalam hal ini tingkat pendapatan 

masyarakat yang membuka usaha di jalur tersebut. Berikut ini perumusan 

hipotesis dari penelitian ini:
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Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata pendapatan 

pedagang setelah membuka usaha di Jalur Lingkar Barat 

Kabupaten Malang.

H1 : Ada perbedaan yang signifikan rata-rata pendapatan pedagang 

setelah membuka usaha di Jalur Lingkar Barat Kabupaten 

Malang.




