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BAB II 

Teori dan Kajian Pustaka 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh munculnya toko modern terhadap 

usaha kelontong telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya 

di wilayah lain maupun kota lain di Indonesia. Penelitian terdahulu 

dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu yang 

terpillih dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Penelitian Terdahulu 

1. Oleh : wijayanti (2011) Judul : Analisis Pengaruh Perubahan 

Keuntungan Usaha  Tradisional Dengan Munculnya Minimarket. 

Tujuan : untuk mengetahui perubahan keuntungan usaha 

tradisional dengan munculnya minimarket di kota Semarang. 

Hasil : hasil penelitian adalah keberadaan minimarket akan 

berpengaruh negative terhadap warung tradisional. Semakin 

dekat jarak antara minimarket dengan toko tradisonal maka 

keuntungan akan berkurang. 

2. Oleh : Aryani (2011) Judul : Efek Pendapatan Pedagang 

Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket di Kota 

Malang. Tujuan : untuk mengetahui efek dari banyaknya 
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kemunculan minimareket di kota Malang. Hasil : hasil dari 

penelitian ini adalah terdapata pengaruh yang negative akibat 

kemunculan minimarket di kota Malang. Dampak tersebut 

adalah berupa terjadinya penurunan yang mencapai > 50% dari 

pendapatan bersih, omset, jumlah pembeli toko tradisional. 

3. Oleh : Marthin Rapael Hutabarat (2009). Judul : Dampak 

Kehadiran Pasar Modern Brastagi Supermarket Terhadap Pasar 

Tradisional Sei Sikambing di Kota Medaan. Tujuan : untuk 

mengetahui dampak kehadiran pasar modern terhadap pasar 

tradisiona. Hasil : hasil dari penelitian adalah perkembangan 

pasar modern yang cukup pesat menimbulkan dampak bagi pasar 

tradisional di kota Medan. Variable jam buka toko, margin laba, 

pedagang tidak berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah 

adanya pasar modern. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap 

variable pendapatan para pedagang semenjak munculnya pasar 

modern brastagi. 

4. Oleh : Agus Susilo, Taufik (2010). Judul : Dampak Keberadaan 

Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan 

Pasar Tradisional. Tujuan : untuk mengetahui dampak 

keberadaan pasar terhadap usaha ritel koperasi/waserda dan 

pasar tradisional. Hasil : berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa variable omset penjualan pasar tradisional 

menunujkkan perbedaan yang signifikan anatara sebelum dan 
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sesudah hadirnya pasar modern dimana omset setelah ada pasar 

modern lebih rendah dibandingkan sebelum adanya pasar 

modern. Sedangkan variabel lainnya, yaitu jumlah tenaga kerja 

dan harga jual barang tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

dengan letak lokasi dimana penelitian ini bertempatkan di 

kelurahan Jatimulyo kecamatan Lowokwaru kota Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 

berdirinya minimarket terhadap omset penjualan dan keuntungan 

toko kelontong. Selain itu untuk menganalisis perubahan jumlah 

pengunjung atau pembeli yang datang ke toko kelontong 

sebelum dan sesudah munculnya minimarket modern di sekitar 

toko kelontong. 

 

B. Kajian Teori 

Pendapatan  Operasional  adalah  pendapatan  yang  timbul  

dari  penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode 

tertentu dalam rangka  kegiatan utama  atau  yang  menjadi  tujuan  

utama  perusahaan  yang  berhubungan langsung  dengan  usaha  

(operasi)  pokok  perusahaan  yang  bersangkutan.  Pendapatan  ini 

sifatnya  normal  sesuai  dengan  tujuan  dan  usaha  perusahaan  dan  
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terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan 

kegiatannya(kusnadi 2009;19). 

Penduduk dalam memenuhi kebutuhannya melakukan 

aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun sektor informal. 

Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan  menyebabkan 

berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang formal. Hal inilah yang 

menyebabkan kegiatan sektor informal untuk dijadikan sebagai 

alternatif lahan mata pencaharian bagi masyarakat (Iryanti 2003). 

Kebanyakan sektor informal ini terjadi di wilayah perkotaan yang 

dominan merupakan daerah yang memiliki peluang besar untuk 

memperoleh pekerjaan. Keterbatasan modal, sumber daya, akses 

keuangan, tidak terikat waktu dan tenaga kerja yang berasal dari 

lingkungan keluarga, menjadikan Toko tradisional memiliki ciri-ciri 

seperti halnya dengan sektor informal. Seiring berkembangnya 

jaman, eksistensi Toko tradisional yang berbasis ekonomi 

kerakyatan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan munculnya 

pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pebisnis ritel. 

Ritel modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini 

adalah Minimarket  dengan konsep waralaba atau franchise 

(Wijayanti dan Wiranto 2011). 

Toko tradisional secara fungsi ekonomi sesungguhnya 

hampir sama dengan toko modern, akan tetapi berdasarkan istilah 

toko tradisional cenderung bersifat sederhana, dan toko tradisional 
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umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan 

minuman. Secara bangunan fisik, toko modern terkesan mewah 

dalam hal arsitektur bangunannya dibandingkan dengan toko 

tradisional. Umumnya toko tradisional dapat dijumpai di daerah 

perumahan atau permukiman, di pinggiran perkotaan atau di 

pinggiran-pinggiran jalan. Toko tradisional sering juga dikenal 

dengan istilah toko kelontongan. Toko tradisional memiliki 

pengertian toko kecil tempat menjual barangkelontongan atau 

makanan, sedangkan kelontongan memiliki pengertian alat 

kelentungan yang selalu dibunyikan oleh penjaja barang dagangan 

untuk menarik perhatian pembeli dan barang-barang untuk keperluan 

sehari-hari.  

Toko tradisional biasanya berlokasi tidak jauh dari rumah 

pemiliknya, walaupun masih banyak juga toko tradisional yang 

tempatnya berjauhan dengan pemilik toko tersebut. Toko tradisional 

merupakan sarana terdepan dalam melayani kebutuhan masyarakat 

sebelum toko modern. Tidak sedikit toko tradisional ini dijadikan 

sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat, sehingga para 

pemilik toko bisa menghidupi anggota keluarganya, bahkan tidak 

sedikit pula para pemilik toko yang dapat menyekolahkan anaknya 

sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.Usaha tokotradisional atau yang 

lebih dikenal toko kelontong memiliki struktur pasar yang cenderung 

bersifat monopolistik. Hal ini dikarenakan jumlah penjual yang 
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banyak dan barang yang dijual adalah sejenis tetapi berbeda corak 

(bervariasi). Toko tradisional merupakan salah satu bentuk industri 

kecil atau usaha keluarga karena jumlah pekerjanya sedikit, yaitu 

sekitar 1-5 orang yang biasanya merupakan anggota keluarga 

sendiri. Dengan modal yang relatif kecil, jenis usaha toko tradisional 

tersebut relatif mudah masuk ke dalam industri atau pasar untuk 

mendirikannya. Dari segi harga, toko hanya mempunyai sedikit 

kekuatan untuk mempengaruhi harga. Harga yang diberlakukan 

disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh 

setiap pemilik toko sendiri-sendiri. 

1. Pasar Persaingan Monopolistik 

Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di 

dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau 

menjual produk yang berbeda-beda. Pada tahun 1933 model 

pasar persaingan monopolistik diperkenalkan oleh Chamberlin 

dan Joan Robinson. Pada dasarnya bentuk pasar ini merupakan 

kemiripan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. 

Kemiripan tersebut teradapat pada ciri-ciri pada pasar persaingan 

monopolistik itu sendiri, dengan pasar persaingan sempurna 

kemiripannya adalah terdapat pada banyaknya penjual yang ada 

di dalam pasar sedangkan pada pasar monopoli kemiripannya 

adalah penjual dapat mempengaruhi harga walaupun hanya 

sedikit. 
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Berikut merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik : 

a. Terdapat banyak penjual 

Dalam penelitian ini objek penelitian yang dilakukan 

adalah terhadap pedagang toko kelontong. Sesuai dengan 

ciri dari pasar persaingan monopolistik pedagang toko 

kelontong tersebar dan banyak sehingga membuat 

persaingan usaha semakin ketat antar pedagang, selain itu 

munculnya minimarket modern membuat kelangsungan 

usaha pedagang kelontong terganggu. 

b. Karakteristik barangnya berbeda 

Meskipun terdapat penjual atau pedagang yang banyak 

namun seringkali antar pedagang kelontong menjual 

karakteristik barang yang berbeda sebagai contoh di 

sebuah wilayah terdapat pedagang kelontong A lebih 

banyak menjual produk snack atau makanan ringan, dan 

pedagang kelontong B lebih banyak menjual produk 

rumah tangga. 

c. Penjual mempunyai sedikit kemampuan mempengaruhi 

harga 
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Dalam hal ini setiap pedagang memiliki sedikit 

kemampuan untuk mempengaruhi harga karena 

banyaknya penjual terlebih para pedagang kelontong 

yang juga harus bersaing dengan minimarket modern 

sehingga pedagang kelontong tidak dapat banyak untuk 

mempengaruhi harga agar keuntungan tetap terjaga. 

d. Penjual mudah untuk masuk ke dalam pasar dan keluar 

pasar 

e. Persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif 

Hal tersebut dapat dilihat seperti yang dilakukan oleh 

minimarket modern yang terus menerus melakukan promosi 

untuk mengajak calon konsumen berbelanja di toko mereka, 

sedangkan pedagang kelontong yang memiliki modal kecil tidak 

banyak melakukan promosi seperti minimarket modern 

Kondisi keseimbangan jangka pendek dalam pasar 

persaingan monopolistik berada pada posisi MR=MC, yang 

mana produsen akan memperoleh laba maksimum, dalam pasar 

persaingan monopolistik kurva D berada di atas kurva MR 

seperti pada pasar monopoli hal ini disebabkan adanya 

kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga meskipun 

hanya sediki 
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Sumber : ekonomi mirko 
Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Jangka Pendek 
Pasar Persaingan Monopolistik 

 

 

  

Sumber : ekonomi mikro 
Gambar 2.2 Kurva Keseimbangan Jangka Panjang Pasar      
Persaingan Monopolistik 

 

Kondisi produsen dalam pasar persaingan monopolistik 

yang memperoleh laba melebihi normal akan mempengaruhi 

produsen lain untuk memasuki pasar karena tidak begitu 
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menghadapi hambatan (barriers). Masuknya produsen lain ke 

dalam pasar membuat permintaan produsen menjadi menurun. 

Proses ini akan berlangsung terus menerus dan akan berhenti jika 

produsen hanya memperoleh laba normal seperti ditunjukan pada 

persinggungan kurva D dan LAC. 

Sesuai dengan ciri-ciri dalam pasar persaingan 

monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, karakteristik barang 

yang berbeda, penjual hanya mempunyai sedikit kemampuan 

untuk mempengaruhi harga, penjual dapat dengan mudah untuk 

masuk dan keluar pasar, dan persaingan dalam promosi 

penjualan sangat aktif. Ciri-ciri tersebut cenderung 

menggambarkan sifat dari toko kelontong atau warung 

kelontong, hal ini dikarenakan jumlah pedagang atau penjual 

yang relatif banyak dan barang yang di jual berbeda-beda. Toko 

kelontong merupakan jenis usaha industri perdagangan dengan 

skala kecil dengan kebutuhan modal yang relatif kecil. Penjual 

toko kelontong dapat mempengaruhi harga untuk memperoleh 

keuntungan nya sendiri-sendiri namun tidak dapat sepenuhnya 

mengubah harga tersebut mengingat persaingan yang banyak 

antar penjual toko kelontong di sekitarnya. Sesuai dengan yang 

digambarkan pada teori pasar persaingan monopolistik apabila 

MR=MC , maka keuntungan maksimal atau laba maksimal akan 

diperoleh para pedagang toko kelontong tersebut. 
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2. Pasar Persaingan Oligopoli 

Terdapat teori pokok dalam Pasar Oligopoli yaitu, antara 

satu pengusaha dengan pengusaha lainnya di dalam melakukan 

kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu (independent 

action). Antara pengusaha-pengusaha yang ada dalam pasar 

oligopoli menjalin suatu ikatan (collusion) tertentu. Ikatan ini 

ada yang sempurna (perfect collusion) dan ada yang tidak 

sempurna (imperfect collusion). 

Dalam pasar persaingan oligopoli tinggi rendahnya 

tingkat diferensiasi produk akan memengaruhi perilaku produsen 

dalam menentukan output atau harga. Pasar oligopoli merupakan 

pasar yang terdiri atas beberapa penjual untuk satu jenis barang 

tertentu. Terdapat dua jenis di dalam pasar oligopoli yaitu : 

a. Oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu antar 

produsen menghasilkan output berbeda 

b. Oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu antar produsen 

menghasilkan output yang sama. 

 

3. Toko Tradisional 

Toko tradisional secara fungsi ekonomi sesungguhnya 

hampir sama dengan toko modern, akan tetapi berdasarkan 

istilah toko tradisional cenderung bersifat sederhana, dan toko 



20 
 

 
 

tradisional umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan 

makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko modern 

terkesan mewah dalam hal arsitektur bangunannya dibandingkan 

dengan toko tradisional. Umumnya toko tradisional dapat 

dijumpai di daerah perumahan atau permukiman, di pinggiran 

perkotaan atau di pinggiran-pinggiran jalan. 

Toko tradisional sering juga dikenal dengan istilah toko 

kelontongan. Toko tradisional memiliki pengertian toko kecil 

tempat menjual barang kelontongan atau makanan, sedangkan 

kelontongan memiliki pengertian alat kelentungan yang selalu 

dibunyikan oleh penjaja barang dagangan untuk menarik 

perhatian pembeli dan barang-barang untuk keperluan sehari-

hari. 

Pedagang kelontong yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pedagang kelontong di sekitar minimarket dan memiliki 

toko yang tetap. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi 

usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya 

satu penjual (Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007). Istilah 

pedagang kelontong sendiri tidak ditemukan dalam Klasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Klasifikasi yang sesuai 

dengan pedagang kelontong yang penulis maksud adalah 

perdagangan eceran. Minimarket maupun pedagang kelontong 
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bisa masuk dalam kategori ini, karena penggunaan ruang 

keduanya memang sama. 

Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa 

perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya 

kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan 

perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement 

store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, 

pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan 

lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak 

atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang 

pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar 

konsinyasi atau komisi. (BPS, 2009) 

Toko tradisional biasanya berlokasi tidak jauh dari 

rumah pemiliknya, walaupun masih banyak juga toko tradisional 

yang tempatnya berjauhan dengan pemilik toko tersebut. Toko 

tradisional merupakan sarana terdepan dalam melayani 

kebutuhan masyarakat sebelum toko modern. Tidak sedikit toko 

tradisional ini dijadikan sumber penghasilan utama bagi sebagian 

masyarakat, sehingga para pemilik toko bisa menghidupi anggota 

keluarganya, bahkan tidak sedikit pula para pemilik toko yang 

dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang Perguruan 

Tinggi. 
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Usaha toko tradisional atau yang lebih dikenal toko 

kelontong memiliki struktur pasar yang cenderung bersifat 

monopolistik. Hal ini dikarenakan jumlah penjual yang banyak 

dan barang yang dijual adalah sejenis tetapi berbeda corak 

(bervariasi). Toko tradisional merupakan salah satu bentuk 

industri kecil atau usaha keluarga karena jumlah  pekerjanya 

sedikit, yaitu sekitar 1-5 orang yang biasanya merupakan 

anggota keluarga sendiri. Dengan modal yang relatif kecil, jenis 

usaha toko tradisional tersebut relatif mudah masuk ke dalam 

industri atau pasar untuk mendirikannya. Dari segi harga, toko 

hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. 

Harga yang diberlakukan disesuaikan dengan besarnya 

keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik toko sendiri-

sendiri. 

 

4. Pasar Modern  

Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53/M-

DAG/PER/12/2008 menyebutkan bahwa toko modern adalah 

toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis 

barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 

department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. Pengertian lain dari pasar modern adalah pasar yang 

dikelola dengan manajemen modern, umumnya dikawasan 
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perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu 

pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota 

masyarakat menengah ke atas) (Sinaga 2006). Peraturan Presiden 

RI No. 112 Tahun 2007 “Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” dalam Pasal 

5 Ayat 4 disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada 

setiap sistem jaringan jalan. Peraturan Presiden tersebut memicu 

para pengusaha ritel untuk membuka minimarket pada setiap 

sitem jaringan jalan yang dianggap memiliki potensi sangat 

bagus.  

 Penggunaan kata minimarket kalau dilihat perkata 

menjadi mini yang mempunyai arti kecil dan market yang 

mempunyai arti pasar, jika diartikan secara bebas minimarket 

memiliki pengertian pasar kecil. Mengingatkan seseorang akan 

pasar, dimana ditempat tersebut tersedia beraneka macam produk 

diperjualbelikan. Ini berarti toko tersebut menjual barang yang 

cukup variatif sehingga besar kemungkinan produk yang 

dibutuhkan pelanggan akan ada. Pengertian yang muncul 

dibenak orang adalah konsep pengadaan barang, di mana barang-

barang yang tersedia di toko tersebut cukup variatif. Pengertian 

minimarket berikutnya adalah toko yang mengisi kebutuhan 

masyarakat akan toko yang berformat modern yang dekat dengan 
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permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko 

tradisional (Ma’ruf 2005:84).  

 Minimarket, dalam peraturan perundang-undangan 

termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai 

toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Pengertian toko modern 

menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan 

sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara 

eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department 

Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 

Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial 

ekonomi mayarakat sekitar serta jarak antara toko modern 

dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 

112/2007). 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diambil garis besar 

mengenai pengertian  minimarket adalah yang menjual segala 

macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar 

sebuah supermarket. Berbeda dengan toko tradisional, 

minimarket menerapkan sistem swalayan, di mana pembeli 

mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak 

dagangan dan membayar dikasir. Munculnya pasar modern 

khususnya minimarket di Indonesia pada akhirnya akan 
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menggeser toko tradisional. Hal ini terjadi karena adanya pola 

konsumen dalam berbelanja dan perlu disadari bahwa setiap 

konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan 

konsumen dapat diklasifikasikan atas dua kategori yaitu 

kebutuhan fungsional (functional needs), kebutuhan ini 

berhubungan langsung bentuk atau penampilan (performance) 

dari produk dan kebutuhan psikologis (psychological needs), 

kebutuhan ini diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat 

mental dari konsumen yang dapat terpenuhi dengan belanja 

ataupun membeli dan memiliki sebuah produk (Levy and Weitz 

2004:112). 

 Banyak produk yang dapat memenuhi kebutuhan 

fungsional sekaligus kebutuhan psikologis. Dengan semakin 

tingginya tingkat pendapatan konsumen maka kebutuhan 

psikologis semakin tinggi juga. Hal inilah yang menyebabkan 

kebutuhan akan kenyamanan berbelanja, jasa yang baik, produk-

produk yang bermerk dan trendi lebih penting bagi konsumen di 

perkotaan dibandingkan dengan konsumen di pedesaan yang 

tingkat pendapatannya jelas berbeda. 

 

5. Pengertian Waralaba 

 Peraturan menteri perdagangan (No.12/2006): 

“Waralaba (franchice) adalah perikatan antara pemberi waralaba 
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dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan 

hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau 

menggunakan hak kekayaan intektual atau penemuan atau ciri 

khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu 

imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi 

waralaba dengan jumlah kewajiban menyediakan dukungan 

konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi 

waralaba” PP No. 42 yang terbit 23 Juli 2007 mendefinisikan 

waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan 

ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang 

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau 

digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 

 

6. Omset Penjualan 

 A. Arifinal Chaniago (1995:14) memberikan pendapat 

tentang omset penjualan adalah: "Keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjulan suatu barang/jasa 

dalam kurun waktu tertentu". Basu Swastha (1983:14) 

memberikan pengertian omset penjualan adalah: "Akumulasi 

dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa 

yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu 

secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi." 
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 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa omset 

penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa 

dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah 

uang yang diperoleh. Seorang pengelola usaha dituntut untuk 

selalu meningkatkan omset penjualan dari hari ke hari, dari 

minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. 

Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengatur modal terutama 

modal kerja agar kegiatan operasional perusahaan dapat terjamin 

kelangsungannya. 

 

7. Pendapatan 

 Menurut Hafsah (2003 ; 70) dalam bukunya menyatakan 

pendapatan usaha yaitu semua output yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan tertentu, dalam prakteknya, mengusahakan pekerjaan 

tertentu menggunakan berbagai macam cara dengan demikian 

maka hasil usaha yang di peroleh juga merupakan penjumlahan 

dari seluruh output yang dihasilkan. Sedangkan Nasution (2002: 

216) memberikan batasan bahwa pendapatan usaha dinilai dari 

besarnya volume usaha (omzet) yang di indikasikan dari nilai 

tambah bagi usahawan sebagai keikutsertaan dalam suatu 

kegiatan usaha atau pekerjaan tertentu. 

C. Hipotesis 
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Hipotesis yang dimaksud adalah suatu pernyataan yang bersifat 

sementara tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-

variabel yang digunakan. Sifat sementara pada hipotesis ini berarti 

bahwa hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang 

lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh 

tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan. 

Dalam penelitian ini hipotesis yang telah duirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

 Diduga omset berpengaruh terhadap pendapatan toko kelontong 

setelah adanya toko modern di kelurahan Jatimulyo. 

 Diduga jumlah pembeli berpengaruh terhadap pendapatan toko 

kelontong setelah adanya toko modern di kelurahan Jatimulyo.  

 

 

D. Kerangka Berpikir 

Dampak Toko Modern Terhadap Perkembangan  Usaha Toko 

Tradisional di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang 

 

 

 

 

 
PENDAPATAN SEBELUM ADANYA 

TOKO MODERN 

PENDAPATAN SESUDAH 

ADANYA TOKO MODERN 

TOKO MODERN 
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Sumber : aryani (2011) 
Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

-OMSET

-JUMLAH PEMBELI

-OMSET

-JUMLAH PEMBELI




