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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

 Penelitian dilakukan oleh Gestry Romaito Butarbutar (2017) dengan judul 

tugas akhir ‘’Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha 

Industri makanan khas di Kota Tebing Tinggi’’ Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif dengan model regresi linier berganda. Hasil 

penelitiannya adalah Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

penggunaan modal, tenaga kerja dan lama usaha secara bersama-sama dalam 

mempengaruhi pendapatan usaha industri makanan khas lemang di Kota 

Tebing Tinggi. Hal ini berarti bahwa variable variable yang mempengaruhi 

peningkatan pendapatan usaha industri makanan khas lemang di Kota Tebing 

Tinggi dapat dijelaskan oleh variabel modal, tenaga kerja dan lama usaha. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis data bahwa nilai koefisien untuk tenaga 

kerja mempunyai nilai tertinggi serta mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan. Artinya jika terjadi penambahan tenaga kerja berarti ada 

penambahan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha 

industri makanan khas  lemang  di Kota Tebing Tinggi. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Favian Febriananto (2017) dengan 

judul tugas akhir “Pengaruh Modal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap 

Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Lawang, Kabupaten 

Malang”. Alat uji yang digunakan dengan analisis linier berganda (OLS). 
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Hasil penelitiannya adalah Mengetahui pengaruh modal, lama usaha, jam 

kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Lawang, 

Kabupaten Malang Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini bahwa faktor 

yang terbukti tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. 

Penelitian yang dilakukan Fitria (2014) untuk mengetahui adanya 

pengaruh modal, tingkat pendidikan, jam kerja, lama usaha terhadap 

pendapatan pedagang tape singkong di Kota Probolinggo. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan model regresi linier 

berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah modal, tingkat pendidikan, 

jam kerja dan lama usaha secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang tape singkong di Kota Probolinggo. Modal 

dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan pedagang. Sedangkan jam kerja dan lama usaha tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang tape singkong di Kota 

Probolinggo. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Penawaran   

 Dalam perekonomian, adanya permintaan belum merupakan syarat 

yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang 

wujud hanya dapat dipenuhi apabila parapenjual/perusahaan dapat 

menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Tingkah laku 

penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang 
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diperlukan oleh masyarakat di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang dianggap paling penting dalam menentukan penawaran 

barang tersebut adalah harga. Oleh karena itu, teori penawaran 

menumpukan perhatiannya kepada hubungan diantara tingkat harga 

dengan jumlah barang yang ditawarkan . 

 Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan 

tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang 

ditawarkan penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan 

para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan 

bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila 

harganya rendah. 

 

Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pergerakan  dan  pergeseran  sepanjang 

kurva penawaran adalah sebagai berikut :  

a. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran  



8 
 

 
 

b. Sedangkan  perubahan  faktor  –faktor  lain  diluar  harga  menimbulkan 

pergeseran kurva tersebut.  

 

2. Teori Biaya Produksi  

  Biaya  produksi  dapat  didefinisikan  sebagai  semua  pengeluaran  

yang dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  memperoleh  faktor-faktor  

produksi  dan  bahanbahan  mentah  yang  akan  digunakan  untuk  

menciptakan  barang-barang  yang  diproduksi perusahaan tersebut. Biaya 

produksi sendiri dibedakan kepada dua jenis 

a. Biaya  eksplisit,  biaya    eksplisit  adalah  pengeluaran-pengeluaran 

perusahaan yang  berupa  pembayaran  dengan  uang  untuk 

mendapatkan  faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang 

dibutuhkan.  

b. Biaya  tersembunyi,  biaya  tersembunyi  adalah   taksiran  pengeluaran 

terhadap  faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu 

sendiri. Pengeluaran yang tergolong sebagai biaya tersembunyi adalah 

pembayaran untuk keahlian keusahawanan  produsen  tersebut,  

modalnya  sendiri  digunakan  dalam perusahaan dan bangunan 

perusahaan yang dimilikinya  

  Didalam  suatu  usaha  berdagang  jenis  PKL  ini,  biasanya  

masyarakat  dan pedagang  sendiri  menyebut  biaya  produksi  dengan  

sebutan  modal  dalam  kegiatan usaha  mereka  sehari-hari.  Modal  atau  

biaya  adalah  salah  satu  faktor  produksi  yang sangat  penting  bagi  
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setiap  usaha,  baik  skala  kecil,  menengah  maupun  besar.  Modal 

memiliki hubungan positif bagi bertambahnya  pendapatan  pedagang,  

dimana  modal    yang  besar  akan  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  

kapasitas  produksi  dan  besarnya  skala  usaha. Tersedianya  bahan  baku  

dalam  jumlah  yang  cukup  dan berkesinambungan  akan  memperlancar 

produksi  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  jumlah  produksi  

serta  dapat  berpengaruh pada jumlah pendapatan usaha yang diperoleh. 

3. Tenaga Kerja  

  Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  yang 

dimaksud dengan  tenaga  kerja  adalah  Setiap  orang  yang  mampu  

melakukan pekerjaan guna menghasilkan  barang atau jasa, baik untuk  

memenuhi kebutuhan  sendiri maupun untuk  masyarakat. Penduduk  usia  

kerja  menurut Badan  Pusat  Statistik  (2008)  dan  sesuai  dengan  yang  

disarankan  oleh.  International  Labor  Organization (ILO) adalah  

penduduk  usia  15  tahun  keatas  yang  dikelompokkan  ke dalam 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.  

  tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja  (berusia  15-64  

tahun)  atau  jumlah  penduduk  dalam  suatu  negara yang  dapat 

memproduksi barang dan jasa jika  ada permintaan terhadap tenaga kerja 

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. BPS 

(Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed) atas 3 macam, 

yaitu :  
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a. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang 

mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil 

kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.  

b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under 

employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.  

c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja 

(unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per 

minggu. 

  Tenaga  kerja  mencakup  penduduk  yang  sudah  atau  sedang  

bekerja,  yang  sedang  mencari  pekerjaan   dan  yang melakukan  

kegiatan  lain  seperti  bersekolah  dan  mengurus  rumah  tangga. Pencari  

kerja,  bersekolah,  dan  mengurus  rumah  tangga  walaupun  tidak 

bekerja,  tetapi  mereka  secara  fisik  mampu  dan sewaktu-waktu dapat 

ikut bekerja.  

  Pada dasarnya tenaga kerja dibagi ke dalam kelompok  angkatan 

kerja (labor force)  dan  bukan  angkatan  kerja. Yang  termasuk  dalam  

angkatan  kerja adalah  (1) golongan  yang  bekerja  dan  (2)  golongan  

yang  menganggur  dan mencari  pekerjaan.  

     Sedangkan  yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja 

adalah tenaga kerja atau penduduk usia kerja  yang tidak bekerja dan tidak 

mempunyai pekerjaan, yaitu  orang-orang  yang  kegiatannya  bersekolah  

(pelajar/ mahasiswa),  mengurus rumah tangga maksudnya ibu-ibu yang 

bukan merupakan wanita karier atau bekerja,  serta penerima pendapatan 
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tapi bukan merupakan imbalan langsung dari jasa kerjanya (pensiun/ 

penderita cacat)  

4. Pendapatan  

  Pendapatan juga dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang 

yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau 

penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga 

dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah 

seperti tujangan sosial  atau asuransi pengangguran.   

  Pendapatan  merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau 

perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salaries), sewa (rent), bunga 

(interest), laba (profit) dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan 

pengangguran, uangpension dan lain sebagainya. Dalam analisis mikro 

ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenan dengan aliran 

penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan 

faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja dan modal) masing 

masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga maupun laba, secara 

berurutan. Dalam analisis ekonomi makro, istilah pendapatan nasional 

(national income) dipakai berkenaan dengan pendapatan agregat suatu 

Negara dari sewa, upah, bunga dan pembayaran, tidak termasuk biaya 

transfer (tunjangan pengangguran, pensiun dan lain sebagainya) 

  Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam 

memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan 
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pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan 

secara keseluruhan disebut  earning process.  Secara garis besar  earning 

process menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif (pendapatan dan 

keuntungan) dan pengaruh negatif (beban dan kerugian). Selisih dari 

keduanya nantinya menjadi laba atau rugi. Secara garis besar pendapatan 

digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: 

a.   Gaji dan Upah  

 Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan 

untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu 

atau satu bulan.  

b.   Pendapatan dari Usaha Sendiri  

 Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurang dengan biaya-

biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau 

keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini 

biasanya tidak diperhitungkan.  

c.   Pendapatan dari Usaha Lain 

 Pendapatan yang  diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini 

merupakan pendapatan sampingan antara lain: pendapatan dari hasil 

menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari 

pihak lain, pendapatan pension, dan lain-lain. 

  Pendapatan merupakan suatu hasil yang diperoleh dari pemakaian 

kapital dan pemberian jasa perorangan atau keduanya berupa uang, barang 

materi atau jasa selama jangka panjang waktu yang tertentu. Pendapatan 
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mempunyai pengaruh terhadap  pelaku sektor informal, dapat kita ketahui 

pendapatan sektor informal dari total penerimaan (total revenue) pelaku 

sektor informal itu sendiri (Soekartawi, 2002). Total penerimaan (total 

revenue) merupakan penerimaan keseluruhan dari hasil penjualan dari  

output yang dihasilkan (Boediono, 1982), dapat dijelaskan pada persamaan 

sebagai berikut:  

 

TR = ∑PiQi 

Keterangan :   

 TR = Total Revenue  

 P = Harga barang yang dijual  

 Q = Jumlah barang yang terjual  

  I = Konstanta  

Dari penjualan, pelaku sektor informal akan menerima pendapatan sebesar 

TR, jumlah TR dapat diketahui melalui penjualan barang pelaku sektor 

informal itu sendiri.  

5. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Pendapatan  

  Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang 

diperkirakan mempengaruhi pendapatan padaindustri makanan khas adalah 

sebagai berikut : 

a. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung 

maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output.  
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Modal  atau biaya adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi 

setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar  

b. tenaga kerja bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam 

perekonomian. Akan tetapi tenaga kerja juga meliputi keahlian dan 

keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikan 

tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: 

1) Tenaga kerja kasar merupakan tenaga kerja yang tidak 

berpendidikan atau rendah tingkat pendidikannya dan tidak 

memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan. 

2)  Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir 

mobil, tukang kayu, danahli mereparasi TV dan radio. 

3) Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang 

memilikipendidikan cukup dan ahli  dalam bidang tertendu seperti 

dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur.  

  Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha 

perdagangan yang sedang dijalani saat ini. Lamanya suatu usaha dapat 

menimbulkan pengalaman berusaha. 

6. Modal 

  Modal merupakan salah satu elemen yang penting yang harus 

mendapat perhatian oleh pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-
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hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar 

hutang dan pembayaran lainnya. 

  Modal  operasional adalah  semua  bentuk  kekayaan  yang  dapat  

digunakan  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  proses  produksi  

untuk  menambah  output. Dalam pengertian  ekonomi,  modal  yaitu  

barang  atau  uang  yang  bersama  dengan  faktor-faktor  produksi  tanah  

dan  tenaga  kerja  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  baru. Modal  

atau  biaya  adalah  faktor  yang  sangat  penting  bagi  setiap  usaha,  baik  

skala kecil, menengah maupun besar. terdapat  

7. Pengertian Lama Usaha 

Lama usaha adalah lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni 

bidang usahanya. Dengan demikian yang dimaksud dengan lama usaha 

dalam penelitian ini adalah jangka waktu atau lamanya waktu seorang 

pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya sejak mulai dijalankan 

usahanya.  

Menurut Wijayanti dalam Damayanti (2011) mengatakan bahwa lama 

usaha merupakanjangka waktu pengusaha dalam melakukan usahanya 

memberikan pengaruh penting bagi pemilihan strategi dan cara melakukan 

usahanya dan sangat bervariasi antara pengusaha satu dengan pengusaha 

yang lainnya. Pengusaha yang lebih lama dalam melakukan usahanya akan 

memiliki strategi yang lebih lama dalam mengelola, memproduksi dan 

memasarkan produknya. Karena pengusaha yang memiliki jam terbang 
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tinggi di dalam usahanya akan memiliki pengalaman, pengetahuan serta 

mampu mengambil keputusan dalam setiap kondisi dan keadaan.  

Selain itu, pengusaha dengan pengalaman dan lama usaha yang lebih 

banyak, secara tidak langsung akan mendapatkan jaringan luas yang 

berguna dalam memasarkan produknya. Pengalaman usaha seseorang 

dapat diketahui dengan melihat jangka waktu atau masa kerja seseorang 

dalam menekuni suatu pekerjaan tertentu. Semakin lama seseorang 

melakukan usaha, maka pengalamannya akan semakin bertambah.  

8. Pengertian Jam Kerja 

Jam kerja merupakan jumlah waktu yang dialokasikan untuk 

melakukan serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan di dalam dan luat 

rumah tangga dalam satuan waktu atau jam/hari. Lama bekerja dalam 

setiap minggu bagi setiap orang tidak sama. Alasan ekonomi adalah yang 

paling dominan, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari atau untuk 

menambah penghasilan keluarga. Menurut Priyandika dalam Patty (2015) 

jam kerja adalah jumlah atau lamanya waktu yang dipergunakan oleh 

pedagang kaki lima untuk berdagang setiap harinya. Menurut Sudarman 

(1990) mengatakan bahwa besarnya pendapatan seseorang tergantung pada 

sedikitnya waktu yang digunakan untuk bekerja, semakin lama bekerja 

akan semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Sehingga definisi 

jam kerja dalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan oleh 

pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas operasional usahanya 
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dalam satu hari kerja.Lama jam kerja seseorang dalam satu minggu di bagi 

menjadi tiga kategori yaitu : 

1. Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Jika seseorang 

bekerja di bawah 35 jam per minggu, maka ia di kategorikan bekerja di 

bawah jam normal. 

2. Seseorang yang bekerja antara 35 sampai 44 jam per minggu. Maka 

seseorang di kategorikan bekerja pada jam kerja normal. 

Seseorang yang bekerja di atas 45 jam per minggu. Bila seseorang dalam 

satu minggu bekerja di atas 45 jam, maka ia dikategorikan bekerja dengan 

jam kerja panjang 

9. Pengertian Pedagang Kaki Lima 

Pengertian pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang 

yang menggelarkan barang dagangannya, mereka cukup menyediakan 

tempat darurat, seperti bangku bangku yang biasanya yang berkaki empat, 

ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, 

maka timbulah julukan pedagang kaki lima. Terlepas dari asal usul nama 

kaki lima tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima 

ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud 

memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan 

kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak 

memiliki izin usaha. 

Menurut Muin dalam Patty (2015), pedagang kaki lima adalah 

pedagang atau para pedagang yang melakukan kegiatan usaha menjual dan 
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menjajakan dan atau mendistribusikan barang dan jasa di sektor informal, 

yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan 

usahanya. Sehingga yang dimaksud pedagang kaki lima dalam penelitian 

ini adalah setiap orang yang melakukan usaha dengan modal terbatas serta 

melakukan kegiatan usaha secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, 

dan menempati lokasi-lokasi minim di tempat pusat-pusat aktifitas 

perekonomian dan di tempat yang ramai dengan konsumen tanpa memiliki 

izin usaha. Adapun ciri-ciri  pedagang kaki lima ialah: 

a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik. 

b. Tidak memiliki surat izin usaha. 

c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha 

maupun jam kerja. 

d. Bergerombol di trotoar atau ditepi jalan protokol, dipusat-pusat dimana 

banyak orang ramai. 

e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang berlari 

mendekati konsumen. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Dengan meperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada 

bagian ini akan diuraikan beberapa hal untuk dijadikan landasan berpikir untuk 

kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk 

menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan 
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masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu maka penulis 

menguraikan sebagai berikut. 

 Setiap pedagang kaki lima yang satu dengan pedagang kaki lima yang lain 

mempunyai modal yang berbeda, jam kerja berbeda, lama usaha berbedadan 

lokasi usaha yang berbeda pula. Perbedaan tersebut sudah tentu akan 

memberikan hasil yang berbeda terhadap pendapatan yang diperoleh oleh 

masing-masing pedagang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pedagang di jalan 

veterankabupaten gresik.Pendapatan dapat meningkat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu modal, lama usaha, jam kerja dan lokasi usaha.Untuk 

memperjelas faktor-faktor yang dimaksud, kerangka pemikiran dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran analisis pendapatan pedagang oleh oleh di 

jalan Veteran, Kabupaten Gresik. 

a. Hubungan Modal Terhadap Pendapatan 

 Menurut Suparmoko dalam Komang (2016) menyatakan modal 

merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting dalam 

menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Tetapi bukan berarti 

merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan. 

Modal  

Lama usaha 

Jam kerja 

Pendapatan 
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Dalam hal ini modal bagi pedagang juga merupakan salah satu faktor 

produksi yang mempengaruhi tingkat pendapatan. Besar kecilnya modal 

kerja yang dipergunakan dalam usahanya tentunya akan berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima. Agar usaha 

dagangnya berjalan dengan baik, diperlukan modal dagang yang cukup 

memadai. Menurut Armin dalam Ayu (2014) mengungkapkan 

akumulasi modal memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan 

dimana jika akumulasi modal ditambah untuk memperbesar usaha maka 

pendapatan yang di dapat akan semakin meningkat. 

b. Hubungan Lama Usaha Terhadap Pendapatan  

 Menurut Firdausa dalam Patty (2015) menjelaskan bahwa lama 

usaha ada pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang kaki lima, 

karena pedagang yang telah melakukan usaha paling lama lebih 

memahami permintaan konsumen sehingga pedagang tersebut mampu 

memebuhi permintaan konsumen dan lebih memahami selera konsumen 

sehingga penjualannya lebih meningkat dan pendapatannya akan 

semakin besar. Menurut Dany (2010) lama usaha dapat mempengaruhi 

pendapatan pedagang karena semakin lama seorang pedagang 

menekuni usahanya, maka nama dari usahanya akan semakin dikenal 

banyak orang, sehingga banyak orang yang datang untuk membeli, hal 

ini akan berpengaruh terhadap omset penjualan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan pedagang. 

c. Hubungan Jam Kerja Terhadap Pendapatan  
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Menurut Hudiyanto dalam Patty (2015) semakin banyak jumlah 

jam kerja yang digunakan dalam waktu tertentu, semakin besar peluang 

untu menghasilkan output yang lebih banyak sehingga pendapatan akan 

meningkat dibanding jam kerja yang sedikit. Nazir dalam Patty (2015) 

mengatakan bahwa dengan bertambahnya jam usaha maka kesempatan 

waktu bagi pemebeli semakin panjang, hal ini menyebabkan volume 

penjualan bertambah dan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. 

Damayanti dalam Patty (2015) menemukan bahwa semakin banyak jam 

kerja yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan maka semakin 

besar peluang untuk mendapatkan pendapatan yang besar pula.  

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah diduga variabel modal, lama usaha, dan jam kerja berpengaruh

terhadap pendapatan Pedagang oleh oleh di jalan Veteran, Kabupaten Gresik.




