
6 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang memuat berbagai penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk jurnal maupun skripsi. 

Penelitian yang telah ada mendasari pemikiran penulis diantaranya: 

Penelitian oleh Anindito, (2004) dengan judul “Analisis Pengaruh Modal 

Pinjaman Dari Tukang Kredit Harian Dan Karakteristik Pedagang Terhadap 

Pendapatan Pedagang Pasar Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal 

pinjaman dari tukang kredit harian, pengalaman berdagang, usia dan motivasi 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap pendapatan 

pedagang pasar di Kecamatan Banjarsari. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda.  

Hasilnya analisis data menunjukan bahwa secara bersama-sama modal 

pinjaman, pengalaman usaha, usia dan motivasi mempunyai pengaruh terhadap 

pendapatan pedagang pasar di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

Penelitian berikutnya oleh Actini, dkk. (2012) dengan judul “Implikasi 

Operasional Bank Keliling Terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik 

Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh keberadaan Bank Keliling terhadap penurunan jumlah 

debitur pada Koperasi Pengusaha Batik Tembayat (PBT) Bayat Klaten. 



7 
 

Hasil dari penelitian tersebut tidak terdapat pengaruh antara keberadaan 

Bank Keliling dengan penurunan jumlah debitur pada Koperasi PBT terbukti 

dari hasil analisis statistik dengan menguji Uji statistik Chi Kuadrat diperoleh 

nilai yang diteliti 0,61 tidak lebih besar dengan nilai yang diharapkan yaitu 

3,841. 

Penelitian selanjutnya oleh Navis, (2015) “Preferensi Pedagang Pasar 

Tradisional Terhadap Sumber Permodalan (Studi Pada Pedagang Pasar 

Merjosari Kecamatan Lowokwaru-Kota Malang)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui preferensi pedagang pasar Merjosari terhadap sumber 

permodalanya. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pedagang pasar 

Merjosari menggunakan 4 sumber permodalan yaitu modal sendiri, BMT, 

rentenir dan pernah meminjam di bank. Dari beberapa penelitian terdahulu 

tersebut maka relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu merupakan 

penelitian perbandingan (comparative research) yaitu membandingkan dari 

segi pinjaman yang diberikan oleh Bank Thitil atau lembaga lain, kemudian 

membandingkan pengaruh pendapatan pedagang pasar dari segi penambahan 

modal dan taraf hidup. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Masyarakat Ekonomi Lemah 

Dalam penelitian ini yang di maksud dengan masyarakat ekonomi 

lemah yaitu sekelompok orang yang mempunyai usaha dengan penghasilan 
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yang rendah. Hal ini dikarenakan pedagang  kekurangan kebutuhan akan 

modal untuk mengembangkan usahanya. Tinggi rendahnya pendapatan 

seseorang sangat tergantung pada ketrampilan, keahlian, luasnya 

kesempatan kerja dan besarnya modal yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan tersebut dalam suatu periode tertentu yang juga sering disebut 

dengan investasi, jadi jika investasi besar maka pendapatan pedagang juga 

akan bertambah. 

Menurut Soetatwo dalam Anindito (2004) golongan ekonomi lemah 

pada hakekatnya adalah golongan pribumi dan merupakan bagian terbesar 

dari nasional. Di bagian lain menurut Suprapti dalam Anindito (2004) 

berpendapat bahwa kriteria pokok untuk menggolongkan sebuah usaha ke 

dalam golongan ekonomi lemah berupa teknologi padat tenaga kerja, sedikit 

ketrampilan dan kurang dilindungi oleh pemerintah. Penggolongan tersebut 

sangat relatif karena tidak adanya patokan yang jelas dan sangat sulit untuk 

diukur.  

Namun dalam keadaan praktek seharihari biasanya dipakai beberapa 

ukuran sederhana antara lain skala usaha, permodalan dan tenaga kerja yang 

dipakai. Masalah permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha golongan 

ekonomi lemah ini biasanya berupa keterbatasan mereka untuk 

mendapatkan fasilitas kredit yang mencukupi, baik untuk investasi maupun 

untuk modal kerja. 

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat 

kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. 
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Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi 

maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor 

informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan menengah 

kebawah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha bersekala kecil, 

dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas Harsiwi 

dalam Wahyudi (2010). 

Sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil, kendala seperti 

faktor modal, pengetahuan dan faktor-faktor  keterampilan. Rata-rata dari 

yang menciptakan lapangan kerjanya di sektor informal pendidikan tertinggi 

yaitu tingkat SMA, dan pada umumya mereka tidak mempunyai 

keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal. Oleh sebab itu, 

produktifitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di sektor formal. 

2. Konsep Taraf Hidup 

Strategi pembangunan di negara berkembang masih berorientasi 

kepada pertumbuhan ekonomi. (Growth oriented strategy). Esmara dalam 

Fargomeli (2014). Strategi tersebut terpusat pada investasi modal luar negeri 

yang cukup besar di dalam sektor seperti industri dan pertambangan dan 

pemerintah mengarahkan modalnya pada sektor pertanian Evers dalam 

Fargomeli (2014). Bantuan luar negeri memang berhasil meningkatkan 

ekonomi negara yang sedang berkembang tetapi jumlah penduduk miskin 

semakin banyak. 
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Pemecahan masalah kemiskinan ternyata tidak dapat dilaksanakan 

secara sederhana. Artinya akibat dari pertumbuhan ekonomi, dengan 

sendirinya mereka mengalami perbaikan ekonomi. Teori trikle down effect, 

ternyata tidak dapat dipertahankan lagi Soebroto dalam Fargomeli (2014). 

Sebagai pemecahan diperlukan strategi baru dengan disiplin model 

kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup sebagai penggantinya. Jadi 

kebutuhan dasar tersebut atau yang disebut taraf hidup merupakan suatu 

kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola kehidupan 

masyarakat.  

Kebutuhan hidup atau taraf hidup dapat dijelaskan sebagai kebutuhan 

yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri 

dari barang dan jasa seperti konsumsi (makanan, perumahan, pakaian) 

maupun dalam keperluan sosial tertentu (seperti air minum, sanitasi 

transportasi, kesehatan dan pendidikan (Esmara dalam Fargomeli 2014). 

Taraf hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus dilihat dalam 

memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Ada yang membedakan taraf 

hidup bentuk primer maupun bentuk sekunder. 

Taraf hidup primer adalah suatu kebutuhan yang paling utama untuk 

mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan 

perumahan. Sedangkan taraf hidup sekunder adalah kebutuhan yang 

diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat-alat dan perabot 

(Manullang dalam Fargomeli 2014). Pemerintah dalam memenuhi taraf 

hidup masyarakat telah ditetapkan sembilan bahan pokok yaitu beras, ikan 
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asin/teri, minyak goreng, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, 

tekstil kasar dan batik kasar Singarimbun dalam Fargomeli (2014). 

Kesembilan bahan pokok tersebut oleh pemerintah dijadikan salah 

satu barometer pengukuran tingkat taraf hidup. Serraden dalam Fargomeli 

(2014) mengemukakan pula bahwa ukuran untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat adalah melalui kecukupan untuk memenuhi kebutuhan primer 

maupun sekunder yakni melalui pendapatan. Suharto dalam Fargomeli 

(2014) menyatakan bahwa dalam proses peningkatan taraf hidup akan 

dilihat dari tingkat kesejahteraan. 

Kondisi sejahtera yaitu suatu kondisi terpenuhinya segala bentuk 

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, 

pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Penilaian yang 

berkaitan dengan tingkat kesejahteraan atau yang disebut dengan taraf hidup 

dalam penelitian ini yaitu keberlangsungan usaha, kemudahan akses dana 

dan pendapatan. 

3. Koperasi 

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari 

kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau 

berusaha. Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau 

usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami 

sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui 

pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. 
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Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan 

untuk mengenal koperasi lebih jauh. Koperasi adalah suatu perkumpulan 

yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan 

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama 

secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan 

jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan 

Tamba, 2001). 

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong 

yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep 

tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan 

ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio 

dan Halomoan Tamba, 2001). Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam 

UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

4. Pasar Tradisional

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 91 Tahun 1991 

tentang Pasar Desa, pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara pihak 

penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. 

Pengertian pasar tradisional menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan, Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 adalah pasar yang dibangun dan 
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dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola 

oleh pedagang kecil dan Menengah dan Koperasi, dengan usaha skala kecil 

dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar. 

Menurut Geertz dalam Oktaviana (2004), ekonomi pasar adalah 

tradisional dalam arti bahwa fungsinya diatur oleh adat kebiasaan dagang 

yang dianggap keramat karena terus menerus dipergunakan selama berabad-

abad, tetapi tidak dalam pengertian bahwa ekonomi pasar ini 

menggambarkan suatu sistem dimana tingkah laku ekonomis tidak 

dibedakan secukupnya dari macam-macam tingkah laku sosial lain. Dari 

sudut pandang yang berbeda, Geertz berpendapat bahwa pasar tradisional 

menunjukkan suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat 

indigenous market trade, sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama 

(mentradisi). 

Pasar tradisional lebih bercirikan bazar type economic skala kecil. 

Karenannya, pasar tradisional secara langsung melibatkan lebih banyak 

pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di tempat tersebut. Selain 

itu, pasar ini menarik pengunjung yang lebih beragam dari berbagai 

wilayah. Tidak kalah pentingnya, pasar tradisional terbukti memberikan 

kesempatan bagi sektor informal untuk terlibat di dalamnya (Geertz dalam 

Oktaviana 2004). 

Pada pasar tradisional sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari 

seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, 
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daging, kain dan kue tradisional. Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai 

berikut: 

a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah 

daerah. 

b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar 

menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal 

ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli 

yang lebih dekat. 

c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun 

semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual 

menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat 

pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti 

kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging. 

d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang 

dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi yang 

dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang 

diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari 

daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau 

atau negara. 

5. Bank Thitil 

Bank Thitil adalah lembaga bukan bank atau perseorangan yang 

meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan penagihanya 

dilakukan setiap hari. Bank Thitil ini biasanya disebut sebagai Lintah  Darat, 
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Bank Thitil atau Bank Keliling. Istilah untuk penyebutan Bank Thitil ini 

memang sangat banyak karena belum ada nama baku untuk lembaga sejenis 

ini akan tetapi makna dan artinya tetap satu. 

Ada dua jenis kategori dari Bank Thitil yaitu Bank Thitil yang 

berbentuk Koperasi dan Non-Koperasi. Akan tetapi meskipun namanya 

adalah Koperasi namun fungsi dan perananya berbeda dengan Koperasi 

pada umumnya karena sistem dari Bank Thitil tersebut bukan dari anggota 

untuk anggota melainkan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banaknya. Sebenarnya sama saja sama-sama memberikan pinjaman (Kredit) 

dengan bunga tinggi hanya saja yang berbentuk Koperasi terdiri dari 

beberapa orang dan terdapat sistem tabungan didalamnya, sedangkan Non-

Koperasi berbentuk perseorangan dan tanpa ada tabungan. 

Bank Thitil memiliki ciri khas tersendiri yaitu sifatnya yang personal 

dan selalu bergerak (mobile). Bank Thitil menawarkan jasa pinjaman uang 

kepada debiturnya secara langsung, tanpa ada jaminan, pinjaman cepat cair 

dan dengan bunga yang sangat tinggi. 

6. Pedagang Skala Kecil (Pedagang Tradisional) 

Pedagang skala kecil (pedagang tradisional) dalam penelitian ini 

merupakan pedagang yang berasal dari daerah sekitar maupun daerah lain 

yang mempunyai keahlian rendah. Mereka menjalankan usahanya umumnya 

dengan modal yang kecil. Dengan melihat kondisi usaha para pedagang 

yang hanya memiliki modal yang relatif kecil, maka pendapatan mereka 

dapat dikategorikan dalam kelompok penghasilan rendah. Pedagang skala 
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kecil (pedagang tradisional) adalah pedagang skala kecil baik dari sisi aset 

maupun modal kerja, dengan mengandalkan pengalaman tanpa dibekali 

ilmu yang memadai. Dalam keputusan menteri perindustrian dan 

perdagangan nomor: 23/MPP/Kep/1/1998, pedagang kecil pasar tradisional 

masuk kategori pedagang informal, yaitu perorangan yang tidak memiliki 

badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang atau jasa dalam 

skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azaz 

kekeluargaan. 

Dalam ayat (2), pasal 4, dari keputusan menperindag tersebut juga 

dijelaskan: pedagang informal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak  

lebih dari Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah); 

b. dikerjakan sendiri atau oleh beberapa orang; 

c. jenis kegiatan usaha yang dijalankan umumnya tidak tetap. 

Dalam komunitas pedagang pasar Kesamben terdapat stratifikasi 

berdasarkan jenis dagangan, asset yang dimiliki dan lokasi tempat berjualan. 

Tempat berdagang di pasar  Kesamben terbagi dalam  empat kategori. 

Kategori teratas adalah para pedagang yang menempati kios-kios di dalam 

maupun di luar pasar. 

Kategori ini menempati posisi teratas dengan asumsi bahwa pedagang 

yang menempati kios biasanya memiliki omset penjualan yang lebih besar 

dari pedagang dengan kategori di bawahnya yang tidak menempati kios. 

Kategori kedua adalah pedagang pasar yang menempati los, dari sisi jumlah, 
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pedagang pasar yang menempati los yang paling banyak. Kategori ketiga 

adalah pedagang pasar yang hanya menempati tlasaran dalam menggelar 

daganganya. Kategori terakhir atau yang paling rendah adalah pedagang 

pasar yang tidak memiliki tempat dan hanya menjajakan daganganya 

dengan cara berkeliling pasar dan tidak memiliki tempat. Berikut ini adalah 

ciri-ciri pedagang skala kecil (pedagang tradisional) : 

a. Modal yang mereka miliki relative kecil sehingga Para pedagang tak 

mempunyai keberanian mendatangi bank umum untuk memperolah 

modal, mengingat rumitnya prosedur dan persyaratan yang sulit mereka 

penuhi.Apalagi kebanyakan dari mereka buta huruf dan tak punya asset 

sebahagia jaminan. Akhirnya mereka-meraka berpaling pada rentenir, 

yang setiap saat mampu memberikan pinjaman dengan cepat, tanpa butuh 

waktu lama dan proses yang rumit. 

b. Biasanya mereka melakukan perdagangan hanya memenuhi kebutuhan 

saat itu. Maksudnya para pedagang tradisonal biasanya kurang 

memperhitungkan adanya tabungan masa depan.pendapatan yang mereka 

dapatkan lansung mereka belikan ke barang dagangan, beli keperluan 

sehari-hari dan tentunya membayar cicilan hutang.  

c. Pendidikan para pedagang relative rendah bahkan buta huruf sehingga 

mereka kurang melihat prospek masa akan datang, bagi mereka 

perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan 

sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakuan pinjaman kepada 

rentenir karena prosesnya mudah.  
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7. Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 

kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. 

Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya 

bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, 

uang atau jasa (Thomas. S, dkk dalam Nur 2012). 

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan (Taswan, dalam Nur 2012). 

Menurut Undang–Undang Dasar No.10 Tahun 1998 Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut 

Teguh Pudjo Muljono dalam Nur (2012) dalam bukunya berjudul 

“Manajemen perkreditan bagi Bank komersiil” mendefinisikan bahwa kredit 

adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan 
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suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada 

suatu jangka waktu yang disepakati”. 

Kredit atau pinjaman dapat dikelompokkan berdasarkan sumber atau 

pihak yang menawarkan kredit/pinjaman, yaitu kredit formal dan kredit 

informal. Adapun uraian untuk masing-masing jenis kredit berdasarkan 

sumbernya dapat dilihat uraian berikut ini: 

a. Kredit Formal 

Kredit formal sering diartikan sebagai kesanggupan akan 

meminjam uang atau kesanggupan mengadakan transaksi dagang atau 

memperolah penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan 

menbayar kelak pada sumber dana yang sesuai dengan peraturan yang 

sah dalam arti peraturan pemerintah atau otoritas moneter yang mensakan 

(Sawitri, 1995). Sumber keungan formal bank yaitu Bank umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat  Sedangkan sumber keuangan non bank antara 

lain, Modal ventura dan Pegadaian. Pada umumnya ciri-ciri kredit formal 

adalah mempunyai sifat yang kurang fleksibel, prosedur yang berbelit, 

adanya jaminan kredit, waktu yang relatif lama baik dalam pengurusan 

maupun pembayaran kredit. Terkadang debitur mengeluarkan biaya 

untuk mengurusnya (Sawitri, 1995). 

b. Kredit Informal 

Kredit informal adalah kesanggupan untuk meminjam uang atau 

kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh 

barang dan jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak pada suatu 
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sumber dana tidak resmi dalam arti tidak ada peraturan yang 

mengesahkan (Sawitri, 1995). Sumbar kredit informal antara lain, sumber 

dana perorangan, keluarga, teman, pelepas uang, arisan, dan 

sumbersumber lain yang sejenis. Pada umumnya kredit informal 

mempunyai ciri-ciri bersifat fleksibel, tanpa prosedur yang berbelit, 

saling mengenal, pinjaman tidak diawasi dengan ketat. 

8. Pendapatan 

Pendapatan pedagang sayur di pasar Kesamben bergantung kepada 

hasil berdagang setiap harinya. Pendapatan pedagang sayur di pasar 

Kesamben Kabupaten Blitar secara langsung maupun tidak langsung akan 

sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil 

berdagang merupakan sumber pemasukan utama bahkan satu-satunya 

sumber pendapatan, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha dan berpengaruh terhadap 

kehidupan pedagang sayur di pasar Kesamben Kabupaten Blitar. 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih 

bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan 

pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai 

income. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, 

penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Definisi tersebut 

memberikan pengertian yang berbeda dimana income memberikan 
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pengertian pendapatan yang lebih luas, income meliputi pendapatan yang 

berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari 

luar operasi normalnya. Sedangkan revenue merupakan penghasil dari 

penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi 

yang terjadi. Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman dalam 

Universitas Sumatera Utara (2002) bahwa pendapatan adalah “arus masuk 

atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian 

kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”. 

Universitas Sumatera Utara Pengertian pendapatan didefinisikan oleh 

Sofyan dalam Syafri (2002) sebagai “kenaikan gross di dalam asset dan 

penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba”. Untuk menghitung 

pendapatan atau laba dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

Dimana :  

𝜋 = Pendapatan 

𝑇𝑅 = Total Revenue (Pendapatan Kotor) 

𝑇𝐶 = Biaya total 

9. Modal 

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara 

langsung atau tidak langsung, dalam kaitannya untuk menambah output, 

lebih kusus dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat 
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untuk penggunaan produk pada masa yang akan dating (Irawan dan M. 

Suparmoko dalam ariyanto 2005). 

Modal merupakan hal utama dalam menjalankan suatu usaha, 

termasuk berdagang. Modal adalah semua kekayaan yang digunakan dalam 

proses produksi atau untuk menghasilkan output. Modal yang digunakan 

dapat bersumber dari modal sendiri, namun apabila dengan modal sendiri 

dirasa tidak dapat mencukupi dapat ditambah dengan modal pinjaman. 

Secara umum jenis modal yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan 

modalnya terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (Suyadi 

Prawirosentono dalam Actini, dkk (2012). 

Salah satu faktor produksi yang tidak kalah pentingnya adalah modal, 

sebab didalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan. 

Modal dapat dibagi sebagai berikut Suryananto dalam Actini, dkk (2012) : 

a. Modal Tetap : Adalah modal yang memberikan jasa untuk proses 

produksi dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak terpengaruh 

oleh besar kecilnya jumlah produksi. 

b. Modal Lancar : Adalah modal memberikan jasa hanya sekali dalam 

proses produksi, bisa dalam bentuk bahan-bahan baku dan kebutuhan lain 

sebagai penunjang usaha tersebut. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan sementara yang masih memerlukan 

pengujian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis yang akan diuji 

kebenaranya sebagai berikut : 

Uji Beda 

Kredit 

Bank Thitil 

Pedagang Sayur 

Taraf Hidup 

Kemudahan Akses 

Memperoleh Dana 

Pendapatan Keberlangsungan 

Usaha 

Sesudah/Sebelum Kredit 

Tidak 

Berbeda 
Berbeda 



24 
 

H0 : Tidak ada perbedaan peningkatan pendapatan pedagang sayur di pasar 

Kesamben Kabupaten Blitar sesudah dibandingkan sebelum menerima kredit 

dari Bank Thitil. 

H1 : Terdapat perbedaan peningkatan pendapatan pedagang sayur di pasar 

Kesamben Kabupaten Blitar sesudah dibandingkan sebelum menerima kredit 

dari Bank Thitil. 




