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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan 

sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian 

ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu proses 

penyusunan penelitian ini adalah :  

Penelitian yang dilakukan oleh Dipak Bahadur Adikarki (2011) tentang 

“Pendapatan di Sektor Informal (Studi Kasus dari PKL Kota metropolitan 

Kathamandu)”. Jenis data dalam penilitian ini adalah data primer dan sekunder 

dan kemudian dianalisis menggunakan regeresi linier berganda. Hasil yang 

diperoleh menunjukan bahwa Pendidikan, tenaga kerja & investasi 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan PKL di Kota Metropoilitan 

Kathamandu. 

Hubugan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menganalisis tingkat pendapatan PKL. Sedangkan perbedaan dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah variable yang 

digunakan dan alat uji analisisnya. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang 

kaki lima di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Penelitian 

terdahulu menganalisis pendapatan PKL di Kota Metropoilitan Kathamandu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Latifa, Henny Indrawati, Fenny 

Trisnawatih (2016) penelitian dilakukan untuk mengetahui “Bagaimana 

Pengaruh Penerimaan Kredit Terhadap pendapatan Pedagang kecil di Pasar 
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Lima Puluh kota Pekanbaru”. Peneliti menggunakan data primer dan 

sekunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerimaan kredit  

berpengaruh terhadap pendapatan. 

Hubugan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menganalisis penerimaan kredit dan tingkat pendapatan. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah  

alat analisis dan obyek penelitianya, peneltian terdahulu dilakukan pada para 

pedagang kecil di pasar Lima Puluh Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan 

pada para pedagang kaki lima di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek 

Kabupaten Tuban. Penelitian terdahulu menganalisis pendapatan sebelum dan 

sesudah menerima kredit pinjaman modal. Penelitian sekarang menganalisis 

pinjaman modal dan tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Desa 

Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. 

Peneltian yang dilakukan oleh Puti Andiny, Agus Kurniawan (2017)  

tentang “Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelum Dan Sesudah 

Program Relokasi  Di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di 

Lapangan Merdeka)” bahwa adanya relokasi ke Jln. Cut Nyak Dhien, PKL 

merasa kurang puas dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Karena 

para PKL mengalami penurunan pendapatan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya 

program relokasi pendapatan para PKL di lapangan merdeka relatif tinggi. Hal 

ini di karenakan tempat berdagang terpusat dan strategis, sehingga banyak 
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pembeli dan pengunjung. Adapun pendapatan PKL yang terendah sebelum 

adanya program relokasi adalah Rp 100.000 - Rp 500.000 / hari dan pendapatan 

tertinggi adalah diatas Rp 3.000.000. Sementara pendapatan PKL sesudah 

relokasi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantarnya adalah lokasi yang kurang strategis, fasilitas yang disediakan 

kurang memadai dan tempat yang kurang nyaman. Sehingga 

pengunjung/pembeli kurang nyaman untuk belanja dan bersantai, dan memilih 

ketempat yang lain yang lebih nyaman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan PKL, karena pendapatan tergantung pada ramai atau tidaknya 

pengunjung/pembeli. Adapun pendapatan PKL setelah adanya program 

relokasi ke Jln. Cut Nyak Dhien yang terendah adalah Rp  100.000-Rp 500.000/ 

hari dan pendapatan yang tertinggi adalah Rp 1.600.000 – Rp 2.000.000 terjadi 

penurunan. 

Hubungan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menganalisis tingkat pendapatan pedagang kaki lima. Sedangakan 

perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitan yang sekarang adalah alat 

analisis dan obyek penelitianya, penelitian terdahulu dilakukan pada para 

pedagang di Kota Langsa di lapangan merdeka. Penelitian ini dilakukan pada 

para pedagang kaki lima di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten 

Tuban, Penelitian terdahulu mengangkat mengenenai tingkat pendapatan PKL 

di lapangan merdeka sebelum dan sesudah relokasi ke Jln. Cut Nyak Dhien. 

sedangkan penelitian saaat ini yang akan diteliti adalah pinjaman modal yang 
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diterima pedagang dan tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Desa 

Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian informal 

Sektor informal secara umum adalah sektor informal terdiri dari unit 

usaha beskala kecil yang memproduksi, mendistribusi barang dan jasa 

dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi 

dirinya masing-masing serta dalam ushanya itu sangat dibatasi oleh faktor 

modal maupun keterampilan. (Chris Manning Tadjuddin Noer Effendi, 

1996) 

Karakteristik sektor informal adalah sangat bervariasi dalam bidang 

kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil, unit produksi yang 

dimiliki secara perorangan atau kelompok, banyak menggunakan tenaga 

kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana, para 

pekerjanya sendiri biasanya tidak memiliki pendidikan formal, umumnya 

tidak memiliki keterampilan dan modal kerja.  

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sektor 

informal seperti pedagang asongan dan tukang semir sepatu, pedagang 

makanan minnuman di pinggir – pinggir jalan merupakan pekerjaan yang 

tidak memerlukan pendidikan, keterampilan khusus dan modal material 

yang besar. 
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2. Pengertian pedagang 

Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di 

lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi 

peruntukannya. 

Pedagang secara umum dapat didefinisakan sebagai pedagang yang 

berjualan di tempat umum, seperti jalan – jalan, di taman – taman dan di 

sekitar pasar dengan tidak memiliki tempat usaha yang permanen, 

berpindah – pindah dan memiliki dagangan tertentu. Jadi dalam hal ini 

pedagang adalah usaha yang bermodalakan kecil yang berjualan ditempat 

umum, di jalan trotoar, di taman – taman, di emperan toko, dan di sekitar 

pasar menggunakan peralatan seadanya dengan ciri adanya spesialisasi 

dengan kelompok barang yang di perdagangkan. 

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha 

perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau 

tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 

sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan 

bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Atau 

biasa dikenal dengan penjual liar atau pedagang yang tidak resmi. 

Pedagang yang menempati lokasi yang bukan diperuntukan untuk 

berjualan. 
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3. Perilaku pedagang 

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen 

sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus 

memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang 

saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional 

perusahaan.  

Untuk itu, perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur 

kegiatan tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama 

pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Adapun yang perlu 

diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang.  

Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat 

disebut sebagai tingkah laku yang senantiasa tingkah laku tersebut 

didasarkan pada kondisi tertentu. Pedagang sebagai penyedia sekaligus 

penyalur barang dan jasa perlu memperhatikan tingkah laku atau cara ia 

memperlakukan konsumen sebagai pembeli. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perilaku pedagang adalah tindakan-tindakan atau tingkah laku 

pedagang (penjual) terhadap konsumen (pembeli). 

4. Ciri – ciri pedagang tradisional 

Adapun ciri-ciri dari pedagang pasar tradisonal adalah sebagai 

berikut :  

a. Modal yang mereka punya relatif kecil, para pedagang tak mempunyai 

keberanian mendatangi bank umum untuk memperolah modal, 
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mengingat rumitnya prosedur dan persyaratan yang sulit mereka 

penuhi. Apalagi kebanyakan dari mereka buta huruf dan tak punya 

asset sebahagia jaminan. Akhirnya mereka 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 langsung 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 yang akan datang, bagi mereka 

perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan 

sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakuan pinjaman kepada 

rentenir karena prosesnya mudah. 

5. Pinjaman atau Kredit 

Pengertian kredit menurut Undang – Undang perbankan Nomor 10 

tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepkatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Berdasarkan pengertian diatas tujuan pemberian suatu kredit salah 

satunya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana 



15 
 

 

untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini bank 

maupun nasabah sama – sama diuntungkan.(Kasmir, 2002). 

6. Teori Produksi 

Faktor produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses produksi 

karena tanpa faktor produksi kegiatan prosuksi tak dapat berjalan. Telah 

dikemukakan bahwa fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara 

hubungan faktor produksi (input) dengan hasil produksi (output). Secara 

umum fungsi produksi menunjukan bahwa jumlah barang produksi 

tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. 

Pada dasarnya besar kecilnya tingkat produksi suatu barang 

tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan 

alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang 

berbeda – beda tentunya memerlukan faktor produksi yang berbeda – beda 

pula.  
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Gambar 2.1 

Kurva Produksi Total, Produksi Marginal dan Produksi Rata-rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ida Nuraini 2013 

 

Adapun untuk keterangan Gambar 2.1 adalah sebagai berikut : 

Q = Output (K/modal, L/tenaga kerja, R/sumber daya, T/teknologi)  

TP = Total Produksi 

L = Tenaga Kerja 
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MPL = Produksi Batas (marginal product tenaga kerja) 

APL = Produksi rata-rata tenaga kerja (average product) 

Gambar di atas merupakan cara lain untuk menggambarkan fungsi 

produksi yang menggunakan kombinasi faktor produksi tidak sebanding, 

dimana modal dan teknologi dianggap tetap. Sumbu horizontal 

menunjukkan jumlah input tenaga kerja, dan sumbu vertikal menunjukkan 

jumlah produksi yang dihasilkan (output). 

Gambar 2.2 

Produksi Optimum 

   

                              

           

  

 

      

 

  

 

                            Sumber : Ida Nuraini 2013 

 

Adapun untuk keterangan Gambar 2.1 adalah sebagai berikut : 

TO = Total outplay / total pengeluaran 

PK = Harga kapital 

PL = Harga tenaga kerja 

K = Kapaital / modal 
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Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Titik B tersebut disebut juga 

dengan posisi least cost combination, yaitu tingkat kombinasi penggunaan 

input untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan biaya total 

minimal. Untuk meminimumkan biaya produksi dengan hasil produksi 

tertentu, maka antara kurva isoquant dan isocost harus digabungkan. Pada 

gambar tersebut, dengan anggaran produsen untuk membeli input tenaga 

kerja yang seharga PL dan input kapital seharga PK maka equilibrium 

produsen ada di titik B. dengan anggaran sebesar TO, titik B berada pada 

kurva isoquant yang lebih tinggi (IS2) yang berarti output lebih banyak 

dibanding titik A atau titik C yang berada pada isoquant yang lebih rendah 

(IS1). Jadi, kombinasi input dengan biaya minimum dan dapat 

menghasilkan output tertentu yaitu sebesar K1 untuk input kapital dan 

sebesar L1 untuk input tenaga kerja. 

7. Pengertian Pendapatan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diuraikan bahwa pendapatan 

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

kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan 

dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos 

maupun laba.  

Pendapatan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

produksinya, sehingga penerimaan total adalah jumlah produksi yang 

terjual dikalikan dengan harga jual produk (Amalia, 2010). Pendapatan 

seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang 
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dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang, 

perusahaan atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan 

yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu 

sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. 

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, 

bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka 

barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang 

tersebut ikut menjadi perhatian.   

8. Jenis – Jenis Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, 

diantaranya penggolongan pendapatan berdasarkan cara memperolehnya, 

pendapatan dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Pendapatan kotor : adalah pendapatan yang diterima oleh pedagang 

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.  

b. Pendapatan bersih : adalah pendapatan yang diterima oleh pedagang 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya. 

9. Teori pendapatan 

Teori Keuntungan Maksimum, setiap produsen bertujuan untuk 

mencapai keuntungan yang maksimum dengan biaya yang sudah 

ditentukan. Untuk mencapai keuntungan maksimum ada berbagai cara 

diantaranya: 
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Dengan memproduksi output pada tingkat dimana perbedaan antara 

penerimaan total dengan biaya total mencapai jumlah yang maksimum. 

Jika keuntungan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi dengan 

total biaya, maka: 

𝝅 = 𝑻𝑹 − 𝑻𝑪 

Dimana:   

𝜋  = Profit  

TR = Total Revenue (pendapatan Kotor)= P X Q 

TC = Biaya Total (TFC + TVC) 

Jadi, profit akan maksimum jika selisih antara TR dan TC adalah yang 

terbesar. Dengan gambar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Gambar 2.3 

Laba / Pendapatan Maksimum 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Ida Nuraini 2013 

0 

 

A 

B 

C 

TC 

TR 

QE 

 

Q 

 

Biaya 



21 
 

 

Berdasarkan gambar diatas, profit maksimum dicapai pada saat 

produsen memproduksi output sebanyak QE. Besarnya profit maksimum 

tersebut adalah sebesar jarak dari titik B sampai titik C. Jadi profit 

maksimum terletak pada jarak terlebar antara kurva TR dan kurva TC 

(pada saat TR berada diatas TC). Untuk mengetahui jarak terlebar antara 

TR dan TC harus dibuat garis sejajar dengan kurva TC. Jarak terlebar 

antara TR dan TC terletak pada kemiringan kurva yang sama antara kurva 

TR dan kurva TC. Sementara itu titik A menunjukkan titik Break Event 

Point (titik pulang pokok), yang berarti TR = TC atau kondisi dimana 

perusahaan tidak mengalami untung atau rugi (Ida Nuraini, 2013). 

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output dimana bisa 

mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila produsen telah 

mencapai posisi ini, maka dikatakan telah berada pada posisi ekuilibrium, 

disebut posisi ekuilibrium karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan 

baginya untuk mengubah output (dan harga output). Sebab bila ia 

mengurangi (atau menambah) volume output, maka keuntungan totalnya 

justru menurun. Hal ini terjadi karena pada posisi ekuilibrium telah 

tercapai jumlah output dan harga output yang optimal untuk mendapatkan 

keuntungan maksimum, bila produsen menambah jumlah outputnya bisa 

menyebabkan output tersebut tidak terserap pasar yang akan 

mengakibatkan penurunan keuntungan, begitupula bila produsen 

mengurangi jumlah outputnya, maka akan menyebabkan hilangnya 

potensi keuntungan yang bisa dicapai (Amalia, 2010). 
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Gambar 2.4 

Keuntungan Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas terlihat bahawasanya besarnya profit maksimum 

atau keuntungan usaha sebesar pada titik B jarak terlebar antara kurva TC 

dan TR. Sementara itu titik A menunjukan loss atau rugi sedangkan pada 

titik C merupakan titik pulang pokok (break even point) yang berarti TR = 

TC atau kondisi dimana perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi 

(Ida Nuraini 2013) 

10. Faktor Yang Mempengaruhi  Pendapatan 

a. Jumlah Faktor Produksi  

Faktor produksi ini meliputi harta yang telah kita miliki sebelumnya 

seperti tabungan dan harta warisan. yang dimiliki meliputi, tabungan 

dan harta warisan. 

b. Harga Barang itu Sendiri,  
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Harga barang itu sendiri artinya jika barang yang kita jual belikan itu 

murah maka akan banyak konsumen yang membelinya, namun jika 

harga yang kita tawarkan mahal maka konsumenpun berpikir-pikir 

sebelum membeli barang tersebut. 

c. Harga Barang lain  

Harga barang lai, dapat berfungsi sebagai substitusi ataupun sebagai 

komplementer dari barang utama sehingga akan memberikan 

pengaruh barang utama. Barang pelengkap atau komplemeneter 

adalah barang pemuas kebutuhan yang digunakan bersama-sama 

dengan barang lain, jika tidak digunakan bersama maka barang barang 

tersebut kurang berguna.  

Menurut Prawirosentoso dalam Firdaus (2013), menjalankan sebuah 

usaha salah satunya yaitu usaha perdagangan, hal yang paling utama untuk 

melancarkan usaha tersebut yaitu dengan tersedianya modal yang 

memadai. Modal yaitu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang 

di investasikan dan pada kemudian hari akan mendapatkan keuntungan. 

Modal yang dimiliki berasal dari modal pribadi, tetapi jika tidak 

mencukupi modal dapat ditambahkan dari pinjaman ke pihak lain. Jadi 

dapat disimpulkan modal dapat berasal dari modal pribadi dan juga dari 

pinjaman pihak lain.  

Modal sehari-hari dalam dunia perdagangan biasayanya di sebut 

dengan modal lancar, yaitu bentuk kekayaan yang diperlukan oleh 

pedagang untuk kegiatan jual beli maupun biaya operasional yang 
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dibuthkan sehari-hari. Modal lancar biasanya digunakan untuk membeli 

dagangan yang akan diperjualbelikan, untuk pembayaran upah pegawai, 

dan biaya operasional yang lain dan berlangsung terus menerus yang 

nantinya akan meningkatkan pendapatan dalam kegiatan perdagangan. 

Modal sangat berperan dalam pendapatan yang akan diperoleh. 

Semakin besar modal yang dikeluarkan makan keuntungan yang diperoleh 

akan semakin tinggi. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat produksi maka 

modal yang akan dikeluarkan untuk juga mengikuti jumlah produksi. 

11. Modal Operasional 

Modal  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 (Tambunan, 2002). 

12. Hubungan Modal Terhadap Pendapatan Pedagang   

  Modal  merupakan  input  (faktor  produksi)  yang  sangat  penting  

dalam menentukan  tinggi  rendahnya  pendapatan.  Tetapi  bukan  berarti  

merupakan faktor satu-satunya  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  

(Suparmoko  dalam Firdausa, 2012). Sehingga dalam hal ini modal bagi 

pedagang juga merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan. 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual digunakan sebagai sistematika alur pemikiran 

penelitian yang dapat memberikan gambaran secara umum mengenai 

penelitian. 

Gambar 2.5 
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