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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berisi berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Penelitian yang ada telah 

mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi. Adapun penelitiannya yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Penelitian sebelumnya tentang Analisis dan faktor pendapatan pedangan

dilakukan oleh (Wahyono, 2017) dengan judul” dalam penelitian tersebut

bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan. Tingkat

pendidikan, modal usaha, lama usaha, dan jam kerja secara bersama-sama

berpengaruh signifikan  terhadap  pendapatan pedagang Pasar Bantul di

Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

modal usaha terhadap  pendapatan pedagang. Hal tersebut terlihat dari hasil

analisis diperoleh nilai thitung=8.201>1.661=ttabel, dan sig=0,000<5% . Hal

ini menunjukkan bahwa variabel modal usaha secara parsial mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang di Pasar

Bantul. Semakin tinggi modal yang pedagang digunakan untuk berdagang 130

maka semakin tinggi pendapatan pedagang Pasar Bantul. Disamping itu,

modal usaha memiliki sumbangan efektif yang sangat besar (44,8%) dan

merupakan variabel yang paling dominan. penelitian ini juga menunjukkan

bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan

pedagang. Hal tersebut terlihat 132 dari hasil analisis  diperoleh nilai
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thitung=1,212<1.661=ttabel,dan sig=0,229>5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bantul. penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh lama usaha terhadap pendapatan 

pedagang. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis diperoleh nilai thitung= 

0,464< 1.661=ttabel, dan sig=0,644>5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

lama usaha secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 

pedagang di Pasar Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan jam kerja  terhadap  pendapatan pedagang. 

Hal tersebut terlihat dari hasil analisis diperoleh nilai 

thitung=2,149>1.661=ttabel, dan sig=0,034<5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel jam kerja secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang di Pasar Bantul. 

(2) Penelitian sebelumnya tentang Analisis dan faktor pendapatan pedangan 

dilakukan oleh (Ma’arif, 2013) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten 

Semarang” dalam penelitian tersebut bahwa Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan. Modal,lokasi berjualan, kondisi tempat berjualan, 

secara bersama-sama  berpengaruh signifikan  terhadap  pendapatan pedagang 

Pasar Bandarjo di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil regresi dengan 

menggunakan análisis regresi berganda tersebut menunjukan bahwa nilai 

koefisien modal berdagang terhadap pendapatan pedagang sebesar 0,269, 

dapat diartikan jika variabel modal mengalami kenaikan sebesar satu poin, 



9 
 

 
 

sementara lokasi berdagang, kondisi tempat berdagang, dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan pendapatan pedagangsebesar 0,269 dan 

diperoleh keterangan bahwa variabel modal berpengaruh positif terhadap 

pendapatan pedagang dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5%. Ini berarti 

semakin tinggi modal yang pedagang punya untuk berdagang maka semakin 

tingginya pendapatan berdagang pedagang Pasar Bandarjo Ungaran 

Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan análisis 

regresi berganda tersebut menunjukan bahwa nilai koefisien lokasi berdagang 

terhadap pendapatan pedagang sebesar 0,244, dapat diartikan jika variabel 

lokasi berdagang mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara modal, 

kondisi tempat berdagang, dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan 

pendapatan pedagangsebesar 0,244. Dan diperoleh keterangan bahwa variabel 

lokasi berdagang berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang dengan 

nilai signifikansebesar 0,000 < 5%. Hal ini berarti semakin strategisnya lokasi 

berdagang diyakini akan berpengaruh pada semakin baiknya pendapatan 

pedagang responden tersebut. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan 

análisis regresi linier berganda tersebut menunjukan bahwa nilai koefisien 

kondisi tempat berdagang terhadap pendapatan pedagang sebesar 0,481. Dan 

diperoleh keterangan bahwa variabel kondisi tempat berdagang berpengaruh 

positif terhadap pendapatan pedagang dengan nilai signifikan sebesar 0,001 < 

5%. Hal Ini berarti semakin baik dan nyamannya kondisi tempat berdagang 

diyakini dapat mengakibatkan semakin bertambah baik pendapatan pedagang 

responden, karena dengan nyamanya kondisi tempat berdagang akan 
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menimbulkan rasa ingin membeli untuk pembeli membeli barang dagangan 

mereka. 

(3) Penelitian sebelumnya tentang Analisis dan faktor pendapatan dilakukan oleh 

(Setiyana, 2016) dengan judul “Analisis Pendapatan Usaha Pada Pedagang 

Tanaman Hias Di Kelurahan Gunung Terang Bandar Lampung” dalam penelitian 

tersebut bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan. 

Modal,Musim, jenis dagangan, secara bersama-sama  berpengaruh positif  

terhadap  pendapatan pedagang tanaman hias di kelurahan gunung terang bandar 

lampung. Hubungan modal dengan pendapatan mempunyai korelasi positif 

yang berarti keeratan hubungan antara modal dengan pendapatan tersebut 

searah. Hal ini menunjukkan bahwa jika modal awal yang digunakan besar, 

maka pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat begitupun sebaliknya 

jika modal awal kecil,pendapatan yang diperoleh juga kecil. Hubungan jumlah 

tanggungan keluarga dengan pendapatan mempunyai korelasi negatif . Hal ini 

berarti bahwa semakin besar jumlah tanggungan suatu rumah tangga 

cenderung memiliki pendapatan yang rendah begitupun sebaliknya. Hubungan 

jam kerja dengan pendapatan mempunyai korelasi negatif. Hal ini berarti 

semakin tinggi jam kerja yang digunakan akan berhubungan dengan adanya 

penurunan jumlah pendapatan yang diterima begitu pun sebaliknya. 

Hubungan musim dengan pendapatan rumah tangga mempunyai korelasi 

positif dan kuat. Hal ini berarti jika musim penghujan datang akan 

berhubungan dengan adanya kenaikan pendapatan dengan besaran keeratan 

hubungan yang begitu kuat. Hubungan jenis dagangan dengan pendapatan 
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mempunyai korelasi positif dan kuat. Hal ini berarti jika jenis produk yang 

ditawarkan semakin banyak ragamnya maka akan diikuti dengan kenaikan 

pendapatan atau sebaliknya. 

(4) Penelitian sebelumnya tentang Analisis dan faktor pendapatan dilakukan oleh 

(Siregar, 2013) dengan judul “Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong Di 

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat” dalam penelitian tersebut bahwa 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Skala usaha (jumlah 

ternak sapi) merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

pendapatan peternak sapi potong di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. (2) 

Umur peternak, motivasi beternak,tingkat pendidikan peternak, pengalaman 

beternak, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah tenaga kerja peternak tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan peternak sapi potong di Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat. 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu disimpulkan modal merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi pendapat. Faktor lain akan mengikuti modal diantara lain 

adalah lamanya usaha, tingkat pendidikan, jam kerja, lokasi berjualan dan jumlah 

tanggungan keluarga. Namun demikian disetiap penelitian akan mengalami 

perbedaan antara faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan.  
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2.2 Kerangka Teori  

2.2.1 Pasar 

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan 

sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk 

orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat 

pembayaran yang sah seperti uang (wikipedia). Jual beli merukapan salah satu tujuan 

utuma dibentuknya pasar.  

Menurut beberapa definisi tentang pasar dapat disimpulkan bahwa pasar 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian melakukan 

pertukaran suatu barang, jasa, ataupun tenaga kerja. Lain daripada itu Definisi pasar 

merupakan terjadinya tawar menawar (pasar tradisinal). Untuk mendefinisikan pasar 

dengan lebih mudah, maka terdapat beberapa syarat pasar yang wajib untuk dipenuhi, 

antara lain: 

1. Ada pihak penjual yang akan menjual barang/ jasa. 

2. Ada pihak pembeli yang akan membeli barang/ jasa. 

3. Terdapat barang/ jasa yang akan diperjualbelikan. 

2.2.2 Pasar Menurut Jumlah Penjual dan Pembeli 

 

Sukirno (2006: 231) pasar menurut jumlah penjual dan pembeli ada 5 macam, 

yaitu sebagai berikut: 

 

a. Pasar persaingan sempurna 

Pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana terdapat berbagai 

penjual dan pembeli. 
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b. Pasar monopoli 

Pasar monopoli adalah pasar dimana terdapat satu penjual saja dan 

terdapat banyak 

c.   Pasar monopsoni 

Pasar monopsoni adalah pasar dimana terdapat banyak penjual dan 

terdapat satu pembeli. 

d.  Pasar oligopoli 

Pasar oligopoli adalah pasar dimana terdapat sedikit penjual dan 

terdapat banyak pembeli. 

e. Pasar oligopsoni 

Pasar oligopsoni adalah pasar dimana terdapat banyak penjual dan 

terdapat sedikit pembeli. 

2.2.3 Fungsi Pasar 

 

Menurut (Soeratno, 2003) pasar berperan sangat penting dalam suatu 

sistem ekonomi. Terdapat 5 fungsi utama pasar dan setiap fungsi mengandung 

pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem ekonomi. Fungsi pasar tersebut adalah 

1. Pasar menentukan harga barang. Pada Sistem Ekonomi Pasar, harga 

merupakan ukuran nilai barang. Jika suatu barang permintaannya 

meningkat, berarti masyarakat membutuhkan lebih banyak. Alam jangka 

yang relatif singkat perusahaan tidak bisa menambah jumlah barang yang 

ditawarkan secara seketika. Akibatnya harga barang tersebut naik. 

Kenaikan harga suatu barang akan mendorong produsen memproduksi 

barang tersebut (jawaban masalah what). 
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2. Pasar dapat mengorganisasi produksi. Harga barang di pasar menjadi acuan 

perusahaan dalam menentukan metode produksi yang paling efisien 

(jawaban masalah how). 

3. Pasar mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan 

(jawaban masalah for whom). 

4. Pasar melakukan penjatahan. Konsumsi saat ini dibatasi oleh jumlah 

barang dan jasa yang dapat dihasilkan saat ini. 

5. Pasar mennyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. 

Tabungan dan investasi yang terjadi di pasar merupakan usaha untuk 

memelihara sistem dan memberikan kemajuan aktivitas ekonomi. 

2.2.4 Sayur 

Sayur adalah bagian tanaman yang dikonsumsi beserta makanan utama. 

Bagian tanaman yang  dikonsumsi bisa bagian daun, akar, batang, dan buah muda. 

Budidaya secara alami akan menghasilkan bahan pangan tergolong tidak menarik dari 

sisi permormance. (Ali Khomsan), Bahan pangan organik, terutama sayuran memang 

mempunyai performance yang tidak menarik. Banyak yang berlubang dimakan ulat 

dan serangga. Namun dari kualitas cita rasa, pangan organik memang lebih baik. 

Sayuran merupakan kelompok komoditas pangan yang pada umumnya sangat  

banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik sebagai sayuran mentah (lalapan) ataupun 

dengan cara dimasak terlebih dahulu. Mengonsumsi sayuran memberi sumbangan 

terutama vitamin A dan C, serta serat yang sangat penting bagi tubuh. Sayuran 

diklasifikasikan sebagai tanaman hortikultura. Umur panen sayuran pada umumnya 
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relatif pendek (kurang dari satu tahun ) .Karakteristik ini sedikit berbeda dengan 

beberapa jenis buah-buahan seperti mangga, durian dan sebagainya yang hanya 

dijumpai pada musim-musim tertentu satu kali dalam satu tahun. Bahan pangan 

organik dibudidayakan menggunakan teknologi alami. Kesuburan tanah 

dipertahankan dengan pupuk alam, seperti kompos dan pupuk kandang. Dengan 

pemupukan alami dan tanpa insektisida, populasi cacing tanah meningkat.Untuk 

menanggulangi hama, bisa selang-seling setiap jenis tanamannya . Penyemprotan 

juga dilakukan menggunakan anti hama. 

Sayuran umumnya rendah dalam kandungan protein dan lemak kecuali untuk 

beberapa sayuran tertentu. Namun demikian sayuran tinggi akan kandungan besi, 

kalsium, vitamin C dan provitamin A. Sayuran berwarna hijau merupakan sumber 

yang kaya akan karoten (provitamin A). Semakin tua warna hijau itu semakin banyak 

kandungan akan karoten. 

Biasanya bagian yaang dimanfaatkan dari sayuran adalah bagian tumbuhan 

yang tertutup tanah, seperti wortel, kentang, dan lobak. Terdapat pula sayuran yang 

berasal dari organ generatif, seperti bunga (misalnya kecombrang dan turi), buah 

(misalnya terong, tomat, dan kapri), dan biji (misalnya buncis dan kacang merah). 

Bagian tumbuhan lainnya yang juga dianggap sayuran adalah tongkol jagung, 

meskipun bukan tumbuhan, bagian jamur yang dapat dimakan juga digolongkan 

sebagai sayuran walaupun berkadar air tinggi, buah-buahan tidak dianggap sebagai 

sayur-sayuran karena biasanya dikonsumsi karena rasanya yang manis dan tidak 

cocok untuk disayur. Beberapa sayuran dapat pula menjadi bagian dari sumber 

pengobatan, bumbu masak, atau rempah-rempah. Sayuran dikonsumsi dengan cara 
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yang sangat bermacam-macam, baik sebagai bagian dari menu utama maupun sebagai 

makanan sampingan. Kandungan nutrisi antara sayuran yang satu dan sayuran yang 

lain pun berbeda-beda, meski umumnya sayuran mengandung sedikit protein atau 

lemak, dengan jumlah vitamin, provitamin, mineral, fiber dan karbohidrat yang 

bermacam-macam. Beberapa jenis sayuran bahkan telah diklaim mengandung zat 

antioksidan, antibakteri, antijamur, maupun zat anti racun. 

2.2.5 Pedagang 

Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan 

barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam 

masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang 

menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus 

menerus sebagai sumber penghidupannya. 

Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-

barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang 

sifatnnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau 

pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang 

kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis. 

Menurut Forbes struktur perdagangan sektor informal dapat dilihat secara 

tepat dengan menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Penjual Borongan (Punggawa) 
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Punggawa adalah istilah umum yang digunakan di seluruh Sulawesi Selatan 

untuk menggambarkan pihak yang mempunyai cadangan dan penguasaan modal yang 

lebih besar dalam perekonomian dan digunakan secara luas dikota dan di desa. Istilah 

punggawan ini tidak mempunyai pengertian yang tepat, namun diantara pedagang 

sektor informal, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta 

yang memodali dan mengorganisir barang-barang dagangan. 

b. Pengecer Besar 

Pengecer besar adalah pedagang-pedagang besar yang mempunyai warung di 

pasar. Warung atau kios tersebut adalah tempat yang permanen, dalam artian bahwa 

bangunannya tidak berpindah-pindah, namun kekuatan penggunaan tempat tersebut 

tergantung pada persetujuan dan tata tertib pemerintah setempat. 

c. Pengecer Kecil 

Kategori pengecer kecil ini mencakup pedagang pasaryang berjualan di luar 

pasar, tepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios di pinggiran pasar. 

Perbedaan dari pengecer besar adalah mereka hanya membayar sedikit saja untuk 

menggunakan tempat-tempat tersebut, tidak seperti pedagang yang memperoleh 

tempat yang tetap dalam pasar yang resmi.Seperti yang disebutkan sebelumnya 

pedagang merupakan orang yang berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-

barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam 

masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan 

tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum 
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2.3 Pendapatan 

 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat 

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang 

sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan 

pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. 

Untuk menghitung pendapatan bersih pedagang terlebih dahulu harus 

diketahui tingkat pendapatan total dan pengeluaran pada periode tertentu. Pendapatan 

total petani didekati dengan persamaan sebagai berikut (Boediono, 1993 : 105). 

.   Pendapatan Total = TR = P x Q  

        dimana : 

            TR       = Total Revenue = pendapatan total petani (Rp) 

             P         = Price = harga pokok per kg 

             Q        = Quantitas = jumlah produk yang dihasilkan 

Pendapatan bersih petani diperoleh dengan rumus sebagai berikut : (Boediono, 1993 : 

106) 

p                    = TR – TC 

TR       = P x Q 

TC       = TFC + TVC 

(p) adalah pendapatan bersih yang diperoleh petani dengan mengurangi pendapatan 

total dengan biaya total. TR adalah pendapatan total dari penjualan jumlah produk 

yang dihasilkan. 

http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
http://harno-blog.blogspot.com/
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2.4 Kerangka pemikiran  

Faktor yang sangat penting dalam usaha perdagangan adalah modal. Modal 

usaha yang besar jumlahnya akan memungkinkan suatu unit penjualan banyak 

jenis produknya, dengan cara tersebut akan sangat memungkinkan pendapatan 

yang akan diraihnya juga semakin besar. Selain modal faktor yang bisa 

mempengaruhi pendapatan yaitu tingkat pendidikan, lama berjualan berpengaruh 

terhadap penjualan. 

Variabel pertama adalah modal usaha. Modal merupakan faktor penting 

dalam melakukan usaha, sebab modal mempunyai hubungan yang sangat kuat 

dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dijalani. Modal usaha yang 

dimiliki pedagang pasar tradisional tentunya memberikan keleluasaan bagi 

pedagang untuk menentukan kuantitas dan jenis barang yang akan dijual pedagang. 

Serta dengan modal usaha tersebut dapat membeli bahan baku maupun peralatan 

yang diperlukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksinya, guna 

memaksimalkan pendapatan yang diperolehnya. Jelas, suatu usaha yang dibangun 

tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. Sehingga modal dapat 

dikatakan jadi jantungnya usaha yang dibangun tersebut. Menurut Case dan Fair 

(2007) dalam buku yang berjudul “prinsip-prinsip ekonomi” menyatakan bahwa 

modal merupakan faktor penting dalam melakukan usaha, sebab modal 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha 

yang dijalani. Modal yang relatif besar akan memungkinkan suatu unit penjualan 

menambah variasi komoditas dagangannya.  
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Faktor yang mempengaruhi pendapatan selanjutnya adalah tingkat 

pendidikan. Pembahasan masalah pendidikan akan selalu menyatu dalam 

pendekatan modal manusia (human capital). Modal manusia adalah istilah yang 

sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas 

manusia lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut 

ditingkatkan. Menurut Simanjuntak (2001) Asumsi dasar Teori Human Capital 

adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui peningkatan 

pendidikan, setiap tambahan satu tahun sekolah, berarti disatu pihak meningkatkan 

kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi hal ini menunda 

penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. 

Dengan demikian, pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat 

diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Hal 

tersebut tentunya akan mempengaruhi cara pengelolaan dan pemanajemen usaha 

nantinya. Dengan pengelolaan yang baik tentunya biaya produksi yang dikeluarkan 

akan bisa ditekan dan pendapatan bisa dimaksimalkan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Lugianto, 2015) terhadap pedagang kaki lima juga membuktikan 

bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan 

pedagang. Di dalam penelitian tersebut juga faktor tingkat pendidikan merupakan 

faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan pedagang. 

Variabel yang ketiga adalah lama usaha, lamanya suatu usaha dapat 

menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi 

pengamatan seseorang dalam bertingkah laku (Sukirno, 2006).Semakin lama 
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seseorang menekuni bidang usaha maka seseorang tersebut akan mempengaruhi 

produktivitasnya (kemampuan profesionalnya/ keahliannya), sehingga dapat 

menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil daripada hasil 

penjualan. Melalui pengalaman yang sudah diperoleh juga dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam menghadapi situasi-situasi pada masa yang akan datang. Dari 

penelitian tersebut terbukti lama usaha memiliki pengaruh besar terhadap 

pendapatan pedagang karena lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang 

usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya sehingga dapat menambah 

efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil daripada penjualan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Paradigma Penelitian 

2.5 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran maka disusun hipotesis sebagai berikut  : 

Pendapatan yang di dapatkan oleh pedagang pasar sayur Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang di pengaruhi oleh faktor Modal,Tingkat pendidikan, Lama usaha, 

Jam kerja, dan Jumlah keluarga yang ditanggung. 

Pedagang sayur 

Pendapatan 

 

Faktor yang mempengaruhi: 

Modal 

Tingkat pendidikan 

Lama usaha 

Jam kerja 

Jumlah keluarga yang ditanggung 


