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BAB II  

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian dan Pangemanan (2016) yang 

berjudulkan tentang Faktor-faltor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang 

Beras Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga di Kota Manado, tujuan penelitian 

ini yaitu untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

pedagang beras dalam menghadapi fluktuasi harga di Kota Manado. Alat 

analisis yang digunakan yaitu analisis regresi yang menggunakan program 

SPSS. Analisis dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari kedua pasar 

yaitu pasar Bersehati dan pasar Pinasungkulan Karombasan mengalami 

kenaikan harga dari seluruh pedagang beras hanya sebagian yang mampu 

membeli beras sesuai dengan modal awal masing masing pedagang, ada juga 

sebagian yang tidak sanggup membeli beras sesuai dengan modal awal yang 

ditetapkan karena jumlah beras juga tidak sama dengan sebelumnya karena 

secara menyeluruh harga beras mengalami kenaikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Salam (2016) dengan judul 

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Laba Usaha Dagang pada 

Pedagang Sembako Muslim. Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

factor yang mempengaruhi tingkat laba usaha dagang pada pedagang 

sembako, alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan Program SPSS. 
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Analisis dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada setiap pedagang 

yang bertempat di pasar Bantul ini sudah banyak yang melakukan sholat pada 

waktu siang hari ketika berjualan dipasar dengan fasilitas yang telah disedikan 

pasar tersebut. Dari hasil pertanyaan yang telah dijawab oleh para pedagang 

rata-rata pedagang akan menjawab mengenai seberapa pentingnya laba serta 

dari laba tersebut pedagang mempunyai keberkahan yang telah didapat dari 

hasil usaha dagang sembako tersebut. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Artaman, Yuliarmi, dan Djayastra (2015) 

dengan judul Analisis Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja, parkir dan lokasi 

usaha secara simultan terhadap pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati, 

untuk mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja, parkir dan 

lokasi usaha secara parsial terhadap pendapatan pedagang Pasar Seni 

Sukawati, untuk mengetahui Faktor- faktor dominan yang menjadi penyebab 

kecenderungan berkurangnya pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier 

Berganda, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan dari 

pengaruh pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati dapat dijelaskan bahwa 

Modal Usaha merupakan variabel yang dominan terhadap pendapatan. Oleh 

sebab itu dijelaskan bahwa variabel modal dapat meningkatkan upaya 

pendapatan pedagang di pasar Seni Sukawati.  
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4. Analisis yang dilakukan oleh Saksono (2013) dengan judul, Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Penginapan di Kawasan 

Wisata Kepulauan Karimunjawa, tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara modal usaha terhadap 

pendapatan pengusaha penginapan di Kawasan Wisata Kepulauan 

Karimunjawa, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara lokasi usaha 

terhadap pendapatan pengusaha penginapan di Kawasan Wisata Kepulauan 

Karimunjawa, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kondisi 

tempat usaha terhadap pendapatan pengusaha penginapan di Kawasan Wisata 

Kepualauan Karimunjawa. Dengan alat analisis yang digunakan yaitu SPSS. 

Hasil dari pembahasan penelitian ini bahwa pada pengaruh modal terhadap 

pendapatan yaitu menunjukkan bahwa modal berpengaruh terhadap 

pendapatan, dijelaskan bahwa semakin modal yang telah digunakan maka 

akan semakin tinggi pula pendapatan yang akan didapatkan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) dengan judul Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pendapatan 

tenaga kerja formal dan informal di DIY tahun 2013, dan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima tenaga 

kerja formal dan informal di DIY tahun 2013. Alat analisis yang digunakan 

yaitu analisis Regrisi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Dari hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa tingkat pendapatan pada tenaga kerja informal dan 
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tenaga kerja formal pada DIY tahun 2013 untuk tenaga kerja informal 

memiliki pendidikan yang rendah dibandingan dengan tenaga kerja formal.  

Berdasarkan kajian penelitian tersebut menunjukkan kajian penelitian yang 

berbeda yaitu terletak pada variable yang digunakan peneliti. Penelitian yang 

dilakukan oleh Novita dan Salam (2016) menggunakan variabel Investasi 

Pemerintah dan penelitian saya akan menambahkan variabel modal.   

Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitan 

yang dilakukan oleh Andiran dan Pangenaman (2016) bahwa terjadinya fluktuasi 

harga beras dapat mempengaruhi tingkat pendapatan distributor beras.  

B. Landasan Teori 

1. Distributor  

Distributor adalah pihak yang membeli barang secara langsung kepada 

produsen lalu menjualnya kembali kepada konsumen, atau bisa juga disebut 

dengan badan usaha baik perorangan maupun yang bertanggungjawab untuk 

didistribusikan atau disalurkan produk, maupun jasa kepada pengecer atau 

konsumen akhir. (Etalase Bisnis, 2016). Adapun jenis jenis distributor ada 

beberapa macam menurut artiannya menurut (“Macam Macam Jenis Distributor 

atau Pelaku Distribusi,” 2016), yaitu : 

1. Pedagang Besar, adalah distributor yang membeli barang dalam jumlah 

yang cukup besar untuk dijualkan kembali kepada pedagang kecil, yang 

termasuk dalam pedagang besar adalah grosir, importer dan eksportir. 

2. Pedagang kecil / Retail, adalah distributor yang membeli dalam jumlah 

tertentu untuk dijualkan kembali kepada konsumen secara eceran, yang 
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termasuk dalam pedagang kecil meliputi, pedagang kaki lima, pedagang 

asongan, warung kios, minimarket ataupun supermarket.  

3. Perantara yaitu distributor yang mempertemukan antara pembeli dan 

penjual yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas kondisi barang 

tersebut. Yang termasuk dalam distributor perantara yaitu: 

a. Komisioner adalah perantara yang mempertemukan antara penjual 

dengan pembeli yang tidak bertanggung jawabatas apa yang diperjual 

belikan, biasanya uupah yang diberikan kepada komisioner ini disebut 

dengan komisi.  

b. Makelar adalah perantara yang mempertemukan antara penjual dengan 

pembeli atas nama perusahaan bahkan juga dapat menggunakan nama 

orang lain, biasanya upah yang diberikan kepada makelar disebut 

dengan kutasi atau provisi.  

c. Agen adalah perantara yang mempunyai tugas sebagai pendistribusi 

barang dengan mengatasnamankan perusahaan yang ditugaskan untuk 

menyalurkan barang pada wilayah tertentu.  

2. Beras 

Beras merupakan hasil olahan dari produk pertanian yang biasa disebut 

dengan padi (oryza sativa L) beras merupakan makanan pokok yang dijadikan 

salah satu komoditas yang sangat penting bagi penduduk bangsa Asia khususnya 

Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Jepang dan Nyanmar menurut 

(Ambarinanti  2007) dalam (Hessie, 2009) terutama di kalangan menengah ke 

bawah. (Mulyowidakda 2011) Mengatakan bahwa, Pengenalan komoditas beras 
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terhadap masyarakat akan membuat permintaan mengalami peningkatan 

sepanjang tahunnya, karena pada umumnya dahulu masyarakat Papua lebih 

cenderung memilih mengkonsumsi sagu dibandingkan dengan mengkonsumsi 

beras, akan tetapi berbeda dengan dengan sekarang ini, masyarakat Papua telah 

terbiasa mengkonsumsi beras sebagai makanan keseharian mereka. 

 Beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia 

guna untuk memnuhi kebutuhan nutrisi dalam struktur pangan, oleh sebab itu 

dalam aspek penyediaan dalam Indonesia ini juga perlu diperhatikan bahwa 

jumlah penduduk yang sangat besar juga membutuhkan persediaan beras yang 

besar pula (Mulyowidakda, 2011).  

3. Pendapatan 

Dalam suatu bisnis pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang 

diterima perusahaan dari kegiatannya, biasanya didapatkan dari penjualan produk 

atau jasa kepada pelanggan. Biasanya bagi seorang investor pendapatan tidak 

terlalu penting dibandingkan keuntungan yang merupakan nominal uang yang 

diterima setelah dikurangi oleh pengeluaran. Selain itu pendapatan juga dapat 

diartikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh individu atau bahkan 

dalam rumah tangga dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Pendapatan 

terdiri dari upah, penerimaan biaya tenaga kerja, pendapatan kekayaan biasanya 

berasal dari sewa ataupun bunga, atau juga dapat penerimaan pembayaran dari 

pemerintah seperti halnya tunjangan social atau asuransi pengangguran, menurut 

(Samuelson dan Nordhaus, 1993). Dalam penjelasan diatas bahwa pendapatan 

merupakan suatu hal yang berpengaruh dari apa yang telah di keluarkan karena 
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suatu modal dapat dikatakan mencukupi apabila pendapatan yang didapatkan 

tersebut telah mencukupi untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan sesuai 

dengan modal yang telah disediakan. Suatu perubahan jumlah barang yang 

disebabkan oleh permintaan sebesar satu persen, dalam artinya bahwa elastisitas 

suatu permintaan tersebut mempengaruhi suatu pendapatan, karena perubahan 

permintaan pendapatan dapat dikatakan bahwa perubahan jumlah yang diminta 

mengikuti dari jumlah presentase harga yang telah ditetapkan, teori tersebut biasa 

disebut dengan elastisitas permintaan pendapatan. Dari pendefinisian tersebut 

mempunyai penulisan rumus sebagai berikut: 

𝑒𝑦 =

𝑑𝑄
𝑄

𝑑𝑌
𝑌

=
𝑑𝑄

𝑑𝑌
 
𝑌

𝑄
 

Dari rumus diatas dijelaskan bahwa, elastisitas permintaan pendapatan 

mempunyai maksud jika bertanda positif atau (0) maka dapat dikatakan bahwa 

barang tersebut adalah barang normal, lalu suatu barang dapat dikatakan sebagai 

barang mewah ketika jika elastisitas pendapatan lebih dari (>) 1, dan jika suatu 

barang disebut sebagai barang pokok ketika mempunyai elastisitas permintaan 

kurang dari (<) 1. Ada beberapa factor menurut Sangsongko dan Siswoyo, (2004) 

yang mempengaruhi elastisitas permintaan pendapatan yaitu : 

1. Sebuah sifat kebutuhan yang dipenuhi artinya bahwa presentasi pendapatan 

yang dikeluarkan mengalami penurunan untuk bahan pangan jika suatu 

pendapatan mengalami kenaikan.  

2. Tingkat pendapatan pada suatu daerah, contohnya beras merupakan makanan 

pokok bagi suatu daerah di Indonesia yang mempunyai pendapatan per 
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kapitanya tinggi yang, tetapi bagi daerah terpencil atau terbelakang seperti 

Papua makanan pokok mereka bukan lagi beras akan tetapi sagu yang 

berpandangan bahwa beras ialah makanan yang sulit mereka dapatkan dan 

beras merupakan barang mewah bagi mereka.  

3. Menurut periode waktu, hal ini disebabkan oleh pola konsumsi yang terlambat 

dibandingkan dengan perubahan pendapatan.  

Elastisitas Pendapatan menurut (Nuraini, 2015) yaitu sebagai berikut : 

• Elastisitas pendapatan digunakan untuk mengukur besarnya suatu perubahan 

yang terdapat pada jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari adanya 

perubahan pendapatan, rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya 

koefisien elastisitas pendapatan yaitu sebagai berikut : 

𝐸𝑦 =  

𝑄2 ×  𝑄1

1/2(𝑄1 +  𝑄2)
𝑌2 −  𝑌1

1/2(𝑌2 +  𝑌1)
 
 

4. Elastisitas Permintaan 

Presentase perubahan jumlah barang (X) yang diminta, disebabkan, harga 

barang lain (Y) dapat dilihat pada teori elastisitas Permintaan dan Penawaran 

berikut : 

a. Elastisitas Permintaan adalah untuk mengukur jumlah pergerakan 

permintaan barang, dapat dilihat bahwa ketika harga barang turun maka 

permintaan akan semakin tinggi. (Gregory, Euston dan Peter, 2014). 

Dalam teori elastisitas permintaan dapat dijelaskan bahwa elastisitas harga 

terhadap permintaan hukumnya ialah permintaan menyatakan ketika 

terjadi penurunan harga barang maka akan meningkatkan jumlah 
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permintaan barang. Elastisitas permintaan harga ini mengukur perubahan 

jumlah permintaan barang dalam suatu perubahan harga barang. Dapat 

dikatakan bahwa penurunan elastis ditunjukkan oleh perubahan jumlah 

permintaan lebih besar terhadap perubahan harga tersebut. Ketika inelastis 

dapat dikatakan bahwa jumlah permintaan barang lebih kecil dari 

perubahan harga. (Gregory, Euston dan Peter, 2014)  

Faktor – faktor yang menentukkan elastisitas harga terhadap permintaan menurut 

(Gregory, Euston dan Peter, 2014) : 

1. Tersedianya Barang Subtitusi Terdekat 

Suatu barang yang memiliki substitusi permintaan lebih elastis maka leih 

meudah untuk konsumen beralih dari barang tersebut kepada barang 

substitusinya.  

2. Kebutuhan Versus Kemewahan 

Pada dasarnya suatu kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang 

inlastis, dibandingkan dengan kemewahan yang memiliki permintaan yang 

elastis. Karena dapat dijelaskan bahwa suatu kebutuhan atau kemewahan 

barang tidak tergantung pada barang tersebut akan tetapi tergantung pada 

keputusan dari pihak pembeli itu sendiri.  

3. Jangka Waktu 

 Barang adalah salah satu yang memiliki permintaan elastis karena 

mempunyai cukup waktu yang lebih panjang. Ketika suatu kebutuhan harga 

beras naik dengan cukup waktu yang lama, namun semakin berjalannya waktu 

konsumen akan menggantikan beras menggunakan sagu untuk harga yang 
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lebih terjangkau dengan demikian harga kebutuhan bahan pokok beras akan 

turun cukup besar seiring dengan berjalannya waktu. Untuk menghitung 

elastisitas harga permintaan sebagai berikut : 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 :  
(𝑄2−𝑄1)/[(𝑄2+𝑄1)/2]

(𝑃2−𝑃1)/[(𝑃2+𝑃1)/2]
 

Menghitung menggunakan metode titik tengah dengan menggunakan 

perubahan presentase dalam jumlah yang dihitung disebut dengan Pembilang. 

Dan untuk penyebut dapat menghitungnya dengan cara menghitung 

menghitung metode titik tengah dengan perubahan presentase harga Gregory, 

Euston and Peter, (2014).  

Faktor – faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan : 

Menurut (Nuraini, 2015), suatu permintaan terhadap berbagai macam harga dan 

barang mempunyai tingka yang berbeda-beda dalam suatu elastisitas barang 

tersebut. Berikut faktor yang dapat mempengaruhi antara lain : 

1. Suatu Kemudahan Yang Dapat Dilakukan Dengan Mudah Untuk Digantikan 

Dengan Barang Lain.  

Dalam suatu perekonomian, ketika suatu barang dapat digantikan dengan 

barang baru atau barang pengganti hal tersebut dapat dikatakan elastis, artinya 

bahwa suatu perubahan yang ditimbulkan dari perubahan harga sedikit saja 

akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang tersebut dan 

konsumen akan lebih memilih kepada barang penggantinya. Sebaliknya ketika 

barang pengganti tidak dalam jumlah banyak maka permintaan tersebt bersifat 

in elastis.  
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2. Besarnya Proporsi Pendapatan Yang Digunakan. 

Ketika suatu konsumen mengangarkan pendapatannya dengan porsi besar 

guna untuk membeli suatu jenis barang dengan demikian permintaan tersebut 

bersifat elastis.  

3. Jangka Waktu Analisa 

Jangka waktu analisa merupakan suatu kesempatn yang dimiliki konsumen 

yang bertujuan untuk mengetahui suatu informasi atau perubahan yang terjadi 

didalam pasar, ketika suatu kesempatan semakin pendek atau tidak 

kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi maka permintaan 

akan barang tertentu akan bersifat tidak elastis. Dan ketika semakin panjang 

jangka waktu analisa dengan begitu akan semakin banyak perubahan yag 

diketahui oleh konsumen sehingga permintaan pada barang tersebut bersifat 

elastis.  

4. Jenis Barang  

Dalam faktor ini, jenis barang yang dimaksud adalah jenis barang berupa 

kebutuhan pokok atau barang mewah atau normal, dapat dikelompokkan 

dalam setiap jenis barang tersebut, ketika barang mewah permintaan akan 

cenderung bersifat elastis (jika terjadi perubahan harga maka perubahan 

kuantitasyang diminta akan lebih banyak). Akan tetapi pada barang kebutuhan 

pokok permintaannya akan cenderung beesifat in elastis karena suatu 

perubahan yang terjadi pada harga tidak kan berpengaruh terhadap perubahan 

barang yang diminta). 
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5. Elastisitas Penawaran 

Teori tentang elastistas penawaran dimana seorang produsen akan menjual 

barang dengan kuantitas lebih banyak ketika barang naik, ataupun ketika 

teknologi juga semakin baik. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin 

tinggi harga maka semakin banyak pula tingkat penawaran barang, (Gregory, 

Euston dan Peter, 2014). Jika jumlah penawaran berubah cukup besar terhadap 

perubahan harga maka penawaran suatu barang dapat dikatakan elastis, ketika 

jumlah penawaran tidak terlalu besar terhadap jumlah penawaran harga maka 

dapat dikatakan inelastic, menurut (Gregory, Euston dan Peter ,2014). 

Dijelaskan dalam buku (Sukirno, 2016). Bahwa perubahan harga yang 

ditimbulkan oleh responsive permintaan diukur menggunakan elastisitas 

permintaan. Sedangan dengan elastistas penawaran pengukurannya 

menggunakan akibat dari perubahan harga. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi elastisitas penawaran dalam buku Sukirno, (2016), yaitu : 

1. Sifat Perubahan Biaya Produksi 

Penawaran bersifat tidak elastis apabila selalu mengeluarkan biaya 

penawaran yang sangat tinggi. Akan tetapi ketika suatu penawaran 

mengeluarkan harga yang tidak selalu besar maka dapat bersifat elastis. 

2. Jangka Waktu Analisis 

Untuk menganalisis pengaruh waktu terhadap elastisitas penawaran, dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis jangka waktu, meliputi : 
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a. Masa amat singakat, dengan maksud bahwa jangka waktu dimana para 

penjual tidak dapat menambahkan penawaran. Pada jangka waktu ini 

menunjukkan bahwa penawaran tidak elastis sempurna.  

b. Jangka Pendek, kapasitas alat produksi dalam jangaka pendek tidak 

dapat ditambah, akan tetapi dapat menaikkan jumlah produksi dan 

kapasitas yang telah tersedia dengan menggunakna faktor produksi.  

c. Jangka Panjang, jumlah produksi barang dapat ditambah dalam waktu 

jangka panjang dan ditawarkan dengan mudah, oleh sebab itu 

penawaran ini bersifat elastis.  

3. Kapasitas Produksi 

Suatu industri yang berada dibawah kapasitas maksimum akan 

cenderung membuat kurva penawaran elastis.  

4. Jumlah Persediaan 

Jika suatu perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah besar, 

kurva penawaran akan cenderung lebih elastis karena ketika ada 

permintaan dari masyarakat maka dapat dengan segera memasoknya ke 

pasar. Akan tetapi ketika persediaan sudah habis maka perusahaan akan 

sulit untuk memasok barang kembali dan hal ini bersifat inelastisitas.  

5. Mobilitas Faktor Produksi 

Faktor ini dapat dikatakan bahwa faktor yang memiliki mobilitas 

tinggi dan mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, produsen 

dapat menyesuaikan kapasitas produksinya jika faktor mobilitas tersebut 

telah tinggi.  
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Selanjutnya tentang elastisitas harga terhadap penawaran bahwa: 

Elastisitas harga penawaran dapat dihitung sebagai presentase perubahan 

dengan jumlah penawaran dibagi dengan presentase perubahan harga, tindakan ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah penawaran elastis atau < 1 atau 

jumlah penawaran > 1. Ketika elastisitas lebih kecil dari satu dapat dikatakan 

bahwa jumlah harga lebih kecil dari jumlah penawaran maka dari itu disebut 

dengan inelastis. Dan ketika lebih besar dari 1 maka dapat dikatakan bahwa 

penawaran lebih besar dari harga artinya bersifat elastis. Sukirno, (2016) 

Alat analisis permintaan dan penawaran ini biasa digunakan untuk 

menganalisis pasar beras, pasar minyak dan pasar obat – obat terlarang. Sukirno, 

(2016).  

Hubungan antara Variabel dengan Y (Pendapatan) dengan X1 (Modal) X2 

(Stok Beras) X3 (Harga) adalah: 

1. Keterkaitan antara variabel Modal (X1) terhadap Pendapatan (Y) yaitu modal 

merupakan biaya yang di keluarkan untuk memulai suatu usaha, baik dalam 

usaha yang berskala kecil maupun ber skala besar, ketika suatu usaha 

mengeluarkan modal maka tujuannya adalah mendapatkan keuntungan 

maksimum, jika barang yang dijual semakin banyak maka keuntungan yang di 

dapat akan semakin banyak pula, untuk itu penambahan modal dibutuhkan 

untuk membeli barang dagangan atau membayar biaya operasional guna 

meningkatkan keuntungan yang maksimum, oleh sebab itu pendapatan yang 

didapat juga terus meningkat, karena modal digunakan untuk operasional 

usaha dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan yang maksimum dengan 
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demikian ketika suatu kegiatan penjualan semakin banyak, akan semakin 

banyak pula produk yang terjual dan berakibat pada keuntungan, ketika akan 

mendapatkan suatu keuntungan yang lebih maka perlu adanya peningkatan 

jumlah barang dagangan dalam jumlah besar, untuk itu penambahan modal 

sangat dibutuhkan guna untuk membayar biaya operasional supaya tujuan 

perwirausaha tersebut semakin menigkat dan keuntungan dapat dicapai 

dengan otomatis pendapatan juga akan meningkat, menurut (Ma’Arif, 2013) 

dalam (Karimunjawa, 2011). Menurut Suparmoko dalam kutipan 

(Karimunjawa, 2011) mengatakan bahwa modal adalah factor produksi yang 

penting untuk menentukan tinggi rendahnya suatu pendapatan. Akan tetapi 

bukanlah salah satu yang utama dalam mempengaruhi pendapatan, dalam 

faktor pasar ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan.  

2. Keterkaitan antara variabel stok beras (X2) terhadap variabel Pendapatan (Y) 

yaitu, lebih dari 50 persen jumlah konsumsi beras mempunyai kalori dan 

protein yang diperkirakan sama tingkat presentase protein pada beras 

sebanyak 50 persen pula, meningkatnya pendapatan dapat mendorong untuk 

lebih banyak mengkonsumsi beras sebagai sumber energi masyarakat dapat 

meningkat seiring dengan meningkatnya suatu pendapatan di masa yang akan 

datang menurut (Mulyowidakda 2011). Bagi seorang produsen beras kenaikan 

pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, ketika 

harga barang lain tidak naik maka akan memungkinkan untuk membeli 

kebutuhan sekunder mereka dengan menjual beras yang sedikit dibandingkan 
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sebelumya. Bagi masyarakat non produsen, ketika pendapatan tidak 

mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan harga beras maka mereka 

akan lebih mengurangi kebutuhan sekunder (non beras) agar tidak terjadi 

pengurangan konsumsi beras untuk kelancaran hidupnya (Mulyowidakda, 

2011). 

3. Hubungan antara variabel harga (X3) terhadap pendapatan (Y) yaitu harga 

dapat dikatakan sebagai jumlah uang yang ditukarkan konsumen dengan 

produk atau jasa yang telah dibelinya dalam ekonomi harga merupakan peran 

penting yang utama sebagai penentu pembelian suatu produk atau jasa, karena 

harga merupakan suatu elemen pemasaran yang dapat mneghasilkan 

pendapatan (Mulyowidakda, 2011),  pendapatan didapatkan dari elastisitas 

harga penawaran dapat dituliskan sebagai berikut (Gregory et al., 2014) : 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛 = 

 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑝𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Rumus diatas menunjukkan bahwa elastisitas harga penawaran tergantung 

pada penjual dapat mengubah barang yang diproduksinya (Gregory et al., 2014) 

oleh sebab itu dapat diketahui harga yang akan di tetapkan prodesen sebagai 

penentu pendapatan produsen. 

Hubungan antara harga dengan pendapatan berdasarkan hukum permintaan 

ketika semakin tinggi harga suatu barang maka semakin menurunnya permintaan 

konsumen, dan sebaliknya jika semakin rendah harga barang maka semakin tinggi 

permintaan konsumen. Permintaan konsumen berkurang karena harga terus 

mengalami peningkatan akibatnya mempengaruhi pendapatan pedagang beras.  
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C. Kerangka Pikir 

Keterkaitan Beras dengan pendapatan yaitu ketika suatu beras terjadi 

penurunan ataupun kenaikan maupun dari segi harga atau stok maka akan 

terjadinya suatu permintaan maupun penawaran oleh sebab itu dapat 

mempengaruhi pendapatan seorang distributor. Ketiga variable tersebut 

berhubungan dengan satu lingkup yang mencakup keseluruhan dasar-dasar yang 

terdapat pada ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang 

menunjukkan perubahan pendapatan pedagang beras yang dituangkan dalam 

kerangka pikir berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis 

 Berdasarkan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran terhadap rumusan 

masalah maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

𝐻0 : Diduga Modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan distributor 

beras Kota Malang pada periode 2019. 

𝐻1 : Diduga Modal berpengaruh terhadap pendapatan distributor beras 

Kota Malang pada periode 2019.  

Modal (X1) 

 

Stok Beras 

(X2) 

Harga (X3) 

Pendapatan (Y) 
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𝐻0 : Diduga Stok Beras tidak berpengaruh terhadap pendapatan distributor 

beras Kota Malang pada periode 2019. 

𝐻1 : Diduga Stok Beras berpengaruh terhadap pendapatan distributor beras 

Kota Malang pada periode 2019. 

𝐻0 : Diduga Harga tidak berpengaruh terhadap pendapatan distributor beras 

Kota Malang pada periode 2019. 

𝐻1 : Diduga Harga berpengaruh terhadap pendapatan distributor beras 

Kota Malang pada periode 2019.  

 


