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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

Penelitian yang di lakukan oleh Rosetyadi Artistyan Firdausa (2013). 

“Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan 

Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak”. Penelitian ini di lakukan bertujuan 

untuk menganalisis bahwa variabel babas berupa Modal Awal, Lama Usaha, dan 

Jam Kerja berpengaruh secara signifikasi terhadap variabel terikat yaitu 

Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak. Penetuan sampel penelitian 

menggunakan teknik random sampling dan rumus slovin yang menghasilkan 

jumlah sampel sebanyak 75 responden. Data yang di gunakan dalam penelitian ini 

yaitu berupa data primer dan juga data sekunder, data primer di peroleh dari 

kuesioner yang di bagikan secara langsung kepada responden penelitian yaitu 

pedagang kaki kios di pasar bintaro demak dengan banyaknya 75 responden, 

sedangkan data sekundernya di dapat dari Badan Pusat Statistika dan dinas 

perindustrian perdagangan koperasi dan UKM kabupaten demak. Dalam 

mencapai tujuan untuk penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi 

(OLS). Berdasarkan dari hasil penelitian di dapat hasil bahwa Modal awal, lama 

usaha dan jam kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kios di 

pasar bintoro demak  dan Pengaruh ketiga variabelnya cukup besar. 

Penelitian yang di lakukan oleh Nurlaila Hanum (2018). “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala 

Simpang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 
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Modal, jam kerja serta lama usaha terhadap pendapatan Pendapatan Pedagang 

Kaki Lima di Kota Kuala Simpang. Penelitian ini dalam mencapai tujuan 

penelitiannya menggunakan metode analisis Regresi linier berganda. Data yang di 

gunakan berupa data primer dengan jumlah responden 71. Dari penelitian di dapat 

hasil bahwa variabel modal, jam kerja, dan lama usaha berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala 

Simpang. 

Penelitian yang di lakukan oleh Dra. Salamatun Asakdiyah dkk. (2015) 

“Analisis pendapatan usaha perdagangan informal studi pada usaha pedagang 

angkringan di kota yogyakarta”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis mengenai pendapatan usaha perdagangan informal angkringan di 

yogyakarta, penelitian menunjukkan bahwa pedagang angkringan sebagian besar 

masuk dalam usia produktif. Dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa : 

1. Pengujian koefisien regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

jumlah modal usaha, jumlah jam kerja dan jumlah tenaga kerja signifikan 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang angkringan.  

2. Pengujian koefisien regresi secara serempak menunjukkan bahwa variabel-

variabel bebas yang meliputi jumlah modal usaha, jumlah jam kerja dan 

jumlah tenaga kerja secara serempak berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan pedagang angkringan. 

3. Pengujian koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa variabel jumlah 

modal usaha, jumlah jam kerja, dan jumlah tenaga kerja mampu 

menjelaskan tingkat pendapatan pedagang angkringan sebesar 19%. 



9 
 

 
 

Sedangkan sisanya sebesar 81% di jelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak di masukkan dalam penelitian. 

Penelitian yang di lakukan oleh Nur isni atun (2016) “Pengaruh Modal, 

Lokasi, dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Prambanan 

Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal, 

lokasi dan jenis dagangan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar 

prambanan kabupaten sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif modal terhadap pendapatan pedagangan, pengaruh positif lokasi  

terhadap pendapatan pedagang dan terdapat pengaruh positif juga jenis dagangan 

terhadap pendapatan pedagan.  

Penelitian yang di lakukan oleh I Komang Adi Antara dkk. (2016) 

“Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di 

Kecamatan Denpasar Barat”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variable modal, lama usaha, dan jumlah tenaga kerja, terhadap pendapatan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara dan kuesioner serta pengamatan langsung. Sampel yang 

digunakan sebanyak 96 Pedagang Kaki Lima dengan teknik sampling acak 

sederhana (simple random sampling). Dalam menganalisis digunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan dengan uji terhadap 

koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan α = 5% menunjukan ketiga variabel 

(modal,lama usaha,dan tenaga kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. Hasil Uji F 

dengan α = 5% menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel lama usaha, 

dan jumlah tenaga kerja, berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima 

di Kecamatan Denpasar Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

disarankan: pendapatan pengusaha Pedagang Kaki Lima dapat ditingkatkan 

dengan cara meningkatkan modal usaha menambah lama usaha, dan menambah 

tenaga kerja.  

Relevansi dari 5 penelitian terdahulu ini dengan yang akan peneliti lakukan 

sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian Rosetyadi Artistyan Firdausa (2013) terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang akan di lakukan untuk objek penelitian pada 

penelitian Firdausa menggunakan seluruh pedagang kios sedangkan untuk 

penelitian yang di lakukan menggunakan pedagang kaki lima makanan dan 

minuman. Dengan persamaan Variabel yang di teliti berupa modal usaha, 

lama usaha dan jam kerja.  

2. Pada penelitian Nurlaila Hanum (2017) terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang akan di lakukan untuk objek penelitian pada penelitian 

hanum memakai seluruh pedagang kaki lima sedangkan untuk objek 

penelitian yang di lakukan hanya menggunakan pedagang kaki lima 

makanan dan minuman. Dengan persamaan Variabel yang di teliti berupa 

modal usaha, lama usaha dan jam kerja. 

3. Penelitian pada Dra. Salamatun Asakdiyah dkk. (2015) terdapat sedikit 

perbedaan variabel pada penelitian yang akan di teliti, yaitu pada penelitian 
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Asakdiyah menggunakan variabel jumlah tenaga kerja maka pada penelitian 

ini tidak menggunakan variabel jumlah tenaga kerja. Tetapi terdapat 

persamaan pada variabel modal usaha dan jam kerja.  

4. Penelitian pada Nur isni atun (2016) terdapat beberapa perbedaan variabel 

pada pepenelitian yang akan di teliti, yaitu pada penelitian nur isni atun  

Lokasi, dan Jenis Dagangan menggunakan variabel lokasi dan jenis 

dagangan maka dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel lokasi dan 

jenis dagangan. Tetapi persamaan ada pada variabel modal usaha. 

5. Penelitian pada I Komang Adi Antara dkk. (2016) ) terdapat sedikit 

perbedaan variabel pada penelitian yang akan di teliti, yaitu pada penelitian 

antara menggunakan variabel jumlah tenaga kerja maka pada penelitian ini 

tidak menggunakan variabel jumlah tenaga kerja. Tetapi terdapat persamaan 

pada variabel modal usaha dan jam kerja. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Status Hubungan Kerja Informal. 

Mengenai definisi “sektor” informal pada saat ini masih muncul berbagai 

pendapat. Salah satu deskripsi “sektor” informal di ajukan oleh V. Sethuraman 

(1975) dari hasil surveinya di beberapa Asia (termasuk indonesia) antara lain 

mengandung hal-hal sebagai berikut : 

1. Menggunakan teknologi produksi tradisional. 

2. Memproses bahan mentah lokal. 

3. Tidak punya akses terhadap permodalan. 

4. Tidak terjangkau oleh sistem perizinan dan perpajakan. 
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5. Bermodal kecil.  

Status hubungan kerja yang ada di dalam sektor informal pada umumnya 

berciri kurang produktif dan kurang remuneratif jika di bandingkan dengan status 

formal. Bertitik tolak dari konstantinasi ini salah satu arah pemecahannya adalah 

status informal menjadi formal. Status informal biasanya berskala kecil dan 

bersifat tradisional. Policy semacam ini bertujuan membuat informal menjadi 

perusahaan besar dan modern. Alokasi dana yang besar di butuhkan sebagai 

konsekuensi dari kebijakan ini. 

Cara pendekatan kedua di arahkan kepada usaha untuk menetapkan 

kedudukan status informal di biarkan hidup, namun di usahakan lebih produktif 

dan lebih remuneratif. Berbagai latihan dan kredit merupakan paket yang saling 

melengkapi. Latihan bertujuan untuk menaikkan kualitas produk, sedangkan 

kredit di butuhkan untuk membiayai ekspansi atau survival mereka. Namun, yang 

di butuhkan lebih lanjut adalah penguasaan pasar secara mantap. Pasar merupakan 

uji akhir dari daya tahan perusahaan. 

Penanganan masalah ketenagakerjaan perlu hati-hati mengingat sifat 

hubungan fungsionalnya yang kadang-kadang bersifat negatif,  misalnya antara 

pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. (Arfida, 

2003:143-148). Sektor informal sebenarnya mempunyai banyak manfaat untuk 

kehidupan kota. Hal ini terlihat dari sebagian besar dari pekerja formal tergantung 

dari dagangan dan jasa sektor informal. fungsi sektor ini sebagian besar ujung 

tombak pemasaran dari berbHagai produk serta ekonomi sektoral tidak bisa di 

abaikan dalam menggelindingkan roda ekonomi kota. Sering juga ekonomi 
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sektoral dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang sudah bekerja di 

dalam sektor formal, alasan mereka melakukannya pun karena mudah untuk di 

jalankan tanpa prosedur yang macam-macam dan seringkali efektif untuk menarik 

pembeli (Widjajanti, 2009). 

2. Definisi Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima merupakan pekerjaan yang termasuk dalam sektor 

informal. Pekerjaan yang termasuk pada sektor informal merupakan suatu 

pekerjaan yang di dalamnya tidak dapat perlindungan dari negara dan usaha 

tersebut tidak di perkenankan pajak. Pendapatan yang di milikipun tidak menentu, 

tempat kerja yang di gunakan juga tidak memiliki keamanan kerja. (yusuf, 2015). 

Pedagang Kaki Lima atau biasanya yang di singkat PKL, merupakan 

penjual yang relatif hanya memiliki modal sedikit untuk berusaha dalam bidang 

produksi maupun penjualan untuk barang-barang (jasa) yang berguna untuk 

pemenuhman kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat dan usaha tersebut 

di laksanakan berdasar pada tempat yang relatif strategis dalam lingkungan 

informal (aswitari, 2016), Pedagang Kaki Lima (PKL), pada dasarnya merupakan 

self-employed yang berarti mayoritas hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal 

yang di miliki tidak terlalu besar, dan terbagi pula atas modal tetap dan modal 

kerja. Dana jarang di penuhi oleh lembaga resmi, dana kebanyakan berasal dari 

sumber dana ilegal atau biasanya dari supplier yang memasok barang dagangan. 

Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri itu sangat sedikit. 

Berarti sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan 

rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengololaan uangnya, kemungkinan untuk 
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mengadakan investasi modal sangat kecil. Secara garis besar kesulitan yang di 

hadapi oleh pedagang kaki lima merupakan peraturan dari pemerintah mengenai 

penataan PKL yang bersifat membangun, kekurangan modal hingga sampai 

kekurangan fasilitas pemasaran. 

Menurut penelitian (wafirotin, 2015) berpendapat bahwa ciri-ciri dan 

karakteristik pedagang kaki lima yang sangat melekat adalah : 

a. Pada umumnya pedagang kaki lima menjual makanan, minuman maupun 

gorengan dan konsumsi dalam bentuk lain. 

b. Pedagangan kaki lima juga merupakan pedagang yang kadang 

memproduksi barang sendiri lalu di jual ke konsumen kadang juga 

menjual jasa untuk di jualkan ke konsumen. 

c. Menjual dagangannya dengan dengan menggelar tikar di pinggir jalan 

dengan menggunkan meja ataupun berbentuk kios-kios kecil. 

d. Kualitas yang di perdagangkan memiliki kualitas relatif rendah atau 

barang yang di perdagangkan tidak memiliki kualitas standart. 

e. Sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja atau waktu 

kerja dengan pola tetap atau tidak juga tetap dalam menjalankan usaha 

dengan penuh. 

f. Pada umumnya semua anggota dalam keluarga tersebut membuat dalam 

usaha dagangan tersebut. 

g. Jiwa interpreneurship sudah melekat pada pedagang kaki lima walaupun 

dagangan yang di perdangkan sebagian besar sama.  
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Mengenai Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah kelompok tenaga kerja 

yang bekerja di sektor informal, dan juga merupakan pedagang kaki lima yang 

melakukan urbanisasi yang berangkat dari desa ke kota besar karena pesatnya 

pertumbuhan penduduk dan lambatnya kesempatan kerja yang ada pada sektor 

industri juga banyaknya tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pedagang kaki lima 

atau yang biasa di sebut PKL merupakan usaha kecil yang berfokus pada laba 

seperti layaknya sebuah entrepreneurship. Untuk mendapatkan laba yang banyak 

para pedagang kaki lima mempunyai cara tersendiri dalam mengelola sebuah 

usahanya. Meskipun para pedagang kaki lima atau PKL tidak mempunyai 

pendidikan yang tinggi atau paling tidak hanya sebagian yang mempunyai 

pendidikan tinggi tersebut, tapi mereka mampu untuk mengendalikan  manajer 

tunggal dimana mereka menggerakan sekaligus mengontrol usahanya sendiri.  

Mereka memperoleh manajer tunggal berdasar pada pengalaman dan cara berpikir 

otomatis berdasar dari pengalaman yang mereka punya atau “ Learning by 

experience”. 

3. Pendapatan 

Pendapatan merupakan bentuk dari keseluruhan jumlah penghasilan yang di 

terima oleh tenaga kerja, pedagang maupun rumah tangga. Baik itu berupa fisik 

maupun non fisik itu selama bekerja maupun berusaha, setiap orang dalam bekerja 

akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dalam jumlah maksimum agar 

dapat memenuhi kehidupan hidupnya sehingga kebutuhan hidup atau rumah 

tangganya dapat tercapai. Pendapatan masyarakat dapat berasal dari berbagai 

macam sumber, adapun sumbernya yaitu berupa: di sektor formal ( gaji maupun 
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upahnya di terima secara bertahap), dalam sektor informal (sebagai penghasilan 

tambahan dagang, buruh maupun tukang dan lain-lainnya) dan dalam sekto 

subsistensi (usaha hasil sendiri berupa tanaman maupun ternak). Pendapatan 

merupakan penambahan suatu asset yang di akibatkan dari owners equity, yang 

bukan di karenakan penambahan modal oleh pemilik maupun bukan penambahan 

asset yang di karenakan penambahan liabilities, (putra, 2016). 

Pendapatan mempunyai pengaruh bagi kelangsungan hidup usaha, semakin 

besar pendapatan maka akan semakin besar pula kemampuan usaha tersebut 

dalam membiayai segala bentuk pengeluaran serta kegiatan yang akan di lakukan 

dalam usaha tersebut. Definisi lain dari Pendapatan itu sendiri merupakan unsur 

dari sebuah yang sangat penting dalam usaha perdagangan, karena dalam usaha 

tentu ingin untuk mengetahui nilai atau besar jumlah pendapatan yang sudah di 

terima selama melakukan  usaha itu. Sedangkan di dalam pengertian ekonomi, 

pendapatan yaitu suatu balas jasa dari penggunaan faktor produksi yang di miliki 

oleh sektor rumah tangga maupun sektor perusahaan seperti halnya berupa 

gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit (setiawina , 2016). Menurut (putra, 

2016) Kondisi dari seseorang dapat pula di ukur dengan menggunakan konsep 

pendapatan yang dengan menunjukkan jumlah seluruh dari uang yang di terima 

oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Defini dari 

sebuah pendapatan merupakan dari jumlah penghasilan yang di terima dari sebuah 

hasil pekerjaan dan biasanya juga pendapatan dari seseorang di hitung setiap 

bulan maupun setiap tahunnya. Dengan, begitu pula pendapatan merupakan 

gambaran dari posisi ekonomi keluarga di dalam masyarakat.  
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4. Definisi Lama Usaha. 

Lama usaha merupakan lama bekerjanya seseorang pada usaha yang di 

jalankan saat ini. (Putra K. G., 2018) mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan 

dapat di pengaruhi oleh produktivitasnya dan lama pembukaan usahanya, 

sehingga mampu menekan biaya produksi dapat di tekan dan meningkat pada 

hasil penjualannya. Lamanya seseorang dalam dalam menekuni usahanya akan 

mempengaruhi profesionalnya. Semakin lama menekuni bidang usahanya akan 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang perilaku serta selera konsumen. 

Keterampilan berdagang akan semakin banyak dan bertambah pula relasi bisnis 

maupun pelanggan (Astamoen, 2008:291).  

Lama usaha juga merupakan artian lamanya pedagang dalam berkarya pada 

usaha perdagangannya yang sedang di jalani untuk saat ini. Lamanya usaha 

tersebut dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman tersebut 

dapat mempengaruhi pengalaman sesorang tersebut dalam bertingkah laku 

sebagai pedagang (sukirno, 2002:39). Lama usaha seseorang dalam menekuni 

bidang usahanya akan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan 

mempengaruhi tingkat produktivitasnya, sehingga mampu dalam menekan biaya 

produksi lebih kecil dari hasil penjualan. Keahlian keusahawaan merupakan 

kemampuan dalam mengendalikan seseorang dalam menggunakan faktor-faktor 

lain dalam memproduksi barang dan jasa yang di butuhkan masyarakat.  

5. Definisi Modal Usaha 

Dalam menjalankan sebuah usaha memang sangat di perlukan modal, 

karena pada dasarnya modal merupakan faktor pendukung dalam menjalankan 
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sebuah usaha. Modal dalam arti luas di artikan uang, untuk memulai dalam usaha 

pasti di perlukan sejumlah uang dalam artian sempit juga modal dapat di artikan 

sebagai keahlian seseorang dengan adanya sebuah keahlian seseorang tersebut 

dapat bergabung dengan mereka yang memiliki modal uang guna untuk 

menjalankan usaha (Kasmir ,2010:38). Adapun macam suatu modal untuk 

memulai sebuah bisnis atau usaha berupa tekad, keberanian, pengalaman, 

pengetahuan dan juga  modal uang tetapi ada beberapa orang yang usahanya 

terhambat karena kesulitan dalam mencari modal uang. Modal di nilai penting 

untuk menjalankan sebuah usaha. Besar dan kecilnya modal tergantung pada 

besar kecilnya usaha yang di jalankan. Modal merupakan sebuah bentuk kekayaan 

yang dapat di gunakan langsung di dalam proses produksi untuk penambahan 

output. Pengertian modal dalam ekonomi yaitu barang ataupun uang yang 

bersama dengan faktor produksi tanah maupun tenaga kerja dalam menghasilkan 

barang maupun jasa baru, modal merupakan faktor yang sangat penting bagi 

setiap usaha, baik dalam skala kecil, menengah maupun dalam skala besar. 

Menurut (Vijayanti, 2016) modal adalah kebutuhan yang komplek karena 

berhubungan dengan keputasan pengeluaran dalam kegiatan usaha untuk 

meningkatkan pendapatan dan juga untuk mencapai keuntungan maksimum, tanpa 

adanya modal usaha tindakan tidak dapat berjalan, tetapi pada dasarnya modal 

yang di miliki oleh pengusaha sektor informal relatif sedikit sehingga akan dapat 

sulit untuk meningkatkan produktivitasnya karena kekurangan akses terhadap 

pembiayaan eksternal sehingga dengan keterbatasan modal pada sektor informal 

tersebut menyebabkan usaha sulit untuk berkembang.. Sedangkan menurut 
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penelitian yang di lakukan (Hanum, 2017) modal merupakan suatu faktor 

produksi atau input yang penting dalam menentukan pendapatan. Dalam suatu 

usaha berhasil tidak berhasilnya usaha mempunyai hubungan yang kuat dengan 

modal. Modal sendiri juga dapat di bagi menjadi : 

a. Modal tetap, memberikan jasa untuk suatu proses produksi di dalam 

jangka waktu yang lama dan jumlah produksi besar kecilnya tidak akan 

berpengaruh. 

b. Modal lancar adalah, jasa yang hanya memberikan sekali dalam proses 

produksi, bisa dalam suatu bentuk bahan baku atau kebutuhan penunjang 

suatu usaha yang akan di jalankan. 

Kemudian menurut (Kasmir, 2010:85) berpendapat bahwa modal yang 

dapat di gunakan untuk kegiatan usaha pada dasarnya terdiri dari dua jenis : 

a. Modal investasi, yaitu modal yang di gunakan untuk jangka panjang dan 

dapat di gunakan berulang-ulang biasanya jangka waktu lebih dari satu 

tahun. 

b. Modal kerja, di gunakan untuk jangka pendek dan hanya beberapa kali 

pakai dalam satu usaha produksi, modal kerja juga merupakan modal 

yang di gunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat 

perusahaan sedang beroperasi dan penggunaanya untuk sekali atau hanya 

beberapa kali proses produksi. 

6. Definisi Jam Kerja 

Dalam UU No. 25 tahun 1997 yaitu tentang ketenagakerjaan waktu untuk 

seseorang melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan pada siang atau malam hari. 
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Siang hari biasanya di lakukan antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 dan 

juga malam hari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, selama seminngu 7 hari. 

Jam kerja merupakan lamanya waktu beroperasi dalam usaha perdagangan 

informal yang terkait langsung dengan besarnya tingkat pendapatan, jam kerja 

yang panjang dapat dengan memberi kesempatan untuk meraih omzet yang relatif 

akan lebih besar (Asakdiyah, 2015).  Jam kerja juga merupakan jumlah dari jam 

kerja yang biasanya di gunakan oleh seseorang dalam waktu yang menunjukkan 

prosentase banyaknya jam kerja yang di perlukan meruapak pendapat dari 

(Hudiyanto (2000) dan Nazir (2010). Adapula, Menurut Priyandika (2015) 

berpendapat jam kerja merupakan jumlah dan juga lamanya waktu yang dapat di 

pergunakan pedagangan kaki lima untuk membuka usahanya dan juga melayani 

konsumen setiap harinya. Menurut (setiawina , 2016), Bekerja di artikan dalam 

artian melakukan suatu kegiatan guna untuk memperoleh barang maupun jasa 

dengan tujuan memperoleh penghasilan berupa uang maupun barang untuk kurun 

waktu tertentu. Bekerja merupakan kegiatan atau pekerjaan dengan maksud untuk 

memperoleh suatu penghasilan maupun keuntungan paling sedikit yaitu satu jam 

dalam waktu seminggu, menurut.  Jam kerja pedagang merupakan lama waktu 

yang di gunakan untuk menjalankan usaha, yang di mulai dari persiapan hingga 

sampai usaha tutup, faktor jam kerja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan yang dimana semakin banyak waktu yang di gunakan dalam 

membuka kios atau dagangan maka semakin besar pula tingkat penghasilan yang 

di peroleh (Putra, 2016) .  
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C. Hubungan Variabel Independen terhadap variabel Dependen. 

1. Hubungan lama usaha dengan Tingkat Pendapatan. 

Penelitian (Firdausa, 2013) menemukan bahwa lama usaha menunjukkan 

adanya pengaruh positif terhadap pendapatan pedagang. Lama usaha seseorang 

dapat diketahui dengan melihat massa kerja maupun jangka waktu dari seseorang 

dalam menekuni pekerjaannya. Jika seseorang itu semakin lama dalam melakukan 

usaha maupun kegiatan, maka pengalamannya usaha yang di milikinya juga akan 

semakin bertambah. Lama usaha ini juga dapat dimasukkan ke dalam pendidikan 

informal, yaitu durasi waktu yang biasanya dilakukan secara sadar atau tidak 

sadar di dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sosialnya (Wijayanti, 

2005:18). Dari lama usaha ini juga, seorang pengusaha dapat mengumpulkan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam bekerja. Hal ini yang membuat pengusaha 

tidak ada keragu lagi untuk menentukan keputusan usaha. Dengan demikian pula, 

pendapatan juga dapat meningkat seiring dengan meningkatnya durasi waktu yang 

diperoleh itu. Maka dapat juga  disimpulkan jika lama usaha juga mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh pedagang.  

2. Hubungan Modal Usaha dengan Tingkat Pendapatan 

Modal adalah suatu input  (faktor  produksi)  yang bisa di katakan penting  

untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Tetapi dengan begitu artinya 

bukan hanya modal yang menjadi faktor satu-satunya  yang  dapat  meningkatkan  

pendapatan  (Suparmoko  dalam  Firdausa 2012). Dalam hal ini juga  modal bagi 

pedagang juga adalah salah satu faktor produksi yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan. Besar kecilnya modal kerja yang di gunakan dalam usaha tentunya 
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akan dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh pedagang 

kaki lima. Dengan begitu usaha dagangnya dapat berjalan dengan baik, juga 

diperlukan modal dagang yang cukup memadai. Penelitian (Firdausa, 2013) 

mengungkap bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pedagang. 

3. Hubungan Jam Kerja dengan Tingkat Pendapatan. 

Penelitian yang di lakukan oleh Jafar dan Tjiptoroso dalam Firdausa (2012) 

juga membuktikan bahwa adanya hubungan langsung  jam kerja dengan tingkat 

pendapatan. Dalam setiap penambahan jumlah waktu dalam  pengoperasian  akan 

semakin membuka juga peluang untuk bertambahnya omzet penjualan. 

(Firdausa,2012). 

D. Kerangka Pemikiran. 

Pedagang yang di ambil dalam penelitian ini merupakan pedagang kaki 

lima. Karena banyaknya pedagang kaki lima di area simpang lima gumul, 

menimbulkan adanya persaingan yang ketat di antara pedagang yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan yang mereka terima. 

Pendapatan merupakan hasil akhir yang ingin di capai oleh para pedagangan 

makanan dan  minuman di area simpang lima gumul. Dalam penelitian ini ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor pengaruh modal usaha, 

pengalaman kerja dan jam kerja. Kerangka pemikiran di sajikan dalam gambar 2.1 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis. 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini diduga varibel lama usaha, modal usaha dan jam kerja berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di pasar tugu area simpang lima 

gumul. 

 

Lama Usaha (X1) 

Modal Usaha  (X2) 

Pendapatan (Y) 

Jam Kerja  (X3) 




