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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Sundari 

(2017) 

Pengaruh 

Lokasi 

Usaha dan 

Jam Kerja 

Terhadap 

Tingkat 

Pendapatan 

Pedagang 

Dalam 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam (Studi 

pada Ikatan 

Pedagang 

Bandar 

Lampung). 

Metode 

kuantitatif 

dengan 

teknik 

pengumpul

an data 

melalui 

kuesioner. 

Alat 

analisis 

menggunak

an SPSS 

versi 16.0 

dengan uji 

reabilitas,u

ji validitas, 

uji asumsi 

klasik 

kemudian 

terakhir uji 

hipotesis. 

Hasil regresi berganda 

yaitu 

Y=2.987+0.323+0.571 

Lokasi usaha dan jam 

kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan pedagang 

yang dimana ditunjukkan 

dengan kontribusi yang 

diberikan oleh variabel 

lokasi usaha dan variabel 

jam kerja terhadap 

pendapatan yaitu sebesar 

84,4% selebihnya dari itu 

dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian tersebut. 

Secara parsial variabel 

lokasi usaha berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan, hal ini 

ditunjukkan bahwa besar 

thitung (3.015) > ttabel 
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(2.086) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.323 

yang menyatakan bahwa 

setiap penambahan satu 

satuan lokasi usaha akan 

meningkatkan pendapatan 

pedagang sebesar 0.323. 

Sedangkan pada variabel 

jam kerja secara parsial 

juga berpengaruh dan  

signifikan terhadap 

pendapatan. Dapat dilihat 

dari hasil thitung (6.154) > 

ttabel (2.086) dimana 

dengan koefisien regresi 

sebesar 0.571 sehingga  

menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan 

jam kerja, maka akan 

meningkatkan pendapatan 

pedagang sebesar 0.571. 

2. I komang 

Adi dan 

Luh Putu 

Awistari 

(2016) 

Beberapa 

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Pendapatan 

Pedagang 

Kaki Lima 

di 

Kecamatan 

Denpasar 

Metode 

analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah  

teknik 

analisis 

regresi 

Hasil dalam ini penelitian 

menunjukkan bahwa uji 

terhadap koefisien regresi 

secara parsial (uji t) 

dengan ɑ = 5% 

menunjukkan bahwa  

ketiga variabel yaitu 

modal, lama usaha dan 

tenaga kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 
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Barat linier 

berganda 

terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima di 

Kecamatan Denpasar 

Barat tersebut. Hasil uji F 

dengan ɑ = 5% 

menunjukkan bahwa 

variabel modal, lama 

usaha, dan jumlah tenaga 

kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang 

kaki lima di Kecamatan 

Denpasar Barat. 

3. Ifany 

Damayanti 

(2011) 

Analisis 

Faktor-

faktor yang 

Mempengar

uhi 

Pendapatan 

Pedagang di 

Pasar Gede 

Kota 

Surakarta 

Mengguna

kan metode 

analisa 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

regresi 

linier 

berganda 

dengan 

metode 

Ordinary 

Least 

Square 

Dalam hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa pada 

variabel independen yang 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pendapatan pedagang di 

Pasar Gede ialah variabel  

modal dan jam kerja 

dengan besar tingkat 

signifikansi ɑ = 5%. 

Sedangkan, pada variabel 

independen yaitu jenis 

dagangan tidak ber 

pengaruh dan signifikan 

terhadap pendapatan 

pedagang di Pasar Gede. 

4. Rosetyadi Pengaruh Metode Hasil penelitian ini 
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Artistyan 

Firdausa 

(2012) 

Modal 

Awal, Lama 

Usaha dan 

Jam Kerja 

Terhadap 

Pendapatan 

Pedagang 

Kios di 

Pasar 

Bintoro 

Demak. 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam 

pengumpul

an data 

adalah data 

primer 

dengan 

metode 

random 

sampling 

sedangkan 

alat 

analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

regresi 

linier 

berganda. 

menunjukkan bahwa 

setelah dilakukannya uji 

penyimpangan asumsi 

klasik adalah data 

terdistribusi normal dan 

tidak diperoleh suatu 

penyimpangan. Dan 

berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh 

nilai F hitung ialah  

sebesar 61,009 dengan 

hasil signifikansi F 

sebesar 0.000. Dengan 

menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 

diperoleh bahwa nilai F 

tabel ialah sebesar 2,73, 

maka F hitung (61,009) > 

F tabel (2,73) atau 

signifikansi F sebesar 

0,000 menunjukkan 

bahwa hasil tersebut lebih 

kecil dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

ketiga variabel 

independen  yaitu 

variabel modal awal, 

lama usaha dan jam kerja 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

jumlah pendapatan 
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pedagang kios di Pasar 

Bintoro Demak, sehingga 

dapat diterima. Secara 

parsial variabel modal 

usaha, lama usaha dan 

jam kerja juga  

berpengaruh secara 

signifikan. Dan dari 

ketiga variabel tersebut 

yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap 

jumlah pendapatan 

pedagang ialah variabel 

modal usaha, dengan nilai 

t-hitung yang sebesar 

9,041 dan nilai 

probabilitas siginifikansi 

sebesar 0,000. 

 

5. Nur Isni 

Atun 

(2016) 

Pengaruh 

Modal, 

Lokasi dan 

Jenis 

Dagangan 

Terhadap 

Pendapatan 

Pedagang 

Pasar 

Prambanan 

Kabupaten 

Sleman 

Metode 

analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

analisis 

regresi 

berganda 

Hasil dalam penelitan ini  

menunjukkan bahwa  

yang pertama, terdapat 

pengaruh positif pada 

variabel modal terhadap 

pendapatan pedagang. 

Yang kedua, terdapat 

pengaruh positif variabel 

lokasi terhadap 

pendapatan pedagang, 

lalu yang ketiga terdapat 

pengaruh variabel jenis 
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dagangan terhadap 

pendapatan pedagang, 

dan terakhir terdapat pula 

pengaruh positif variabel 

modal, lokasi dan jenis 

dagangan. Koefisien 

determinasi R² sebesar 

0,942 yang dapat 

diartikan bahwa sebanyak  

94,2% variasi pendapatan 

pedagang Pasar 

Prambanan dipengaruhi 

oleh variabel modal, 

lokasi dan jenis 

dagangan. Sedangkan 

sebesar 5,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. Besar 

sumbangan efektif 

variabel modal yaitu 

79,67%, variabel lokasi 

sebesar 9,46% dan 

variabel jenis dagangan 

sebesar 5,07% terhadap 

pendapatan pedagang 

Pasar Prambanan 

Kabupaten Sleman. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

 

1. Pariwisata 

 

Menurut Koen Meyers (2009) pengertian pariwisata ialah suatu 

kegiatan  perjalanan dilakukan sementara waktu mulai dari tempat tinggal 

semula ke daerah tujuan dengan alasan untuk memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang ataupun liburan. Sedangkan, pengertian 

pariwisata menurut Suwantoro (1997) ialah suatu proses perjalanan yang 

dilakukan sementara oleh seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu 

alasan dan tidak untuk menghasilkan uang. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa pariwisata merupakan suatu tempat yang bertujuan untuk 

melakukan hal-hal yang bersifat menghibur/rekreasi dan juga menambah 

ilmu para wisatawan. 

Terdapat beberapa jenis dari tujuan dalam berwisata: 

a. Vacational Tourism, ialah wisata dengan melakukan suatu 

perjalanan dimana untuk sekedar mencari hiburan dengan 

memanfaatkan waktu luang. 

b. Business Tourism, ialah wisata dengan bentuk kunjungan 

pekerjaan, ataupun suatu tugas seperti kunjungan ke dinas, 

meeting, convention, exhabition, dll. 

c. Educational Tourism, ialah perjalanan wisata dengan maksud 

mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan yang biasa disebut 

dharmawisata atau study tour. 
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Jenis-jenis pariwisata berdasarkan letak geografis : 

a. Pariwisata Lokal (Local Tourism) ialah pariwisata yang relatif 

sempit dan terbatas dan hanya berada di tempat-tempat tertentu.  

b. Pariwisata Regional (Regional Tourism) ialah pariwisata yang 

berkembang dalam suatu tempat atau daerah dengan ruang lingkup 

yang lebih luas. 

c. Pariwisata Nasional (National Tourism) ialah pariwisata yang 

berkembang dalam suatu negara yang dimana terdapat kegiatan 

domestic tourism dan juga dikembangkan foreign tourism, di 

dalamnya termasuk in bound tourism (pariwisata terikat) dan out 

going tourism (pariwisata tidak terikat). Maka, selain menjadi lalu 

lintas wisatawan di dalam negeri juga menjadi lalu lintas 

wisatawan dari luar negeri 

d. Regional – International Tourism ialah pariwisata yang 

berkembang di suatu wilayah internasional dengan terbatas dimana 

melewati batas-batas lebih dari dua sampai tiga negara dalam 

wilayah tersebut. 

Jenis-jenis pariwisata berdasarkan pengaruhya terhadap neraca 

pembayaran : 

a. In Tourism atau pariwisata aktif yaitu pariwisata yang ditandai 

dengan wisatawan asing ke suatu negara tertentu, mereka masuk ke 

wilayah negara tersebut secara langsung memberikan dampak 
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positif yaitu menambah devisa bagi negara yang sedang dikunjungi 

dan secara otomatis akan memperkuat neraca pembayaran negara 

tersebut. Sehingga, pariwisata ini harus selalu diperhatikan dan 

dikembangkan. 

b. Out-going Tourism atau pariwisata pasif yaitu pariwisata yang 

ditandai dengan keluarnya warga negara dari dalam negeri yang 

bepergian ke luar negeri. Sehingga, kegiatan ini membuat rugi 

apabila ditinjau dari segi pemasukan devisa bagi dalam negeri 

karena warga negara asal membelanjakan uangnya ke luar negeri. 

2. Pedagang 

Pedagang menurut Wikipedia ialah orang yang melakukan 

perdagangan dengan memperjual-belikan barang yang tidak diproduksi 

sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

Macam-macam pedagang : 

a. Pedagang Besar / Distributor, ialah pedagang yang secara langsung 

membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan 

pertama atau produsen. 

b. Pedagang Menengah / Agen / Grosir, ialah pedagang yang 

membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor 

dengan tujuan dijual kembali. 

c. Pedagang eceran / Pengecer, ialah pedagang yang menjual 

dagangannya secara langsung kepada tangan konsumen atau 

pemakai akhir dengan jumlah satuan. 
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d. Importir / Pengimpor, ialah perusahaan yang memiliki fungsi 

sebagai penyalur barang dari luar negeri ke dalam negeri. 

e. Eksportir / Pengekspor, ialah perusahaan yang memiliki fungsi 

sebagai penyalur barang dari dalam negeri ke luar negeri. 

3. Pendapatan 

Menurut Sukirno (2000) pendapatan ialah sebuah usaha dalam 

perdagangan, untuk mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang 

diperoleh pedagang selama melakukan usaha tersebut. Dalam pengertian 

ekonomi, pendapatan ialah balas jasa atas penggunaan faktor-faktor 

produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan 

baik berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan atau profit 

(Hendrik, 2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan 

jumlah dari penghasilan yang diterima oleh para pengusaha atau pedagang 

dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi 

yang telah mereka dilakukan. 

Pengertian pendapatan masyarakat ialah penerimaan gaji atau balas 

jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga 

dalam satu bulan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Sedangkan pengertian pendapatan dari usaha sampingan ialah pendapatan 

tambahan dari penerimaaan lain dari luar pekerjaan pokok. Sehingga 

pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan 

untuk  menambah pendapatan pokok. 
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Pengertian pendapatan bersih ialah pendapatan yang diperoleh 

setelah dikurangi pengeluaran dan biaya lain-lain. Sedangkan pendapatan 

kotor ialah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan 

biaya lain-lain. Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan pendapatan 

kotor pedagang pakaian dengan mengetahui hasil penjualan dagangan 

dalam waktu 1 hari. 

Rumus mencari pendapatan kotor atau penerimaan dari hasil penjualan: 

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR = Total Revenue (Pendapatan total) 

P = Price (Harga) 

Q = Quantity (Jumlah Produksi) 

 

Gambar 2.1 

Grafik Pendapatan Total (Total Revenue) 
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Sedangkan, rumus untuk mencari pendapatan bersih: 

Π = TR – TC 

Keterangan : 

Π  = Pendapatan bersih 

TR = Total Revenue (Pendapatan kotor / penerimaan total hasil penjualan) 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

4. Pengaruh Modal,  Lama Usaha dan Biaya 

 

a. Modal (X1) 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal ialah barang yang 

biasa digunakan sebagai sebuah dasaran atau bahan sebuah pekerjaan. 

Sedangkan, menurut Lawrence J.Gitman yang sudah menulis buku 

berjudul Fundamental of Investing (1996) dan Principles of Manegerial 

Finance (2000) pengertian modal ialah pinjaman dalam jangka waktu 

yang panjang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

Secara luasnya modal dapat diartikan sebagai bahan dasaran yang 

harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar w32dapat membiayai segala 

aktifitas yang akan dilakukan, sehingga perusahaan dapat memproduksi 

barang atau jasa demi mendapatkan keuntungan. 

Modal keuangan sangat penting untuk mendirikan sebuah 

perusahaan karena tanpa modal uang perusahaan mustahil akan terbentuk. 

Namun, modal tidak selalu mengenai dana atau uang saja, tetapi modal 



18 
 

 
 

juga dapat berupa keterampilan, kemauan, kecerdasan, tekad, ataupun hal 

yang lain. Dalam suatu usaha pun modal sangat penting hubungannya 

dalam menentukan berhasil tidaknya suatu usaha.yang telah didirikan. 

Terdapat 2 macam modal: 

(1) Modal Tetap 

Modal tetap merupakan modal yang memberikan jasa dalam proses 

produksi dalam jangka waktu panjang dan tidak terpengaruh besar 

kecilnya jumlah produksi. 

(2) Modal Lancar 

Modal lancar ialah modal yang memberikan jasa hanya sekali atau 

jangka waktu pendek dalam proses produksi, contohnya bahan 

baku atau kebutuhan lain sebagai penunjang usaha. 

b. Lama Usaha (X2) 

Lama usaha merupakan seberapa lamanya pedagang dalam  

berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani (Asmie, 2008). 

Jangka waktu pedagang dalam melakukan usahanya dapat memberikan 

pengaruh penting bagi pemilihan strategi dan cara melakukan usahanya. 

Pedagang yang lebih lama dalam melakukan usahanya akan memiliki 

strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, mempoduksi 

dan memasarkan barangnya. Karena mereka  mempunyai lebih banyak 

pengalaman, pengetahuan serta mampu mengambil keputusan dalam 

setiap kondisi. 
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c. Biaya (X3) 

Menurut Supardi (2004) biaya atau cost merupakan jumlah nilai 

dari uang yang dikeluarkan oleh produsen ataupun pengusaha sebagai 

ongkos dalam kegiatan produksi. Sedangkan, menurut Raharjaputra (2009) 

biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan ataupun perorangan dengan tujuan mendapatkan manfaat yang 

lebih dari aktivitas yang dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomis dengan ukuran satuan uang 

agar memperoleh barang ataupun jasa yang diperlukan untuk masa kini 

atauapun masa yang akan datang. 

Jenis biaya berdasarkan perilaku yaitu: 

(1) Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang memiliki jumlah 

konstan tetap sehingga tidak dipengaruhi perubahan volume dalam 

suatu aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Contohnya yaitu 

seperti uang sewa gedung, pajak bangunan, gaji karyawan, biaya 

depresiasi mesin ataupun asuransi yang dibayar tiap bulan atau 

tahunan. 
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Gambar 2.2 

Grafik Biaya Tetap (Fixed Cost) 

(2) Biaya Variabel (Variabel Cost) 

Biaya variabel atau variabel cost merupakan biaya yang memiliki 

jumlah berubah-ubah dan sebanding dengan perubahan volume dalam 

suatu kegiatan. Contohnya yaitu seperti biaya bahan baku, tenaga 

kerja, upah lembur, biaya overhead, kerusakan bahan, biaya 

pengiriman, biaya komunikasi dan lain-lain.  

 

Gambar 2.3 

Grafik Biaya Variabel (Variabel Cost) 
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Sedangkan untuk menghitung biaya total  (total cost) : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = Total Cost (biaya total) 

TFC = Total Fixed Cost (total biaya tetap) 

TVC = Total Variabel Cost (total biaya variabel) 

 

 

Gambar 2.4 

Grafik Biaya Total (Total Cost) 

C. Kerangka pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini, diketahui bahwa 

variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan pedagang pakaian yaitu 

modal, lama usaha dan biaya. 
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Gambar 2.5 

Paradigma Regresi Berganda dengan tiga variabel independen (X1), 

(X2) dan (X3) serta satu variabel dependen (Y) 

Dari gambar di atas, masing-masing variabel bebas yaitu variabel 

modal (X1), lama usaha (X2) dan biaya (X3) berpengaruh terhadap 

variabel terikat yaitu pendapatan pedagang pakaian (Y). 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih 

Sulistyastuti (2007) ialah pernyataan ataupun tuduhan sementara mengenai 

masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah dengan begitu harus 

melakukan uji secara empiris. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan 

hipotesis bahwa : variabel independen modal (X1), lama usaha (X2) dan 

biaya (X3) diduga memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen pendapatan pedagang pakaian (Y) 

di kawasan Pantai Popoh Tulungagung. 

LAMA USAHA 

(X2) 

TINGKAT 

PENDAPATAN 

PEDAGANG 

PAKAIAN (Y) 

MODAL (X1) 

BIAYA (X3) 
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Kesimpulan sementara dari penelitian ini bahwa semakin banyak 

modal yang dikeluarkan, semakin lama usaha yang dijalankan serta 

semakin banyak biaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula jumlah 

pendapatan pedagang pakaian di kawasan Pantai Popoh Tulungagung. 


