
 

 
 
 
 

A. Penelitian Terdahulu 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian pertama dilakukan oleh (Giri & Dewi, 2017) yaitu dengan judul “ 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Ojek Go-Jek di Kota 

Denpasar, Bali”. Berdasarkan penelitian tersebut , menggunakan teknik analisis 

regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Jam 

Kerja, Umur, tingkat pendidikan, dan Pengalaman Kerja berpengaruh simultan 

terhadap pendapatan Ojek GO-JEK di Kota Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil 

olahan data dengan menggunakan uji parsial menunjukan bahwa variabel Jam 

Kerja dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan Ojek GO-JEK. Sedangkan dalam hal ini tidak adanya pengaruh 

variabel Umur dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan Ojek Go-Jek. 

Penelitian kedua dilakukan oleh (Muliawan & Sutrisna, 2016) yaitu dengan 

judul “Analisis Pendapatan Sopir Angkutan Kota Sebelum dan Sesudah 

Pembangunan Terminal Mengwi”. Berdasarkan penelitian tersebut, menggunakan 

uji beda dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut dengan 

menggunakan uji beda menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapatan sopir 

angkot sebelum dan sesudah pembangunan terminal Mengwi. Berdasarkan hasil 

olahan data menggunakan uji regresi linier berganda pengaruh jam bekerja (X1), 

kepemilikan angkutan (X2), dan pengalaman mengemudi (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan sopir angkot secara parsial. Sedangkan 

Tarif (X4) tidak berpengaruh terhadap pendapatan sopir angkot secara parsial. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Bere & Dewi, 2017) yaitu dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Sopir Batu Belig 
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Transport Di Kelurahan Kerobokan Kelod”. Berdasarkan penelitian tersebut, 

menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa Jam Kerja, Umur , dan Pengalaman Kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BBT. Jam Kerja (X1) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sopir BBT. Umur (X2) 

secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan sopir BBT. 

Pengalaman Kerja (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan namun ada 

hubungan positif terhadap pendapatan sopir BBT. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas 

tingkat pendapatan dan teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terdapat pada objek dan lokasi penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Pendapatan 

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih 

bingung dalam penggunaan istilah pendapatan, hal ini disebabkan pendapatan 

dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. 

Menurut standar akuntansi keuangan, kata income diartikan sebagai 

penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan (income) 

meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, 

dividen, royalti dan sewa. 
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Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana income 

memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, income meliputi 

pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun 

yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan revenue merupakan 

penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari 

setiap transaksi yang terjadi. Pengertian pendapatan dikemukakan oleh 

(Dyckman, Charles, & Roland, 2002) bahwa pendapatan adalah arus masuk 

atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian 

kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. 

Pengertian pendapatan didefinisikan oleh (Harahap, 2002) sebagai 

kenaikan gross didalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang 

dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. 

Definisi pendapatan menurut (Fees, Reeve, Warren, & Niswonger, 1999), 

memberikan penekanan pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik, yaitu 

pendapatan (revenue) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan 

oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. Adanya penafsiran 

yang berlainan terhadap pengertian pendapatan bagi pihak yang berkompeten 

disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan penyusunan 

konsep pendapatan bagi pihak tertentu. 

Konsep pendapatan belum dapat dijelaskan secara universal oleh pemakai 

akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan khususnya laporan 

laba rugi yang memuat tentang pendapatan berguna untuk masing–masing 
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pemakai laporan yang berbeda–beda tergantung dari sudut mana ia 

memandang. Secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua sisi 

yaitu : 

a. Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi. 
 

b. Konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi. 
 

a) Konsep Pendapatan Menurut ilmu ekonomi 

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang 

dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan 

keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi 

pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih 

dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menenkankan 

pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan 

adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang 

bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Harga ini ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan pasar produksi. Konsep penghasilan 

antara jumlah output yang dijual. Dengan tingkat harga tertentu secara 

sistematis dirumuskan sebagai berikut. 
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0 Output 

Gambar 2.1 

Kurva Total Revenue 

 
Penerimaan 

 

TR = P x Q 
 

Keterangan : 
 

TR = total pendapatan dari hasil pendapatan pada tingkat harga 

tertentu (total revenue) 

P = harga barang yang dihasilkan 
 

Q = jumlah barang yang mampu dihasilkan 
 

Apabila dikaitkan dalam konteks layanan transportasi Pangkalan 

khususnya Ojek. Berdasarkan teori di atas, pendapatan Ojek Pangkalan 

sangat dipengaruhi oleh seberapa besar biaya ongkos yang dibayarkan oleh 

setiap penumpang dan seberapa banyak jumlah penumpang yang Ojek 

tersebut dapati setiap harinya. Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: TR = P X Q , dimana P = Tarif Rata-rata perpenumpang  

dan Q = Jumlah Penumpang. 
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b) Konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi 

Pandangan akuntansi memiliki keanekaragaman dalam memberikan 

pengertian pendapatan. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu 

yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah. Pada 

dasarnya konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi dapat ditelusuri dari 

dua sudut pandang, yaitu: 

a) Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan 

jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional 

perusahaan pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk 

atau inflow. Menurut SFAC (Statement of Financial Accounting 

Concepts) No.6, menekankan pengertian pendapatan pada arus masuk 

atau peningkatanpeningkatan lainnya atas aktiva suatu entitas atau 

penyelesaian kewajibankewajibannya atau kombinasi keduanya yang 

berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyelenggara jasa, 

pelaksanaan aktivitas- aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan 

operasi utama entitas tersebut yang berlangsung terus-menerus. 

b) Pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh 

perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau outflow. Secara garis 

besar pendapatan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan (Boediono, 

2002) yaitu: 

i. Gaji dan Upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 

satu hari, satu minggu maupun satu bulan. 

ii. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu merupakan nilai total dari 

hasil produksi yang dikurang dengan biaya- biaya yang dibayar 
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dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan 

tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa 

kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan. 

iii. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa 

mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan 

sampingan. 

Maksud utama para pekerja bersedia melakukan berbagai pekerjaan 

adalah untuk mendapatakan pendapatan yang cukup baginya dan 

keluarganya. Dengan terpenuhi kebutuhan tersebut, maka akan tercapai 

kehidupan yang sejahtera. Dapat dikatakan bahwa pendapatan itu berupa 

upah dan juga pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, 

serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti 

tunjangan sosial atau asuransi (Ahmad, 2003). 

Pendapatan adalah seluruh hasil yang diterima dari pembayaran atas 

pengunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki, baik berupa uang maupun 

barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai 

atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Sukirno, 2008). 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut (Boediono, 2002), faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada hasil-hasil 

tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. 
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c. Sumber-Sumber Kenaikan Produktivitas 

Menurut (Sukirno, 2008) produktivitas dapat didefinisikan sebagai 

produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. 

Kenaikan produktivitas berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak 

barang pada jangka waktu yang sama, atau suatu tingkat produksi tertentu 

dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan produktivitas 

disebabkan oleh beberapa faktor, yang terpenting adalah: 

a. Kemajuan tekonologi memproduksi; 
 

b. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja; 
 

c. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. 
 

a) Kemajuan Tekonologi Memproduksi 
 

Kemajuan teknologi menimbulkan dua dampak penting kepada kegiatan 

memproduksi dan produktivitas. Yang pertama, kemajuan teknologi 

memungkinkan penggantian kegiatan ekonomi dari menggunakan binatang 

dan manusia kepada tenaga mesin. Penggantian ini mengembangkan tingkat 

produktivitas. Di dalam ekonomi yang belum berkembang kegiatan 

mengerjakan tanah, mengangkut barang, dan memproduksikan barang- 

barang kebanyakan dilakukan oleh tenaga manusia dan binatang. Kemajuan 

tekonologi telah menggantikan tenaga manusia dan binatang dengan mesin- 

mesin. Penggantian itu mempertinggi tingkat produktivitas. Sebagai contoh 

penggantian kereta lembu dengan kereta api dan truk sangat meningkatkan 

produktivitas sektor pengangkutan. 

Yang kedua, kemajuan tekonlogi memperbaiki mutu dan kemampuan 

mesin-mesin yang digunakan. Dalam perekonomian modern setiap 

perusahaan selalu berusaha mengembangkan tekonologi untuk memastikan 
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agar mereka selalu dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, 

mereka selalu berusaha mengembangkan tekonologi dan melakukan inovasi. 

Salah satu tujuanya yang penting adalah untuk memperbaiki efisiensi 

memproduksi, dan ini akan meningkatkan produktivitas kegiatan 

memproduksi. 

b) Perbaikan Sifat-sifat Tenaga Kerja 
 

Kemajuan ekonomi menimbulkan beberapa akibat yang pada akhirnya 

meningkatkan kcerdasan dan keterampilan tenaga kerja. Kemajuan ekonomi 

akan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, meningkatkan pendidikan 

dan latihan teknik, dan menambah pengalaman dalam pekerjaan. Faktor- 

faktor ini sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

c) Perbaikan Dalam Organisasi Perusahaan Dan Masyarakat 
 

Dalam perekonomian yang mengalami kemajuan, mengakibatkan bentuk 

manajemen perusahaan mengalami perubahan. Pada mulanya pemilik 

merupakan juga pimpinan perusahaan. Tetapi dengan adanya perubahan 

bentuk manajemen tersebut maka jabatan tersebut diserahkan kepada 

manajer profesional. Dengan perubahan ini juga organisasi Perusahaan 

diperbaiki, dan diselenggarakan menurut cara-cara manajemen yang 

modern. Langkah seperti itu meninggikan produktivitas. 

2. Transportasi 

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur 

yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik 

mengubah tempat dari barang (commodity) dan penumpang ke tempat lain 

(Abbas, 2003).Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, 
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guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat 

lainnya. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan 

mengangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lainnya. Dapat ditegaskan lagi bahwa transportasi adalah jasa yang 

dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan 

ekonomis dalam berbagai kegiatan usaha dan hubungan kemasyarakatan 

(Kamaluddin, 2003). 

Perpindahan penumpang dan barang dengan transportasi adalah untuk 

mencapai dan menciptakan atau menaikkan utilitas atau kegunaan barang yang 

diangkut. Selanjutnya dikemukakan bahwa utilitas yang dapat diciptakan 

secara khusus untuk barang yang diangkut terdiri dari dua macam, yaitu: 

a) Utilitas Tempat (Place Utility). Dalam hal ini adalah kenaikan/tambahan 

nilai ekonomi atau kegunaan suatu komoditi yang diciptakan dengan 

mengangkutnya dari suatu tempat/daerah, dimana barang tersebut 

memiliki kegunaan yang lebih kecil, sedangkan ke tempat/daerah lain 

dimana barang tersebut memiliki kegunaan yang lebih besar yang 

dicirikan oleh harga. Dalam hal ini utilitas tempat yang diciptakan 

biasanya diukur dengan uang (in term of money) yang pada dasarnya 

merupakan perbedaan dari harga barang tersebut pada tempat dimana 

barang itu dihasilkan atau dimana utilitasnya rendah untuk dipindahkan ke 

suatu tempat dimana barang tersebut diperlukan atau mempunyai utilitas 

yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan manusia (Kamaluddin, 

2003). 
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b) Utilitas Waktu (Time Utility). Dimana Transportasi akan menyebabkan 

terciptanya kesanggupan dari barang untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dengan menyediakan barang yang bersangkutan tidak hanya dimana 

dibutuhkan, tetapi juga pada waktu yang tepat bilamana mereka 

diperlukan. Hal ini sehubungan dengan terciptanya utilitas yang disebut 

sebagai time utility atau utilitas waktu (Kamaluddin, 2003). 

Dalam ilmu transportasi, alat pendukung transportasi diistilahkan dengan 

sistem transportasi yang di dalamnya mencakup berbagai unsur (subsistem) 

berikut : 

1. Ruang untuk bergerak (jalan). 
 

2. Tempat awal/akhir pergerakan (terminal). 
 

3. Yang bergerak (alat angkut/kendaraan dalam bentuk apapun). 
 

4. Pengelolaan : yang mengkoordinasi ketiga unsur sebelumnya. 
 

Berfungsinya alat pendukung proses perpindahan ini sesuai dengan yang 

diinginkan, tidak terlepas dari kehadiran seluruh subsistem tersebut diatas 

secara serentak. Masing-masing unsur tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri- 

sendiri, semuanya harus terintegrasi secara serentak (Miro F, 2005). Dalam 

istilah teori ekonomi disebut bahwa fungsi transportasi adalah mengangkut atau 

membawa barang-barang dari tempat dimana utility-nya relatif lebih rendah ke 

tempat dimana utility-nya relatif lebih tinggi. 

a. Transportasi Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah 

Menurut (Abbas, 2003), transportasi sebagai dasar untuk pembangunan 

ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. 

Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian 

pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya 
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suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa 

tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang 

bersangkutan. Dalam transportasi kita melihat dua kategori yaitu: 

a. Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan 

alat angkut. 

b. Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 
 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa definisi transportasi adalah kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat 

lain. Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu: 

a. Pemindahan atau pergerakan (movement). 
 

b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang 

ketempat lain. 

Menurut (Nur M. N., 2004) peranan pengangkutan atau transportasi 

mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan manusia yang meliputi atas 

berbagai aspek: 

a. Aspek sosial dan budaya 
 

Hampir seluruh kehidupan manusia di dalam bermasyarakat tidak dapat 

dilepaskan dari pengangkutan, dimana dibutuhkan saling berkunjung dan 

membutuhkan pertemuan. Dampak sosial dari transportasi dirasakan pada 

peningkatan standar hidup. Transportasi menekan biaya dan memperbesar 

kuantitas keanekaragaman barang, hingga terbuka kemungkinan adanya 

perbaikan dalam perumahan, sandang, dan pangan serta rekreasi. Dampak 

lain adalah terbukanya kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, 

kebiasaan dan bahasa dengan adanya transportasi di antara bangsa atau suku 



25 
 

bangsa yang berbeda kebudayaan akan saling mengenal dan menghormati 

masing-masing budaya yang berbeda. 

b. Aspek politis dan pertahanan 
 

Di Negara maju maupun berkembang transportasi (advantages) politis, 

selain itu transportasi juga persatuan dan kesatuan nasional. lain adalah 

terbukanya kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, kebiasaan dan 

bahasa dengan adanya transportasi di antara bangsa atau suku bangsa yang 

berbeda kebudayaan akan saling mengenal dan menghormati masing-masing 

budaya yang berbeda. 

Teori transportasi saat ini menempatkan sistem transportasi sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari infrastruktur desa maupun kota. 

Pembangunan sistem transportasi ini membentuk integrasi antar wilayah. 

Kegiatan pemindahan suatu barang atau manusia sekalipun dapat cepat 

dilakukan dengan transportasi. Seperti halnya pengiriman barang dari suatu 

wilayah yang tidak memiliki barang tersebut sehingga wilayah yang tidak 

memiliki barang tersebut sebelumnya dapat menikmati utilitas dari barang 

tersebut. 

Pada dasarnya permintaan angkutan diakibatkan oleh hal-hal berikut 

(Nur M. N., 2004): 

1. Kebutuhan manusia untuk berpergian dari lokasi lain dengan tujuan 

mengambil bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, 

berbelanja, ke sekolah dan lain-lain. 

2. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di 

lokasi lain. Secara garis besar, transportasi dibedakan menjadi 3 yaitu: 
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transportasi darat, air dan udara. Pemilihan pengguna transportasi 

tergantung dan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Segi pelayanan 
 

b. Keselamatan dalam perjalanan 
 

c. Biaya 
 

d. Jarak tempuh 
 

e. Kecepatan gerak 
 

f. Keperluan 
 

g. Fleksibilitas 
 

h. Tingkat populasi 
 

i. Pengguna bahan bakar (BBM) 
 

j. Dan lainnya 
 

Transportasi merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi dan sosial 

sebuah wilayah. Pemerintah daerah perlu untuk menyusun suatu peta 

transportasi dalam daerahnya masing-masing dan menghubungkannya ke 

daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Pembukaan jalur 

transportasi antar daerah bermakna menyatukan potensi ekonomi antar 

daerah, baik yang menyangkut pada sumber daya alam, tenaga kerja dan jasa 

yang ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Unsur yang penting dan 

berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, 

politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti 

perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hubungan transportasi dengan aspek ekonomi, yaitu: 

a. Tersedianya barang (availability of goods), 
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b. Stabilisasi dan penyamaan harga (stabilization and equalization), 
 

c. Penurunan harga (price reduction), 
 

d. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (territorial division of labor), 
 

e. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk (urbanization and 

population concentration) dalam kehidupan. 

b. Ojek Pangkalan 

Ojek (juga disebut ojeg) adalah transportasi umum tidak resmi di 

Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara 

memboncengkan penumpang. Dengan harga yang ditentukan dengan tawar 

menawar dengan sopirnya dahulu setelah itu sang sopir akan mengantar ke 

tujuan yang diinginkan penumpangnya. 

Ojek  banyak  digunakan  oleh   penduduk   kota-kota   besar   seperti  

di Jakarta, karena kelebihannya dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan 

dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Selain itu dapat menjangkau 

daerah-daerah dengan gang-gang yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil. 

Pada umumnya mangkal di persimpangan jalan yang ramai, atau di jalan 

masuk kawasan permukiman. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual digunakan untuk sistematik alur pemikiran penelitian 

yang dapat memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian. Fokus 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan Ojek Pangkalan. Berikut alur kerangka 

konseptual: 
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Penumpang (X2) 

Jam Kerja (X1) Tarif (X3) 

Pendapatan 
Ojek 

Pangkalan 
(Y) 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 
 
 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan, serta tinjauan pustaka yang 

telah diuraikan, maka dapat dirumuskan dugaan sementara (Hipotesis) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Variabel Jam Kerja, Jumlah Penumpang, dan Tarif diduga bahwa 

berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap tingkat pendapatan 

Ojek Pangkalan di Lokasi Pangkalan Ojek Taspen Kota Malang. 

2. Variabel Jam Kerja, Jumlah Penumpang , dan Tarif diduga bahwa 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat pendapatan Ojek 

Pangkalan di Lokasi Pangkalan Ojek Taspen Kota Malang. 
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