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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan perbandingan dan acuan analisis, penelitian ini tidak 

terlepas dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Berikut hasil penelitian 

yang dijadikan sebagai acuan maupun perbandingan : 

Berdasarkan penelitian pertama oleh (Utami & Wibowo, 2006) yang 

berjudul Pengaruh modal kerja terhadap pendapatan dengan lama usaha 

sebagai variabel moderasi (Survei pada pedagang Pasar Klithikan Notoharjo 

Surakarta). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

modal kerja dan lama usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pendapatan para pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta. 

Namun dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa lama usaha tidak dapat 

memoderasi pengaruh modal kerja terhadp pendapatan pedagang pasar 

Klitikharjo Surakarta.  

Karena nilai p menunjukkan sebesar 0,088 yang berarti > 0,05, jadi 

dapat diketahui bahwa lama usaha tidak mampu memoderasi pengaruh 

modal kerja terhadap pendapatan. Pada penelitian ini lama usaha hanya 

berperan sebagai variabel independen. Yang berarti lama usaha hanya 

berpengaruh langsung terhadap pendapatan bukan terpengaruh sebagai 

variabel moderasi
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Perbedaan penelitian (Utami & Wibowo, 2006) dengan penelitian ini yaitu 

terletak pada judul yang digunakan, lokasi, dan tahun.  

Penelitian kedua oleh (Wibowo & SU, 2019) yang berjudul Pengrauh 

Faktor Kekuatan Ekonomi Terhadap Pendapatan dengan Lama Usaha 

sebagai variabel moderasi (Survey pada usaha kedai kopi di Surakarta). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa modal 

kerja, dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan para pengusaha kedai kopi yang ada di Surakarta. Lama usaha 

tidak memoderasi variabel modal kerja, dan tenaga kerja dalam 

mempengaruhi pendapatan pengusaha.  

Sehingga hubungan antar modal kerja, dan tenaga kerja terhadap 

pendapatan hanya berpengaruh secara langsung, dan lama usaha. Sehingga 

dinyatakan dengan hipotesis bahwa tidak dapat diterima sebab lama usaha 

bukanlah variabel moderasi. Dengan nilai t hitung seebesar 0,868 dan 

11,270, serta nilai signifikansi sebesar 0,369 dan 0,856 yang berarti lebih 

besar dari 5%. Sehingga lama usaha tidak memoderasi pengaruh modal kerja 

terhadap pendapatan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu 

judul, lokasi yang diambil dari beberapa kecamatan yang ada di Surakarta.  

Penelitian ketiga oleh (Putra & Sudirman, 2015) dengan judul 

Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap pendapatan dengan lama usaha 

sebagai variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial dan simultan variabel modal, dan tenaga kerja memiliki pengaruh 
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positif terhadap pendapatan serta lama usaha dapat memoderasi pengaruh 

modal kerja, dan tenaga kerja terhdap pendapatan. Dengan nilai signifikansi 

modal dan tenaga kerja sebesar 0,000. Sehingga lama usaha dapat 

memoderasi pengaruh modal, dan tenaga kerja terhadap pendapatan. Dan 

penelitian tersebut menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Yang 

membedakan penelitian tersebut dan penelitian ini terletak tahun, lokasi, dan 

teknik analisa data. Pada penelitian tersebut menggunakan uji validitas dan 

uji reliabilitas. 

Penelitian keempat oleh (Putra & Mustika, 2016) yang berjudul 

Pengaruh modal usaha dan jumlah pelanggan terhadap pendapatan dengan 

lama usaha sebagi variabel moderasi. Dapat disimpulkan sebagai berikut 

pada hasil analisis yang diperoleh secara bersamaan modal, jumlah 

pelanggan, dan lama usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan para Produsen Roti di Kota Denpasar. Dan secara parsial modal, 

jumlah pelanggan, dan lama usaha terhadap pendapatan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan produsen roti di Kota Denpasar. 

Pada penelitian ini lama usaha sebagai variabel moderasi mampu 

memperkuat pengaruh antara modal dan jumlah pelanggan terhadap 

pendapatan. 

Metode penelitian menjadikan pembeda pada penelitian diatas dengan 

penelitian ini. Pada penelitian diatas metode yang digunakan yaitu 
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wawancara, dan observasi selain itu teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu purposive sampling. 

Penelitian kelima oleh (Adhiatma, 2015) yang berjudul Pengaruh 

Modal Awal, Lama Usaha, Dan Jam Kerja Terhadap Pedagang Kayu 

Glondong Di Kelurahan Karang Kebagusan Kabupaten Jepara. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulakn sebagai berikut 

modal awal, lama usaha dan jam kerja memiliki pengaruh terhadap 

pendapatan para pedagang kayu glondong di kelurahan Karang kebagusan 

Jepara.  Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil uji F yang diperoleh 

sebesar 16,308 dan nilai signifikansi 0,000. Sehingga secara bersamaan 

ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi pendapatan. Penelitian tersebut 

mempunyai perbedaan pada judul, tahun, lokasi, teknik pengumpulan 

sampel yang digunakan yaitu saturation sampling. Dan pada penelitian ini 

tidak menggunakan uji analisis regresi moderasi. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Pendapatan 

Menurut Abdurrachman (1991) dalam (Firdaus, 2014) pendapatan 

merupakan penghasilan yang diterima berupa uang ataupun materi 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang biasanya berasal dari 

pemakaian modal. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah 

sejumlah penghasilan atau penerimaan untuk seseorang maupun 
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perusahaan yang diperoleh dari suatu balas jasa pekerjaan ataupun 

aktivitas berdagang yang mampu menjual suatu produk dan 

menghasilkan income. Sumber pendapatan masyarakat diperoleh dari 

berbagai macam yaitu drai sektor formal (penerimaan gaji secara 

bertahap), sektor informal diperoleh dari (berdagang, buruh, dan 

lainnya), dan sektor subsisten (hasil yang didapat dari usaha sendiri 

berupa ternak, pemberian orang lain, dan tanaman). 

Dalam berdagang yang menjadi tujuan utama yaitu guna 

memperoleh pendapatan.  Tingkat pendapatan masyarakat merupakan 

salah satu indikator penting dalam mengukur kemapuan ekonomi 

masyarakat. Pendapatan merupakan bagian penting yang dikemudian 

hari dipergunakan untuk menentukan laba atau rugi dari suatu usaha 

yang dijalankan. Dengan membandingkan pendapatan dengan beban 

atau biaya yang dikeluarkan maka akan diketahui laba atau rugi yang 

diperoleh suatu perusahaan.  

Pendapatan berguna sebagai alat ukur untuk menilai suatu usaha 

berhasil atau tidak dan sebagai faktor penentu dalam kelangsungan 

usaha yangs edang dijalankan. Pendapatan merupakan beberapa jumlah 

uang yang diterima oleh seseorang ataupun perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut Sukirno (2006) dalam (Nurhayati, 2017) 

pendapatan merupakan hasil yang didapat masyarakat atas kerja 
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kerasnya pada suatu periode tertentu baik secara harian, mingguan, 

bulanan ataupun tahunan.  

Menurut Soekarwati (2002) dalam (Suryati, 2017) menyatakan 

bahwa untuk menghitung pendapatan bersih dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

π = TR – TC 

Dimana : 

π  =  Profit 

TR  = Total pendapatan 

TC  = Total biaya 

Menurut Soeharto (1997) dalam (Dwiki, 2013) pemasukan yang 

diterima oleh perusahaan atas penjualan jasa ataupun barang.  

Sedangkan penerimaan total merupakan dari hasil perkalian antara 

banyaknya barang yang terjual dengan harga barang yang telah 

ditentukan. Untuk menghitung penerimaan dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

TR = P x Q 

Dimana : 

TR = Penerimaan Total 

Q = Unit 

P = Harga 
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Semakin banyaknya output yang dihasilkan ataupun semakin 

besar harga per unit barang tersebut, maka total penerimaan yang akan 

diperoleh semakin besar pula. Pun sebaliknya jika jumlah output yang 

diproduksi semakin sedikit dan harganya rendah maka total penerimaan 

yang didapat oleh produsen semakin menurun. 

a. Tingkat Pendapatan 

Menurut Ariyani dan Purwantini (2008) dalam (Nurhayati, 

2017) tingkat pendapatan seseorang di bagi menjadi 4 golongan 

antara lain : 

1. Golongan yang memiliki penghasilan rendah yaitu sesorang 

yang    mempunyai pendapatan rata-rata berkisar Rp 150.000 

per bulannya. 

2. Golongan yang memiliki penghasilan sedang yaitu seseorang 

yang mempunyai pendapatan rata-rata berkisar Rp 150.000 - 

Rp 450.000 per bulannya. 

3. Golongan yang memiliki penghasilan menengah yaitu 

seseorang yang   mempunyai pendapatan rata-rata berkisar Rp 

450.000 - 900.000 per bulannya. 

4. Golongan yang memiliki penghasilan tinggi yaitu seseorang 

yang mempunyai pendapatan rata-rata yang lebih dari Rp 

900.000. 
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2. Lama Usaha 

Lama usaha merupakan lama waktu yang telah dijalani dalam 

menjalankan suatu usaha. Lama waktu yang telah dijalankan dalam 

membuka usaha mampu mberpengaruh pada pendapatan, lama seorang 

pelaku usaha menekuni bidang usahanya maka pengalaman atau 

pengetahuan tentang bagaimana selera perilaku konsumen. Dan 

keterampilan yang didapatpun semakin bertambah. Tetapi belum tentu 

pelaku usaha yang memiliki pengalaman lebih sedikit memiliki 

pendapatan yang sedikit dibandingkan dengan seseorang yang sudah 

menjalankan usahanya  lebih lama.  

 Lama Usaha berperan penting dalam menjalankan usaha dan 

mempunyai keterkaitan dengan banyak atau sedikitnya pengalaman 

yang dimiliki pengusaha. Semakin lama pengusaha menjalankan 

usahanya maka dapat meningkatkan produktivitas dan mampu 

meningkatkan efisiensi serta menekan biaya produksi agar lebih kecil. 

Dan juga semakin lama seseorang menjalankan usahanya maka dapat 

meningkatkan pengetahuan pengusaha dalam keinginan maupun minat 

pembeli sehingga dapat menambah rekan bisnis sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan  

3. Modal  

Modal merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam 

usaha, baik usaha dalam skala kecil ataupun besar. Menurut Asri (1985) 
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dalam(Sasmitha & Ayuningsari, 2017) Modal merupakan salah satu 

faktor yang membantu dalam kegiatan suatu usaha, tanpa adanya modal 

usaha tidak dapat berjalan. Selain itu modal juga merupakan bentuk 

kekayaan baik berupa uang ataupun barang yang dapat dipergunakan 

baik langsung ataupun tiidak langsung dalam kegiatan produksi guna 

meningkatkan output.  

Dalam memenuhi kewajiban pada para pekerja, pengusaha harus 

memberikan gaji yang diperoleh dari modal. Menurut Rosyidi (2004) 

dalam (Dwiki, 2013) yang mencakup modal yaitu ketersediaan uang 

guna membeli kebutuhan produksi. Modal sendiri berpengaruh pada 

peningkatan jumlah produk yang diproduksi, yang dimana mampu 

meningkatkan pendapatan. karena modal menjadi faktor penentu dalam 

menjalankan suatu usaha, sehingga modal memiliki keterkaitan dengan 

berhasil atau tidaknya suatu usaha yang sedang dijalankan. Modal dapat 

dikatakan sebagai hasil produksi yang dimana dapat dipergunakan 

sebagai produksi lebih lanjut atau dapat dikatakan bahwa jika suatu 

usaha mampu menambahkan modalnya berarti suatu usaha tersebut 

mengalami perkembangan dengan peningkatan modal maka dapat 

mempengaruhi pendapatan. 

Modal menjadi kebutuhan yang bertautan sebab hal tersebut 

berkaitan dengan keputusan pembiayaan dalam kegiatan produksi 

ataupun operasional guna meningkatkan pendapatan dan 
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mekmaksimumkan keuntungan. Modal menjadi salah satu faktor 

produksi penentu produktivitas industri kecil menengah yang akan 

berdampak pada pendapatan industri kecil menengah (I. K. S. D. Putra 

& Mustika, 2016). 

Menurut Sulistiana (2013) dalam (I. P. D. Putra & Sudirman, 

2015) jika semakin besar modal yang dikeluarkan maka mampu 

membantu meningkatkan hasil produksi, ketika proses produksi 

berlangsung diperlukan biaya untuk tenaga kerja. Jika modal dan tenaga 

kerja kian meningkat maka hal tersebut juga berpengaruh pada 

produktivitas dan pendapatan yang semakin meningkat. 

4.  Tenaga Kerja 

Dalam hal ini jumlah tenaga kerja yang dimaksud bukan jumlah 

buruh yang dalam perekonomian. Namun tenaga kerja yang meliputi 

skill dan keahlian. Terdapat 3 jenis tenaga kerja yang dapat dibedakan 

yaitu tenaga kerja terampil yaitu tenag kerja yang mempunyai 

pendidikan yang cukup yang diperoleh dari pelatihan maupun 

pengalaman yang didapat, kedua tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja 

yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki 

keahlian dalam bidang pekerjaan. Ketiga tenaga kerja yang terdidik 

yaitu tenaga kerja yang berpendidikan cukup dan memiliki keahlian 

dalam bidang pekerjaan. 
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Tenaga kerja merupakan penduduk dengan usia mulai 15 tahun 

sampai dengan 64tahun.  Menurut Suprihanto (2013) dalam 

(Ratihwulandari & Darsana, 2017) mejelaskan bahwa tenaga kerja 

merupakan beberapa bagian dari penduduk yang berpontesi untuk 

menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Dalam hal ini yang termasuk 

dalam angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja baik yang memiliki 

pekerjaan ataupun yang sedang tidak bekerja, dan sedang mencari 

pekerjaan. Menurut Sudarsono dan Suparman (1981) dalam 

(Wicaksono, 2014) tenaga kerja sendiri yaitu SDM tang melakukan 

pekerjaan.  

Para tenaga kerja menggambarkan kualitas usaha yang diberikan 

oleh seseorang dalam jangka waktu tertentuguna menghasilakn barang 

ataupun jasa. Tenaga kerja memiliki pengaruh pada pendapatan, dengan 

meningkatnya suatu produksi maka dapat meningkatkan tenaga kerja, 

sehingga dengan demikian hal ini diharapkan mampu meningkatkan 

pendapatan. Tenaga kerja mampu membantu dalam melayani 

permintaan konsumen. Dengan terpenuhinya permintaan konsumen 

maka pendapatan mampu menjadi maksimal. 

Menurut Mankiw (2000) dalam (Wijaya & Utama, 2016) salah 

satu faktor produksi yang cukup berpengaruh yaitu tenaga kerja dalan 

kegiatan produksi tersebut, dalam memperoleh output. Dengan 
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meningkatnya tenaga kerja maka dapat meningkatkan jumlah output 

yang diperoleh, hal tersebut berkaitan dengan peningkatan pendapatan.  

5. Teori Produksi 

Proses produksi dalam suatu kegiatan perusahaan dapat menjadi 

sumber utama dalam melancarkan bisnis. Dalam memperbaiki kualitas 

dan kuantitas produksi maka perusahaan memberikan perhatian yang 

cukup besar demi menjamin kesinambungan bisnis pokok. Tanpa 

adanya perbaikan aktivitas produksi, maka perusahaan mendapat 

ancaman dari industri. Dalam melakukan aktivitas produksi diperlukan 

kecermatan dalam mendistibusikan sumber daya agar produksi yang 

dihasilkan dapat optimal. Pengaturan sumber daya baik itu sumber daya 

modal, sumber daya manusia, maupun sumber daya teknologi dalam 

suatu produksi berkaitan erat dengan berbagai hal seperti, nilai tambah, 

pembiayaan proses produksi oleh perusahaan dan elastisitas sumber 

daya terhadap produksi. 

a. Pengertian Produksi 

Produksi merupakan suatu kegiatan dalam peningkatan nilai 

tambah bahan baku yang kemudian diubah menjadi barang 

setengah jadi dan barang jadi. Dalam meningkatkan nilai tambah 

ini berlaku pada semua jenis perusahaan diantaranya, perusahaan 

manufaktur, perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Adapun 

faktor-faktor yang menjadi penentu produksi yaitu faktor SDM, 
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faktor produksi alam, teknologi dan modal yang juga berperan 

untuk proses produksi.  

Dalam proses produksi perusahaan juga dapat memanfaatkan 

air, tanah dan angin yang bersumber dari alam untuk kegiatan 

produksi. Dalam upaya peningkatan produksi suatu perusahaan 

modal menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Beberapa hal 

yang menjadi sumber modal perusahaan adalah modal yang 

diperoleh dari pemegang saham, laba ditahan yang dicari dan 

dikelola oleh perusahaan serta modal hutang guna meningkatnya 

kapasitas. Faktor produksi akan meningkat apabila pemanfaatan 

modal, dan lama usaha di manfaatkan secara optimal (Rasul, 

Wijiharjono, & Setyowati, 2013). 

b. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi merupakan keterkaitan teknis antara input 

(faktor produksi) dan output (hasil produksi). Faktor produksi yaitu 

hal yang sepenuhnya yang ada dalam proses produksi sebab tanpa 

adanya faktor produksi kegiatan kegiatan produksi dapat terhambat. 

Secara umum fungsi produksi memperlihatkan bahwa banyak 

jumlah barang yang diproduksi tergantung pada besarnya faktor 

produksi yang dipergunakan.  Fungsi produksi dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

   Q = (K, L, R, T) 
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Dimana : 

Q = Output 

K = Modal 

L = Tenaga kerja/ Labour 

R = Sumberdaya/ Resource 

T = Teknologi 

Dari persamaan rumus diatas berarti besar atau kecilnya suatu 

tingkat produksi barang tergantung oada besarnya modal, kekayaan 

alam, teknologi, dan jumlah tenaga kerja. Besarnya jumlah 

produksi dapat berbeda-beda dengan jumlah faktor produksi yang 

berbeda pula. Besarnya jumlah produksi berbeda dihasilkan oleh 

faktor yang dianggap tetap yaitu faktor produksi yang meliputi 

modal, peralatan, bangunan, dan mesin. Sedangkan tenaga kerja 

menjadi faktor produksi yang berubah-ubah (Ida Nuraini, SE., 

2013). 

6. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Modal kerja terhadap Pendapatan  

Modal usaha memiliki pengaruh yang signifikan atau positif 

terhadap pendapatan. Peningkatan modal usaha mempengaruhi 

peningkatan pendapatan. Pada temuan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Utami & Wibowo, 2006) dimana modal usaha 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan 
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pedagang. Dengan besarnya nilai p 0,000 < 0,05, maka hipotesis 

dapat diterima. Sedangkan pengaruh positif dapat diketahui dari 

besarnya nilai koefisien regresi 0,049 yang berarti pada setiap 

peningkatan Rp 100.000 maka modal usaha mampu meningkatkan 

jumlah pedagang sebesar Rp 4900. Sehingga, dengan peningkatan 

modal usaha merupakan salah satu faktor yang cukup 

mempengaruhi pendapatan sebab semakin besar modal yang 

dimiliki maka semakin besar pula pendapatannya.  

b. Pengaruh Tenaga kerja terhadap Pendapatan 

Pada hasil temuan penelitian milik (I. P. D. Putra & 

Sudirman, 2015) bahwa tenaga kerja memilik pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usaha warung makan di Kecamatan 

Abiansemal. Dengan nilai P 0,000 < 0,05. Dan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,048 maka dengan kenaikan jumlah tenaga 

kerja satu orang mampu mmeningkatkan jumlah pendapatan pada 

usaha warung makan yang ada di kecamatan Abiansemal dengan 

asumsi. 

c. Pengaruh Lama usaha terhadap Pendapatan  

Lama usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan. Hal ini terbukti pada penelitian (Ratihwulandari & 

Darsana, 2017) bahwa nilai p 0,002 < 0,05. Dan besarnya nilia 

koefisien regresi sebesar 1.3966 maka hal tersebut menunjukkan 
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bahwa bertambahnya suatu pengalaman lama usaha dalam kurun 

waktu 1 tahun  maka dapat meningkatkan pendapatan pengerajin. 

Karena hal ini menunjukkan bahwa semakin lama usaha yang 

dijalankan maka mampu berpengaruh pada pengalaman dalam 

berusaha, meningkatkan skill, dan meningkatnya jumlah pelanggan 

yang dimana dapat meningkatkan pula jumlah pendapatan 

pengerajin.   

d. Pengaruh Modal kerja terhadap Pendapatan dengan lama usaha 

sebagai variabel moderasi 

Pada hasil penelitian (Wibowo & SU, 2019) pengaruh modal 

terhadap pendapatan tidak dapat dimoderasi oleh lama lama usaha. 

hipotesis tersebut tidak dapat diterima sebab berdasarkan uji selisih 

mutlak 1 bahwa diperoleh nilai p 0,389 > 0,005. Sehingga lama 

usaha usaha tidak dapat memoderasi pengaruh modal kerja terhadap 

pendapatan. Yang berarti variabel lama usaha hanya sebagai 

pengaruh langsung terhadap pendapatan. 

Hasil temuan kedua oleh (I. K. S. D. Putra & Mustika, 2016) 

variabel modal dapat memoderasi pengaruh modal terhadap 

pendapatan. Hasil uji selisih mutlak 1 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,009 yang berarti < 0,005. Yang artinya bahwa 

lama usaha mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh modal 

terhadap pendapatan. Dengan modal yang cukup besar maka 
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mampu meningkatkan jumlah produksi, hal ini berkaitan dengan 

jumlah porsi yang terjual sehingga mampu memenuhi permintaan 

pelanggan namun dengan diimbangi pengalaman usaha yang cukup 

mampu meningkatkan kualitas output yang dijual serta 

meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan demikian maka 

pendapatan dapat meningkat. 

e. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pendapatan dengan lama usaha 

sebagai variabel moderasi 

Pada penelitian (I. P. D. Putra & Sudirman, 2015) lama usaha 

dapat memperkuat pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan, 

yang artinya variabel lama usaha dapat memoderasi pengaruh 

tenaga kerja. Variabel moderasi lama usaha memiliki nilai p sebesar 

0,028 < 0,005. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa lama 

usaha berperan sebagai variabel moderasi. Adanya pengaruh tenaga 

kerja melalui lama usaha mampu memperkuat pengaruh terhadap 

pendapatan. Tercukupinya jumlah tenaga kerja guna kegiatan 

produksi maka dapat  memenuhi permintaan konsumen akan barang 

tersebut. Hal ini diimbangi dengan lama usaha yang telah berjalan 

akan mampu meningkatkan kualitas output serta meningkat pula 

jumlah pelanggan. Dengan demikian pengaruh tenaga kerja yang 

dimoderasi oleh lama usaha mampu meningkatkan pendapatan. 

 



25 
 

 
 

7. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dan penelitian terdahulu 

dapat diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

pendapatan pengusaha yaitu modal kerja, dan tenaga kerja dan lama 

usaha.  

 

 

 

 

            

   Sumber : Putra dan Sudirman diolah, 2019 

            Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Keterangan :  

1. Variabel independen dalam penilitian ini yaitu modal kerja 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tenaga kerja 

3. Variabel moderasi yaitu lama usaha 

8. Hipotesis 

 Dalam penelitian ini menganalisis berpa besar modal kerja, tenaga 

kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan pada usaha keripik tempe di 

Kampung Sanan. Sehingga hipotesis yang diduga modal kerja dan 

tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, 

serta lama usaha diduga memoderasi pengaruh modal kerja, dan tenaga 

kerja terhadap pendapatan.  

Pendapatan (Y) 

Modal Kerja (X1) 

Tenaga Kerja (X2) 

Lama Usaha (X3) 


