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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehinnga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

penelitian yang dilakukan. Terdapat penelitian terdahulu sebagai berikut:  

Dewa Made Aris Artaman, Ni Nyoman Yuliarmi, I Ketut Djayastra 

(2015) dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar. Pada penelitian ini yaitu 

terdapat varibel bebas terdiri dari modal usaha, lama usaha, jam kerja, parkir dan 

lokasi usaha dan variabel terikat yaitu pendapatan. Hasil pada penelitian ini yaitu 

variabel modal usaha memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan 

pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar, variabel lama usaha memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar, 

variabel jam kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan 

pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar, variabel parkir tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar, dan variabel 

lokasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan pedagang Pasar Seni 

Sukawati Gianyar.  

Pada penelitian ini variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 

tingkat pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar yaitu variabel modal 

usaha. Persamaan  pada  penelitian  ini  yaitu  penggunaan  variabel-variabel bebas  
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yang mempunyai pengaruh terhadap pada variabel terikat kecuali variabel parkir 

dan lokasi usaha. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis terletak pada subjek penelitian pada subjek penelitian, objek penelitian, 

dan tahun dilakukannya penelitian berbeda.  

Gestri Romaito Butarbutar (2017) dalam jurnal yang berjudul Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan 

Khas di Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang 

positif dan siginifikan antara penggunaan variabel modal, tenaga kerja dan lama 

usaha secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan usaha industri makanan 

khas lemang di Kota Tebing Tinggi. Pada penelitian ini variabel yang dominan 

dalam mempengaruhi pendapatan industri makanan khas lemang adalah variabel 

tenaga kerja. Untuk variabel bebas pada penelitian ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, akan tetapi penulis tidak menggunakan variabel bebas 

tenaga kerja, dan menggantikanya dengan menggunakan variabel jam kerja. 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

terletak pada subjek penelitian, objek penelitian, dan tahun dilakukannya penelitian 

berbeda. 

Budi Wahyono (2017) dalam skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Bantul Kabupaten 

Bantul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan signifikan dan positif variabel modal 

usaha terhadap tingkat pendapatan pedagang Pasar Bantul. Hasil penelitian 

selanjutnya menunjukkan tidak berpengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap 

tingkat pendapatan pedagang Pasar Bantul. Menunjukkan tidak berpengaruh 
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variabel lama usaha terhadap tingkat pendapatan pedagang Pasar Bantul.  Dan 

menunjukkan pengaruh signifikan dan positif variabel jam kerja terhadap tingkat 

pendapatan pedagang Pasar Bantul. Persamaan lainnya penelitian dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah variabel bebas terdiri atas modal usaha, lama 

usaha dan jam kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dari judul terdapat perbedaan subjek penelitian, objek penelitian, dan 

tahun dilakukannya penelitian. 

Vebriyanti Safitri (2018) dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kuliner Kaki Lima Di 

Sepanjang Jalan Area Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Terdapat variabel bebas terdiri dari modal usaha, lama usaha, jam kerja dan usia 

pedagang dan variabel terikat yaitu pendapatan. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang kuliner kaki lima disepanjang jalan area kampus 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018, variabel lama usaha memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kuliner kaki lima 

disepanjang jalan area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. 

Sedangkan variabel jam kerja dan usia pedagang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang kuliner kaki lima disepanjang jalan area kampus 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 

penggunaan variabel bebas terdiri dari modal usaha, lama usaha, dan jam kerja. 

Perbedaan pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel bebas yaitu usia 
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pedagang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dari judul terdapat perbedaan subjek penelitian, objek penelitian, dan tahun 

dilakukannya penelitian. 

Indra Fauzi (2018) dalam skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Nasabah Pembiayaan 

BMT ( Studi Pada BMT At Taqwa Kemanggisan Periode 2017). Hasil dari ini 

penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan terdiri dari lama menjadi anggota BMT, besarnya pembiayaan, 

frekuensi pembiayaan, lama usaha, modal awal, jam kerja, dan tingkat pendidikan 

secara simultan (menyeluruh) berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro 

nasabah pembiayaan BMT At Taqwa. Variabel yang paling berpengaruh dan 

dominan pada penelitia ini yaitu menjadi anggota nasabah pembiayaan BMT At 

Taqwa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah terdapat pada 2 variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.  

Variabel bebas terdiri dari lama usaha dan jam kerja.. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari judul terdapat perbedaan subjek 

penelitian, objek penelitian, dan tahun dilakukannya penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

a. Definisi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yaitu merupakan salah satu pendidikan 

nonformal yang didirikan dan diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan 
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bekal pengetahuan baik sikap, keterampilan, kecakapan hidup guna mampu 

mengembangkan diri, bekerja, usaha mandiri, profesi dan untuk melanjutkan ke 

pendidikan yang lebih tinggi. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi salah 

satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur nonformal yang memiliki 

kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Pendidikan pada dasarnya 

tidak hanya diadakan dan diselenggarakan dalam pendidikan formal, akan tetapi 

terdapat pendidikan lainnya yang diselenggarakan pada pendidikan informal dan 

nonformal.  

Pendidikan formal, informal, dan nonformal saling berkaitan satu sama lain 

dan dari tiga jenis pendidikan tersebut tidak bisa berdiri seorang diri. Antara 

ketiganya sama-sama memenuhi dan melengkapi kebutuhan belajar dalam 

pengembangan pendidikan sepanjang kehidupan. Pendidikan formal terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Adapun pendidikan 

informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam 

bentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan pelengkap pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan dengan jenjang tinggi. Pendidikan nonformal 

berbentuk seperti kelompok bermain, pendidikan ketrampilan, pendidikan 

keaksaraan, pelatihan kerja, dan pendidikan lainya yang ditujukan untuk dapat 

mengembangkan kemampuan tiap individu sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan.  

Menurut Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah atau 

pendidikan nonformal adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, 
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sistematis, dan dilaksanakan diluar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan 

tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-

anak. Sedangkan pendidikan nonformal menurut Hamijoyo yang dikutip Saleh 

Marzuki, bahwa pendidikan nonformal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan 

secara teroganisasi, terencana diluar sistem persekolahan, yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Adapun tujuan pendidikan nonformal menurut Hamijoyo yang dikutip Saleh 

Marzuki adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan 

alamnya dapat secara bebas dan bertanggung jawab menjadi kearah kemajuan, 

gemar berpartisipasi memperbaiki kehidupan mereka. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (LKP) yaitu pendidikan nonformal yang pada proses penyelenggaraanya 

mempunyai sistem yang terlembagakan. Didalamnya terdapat makna bahwasanya 

setiap pengembagan pendidikan nonformal diperlukan program perencaan yang 

matang, baik dari melalui kurikulum, sarana prasarana, isis program, sumber 

belajar, sasaran didik, dan faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam 

pendidikan nonformal.  

b. Jenis-Jenis Kursus 

Daftar Jenis-Jenis Kursus yang terdaftar di Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Pelatihan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: 

- Kursus Komputer   - Kursus Broadcasting  

- Kursus Bahasa Inggris  - Kursus Pariwisata  

- Kursus Menjahit   - Kursus Care Giver 
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- Kursus Tata Kecantikan Rambut - Kursus Bahasa Indonesia 

- Kursus Tata Rias Pengantin  - Kursus Modeling 

- Kursus Tata Kecantikan Kulit - Kursus Garment 

- Kursus Otomotif   - Kursus Pramugari 

- Kursus Mengemudi   - Kursus Photografi 

- Kursus Tata Boga   - Kursus Bahasa Jerman 

- Kursus Seni Musik   - Kursus Public Speaking 

- Kursus Mental Aritmatika  - Kursus Refleksi 

- Kursus Bordir   - Kursus Expor Impor 

- Kursus Akuntansi   - Kursus Penerbang 

- Kursus Hantaran    - Kursus Bahasa Prancis  

- Kursus Bahasa Mandarin  - Kursus Pertamanan 

- Kursus Bahasa Jepang  - Kursus Anak Buah kapal 

- Kursus Spa    - Kursus Kesetaraan  

- Kursus Meubeler   - Kursus Desain Interior 

- Kursus Seni Tari   - Kursus Public Relation 

- Kursus Desain Grafis  - Kursus Seni Drama 

- Kursus Perhotelan   - Kursus Bahasa Belanda 

- Kursus Baby Sitter   - Kursus Jurnalistik 

- Kursus Bahasa Korea  - Kursus Security 

- Kursus Administrasi Perkantoran - Kursus Pengobatan Tradisional 

- Kursus Las    - Kursus Bahasa Italia 

- Kursus Pendidik PAUD  - Kursus Kerajinan Tangan 
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- Kursus Seni Rupa   - Kursus Bahasa Spanyol 

- Kursus Senam   - Kursus Teknisi HP 

- Kursus Peternakan   - Kursus Batik 

- Kursus Akupuntur   - Kursus Pasar Modal 

- Kursus Sablon   - Kursus Bahasa Rusia 

- Kursus Sekretaris   - Kursus Topografi 

- Kursus Asisten Perawat  - Kursus Bahasa Jawa 

- Kursus Perpajakan 

c. Peran Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menyediakan bahan belajar yang 

mencakup keseluruhan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang memiliki 

hubungan dengan aspek kehidupan. Hal tersebut ditunjukkan untuk dapat 

memenuhi segala macam kebutuhan belajar yang timbul dalam kehidupan 

masyarakat.  Keberadaan pendidikan nonformal seperti Lembaga Kursus dan 

Pendidikan (LKP) ini sangat dibutuhkan masayarakat dengan berbagai alasan 

sebagai berikut 1) Kebutuhan pendidikan ketrampilan yang tidak bisa dijawab dan 

didapatkan di pendidikan formal, 2) Kemajuan dan kecanggihan teknologi, 3) 

Akses pendidikan formal yang terbatas untuk menjangkau masyarakat, 4) Adanya 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkembangan dan kehidupan 

masyarakat.  

Adapun program pendidikan nonformal dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: 

1. Program pendidikan dasar yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang belum memiliki kemapuan-kemampuan dasar. 
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2. Program pendidikan lanjutan yang memberikan pelayanan pendidikan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kejenjang yang 

lebih tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang 

merupakan salah satu pendidikan nonformal semakin nyata dibutuhkan dalam 

usaha pengembangan dan implementasi belajar sepanjang hayat (infelong 

learning). 

1. Sebagai pelengkap (complement) bahan belajar yang diselenggarakan di 

sekolah. 

2. Sebagai penambah (suplement) bahan belajar yang dipelajari disekolah. 

3. Sebagai lembaga pilihan lain yang berdiri sendiri (subtituf). 

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan belajar yang timbul dalam kehidupan 

masyarakat sangat dirasakan sebagai tuntutan pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini 

yang melatar belakangi peran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai solusi 

yang dibutuhkan masyarakat guna penambah dan pelengkap bahan belajar dan serta 

sebagai lembaga pilihan lain untuk mengembangkan pengetahuan dan kerampilan.  

2. Pendapatan 

a. Definisi Pendapatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendapatan ialah hasil kerja 

(usaha atau sebagainya). Sedangkan pada kamus manajemen, pendapatan ialah 

uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk 

upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang dapat juga 
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dimaksud pada seberapa banyak yang dinilai dengan satuan mata uang yang 

diterima seseorang pada periode tertentu. 

Tujuan pokok didirikannya dan dijalankannya suatu usaha adalah untuk 

memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan usaha yang dijalankan tersebut. 

Menurut Winardi dalam Firdausa (2013) bahwa pendapatan menunjukkan 

keseluruhan hasil material atau uang yang dicapai atau diterima dari penggunaan 

kekayaan atau jasa yang diterima rumah tangga atau seseorang pada jangka waktu 

tertentu dalam kegiatan ekonomi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan aliran 

penerimaan yang dapat berupa harta lain atau kas yang didapatkan seseorang atas 

penjualan yang menghasilkan barang atau jasa. 

b. Jenis- Jenis Pendapatan 

Menurut Jaya (2011), Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi 

tiga golongan, yaitu: 

1. Gaji dan upah, merupakan imbalan yang diperoleh seseorang setelah 

melakukan suatu pekerjaan pada orang lain yang diberikan dalam kurun waktu satu 

hari, minggu dan satu bulan. 

2. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari suatu hasil produksi 

dikurangi biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan milik keluarga sendiri 

atau milik sendiri, yang mana nilai sewa kapital pada milik sendiri semuanya biaya-

biaya biasanya tidak diperhitungkan.   
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3. Pendapatan dari usaha lain merupakan suatu pendapatan yang diterima tanpa 

harus mencurahkan tenaga kerja. Pendapatan dari usaha lain merupakan pendapatan 

sampingan yang dapat terdiri dari pendapatan hasil menyewakan aset, pendapatan 

pensiun, sumbangan dari pihak lain, bunga dari uang dan lain-lain. 

Sedangkan macam-macam pendapatan menurut perolehannya dapat dibagi 

menjadi 2: 

1 Pendapatan kotor yaitu suatu hasil dari jumlah omzet penjualan atau 

penjualan barang dagangan yang diperoleh sebelum dikurangi oleh biaya dan 

pengeluaran lainnya. 

2 Pendapatan bersih yaitu suatu penerimaan hasil yang telah dikurangi biaya 

retribusi, biaya makan, biaya transportasi, pembeliaan bahan atau dimana revenue 

(total penerimaan) dikurangi oleh cost (total biaya). 

Berdasarkan pendapatan penduduk dibagi penggolongannya menjadi 4 

golongan sebagai berikut: 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi yaitu bila rata-rata pendapatan lebih dari 

Rp. 3.500.000,00/ bulan. 

2. Golongan pendapatan tinggi yaitu bila rata-rata pendapatan antara Rp. 

2.500.00000 s/d Rp. 3.500.000,00/ bulan. 

3. Golongan pendapatan sedang yaitu bila rata-rata pendapatan antara Rp 

1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00/ bulan.  

4. Golongan pendapatan rendah yaitu bila rata-rata pendapatan Rp. 

1.500.000,00/ bulan ke bawah. 
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3. Modal Usaha 

Modal usaha adalah sejumlah modal baik dalam bentuk uang maupun tenaga 

yang dibutuhkan dalam memulai dan menjalankan suatu usaha. Modal adalah dana 

untuk suatu awal mendirikan sebuah perusahaan dan dana tersebut pula  digunakan 

untuk aktivitas usaha. Peran modal dalam usaha sangat penting karena sebagai alat 

produksi suatu barang dan jasa. Suatu usaha tanpa adanya modal sebagai salah satu 

faktor dalam produksi suatu barang atau jasa tidak akan dapat berjalan. 

Modal usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan. 

Terdapat asumsi bahwa semakin besar modal usaha yang dikeluarkan seseorang 

dalam menjalankan usahanya semakin besar pula pendapatan yang akan 

diperolehnya. Kendati tidak seluruh modal usaha yang banyak akan memperoleh 

pendapatan yang banyak pula, namun modal usaha merupakan faktor awal yang 

penting bagi seseorang dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yang akan 

dijalaninya.  

Dapat disimpulkan modal usaha dalam penelitian ini adalah besarnya dana 

yang dikeluarkan oleh lembaga kursus bahasa asing dalam memenuhi segala 

kebutuhan aktivitas yang berada dalam lembaga kursus bahasa asing tersebut. 

Satuan modal usaha lembaga kursus bahasa asing dinyatakan dalam bentuk rupiah. 

4. Lama Usaha 

Lama Usaha adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang dijalankan. 

Lama usaha Juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang sudah dijalani 

pedagang dalam menjalankan usaha (Utami dan Wibowo, 2013). Lamanya suatu 

usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat 
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mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku (Sukirno, 2006). 

Terdapat asumsi yang mengatakan bahwasanya semakin lama seseorang dalam 

menjalankan usaha yang dijalani maka akan semakin berpengalaman orang yang 

menjalankan usaha tersebut.  

Seseorang yang berpengalaman dalam menjalankan usahanya bisa dinilai 

dengan melihat masa kerja dan jangka waktu seseorang dalam menekuni bidang 

pekerjaannya. Berdasarkan pengalaman pada usaha ini, seseorang pengusaha bisa 

mengumpulkan pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan dalam bekerja. Hal 

inilah yang menjadikan seseorang pengusaha dalam menentukan keputusan tidak 

ragu lagi dalam usaha yang dijalani.  

Lama usaha menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan dari usaha 

seseorang. Semakin lama seseorang dalam menjalankan usahanya, akan terdapat 

pengalaman seseorang dalam melihat peluang, potensi dan keputusan yang akan 

diambil pada saat menjalankan usahanya untuk memperoleh tujuan yang salah 

satunya yaitu berupa pendapatan. 

Didalam penelitian yang dimaksud dengan lama usaha adalah lama waktu 

yang sudah dijalani pemilik dan lembaga kursus bahasa asing dalam menjalankan 

usahanya. Waktu tersebut merupakan lamanya lembaga kursus dalam menekuni 

bidang atau usahanya. Satuan pengukuran lama usaha pada penelitian ini 

menggunakan satuan tahun yang dihitung dari tahun berdirinya lembaga kursus 

bahasa asing. Hal itu bertujuan untuk memudahkan dalam memperoleh data bagi 

lembaga kursus bahasa asing yang pertama mendalami dibidangnya atau yang telah 

lama mendalami dibidangnya. 
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5. Jam Kerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jam kerja adalah waktu yang 

dijadwalkan untuk perangkat bagi pegawai dan sebagainya untuk bekerja Jam kerja 

yaitu suatu jumlah waktu kerja yang perlukan dalam aktivitas kerja. Aktivitas kerja 

yaitu suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dan lainnya. Jam kerja bisa 

diartikan sebagai waktu kerja seseorang yang dipakai dan dimanfaatkan guna 

memproduksi barang dan jasa.. Bondan Supraptilah membagi lama jam kerja 

seseorang dalam satu minggu menjadi tiga kategori yaitu (Ananta dan Hatmaji, 

1985:75): 

1. Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Jika seseorang 

bekerja dibawah 35 jam per minggu, maka ia dikategorikan bekerja dibawah jam 

normal. 

2. Seseorang yang bekerja antara 35 sampai 44 jam per minggu. Disini 

seseorang dikategorikan bekerja pada jam kerja normal. 

3. Seseorang yang bekerja diatas 45 jam per minggu. Bila seseorang dalam satu 

minggu bekerja diatas 45 jam, maka ia dikategorikan bekerja dengan jam kerja 

panjang. 

 Jam kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan, 

karena semakin banyak lama waktu kerja yang dilakukan seseorang dalam 

menjalankan usaha, semakin maksimal pendapatan yang akan diterima seseorang, 

dibandingkan dengan seseorang dengan waktu kerja yang lebih sedikit yang tidak 

dapat memaksimalkan pendapatan yang akan diperolehnya.. 
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Jam kerja pada penelitian ini yaitu waktu yang dihitung adalah jam kerja 

operasional lembaga kursus bahasa asing pada setiap hari atau hari kerja. Dimulai 

dari lembaga kursus bahasa asing membuka tempat lembaganya sampai menutup 

tempat lembaganya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam menganalisa masalah yang akan dihadapi dan mewujudkan arah dari 

penyusunan penelitian ini dibutuhkan suatu kerangka pemikiran guna memberikan 

tahap-tahap penelitian ini. 

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan profil lembaga 

kursus bahasa asing dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan 

lembaga kursus bahasa asing di kawasan Kampung Bahasa. Variabel independen 

yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependent yaitu: Modal Usaha (X1), 

Lama Usaha (X2) dan Jam Kerja (X3)  terhadap Pendapatan (Y1).  

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas untuk lebih jelasnya varibel 

independent yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependent maka dapat 

disusun konsep kerangka pemikiran pada gambar sebagai berikut: 

 Modal Usaha (X1) 

    

 Lama Usaha (X2)                                      Pendapatan (Y) 

 

 Jam Kerja (X3) 

Sumber: Vebriyanti Safitri, 2018 (diolah) 

Gambar 2.1. Konsep Kerangka Pemikiran 
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KETERANGAN: 

   = Pengaruh antar variabel 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran diatas dapat ditarik hipotesis 

sementara yang hendak dibuktikan kenyataannya dan kebenarannya pada peneliti 

ini antara lain: 

1. Modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa asing 

di Desa Tulungrejo. (Modal usaha pada Bulan September 2019 dan Pendapatan 

pada Bulan September 2019). 

2. Lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa asing 

di Desa Tulungrejo. (Lama usaha dari tahun berdirinya lembaga kursus sampai pada 

Bulan September 2019 dan Pendapatan pada Bulan September 2019). 

3. Jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan lembaga kursus bahasa asing di 

Desa Tulungrejo. (Rata-rata jam kerja lembaga kursus dalam sehari pada Bulan 

September 2019 dan Pendapatan pada Bulan September 2019). 

 


