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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu  

Chintya (2013) yang berjudul Analisis Pendapatan Pedagang di Pasar 

Jimbaran, Kelurahan Jimbaran. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara terstruktur dan studi pustaka. Sedangkan responden penelitian 

sebanyak 106 responden dengan teknik penentuan sampel menggunakan 

metode Stratified Random Sampling. Variabel bebasnya yang digunakan 

meliputi jam kerja, modal kerja, lokasi dan jenis produk. Hasil penelitian ini 

menujukkan ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara jam kerja, 

modal kerja, lokasi dan jenis produk terhadap pendapatan para pedagang di 

Pasar Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan. Disamping itu, variabel-variabel 

tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan para 

pedagang di Pasar Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan. Dari ke empat variabel 

yang berpengaruh dominan adalah Jam kerja, ini terlihat dari koefisien beta 

dari variabel jam kerja (0,574) paling besar dari variabel lainnya, yaitu 

variabel modal kerja (0.274), variabel lokasi (0.157) dan variabel jenis produk 

(0,143). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah metode penelitian yang digunakan, bedanya penulis 

menggunakan metode tambahan yaitu kuesioner (angket). Sedangkan untuk 

variabel bebas yang digunakan hanya jam kerja dan modal usaha saja yang 

sama sedangkan variabel yang lainnya berbeda. Untuk analisis yang 
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digunakan adalah sama yaitu analisis regresi linier berganda akan tetapi, untuk 

tempat dilakukannya penelitian berbeda.  

Asakdiyah (2014) dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional di 

Kota Yogyakarta. Metode yangdigunakan dengan angket/kuesioner dan 

responden penelitian ditentukandengan metode purposive sampling. Lokasi 

penelitian dilakukan di empat pasar tradisional yang berada di Kota 

Yogyakarta yaitu: a) Pasar Demangan, b) Pasar Kranggan, c) Pasar Sentul, 

dan d) Pasar Prawirotaman. Dimana setiap pasar peneliti menyebar sebanyak 

125 kuesioner yang dibagikan kepada para pedagang pasar tradisional di Kota 

Yogyakarta, akan tetapi responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 

100 pedagang di setiap pasarnya. 

Firdausa (2013) berjudul Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha dan 

Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak. 

Metode yang digunakan adalah kuesioner dan studi pustaka. Penentuan 

sampel penelitian menggunakan teknik random sampling dan jumlah 

responden sebanyak 75 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel modal usaha, lama usaha dan jam kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap jumlah pendapatan pedagang kios Bintoro Demak. Pengaruh tiga 

variabel tersebut cukup besar yaitu sebesar 70,9% sedangkan sisanya yang 

sebesar 29,1% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. Ketiga variabel tersebut juga secara bersama-sama 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar 
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Bintoro Demak. Dari ketiga variabel tersebut, variabel yang dominan adalah 

modal usaha dan yang paling kecil adalah jam kerja. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yang 

digunakan dan teknik pengambilan sampel, bedanya penulis menggunakan 

metode tambahan yaitu wawancara terstruktur. Sedangkan untuk variabel 

bebas yang diteliti juga sama, bedanya penulis menambahkan variabel tingkat 

pendidikan ke dalam penelitian. Untuk analisis yang digunakan adalah sama 

yaitu analisis regresi linier berganda akan tetapi, untuk tempat dilakukannya 

penelitian berbeda.  

Artaman (2015) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar. Tujuan dari 

penelitian ini a) menganalisis pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja, 

parkir dan lokasi usaha secara simultan terhadap pendapatan pedagang pasar 

Seni Sukawati, b) menganalisis pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja, 

parkir dan lokasi usaha secara parsial terhadap pendapatan pedagang Pasar 

Seni Sukawati c) menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi 

pendapatan pedagang Pasar Seni Sukawati. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 89 responden diambil melalui teknik nonprobability sampling dari 

total populasi sebesar 792 pedagang di pasar Seni Sukawati. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis regresi 

linier berganda. Hasil analisis secara simultan menunjukkan variabel modal 

usaha, lama usaha, jam kerja, parkir dan lokasi usaha berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang pasar Seni Sukawati. 
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Damariyah (2015) dalam penelitian yang berjudul“Pengaruh Modal 

Kerja, Lama Usaha Dan Jam Kerja, Lokasi Usaha dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pendapatan Pedagang (studi kasus di pasar Desa Pandansari 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”. Dalam penelitian ini terdapat 

lima variabel independen yaitu modal awal, lama usaha, jam kerja lokasi dan 

tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

pendapatan pedagang. Penelitian ini mengunakan alat analisis Regresi Linier 

Berganda yang mendapatkan hasil bahwa modal kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap pendapatan pedagang dan lama usaha,lokasi, jam kerja 

dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. 

Penelitian ini mengambil data tersebut untuk di jadikan perbandingan 

karena sama-sama menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang. Namun yang membedakan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang memfokuskan pada 

variabel modal usaha, lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan 

pedagang, Perbedaan lainnya juga terletak di wilayah dan tahun penelitian 

yang berbeda.  

B. Landasan Teori 

1. Pendapatan  

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat 

atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan 

maupun tahunan (Sukirno, 2006). Rahardja dan Manurung (2001) 

mengemukakan pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) 
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seseorang atau suatu rumah tangga dalam periode tertentu.Berdasarkan kedua 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan 

penghasilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan kinerjanya, baik 

pendapatan uang maupun bukan uang selama periode tertentu, baik harian, 

mingguan, bulanan maupun tahunan. 

Dengan demikian pendapatan penjual diperoleh dari seberapa banyak 

jumlah barang yang terjual dengan harga yang telah disepakati antara penjual 

dan pembeli. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan pedagang pasar adalah pendapatan yang diterima atas jumlah 

barang yang terjual dikalikan dengan harga per unit barang tersebut menurut 

jenis-jenis dagangannya. 

Boediono (1982: 170) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil 

dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor 

produksi.Harga faktor produksi di pasar ditentukan oleh saling tarik 

menariknya antara penawaran dan permintaan. 

Secara singkat pendapatan (income) seorang warga masyarakat ditentukan 

oleh: 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang bersumber 

pada hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun lalu, dan warisan 

atau pemberian. 

2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga 

ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di 

pasar. 
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a. Jenis-Jenis Pendapatan 

Rahardja dan Manurung (2001) membagi pendapatan menjadi tiga bentuk, 

yaitu: 

1) Pendapatan ekonomi 

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau 

keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi 

atau menambah asset bersih.Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, 

pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain. 

2) Pendapatan uang 

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau 

keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi 

yang diberikan.Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain 

sebagainya. 

Menurut cara perolehannya, pendapatan dibedakan menjadi 2 (Tohar, 2003): 

1) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi 

dengan pengeluaran biaya-biaya. 

2) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi 

dengan pengeluaran biaya-biaya. 
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b. Sumber-Sumber Pendapatan 

Rahardja dan Manurung (2001) menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber 

pendapatan keluarga, yaitu: 

1) Gaji dan upah 

Pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa 

yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu 

organisasi. 

2) Asset produktif 

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh 

seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas 

penggunaannya. 

3) Pendapatan dari pemerintah 

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh 

seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. 

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi pendapatan 

a. Modal  

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung 

maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan 

Modal terdiri dari uang atau barang yang bersama faktor produksi tanah dan 

tenaga kerja yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal 

merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan tinggi 

rendahnya pendapatan, namun bukan merupakan faktor satu-satunya yang 

dapat meningkatkan pendapatan (Suparmoko, 1986 dalam Firdausa, 2012). 
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Didalam usaha, modal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berhasil 

tidaknya suatu usaha yang telah didirikan. Modal dapat di bagi menjadi : 

1) Modal Tetap 

Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa untuk proses produksi 

dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi. 

2) Modal Lancar 

Modal lancar adalah modal yang hanya memberikan jasa sekali saja dalam 

proses produksi, bisa dalam bentuk bahan baku dan kebutuhan lainnya 

sebagai penunjang usaha tersebut.  

Modal merupakan nyawa dalam berbisnis tanpa modal bisnispun 

sangat susah untuk maju dan berkembang lebih pesat lagi. Inilah yang menjadi 

permasalahan bagi para pedagangan dengan modal awal sangat minim sangat 

bisa dipastikan bila usahanya akan susah berkembang berbeda dengan usaha 

yang memiliki modal awal sangat besar pasti usahanya sangat cepat 

berkembang karena modal sangat mempengaruhi pendapatan pedagang.  

Modal dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti dengan  : 

a) Modal sendiri  

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri 

modal itu sendiri diperoleh dari hasil menabung, sumbangan, hibah ataupun 

warisan. 
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b) Modal Asing  

Modal asing merupakan modal pinjaman yang diperoleh dari pihak luar 

perusahaan. keuntungan dari modal asing ini kita akan mendapatkan modal 

pinjaman dalam jumlah banyak. 

c) Modal Patungan 

Modal patungan merupakan modal yang didapat dengan cara membagi 

modal yang diperlukan kepada orang yang mau bekerjasama dengan cara 

mengabung modal sendiri dengan modal satu orang temen atau beberapa 

orang Buchari, 2006: 112) Pada umumnya sumber pemodalan dalam usaha 

kecil berasal : 

1) Uang tabungan sendiri 

2) Dari teman atau relasi 

3) Pinjaman barang dagangan 

4) Kredit bank 

5) Laba yang diperoleh 

b. 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). Sedangkan menurut Asmie (2008) lama usaha merupakan lamanya 

pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalani saat 

ini.Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana 
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pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah 

laku (Sukirno, 2006). 

Ada suatu asumsi bahwa semakin lama seseorang menjalankan 

usahanya maka akan semakin berpengalaman orang tersebut. Sedangkan 

pengalaman kerja itu sendiri merupakan proses pembentukan pengetahuan 

atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan dalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984). Pengalaman usaha seseorang 

dapat diketahui dengan melihat jangka waktu atau masa kerja seseorang dalam 

menekuni suatu pekerjaan tertentu. Semakin lama seseorang melakukan 

usaha/kegiatan, maka pengalamannya akan semakin bertambah. Pengalaman 

usaha ini dapat dimasukkan ke dalam pendidikan informal, yaitu pengalaman 

sehari-hari yang dilakukan secara sadar atau tidak dalam lingkungan 

pekerjaan dan sosialnya (Simanjuntak, 2001). 

c. Jam Kerja 

Jam kerja merupakan jangka waktu yang digunakan untuk 

menjalankan suatu usaha. Yang dimaksud jam kerja didalam penelitian ini 

adalah waktu yang digunakan oleh pedagang pasar tradisional dalam 

menjajarkan barang dagangannya setiap harinya. Jam kerja terganntung pada 

jenis dagangan yang dijual belikan, kecepatan habis terjual suatu barang 

dagangan, cuaca dan lainnya yang mempengaruhi jam kerja pedagang. 

Jones G dan Bondan Supratilah membagi lama jam kerja seseorang dalam 

satu minggu menjadi tiga kategori yakni : (Ananta dan Hatmaji, 1985 : 75) 
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1) Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu, maka dia 

dikategorikan bekerja dibawah jam normal. 

2) Seseorang yang bekerja antara 35 sampai 44 jam perminggu, maka 

dikategorikan bekerja pada jam kerja normal. 

3) Seseorang yang bekerja diatas 45 jam perminggu maka ia dikategorikan 

bekerja dengan jam kerja panjang. 

Jam kerja erat kaitannya dengan pendapatan seseorang, pada pedagang 

sektor informal ditentukan dengan kualitas barang atau jasa dagangan yang 

terjual. Hubungan jam kerja dengan pendapatan juga didasari oleh teori 

alokasi waktu kerja didasarkan pada teori utilitas yaitu bekerja atau tidak 

bekerja untuk menikmati waktu luangnya. Bekerja berarti akan menghasilkan 

upah yang selanjutnya akan menigkatkan pendapatan. Dalam pendekatan 

mikro, tingkat upah memiliki peran langsung dengan jam kerja yang 

ditawarkan, pada kebanyakan pekerja, upah merupakan suatu motivasi dasar 

yang mendorong seseorang untuk bekerja, sehingga hubungan antara upah 

dengan jam kerja adalah positif, dimana pada saat jam kerja yang ditawarkan 

semakin tinggi, maka upah yang diterima juga semakin tinggi. 

3. Pedagang 

adalah orang yang melakukan usaha jualan, usaha kerajinan maupun 

usaha pertukangan  kecil. Pedagang dikategorikan menjadi: 

a. Pedagang grosir, yaitu pedagang yang beroperasi dalam rantai distribusi 

antara produsen dengan pedagang eceran. 
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b. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk secara langsung 

kepada konsumen. 

Pedagang di pasar tradisional dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pedagang kios, yaitu pedagang yang mempunyai dan menempati 

bangunan kios di pasar. 

b. Pedagang non kios, yaitu pedagang yang menempati tempat selain kios, 

seperti dalam los, luar los. 

4.  Pasar dan Pasar Tradisional 

a.  Pengertian Pasar 

Dalam arti ekonomi, pasar seringkali diartikan sebagai tempat 

bertemunya penjual dan pembeli (permintaan dan penawaran) untuk 

melakukan transaksi jual beli.Konsep tradisional, pasar diartikan sebagai 

“tempat” bertemunya kekuatan penjual (supply) dan kekuatan pembeli 

(demand) sehingga menimbulkan transaksi. 

Menurut Boediono (2000) dalam Ilmu Ekonomi pengertian pasar tidak 

harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian 

sehari-hari.Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi 

transaksi antara penjual dan pembeli.Barang yang ditransaksikan bisa berupa 

barang apapun, mulai dari beras dan sayur-mayur, sampai jasa angkutan, uang 

dan tenaga kerja.Setiap barang ekonomi mempunyai pasarnya sendiri-sendiri. 

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 menyebutkan pasar adalah 

tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual 

barang/jasa dan pembeli yang mempunyai uang untuk membeli barang dengan 
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harga tertentu. Pasar dapat terjadi dimana saja, yang penting memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Ada tempat untuk berdagang 

b) Terdapat barang atau jasa untuk diperdagangkan 

c) Terdapat pedagang 

d) Terdapat pembeli 

e) Adanya hubungan antara penjual dengan pembeli dalam 

suatu transaksi jual beli 

1. Pasal 1 Ayat 1 : Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah 

penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar 

tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan 

lainnya.  

2. Pasal 1 Ayat 2 : Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan Badan Usaha Milik Daerah termaksud kerjasama dengan swasta 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 

barang dagangan melalui tawar menawar.  

3. Pasal 1 Ayat 5 : Toko Modern ( Pasar Modern) adalah toko dengan system 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 

berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.  
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Hentiani (2011) menyebutkan bahwa jenis pasar menurut transaksinya 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Pasar tradisional 

Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah 

termasuk kerjasama dengan swasta. Kerjasama yang dimaksud dalam 

bentuk tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang melalui proses jual beli barang dagangan 

dengan tawar menawar.  

2) Pasar modern 

Pasar modern adalah pasar atau toko yang mempunyai sistem pembayaran 

secara mandiri, serta penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara 

langsung melainkan pembeli melakukan pelayanan secara mandiri 

(swalayan) atau terkadang dilayani oleh pramuniaga (Atun, 2016).Pada 

umumnya pasar modern menjual barang-barang kebutuhan pokok.Selain 

itu juga menjual barang-barang tahan lama seperti barang pecah belah, 

barang elektroni. 

Jadi, pasar adalah wadah bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan jumlah dan harga pada 

tingkat tertentu. Dari definisi ini, ada empat poin penting yang menonjol yang 

menandai terbentuknya pasar: pertama, ada penjual dan pembeli; kedua, 

mereka bertemu disebut tempat tertentu; ketiga, terjadi kesepakatan antara 

penjual dan pembeli sehingga terjadi jual beli atau tukar-menukar; dan 

keempat, antara penjual dan pembeli kedudukannya sederajat. 
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b Macam-Macam Pasar 

1) Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition Market) 

Merupakan pasar dengan kondisi penjual dan pembeli yang banyak 

dan produk yang dijual bersifat homogen, sehingga penjual dan pembeli tidak 

dapat mempengaruhi harga jual beli. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri 

yaitu produk bersifat homogen, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan 

yang sempurna, produsen mudah masuk dan keluar pasar, dan harga murni 

hasil penawaran dan permintaan (Supply and Demand). Contoh pasar 

persaingan sempurna di Indonesia itu seperti pasar tradisional yang menjual 

bahan pangan. Pada sistem harga paasar persaingan sempurna, dijelaskan 

bahwa produsen dan konsumen tidak sapat mempengaruhi harga. Harga pada 

pasar persaingan sempurna cenderung stabil,  

sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran padapasar 

persaingan sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu 

jumlah barang (OQ). Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang 

ditawarkan tidak akan menaikan atau menurunkan harga barang. Sehingga 

kurva tersebut merupakan kurva pendapatan rata-rata AR. 
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Kurva permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna (Average Revenue) 

dan pendapatan marginal atau MR (Marginal Revenue). 

  P 
 
 

 D=S=AR=MR 

 

 

         p 

Gambar 2.1. 

 

2) Pasar Persangan Tidak Sempurna (Imperfect Competition Market) 

Merupakan pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna, pasar persaingan 

tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan 

monopolistik. 

a) Pasar monopoli merupakan suatu keadaan pasar dimana hanya ada satu 

kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, 

sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi. Contoh : perusahaan negara 

dan perusahaan minyak bumi serta gas alam. Pada pasar monopoli 

keuntungan maksimum dapat digambarkan sebagai berikut : 

b) Pasar oligopoli merupakan keadaan pasar dimana terdapat beberapa 

produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen 

maupun secara diam-diam bekerja sama. Contoh pasar oligopoly adalah 

perusahaan industri mobil atau motor,industri baja dan industri rokok. 

Seorang ahli ekonomi P.Sweezy memperkenalkan kurva permintaan patah 
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(Kinked Demand). Menurutnya kurva permintaan yang dihadapi oleh 

perusahaan oligopoli patah pada satu titik harga tertentu untuk 

mencerminkan perilaku produsen oligopoli. 

Dari teori kurva permintaan dapat disimpulkan bahwa industry telah 

dewasa, baik dengan direfensiasi produk maupun tanpa diferensiasi 

produk, jika suatu perusahaan menurunkan harga maka perusahaan lain 

akanmengikuti dan menandingi penurunan harga tersebut, dan jika 

perusahaan menaikan harga maka perusahaan lainnya dalam industri tidak 

akan mengikutinya. 

c) Pasar monopolistic merupakan pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar 

terdapat banyak produsen namun ada perbedaan produk diantara produk 

yang dihasilkan oleh masing-masing produsen, sehingga pada dasarnya 

pasar persaingan monopolistic sama dengan model pasar persaingan 

sempurna hanya saja dalam pasar monoposlistik diperkenalkan adanya 

perbedaan produk. Contoh dari pasar persaingan monopolistik adalah 

seperti rumah makan, tukang cukur dan perusahaan angkutan. 

c. Pasar Tradisional 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern, “Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan 

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 

usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 
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kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 

modalkecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar. 

Salah satu karakteristik yang menonjol dari pasar tradisional adalah 

banyaknya pedagang yang menjual jenis barang dan jasa yang sama. Di 

dalamnya juga tidak terdapat peraturan yang ketat.Sehingga penjual dengan 

mudahnya bisa masuk dan keluar pasar.Disamping itu, harga yang ditawarkan 

cendrung lebih murah dan dapat ditawar oleh pembeli. 

Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mampu menjangkau 

berbagai lapisan masyarakat.Baik lapisan masyarakat kalangan atas, 

menengah, maupun masyarakat kalangan bawah.Mereka semua bisa mencari 

kebutuhan sehari-hari mereka di pasar tradisional.Disamping itu, di dalam 

pasar tradisional masyarakat yang datang tidak selalu menjadi pembeli, namun 

mereka bisa menjadi penjual.Misalnya saja masyarakat menjual barang hasil 

produksi mereka ke para pedagang di pasar, seperti hasil pertanian, industri dan 

lain-lain.Jika dipahami lebih dalam, pasar tradisional merupakan tempat 

ekonomi kerakyatan dan pusat kehidupan masyarakat lapisan menengah ke 

bawah. 

Menurut Asakdiyah (2004) pasar tradisional berfungsi sebagai berikut: 

1) Sebagai fasilitas umum untuk melayani kebutuhan sehari-hari 

masyarakat. 

2) Sebagai pusat perdagangan kota. 

3) Fungsinya sebagai stabilitas harga. 
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d. Fungsi Pasar 

Menurut Soeratno (2003) pasar berperan sangat penting dalam suatu 

sistem ekonomi. Terdapat lima fungsi utama pasar dan setiap fungsi 

mengandung pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem ekonomi. Fungsi 

pasar tersebut adalah: 

1) Pasar menentukan harga barang. Pada sistem ekonomi pasar, harga 

merupakan ukuran nilai barang. Jika suatu barang permintaannya 

meningkat, berarti masyarakat membutuhkan lebih banyak. Dalam jangka 

yang relatif singkat perusahaan tidak bisa menambah jumlah barang yang 

ditawarkan secara seketika. Akibatnya harga barang tersebut naik. 

Kenaikan harga suatu barang akan mendorong produsen memproduksi 

barang tersebut (jawaban masalah what). 

2) Pasar dapat mengorganisasi produksi. Harga barang di pasar menjadi 

acuan perusahaan dalam menentukan metode produksi yang paling efisien 

(jawaban masalah how). 

3) Pasar mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan 

(jawaban masalah for whom). Pasar melakukan penjatahan. Konsumsi saat 

ini dibatasi oleh jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan saat ini. 

4) Pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. 

Tabungan dan investasi yang terjadi di pasar merupakanusaha untuk 

memelihara sistem dan memberikan kemajuan aktivitas ekonomi. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Modal Usaha berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pasar. 

2. Lama Usaha berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pasar 

3. Jam Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pasar. 

D. Kerangka Berpikir 

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk 

memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan 

suatu kerangka pemikiran yang skematis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal Usaha (X1) 

Lama Usaha (X2) 

Jam Kerja (X3) 

Pendapatan (Y) 


