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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau refrensi, 

bahkan sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan 

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu 

proses penyusunan penelitian ini adalah : 

Vera, dkk (2012) meneliti tentang “Analisis Pendapatan Pedagang 

Canang di Kabupaten Badung”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh curahan jam kerja, jumlah pekerja, modal usaha, dan lokasi usaha 

terhadap pendapatan pedagang canang secara serempak dan parsial di 

Kabupaten Badung. Hasil pengujian menunjukkan variabel Curahan jam kerja, 

Jumlah tenaga kerja, Modal usaha dan Lokasi usaha secara serempak 

berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang canang di Kabupaten Badung. Dari 

keempat variabel yang digunakan Curahan jam kerja, Jumlah tenaga kerja, 

Modal usaha dan Lokasi usaha secara parsial menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan Pedagang canang di Kabupaten 

Badung. 

Priyandika (2015) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Jarak, Lama 

Usaha, Modal, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Kaki Lima Konveksi”. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui variabel jarak, lama usaha, modal dan 
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jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima konveksi di Kelurahan 

Purwodinatan Kota Semarang. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder 

yang kemudian di analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian yaitu 

lama usaha, modal dan jam kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang sedangkan variabel jarak antar pedagang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima konveksi di 

Kelurahan Purwodinatan Kota Semarang. 

Komang dan Putu (2016) meneliti tentang “Beberapa Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Denpasar 

Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable modal, 

lama usaha, dan jumlah tenaga kerja, terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima 

di Kecamatan Denpasar Barat. Hasil penelitian menunjukkan dengan uji 

terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan α = 5% menunjukan 

ketiga variabel (modal,lama usaha,dan tenaga kerja) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar 

Barat. Hasil Uji F dengan α = 5% menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

variabel lama usaha, dan jumlah tenaga kerja, berpengaruh terhadap pendapatan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat 

Prasatia (2017) meneliti tentang ”Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang 

Kaki Lima Di Sekitar Kawasan Wisata Pantai Kuta Lombok”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui variabel modal kerja, jam kerja, lama usaha, dan 

pendidikan pedagang. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder yang 
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kemudian di analisis regresi linier berganda dengan hasil dari keempat variabel 

tersebut berpengaruh signifikan positif atau berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima di Sekitar Kawasan Wisata Pantai Kuta Lombok. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumya yaitu belum pernah ada yang 

meneliti tentang tingkat pendapatan di Wisata belanja Tugu Kota Malang, 

krmudian variabel yang digunakan dirasa lebih mengacu kepada faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang tersebut. Tahun penelitian yang 

digunakan juga adalah tahun terbaru sehingga nantinya bisa jadi refrensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di dalam 

pasar terdapat berbagai macam kebutuhan sehari-hari, sehingga kedua belah 

pihak dipertemukan untuk saling berinteraksi. Para penjual mempunyai 

tujuan yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin dari hasil dagangannya, 

sedangkan pembeli menginginkan barang yang dibutuhkan dengan harga 

seminimal mungkin. Dilain pihak jika para penjual menjual dagangannya 

dengan harga seminimal mungkin. Dilain pihak jika para penjual menjual 

dagangannya dengan harga tinggi maka seorang pembeli tidak akan 

membelinya, tetapi jika penjual memberikan harga yang sangat rendah, 

maka penjual akan rugi. Disinilah terjadi transaksi tawar-menawar antara 
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penjual dan pembeli yang sebagaian besar terjadi di dalam pasar (Gilanso, 

1992:154). 

2. Teori Penawaran  

Dalam perekonomian, adanya permintaan belum merupakan syarat 

yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang 

wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual/perusahaan dapat 

menyediakan barangbarang yang diperlukan tersebut (Sukirno, 2005). 

Tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang 

yang diperlukan oleh masyarakat di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang dianggap paling penting dalam menentukan penawaran barang 

tersebut adalah harga. Oleh karena itu, teori penawaran menumpukan 

perhatiannya kepada hubungan diantara tingkat harga dengan jumlah barang 

yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang 

menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah 

barang yang ditawarkan penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana 

keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya 

tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut 

apabila harganya rendah (Sukirno, 1994).  Oleh karena itu, teori penawaran 

perlu diaplikasikan ke dalam penelitian ini dan dapat dilihat dari kurva 

sebagai berikut : 

 

 



11 
 

 

 

Harga (P) 
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           P2                                            B 

 

                P1                                    A 

 

 

                                                                                                   Kuantitas (Q) 

Sumber : Sukirno (2015) 

Gambar 2.1 Kurva Penawaran 
 

Faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan dan pergeseran sepanjang 

kurva penawaran adalah sebagai berikut :  

a. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran  

b. Sedangkan perubahan faktor –faktor lain diluar harga menimbulkan 

pergeseran kurva tersebut. 

3. Teori Biaya Produksi 

Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan 

bahan-`bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-

barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi sendiri 

dibedakan kepada dua jenis, yaitu (Sukirno, 2005) : 
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a. Biaya eksplisit, biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran 

perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan 

faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan.  

b. Biaya tersembunyi, biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran 

terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu 

sendiri. Pengeluaran yang tergolong sebagai biaya tersembunyi adalah 

pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, 

modalnya sendiri digunakan dalam perusahaan dan bangunan 

perusahaan yang dimilikinya (Sukirno, 1994).  

Didalam suatu usaha berdagang jenis PKL ini, biasanya masyarakat 

dan pedagang sendiri menyebut biaya produksi dengan sebutan modal dalam 

kegiatan usaha mereka sehari-hari. Modal atau biaya adalah salah satu faktor 

produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah 

maupun besar (Tambunan, 2002). Modal memiliki hubungan positif bagi 

bertambahnya pendapatan pedagang, dimana modal yang besar akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya kapasitas produksi dan besarnya skala 

usaha. Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup dan 

berkesinambungan akan memperlancarproduksi yang pada akhirnya akan 

meningkatkan jumlah produksi serta dapat berpengaruh pada jumlah 

pendapatan usaha yang diperoleh. 
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4. Pengertian Pendapatan 

Menurut Sukirno (2009:85) dalam teori ekonomi mikro bahwa 

pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya factor produksi 

atau jasa-jasa produktif. Pengertian tersebut menunjukan bahwa pendapatan 

adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor produksi 

maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu 

perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia seperti sandang, pangan dan papan sangat tergantung pada besar 

kecilnya pendapatan yang diterima oleh seorang individu.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno dalam buku “Teori Ekonomi” 

semakin tinggi pendapatan diposibel yang diterima oleh rumah tangga, 

makin besar konsumsi yang dibelanjakan. (Sukirno, 2009:85). Pendapat 

diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan akan menentukan tingkat 

kesejahteraan yang dimiliki oleh seorang individu artinya makin besar 

pendapatan makin besar pula konsumsi dan tingkat kepuasan yang 

diperolehnya. Oleh sebab itu setiap individu berusaha semaksimal mungkin 

untuk memenuhi kebutuhan melalui berbagai usaha dengan factor-faktor 

pendapatan yaitu modal, lama usaha, dan tenaga kerja. 

Mankiw (2006:9) mengemukakan bahwa pendapatan perorangan 

(personal Income) adalah: pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan 

usaha yang bukan perusahaan. Penda patan perorangan juga mengurangi 

pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi pada tunjangan sosial. Sebagai 
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tambahan, pendapatan perorangan ikut menghitung pendapatan bunga yang 

diterima rumah tangga yang berasal dari kepemilikan atas utang negara dan 

juga pendapatan yang diterima rumah tangga dari program transfer 

pemerintah sebagai tunjangan sosial. 

5. Modal 

Modal merupakan salah satu elemen yang penting yang harus 

mendapat perhatian oleh pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Sutrisno (2007:39) menyatakan bahwa Modal kerja 

adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, 

pembayaran upah buruh, membayar hutang dan pembayaran lainnya. 

Menurut Tambunan (2002) Modal adalah semua bentuk kekayaan yang 

dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi 

untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang 

atau uang yang bersama dengan faktor-faktor produksi tanah dan tenaga 

kerja untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Modal atau biaya adalah 

faktor yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah 

maupun besar. 

6. Lama Usaha 

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, 

lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya akan 

mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan/keahliannya), sehingga dapat 
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menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari 

pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan 

akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku 

konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak 

pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring (Wicaksono, 

2011). Keahlian keusahawaan merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain 

dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat 

7. Upah Tenaga Kerja 

Upah merupakan pembayaran yang diperoleh karena sebagai bentuk 

jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. 

Dalam buku Mankiw (2000), mendefinisikan upah sebagai kompensasi yang 

diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang 

dibayarkan. Upah juga sebagai suatu penerimaan imbalan dari pengusaha 

kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah yang dilakukan 

dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu 

persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atasa dasar 

suatu perjanjian kerja atas pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan, 

baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.  

Menurut undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

ditanyakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 
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kerja kepada pekerja/buruh yang dibayarkan atau ditetapkan dan dibayarkan 

sesuai kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan ataujasa yang telah 

dilakukan. apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan 

diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi 

pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata 

akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah.  

Menurut Kuncoro (2001), dimana kuantitas tenaga kerja yang diminta 

akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik 

sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih 

mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi 

penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan inputinput lain yang 

harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang 

maksimum. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan 

besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-

undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus 

dibayarkan (Mankiw, 2006).  

Fungsi upah secara umum, pertama, untuk mengalokasikan secara 

efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya tenaga manusia secara 

efisien, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk 

mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem pengupahan 
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(kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke arah 

produktif, mendorong tenaga kerja ke pekerjaan yang lebih produktif. 

Ketiga, untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. 

Pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong 

manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. 

Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari 

pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai 

dengan keperluan hidupnya. 

8. Sektor Informal 

Usaha kecil merupakan salah satu kegiatan dari sektor informal. Di 

dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahawa 

yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dan memenuhi kriteria, seperti kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200.000.000,-, milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki baik 

secara langsung maupun tidak secara langsung dengan usaha menengah atau 

besar, berbentuk usaha perseorangan, dan berbadan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Banyak pendapat yang mencoba untuk mendefinisikan tentang sektor 

informal. Berikut ini beberapa pengertian tentang sektor informal dalam 

Kuncoro (2003) : 
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1. Sektor Informal, merupakan unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali 

menerima proteksi secara resmi dari pemerintah.  

2. Sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil (modal kecil, tenaga 

rumah tangga, dan teknologi sederhana) yang memproduksi serta 

mendistribusi barang dan jasa dengan tujuan pokok untuk menciptakan 

kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing dan dalam 

usahanya itu sangat dibatasi oleh kapita, baik fisik, maupun manusia dan 

keterampilan. Dari berbagai pendapat tentang sektor informal, maka 

penulis menyimpulkan bahwa sektor informal adalah suatu unit kegiatan 

usaha berskala kecil dengan menggunakan teknologi sederhana dengan 

dibantu oleh anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap yang 

mempunyai pendidikan yang rendah. Mereka bekerja dengan jam kerja 

yang tidak teratur, dengan pendapatan tidak tetap dan rata-rata dari 

mereka adalah para imigran atau urbanisator. 

9. Hubungan Antar Variabel 

a) Pengaruh Modal terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang 

 Modal merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting 

dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Tetapi bukan berarti 

merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan 

(Suparmoko dalam Firdausa, 2012). Sehingga dalam hal ini modal bagi 

pedagang juga merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan. 
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b) Pengaruh  Lama Usaha terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang 

Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, 

dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam 

bertingkah laku. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat 

pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan 

mempengaruhi produktivitasnya. Lama usaha juga akan menentukan 

keterampilan dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Lama Usaha dan 

pengalaman setiap individu dapat berdampak positif terhadap 

kemampuan kerja seseorang, Endi Rusmanhadi (2013). 

c) Pengaruh Upah terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang 

Mankiw (2000), mendefinisikan upah sebagai kompensasi yang 

diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang 

dibayarkan. Pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah 

mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan 

efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan 

dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) 

sesuai dengan keperluan hidupnya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya dalam penelitian ini pendapatan pedagang di Wisata 

Belanja Tugu Kecamatan Klojen Kota Malang itu sendiri dipengaruhi oleh 

adanya beberapa faktor. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh 
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pedagang nantinya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh 

nantinya. Dengan demikian dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Komang Putu, diolah, 2019 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, ada pengaruh antara Modal, 

Lama Usaha, dan Upah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Wisata 

Belanja Tugu di Kecamatan Klojen Kota Malang. 
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